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Toen de laarste jaren nogal wat publicaties verschenen over het Joodse leven in
Brabant en er van december 1996 tot aprii 1997 zehs een tentoonsteihing in
het Noordbrabants Museum aan dit onderwerp werd gewijd, vroeg ik mij af
of Uden ook eenJoodse geschiedenis heeft gekend. 1k had wei eens gehoord,
dat Mondriaan in Uden bij een Joodse familie een kamer huurde en dat tot
lang na de Tweede Wereldoorhog aan de Veghelsedijk een Joodse mevrouw,
Cato Wolf, had gewoond, maar daarmee was mijn kennis ten einde. Toen ik
mij wat meet verdiepte in dit onderwerp kwamen een aantai interessante
gegevens naar boyen, welke ik in deze publicarie heb verzameld. 1k heS niet
de pretende dat dit een wetenschappelijk verantwoord werk is, noch dat het
volledig en daarmee geheel objectief is. 'Wel hoop ik dat bet een bijdrage is
aan het streven orn zoveel mogelijk gegevens betreffende de Udense geschiedenis te bewaren.
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INLEIDING

Reeds vele eeuwen zijn Joden in het huidige Nederland woonachtig.
De emigratie naar ons land vond in het algemeen plans omdat in het land van
afkomse een vijandig beleid ten opzichte van hen werd gevoerd, waardoor het
onrnogelijk was orn een redelijk bestaan op te bouwen. Zo'n vijandig beleid
kon bestaan uit onderdrukking, vaak gepaard gaand met geweld, alsook door
voor Joden onvriendelijke wetgeving en belastingsrelsels. Nadat de Lage Landen reeds een drietal joodse irnmigratiegolven had gekend nl. vanuit Spanje
en Portugal (1600-1650), Duitsland (1620-1750) en Polen en Rusland (16501670) kwam rengevolge van de siruatie in Bohemen en Moravie een vierde
golf op gang rond 1730. Met name Joden uit deze laatste golf vestigden zich
ook in Noord-Brabant.
Met einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was voor
Brabant een belangrijke periode. Mede onder invloed van de situatie in Frankrijk werd Brabant van generaliteitsiand een volwaardige provincie, terwijl de
Duitse gebieden (Land van Ravenstein, Gernert etc.) deel gingen uitmaken
van deze provincie. Ook voor de Joden was het een belangrijke periode, omdat
op 2 sept 1796 door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek
werd bepaald dat Joden voortaan dezelfde rechten hadden als niet-Joden. Vóór
die tijd was dat anders geweest, want ofschoon Joden in Nederland in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland vrij gemakkelijk werden toegelaten, moet
toch geconstateerd worden dat met name in de steden het leven vaak niet
gemaldcelijk was. Er waren bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van het hebben van bezit, het lid zijn van gilden en het uitoefenen van openbare ambten.
Regelmatig waren er in de achttiende eeuw in Brabant uitingen, die toonden
dat Joden als misdadige elementen werden gezien. Ook in het Land van
Ravenstein werd vanuit een door de erflanddrost Johan de Lauwere namens
landheer Carel Theodoor in 1750 uitgevaardigd plakkaat duidelijk dat men
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hierover hetzelfde dacht als in de rest van (Staats) Brabant. De Lauwere sprak

JOODSE BEWONERS VAN UDEN

vagabonden, ook uytlandsche bedelaers, met kone waaren her-omlopende k-emers, joden, quaksalvers, pak- en beltijoden en dergelijke ledig-gangers J''.

over:

Na de val van Napoleon begon in Brabant een stabiele periode en zien we dat
zich in diverse Brabantse steden en dorpen, waaronder Uden, Joodse families
vestigden. Veel van deze families hadden pas sinds kort (vanaf 1811) een vaste
familienaam. In dat jaur werden namelijk degenen die deze nog niet hadden,
verplicht er een aun te nemen. Veel Joodse families zochten hun naam in hun
plaats van afkomst, bijvoorbeeld Polak (van Polen) of van de plaats, waur ze
zich tijdelijk op weg naar Nederland hadden gevestigd, bijvoorbeeld van
Saxen.

De indruk mag echter niet worden gewekt dat, met de bovenstaande veranderingen, Joden in de praktijk volledig in de samenleving waren opgenomen.

In de eerste decennia van de negentiende eeuw woonden in Uden op beperkte
schaul (waarschijnlijk steeds een gezin) Joden2. Bijvoorbeeld in de eerste jaren
van de negentiende eeuw de familie Samuel van Veen-WoIf. Zoon Isaac werd
op 22-6-1802 en zoon Mozes op 18-6-1807 in Uden geboren. In 1811 was
vader Samuel reeds gestorven en nain moeder Engelina voor haar kinderen in
Den Bosch de naam van Veen aun. Deze familie, waarvan Mozes godsdienstleraar werd, treffen we later in Tiel aun.
In 1807 kwam de familie Marcus in Uden wonen. Zij waren, zoals blijkt uit
een ontlastbrief van 25-3-1807g, afkomstig uit Ammerzoden. De familie
bestond uit de weduwe Johanna Marcus-Samuelsen, haar twee dochter Lea en
Rachel, alsmede haar tweede echtgenoot Levi Isaac Cohen, die slachter was. In
1811 bij het opstellen van het eerste bevolkingsregister (Etat de Population)
woonden ze nog in Uden.
Weer later woonde de Familie Bloemendaal-van Driel in Uden, waarvan vader
Aron winkelier was. Dit gezin kwam in 1815 uit Den Bosch en vertrok in
1820 naar Dinther. In de Udense periode werden 2 kinderen geboren.
Rond 1820 kwam er verandering in de situatie. Met de komst van het gezin van
de weduwe Rebecca Oppenheimer-de Jongh begon een lange periode, waarin
leden van deze familie in Uden woonden. Het betrof een aantal gezinnen, die
hierna volgen. Tussen haken is globaal, voorzover de gegevens hierover bekend
zijn, de periode aangegeven, dat deze gezinnen in Uden woonden. Ook gezinnen
van schoonfamilies, die naar Uden verhuisden, zijn opgenomen.
Rebecca Oppenheimer-de Jongh (voor 1824-1840)
Daniel van de Berg-Oppenheimer (1824-1826)
Abraham Oppenheimer-van de Meer (1841-1859)
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Abraham Woif-Seijifers (1891-1945)
Mozes van Blijdenstijn-Marcus (1892-1899)
Oscar de Vries-van Blijdenstijn (1893-1904)
Machiel van Blijdenstijn-Haas (1896-1902)
Louis van Blijdenstijn-de Groat (1898-1899)
Marcus Cohen-Koppens (1917-1921)
Samuel van Zwanenbergh-de Keizer (1917-1934)
David van Zwanenbergh-van Leeuwen (1919-1943)
Arnold de Vries-van Leeuwen, later Arnold de YriesKoppens (1922-1933)
Jacob van Leeuwen-Zechenhof (193 5-1937)

Joseph van de Meer-van Osten (1847-1856)
Lazerus Oppenheimer-van Emden (185 1-1896)
Aran Oppenheimer-van Stratum (1897)
In 1834 kwam het eerste lid van een Ñmilie, die in Uden nog veel groter werd,
naar Uden. Het betrof afstammelingen van Abraham van Zwanenbergh uit
Heesch5. In dat jaar trouwden namelijk in Uden Jacob van Zwanenbergh, de
zoon van voornoemde Abraham, en Petronella de Wit en zij stichtten een gezin.
Enkele jaren later (1836) vestigden ook Jacobs bract Simon met zijn vrouw Elisabeth Horneman zich in Uden. Dir gezin verliet 4 jaar later Uden weer en vestigde zich in Heesch, waar Simon bekend werd onder de naam Sjoemme Heesch6.

Nicht Judith van Blijdestein, die gehuwd was met Jacob Wolf en neef Nathan
van Blijdestein, beiden kinderen van Jacobs zus Sara, kwamen later met hun
gezinnen in Uden wonen. Weer later voegde zich moeder Sara, die inmiddels
voor de tweede keer weduwe was geworden, bij hen.
Een aantal kinderen uit de bovengenoemde gezinnen van Jacob van Zwanenbergh, Isaac Wolf en Nathan van Blijdenstijn trouwden en bleven in Uden
wonen. Hier voigt een lijst van de gezinnen, die verwant waten aan Abraham
van Zwanenbergh. Ook hierbij is zo goed mogelijk tassen haken opgenomen
in welke periode de gezinnen in Uden woonden.

Jacob van Zwanenbergh-de Wit (1834-1884)
Simon van Zwanenbergh-Horneman (1836-1840)
Nathan van ßlijdenstijn-Hertog (1850-1908)
Isaac Wolf-van Blijdenstijn (1863-1891)
Meijer van Saxen-van Zwanenbergh (1864-1889)
Lodewijk Cohen-van Zwanenbergh, later Lodewijk CohenBachrach (1876-1921)
Maurits de Vries-van Blijdenstijn (1878-1921)
Nathan WoIf-Hes (1879-1887)
Meijer Cohen-van Zwanenbergh (1879-1896)
Abraham van Blijdenstijn-Wolff, later Abraham van
Blijdenstijn-Levij (1882-1919)
Louis van Zwanenbergh-Weinhausen (1883-1924)
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Ook waren nog een aantal andere gezinnen, die niet verwant waren aan de
bovengenoemde families, in Uden voor een bepaalde tijd woonachrig. De
reden was de tewerkstelling in Uden van de gezinshoofden. Met betrof:
- de familie Benjamin Manus-Wijnberg die in elk geval van 1864 tot en
met 1876 in Uden woonde. Benjamin was Brigadier van de Marechaussee.
Het gezin kreeg in Uden 3 kinderen waarvan er een stierf.
de familie Brandes-Herschel die tussen 1873 en 1878 in Uden woonde,
waar Eduard stationschef was. In 1874 werd een zoon, Salomon, in Uden
geboren. In 1878 vertrok deze familie naar Wesel.

Maurits de Vries Schafstraat ST 55
Nathan van Blijdesrijn Schafstraar ST 62
en Meyer van Saxen Straat ST 156
Zoals in de negentiende eeuw algemeen gebruikelijk, werkten in de Joodse
gezinnen dienstknechten en dienstmeiden. Zeer vaak waren dit Joodse personen, die uit her gehele land afkomstig waren.
Als we op basis van de gegevens uit de Burgerlijke stand alsmede van de rienjaarlijkse volkstellingen de Joodse gemeenschap in Uden in groorte trachten
te schatten geeft dit her volgende beeld

Naasr de bovenstaande gezinnen waren nog tenminste een drietal andere in
Uden woonachtig, die niet verwant waren aan de families Oppenheimer en
van Zwanenbergh. In alle gevallen was het gezinshoofd koopman. Het was
allereerst bet gezin Israel David-Bloemgaarde, dat rond 1824 in Uden woonde. Verder vestigde zich in 1859 vanuir Grave Philip Jacobson met zijn dochter Sophia in Uden. Tenslotte kwam in 1894 bet echtpaar Jacob Heimans-de
Winter. Op 20-7-1896 werd hun zoon Benjamin in Uden geboren.
Als we de geboorte- en huwelijksplaatsen van de diverse personen zien, blijkt
waar Joodse gemeendat ze uit practisch alle plautsen in
ten waren. Een paar voorbeelden: Den Bosch, Grave, Zaltbommel, Sr. Oedenrode, Venlo, Heesch, Guipen, Eibergen en Tiel.
Bijna alle Joden waren zelfstandige ondernemers. Voor een gedeelte vond dit
zijn oorzaak in her feit dat op de zarerdag, waarop in de negentiende eeuw
normaal werd gewerkt, de sabbat gevierd moest worden en dus de Joden niet
konden werken. Van oudsher waren veel Joden, door beperkingen die hen ten
aanzien van beroepen waren opgelegd, werkzaam in de handel. Door de hoge
eisen, die de Joodse spi jswetten stelden, was her slachten en de selecrie van
slachtdieren erg belangríjk. Het bovenstaande had er door de jaren been toe
geleid dat de veehandel en slacht belangrijke middelen van bestaan waren. Dit
gold ook voor de Udense Joden.
Ook enkele andere beroepen zoals winkelier, koopman, uitdrager en handelaar
in borstels kwamen voor maar dat waren uirzonderingen. Ook de in die tijd
gebmikelijke combinaties van beroepen, die bij zeer veel Udense bewoners
voorkwamen, zien we bij Joden. Zo hebben in 1881 drie Joodse gezinnen een
vergunning om sterke drank te verkopen :

Het hierboven geschilderde beeld is het zelfde als dar in andere Brabantse plaatsen. Rond de eeuwwisseling begon de trek naar de steden. In Uden waren mer
name Amsterdam en Den Bosch populair. Als reden kan worden aangegeven dat
de economische voomirzichten in de steden aanzienlijk gunsriger waren.
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V
Men moet daarbij bedenken dat met name de veehandel rond deze tijd minder
attractief was geworden. Een argument dat ook we! gebruikt wordt is dat in de
grotere Joodse gemeenschappen een Joodse opvoeding beter te geven zou zijn.

Mondriaan. Het is bet pand in de St. Janstraat waarin thans van de Goor
(tapijt en gordijnen) is gevestigd en waar een plaquette, die herinnert aan
Mondriaan, aan de muur is aangebracht.

is concreet te reconstrueren waar ze woonden, maar wel
kan gesteld worden dat ze alle in de zogenaamde Straat woonden. Deze betrof
de latere straten Stationsstraat, Schafstraat (later omgedoopr tot Prior van Milstraat), Marktstraat, St. Janstraat, Vorstenburg en Kerkstraat. Zowel eigen- als
huurhuizen werden bewoond 9.
Een van de huizen, waarin leden van de familie van Zwanenbergh woonden, is
bekend geworden, omdat een gedeelte van dit huis gedurende de jaren 19041905 verhuurd werd aan de later wereldberoemd geworden kunstenaar Piet

H. Peterse gaf in Sprokkelingen een beschrijving van de situatie, ten tijde
van her verblijf van Mondriaan in Uden, welke ik hier laat volgen.
Mondriaan zou van de morgen tot de avond hebben zitten schilderen en voor de rest erg op

Niet van alle gezinnen

I'

zicbzeifz:]n geweest. Mondriaans houding ten opzichte van zi]n huisbaas en buurman Van
Zwanenbergh was venv van aitnodigend. Louis, of zoals men hem in Uden noemde Lavieke
van Zwanenbergh (1847-1916) was een geboren Udenaar die handelde in t'ce, voornameii)k in varkens. Hi) was een ]ood zoals veci varkenskoopiui in de omgeving en venvant aan
de vieesfabrikanten in Oss. Met zz]n Litnburgse vrouw Antainetta Wi]nhausen (18561943) en enkeie van zi]n zeven kinderen bewoonde hi] het rechter gestee/te van een klein
huis naast het Tramstation asaz de St. Janstraat. Het linker gedee/te had bi] (voor zover
bet de beganegrond betn2J) verhuurd aan Mondriaan. Van Zwanenbergh was bijzonder
barteii]k en behuipzaam. Hi] besteedde ook ved aandacht aan de tuin die b:] Mondriaans
huis hoorde. Mondriaan had ren grate hekel aan tui nwerk en bood Zwanenbergh bet
gebruik van de ¡ap grand aan. Deze verbouwde er aardappeien en groente die hi] aan
Mondriaan gaf Mondriaan ontweek de contactzoekende bunrman zo veci tnoge/z]k.

Er is van Louis van Zwanenbergh een portretje gemaakt dat als prentbriefkaart werd uitgegeven. Sommige bronnen stellen, dat Mondriaan het heeft
getekend, terwijl anderen spreken over een kennis van Mondriaan. Het schijnt
zo te zijn dat de familie met de uitgave van de prentbriefkaart minder ingeno12,13
men was.
1!,

Advertentiën.
de vele bewijzen van belangsiefling ondervonden bu onze
25-jarige Echivereeniging, beluigen wij
onzen harteiijken dank.
\/oor
Y

A.

V.

BLIJDENSTEIN
en Ecliigenoore.

David van Zwanenbergh

14

en

ztjn

vrouw Judith van Leeuwen "

liden, Juni 1906.
Familieberichten

'4
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In 1818 hadden dejoden uit Veghel, Erp, Dinther en Uden toestemming
gekregen orn in Veghel een synagoge te bouwen. Vele jaren gingen de Udense
J oden dan ook naar Veghel naar de synagoge orn hun geloof te belijden. Toen
in de Veghelse Joodse gerneente rond 1846 ruzie ontstond en de kerkrneesters
het veld rnoesten ruirnen, werden de in Uden woonachtige Jacob van Zwanenbergh, alsrnede Mozes Oppenheirner, die niet getrouwd was en vaak in Uden
bij zijn biter Abraham verbleef, kerkrneester. Toen echter rond I 855 de
Udense Joodse gerneenschap groot genoeg geworden was orn een eigen
gerneente te stichten en de verhouding met Veghel vertroebelde, dienden
J acob van Zwanenbergh en Abraham Oppenheirner narnens alle Israëlieten te
Uden een verzoek in bij de Hoofdcornmissie voor de Zaken der Israelieten orn
in Uden ook een zogenaarnde bijkerk te rnogen stichtten. Udense Joden rnaar
ook Abraham van Zwanenbergh uit Nistelrode ondertekenden her verzoek. Ze
hadden al een gebedsruirnte ingericht, narnelijk een karner in het huis van
Abraharn Oppenheimer, die woonde in de huidige Kerkstraat op de plaats,
waar nu Zorgcentrurn St. Jan staat (tegenover bruidsboetiek van de Wetering,

Kerkstraat 19).

e

Briefkaart, met bet aan Mondriaan of zije kennis toegeschreven portretje van Louis van Zwanenbet-gb".

16

Van diverse wegen kwarnen aanvankelijk bezwaren. Zo wilde de Veghelse
Joodse gemeente niet rneewerken, aangezien ze een aantal leden en de daarbij
behorende inkornsten verloor. Het gemeentebestuur van Uden rnaakze tevens
bezwaar en wel met name orndat de huissynagoge volgens de wettelijke bepalingen te dicht bij de Kruisherenkapel stond.

Maar op 27 april 1858 werd de Joodse gerneente erkend als een bijkerk onder
de ringsynagoge Eindhoven. De kerkmeesters waren Jacob van Zwanenbergh
en Abraharn Oppenheimer. Ornstreeks de tijd dat Abraham Oppenheimer in
1859 naar Den Bosch verhuisde, werd de gebedsruirnte verplaatst naar een

17
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Aangezien her ledental behoorlijk was, werd nu besloten een echte" synagoge
met schoollokaal te bouwen. Hiertoe werd in 1872 een stuk grond met een
vervallen kror gekocht (secrie M 258, 260 en 261) '7
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kamer in een huis aan de Vorstenburg. Dit was in her huis van kerkmeester
Jacob van Zwanenbergh. Het lag w ongeveer waar nu de panden Vorstenburg
27 en 29 staan. Jacob huurde dit huis van Johannes Ivits die am de Vorsrenburg
meerdere panden bezat. Na het overlijden van Johannes in 1870 gingen de
familieleden tot verkoop van de bezittingen over, waardoor het Joodse kerkbesmut zich opnieuw moest beraden over de toekomst van de synagoge 16

De eerste steen werd gelegd op 30april 1875 en de inwijding was op 17 september 1875. Voor de bouw van de synagoge en met name voor het beschikbaar krijgen van de benodigde middelen had zich met name Eduard Brandes,
in die jaren srarionschef re Uden en zeer actief binnen de Joodse geloofsgemeenschap in Nederland, zeer ingespannen. De synagoge lag in de achtertuin
(ongeveer 10 meter van de weg) van het huidige pand Vorstenburg 19/21.
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Na 1890 hep het aanral Joodse bewoners van Uden steeds rerug, war ook zijn
invloed had op de synagoge. Deze werd in 1894 nog wel gerestaureerd, maar
in de twintiger jaren van de twintigste eeuw was deze nog slechts bij uitzondering open. Uireindehijk werd rond 1935 tot ophefling van de gemeente
overgegaan. De synagoge werd met opbod verkocht en kwam in her bezit van
van Gerwen, die aan de Vorstenburg nog enkele andere percehen in eigendom
had. Later werd hem pand afgebroken en aan de weg werd een huizenbiok
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gezet.

e

Gesteld kan worden dat Jacob van Zwanenbergh meer dan 35 jaar, namelijk
van 1855 tot zijn dood in 1881, als kerkmeester het gezicht van deJoodse
gemeente naar buhen was. Later waren Lodewijk Cohen, Maurits de Vries en
Arnold de Vries voorzitter. Meyer van Saxen was meer dan 25 jaar, tot zijn
verrrek uit Uden in 1888, gazzan (voorzanger) geweest en daarmee ook zeer
bepalend.
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Behalve een Synagoge waren een aantal maatschappelijke zaken ook belangrijk
voor de Joodse gerneente in Uden. Allereerst was dat het onderwijs. 0mstreeks 1865 werd de behoefte aan eigen onderwijs door het groeiend aantal
kinderen steeds groter. Er werd een schoolcommissie gevorrnd bestaande uit
Jacob van Zwanenbergh en Meyer van Saxen. De school kwam er. De kinderen
bezochren, evenals de andere Udense kinderen, de openbare dorpsschool en
kregen daarnaast elke dag van 11 tot 12 en van 5 tot 7 extra onderwijs aan de
godsdiensrschool. Toch moer geconcludeerd worden dat het aanral kinderen
niet groor genoeg was orn een behoorlijk salaris aan de onderwijzer te kunnen
garanderen waardoor vaak jonge of sorns zeifs geen onderwijzers beschikbaar
waren.
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â synagoge, sods die bzj de verkoop in de krant stand
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Enkele godsdienstleraren aun bekend:
Jacob Branden die op 12-8-1883 in Amsterdam was geboren. Hij vertrok in
1902 uit Uden en was in de kost bij de familie van Lodewijk Cohen.
Elias Philipsen die op 16-2-1875 in Rotterdam was geboren. Hij was van
25-1-1894 tot 11-8-1899 leraar in Uden.

Ook het begraven verdient aandacht. De Udense gemeente had haar leden
altijd op de Joodse begraafplaats in Schi jndel begraven. In 1869 richtte de
J oodse gemeente aan de gemeenteraad een verzoek orn in Uden aan de provinciale weg in de buurt van de gemeentegrens een Joodse begraafplaats te
mogen inrichten. Als reden gayen zij op dat de afstand tot Schijndel groot
was en dat het begraafrecht in Schijndel slechts voorlopig gegund was.
Later werd van dit verzoek niets meer gehoord.
Harrie Sanders van de Sonbofweg vene/de mi) dat b:) de weg Niste/rode- Uden v/ak bi)
de gemeentegrens (op de kadasterkaart van 1832 een gedeelte van perceel L894) nog in
1930 een zeer klein kerkbof tussen hoge bomen lag, dat later werd verwijderd. In de
volksmond werd dit betJoden kerkbof genoemd. Of bet verzoek van 1869 op dit kerkhof
sloeg, is niet met zekerheid te zeggen.

Rond 1876 was de Schijndelse begraafplaats eigendom van de Israelitische
gemeenten van Schijndel, Veghel, St. Oedenrode en Uden. Nu nog liggen op
bet kerkbof een groot aantal Udense Joden begraven.
In Heemschild werd in 1987 een artikel gewijd aan bet Jodenkerkhof
Hierbij een citaat over de begrafenissen.
Daarvan vertelde onlangs in Wijibosch een 79-fange inwoonster het volgende: Als er
Joden uit Vegbel of Uden werden begraven was dat een indrukwekkende optocbt van 6
tot soms wel IO zwarte deftige riftuigen. W:) gingen als kind altijd kifken naar de
stoet als we de paarden hoorden lopen over gninspad van Eerde over Goirle naar iVi)bosch. Er werden geen klokken geluid. Er werd wel eens spottend veneld, dat de Joden
aan de hegtakken de klokken luiden. Er waren uitsluitend zwarte paarden ingespan'9.

nen, die bedekt waren met zwarte k/eden. Voor de raampjes hingen zwarte gordijnen.

Daarachter zaten mannen, want Joodse vrouwen mochten niet

mee.

SOCIALE VERHOUDINGEN

Wanneer we spreken over de sociale verhoudingen in Uden, is het eerst nodig
een aantal zaken, die binnen de Brabantse bevolking in de negentiende eeuw
speelde, de revue te laten passeren.

Allereerst werden pas in 1796 de Joden in Brabant gelijkgesteld aan andere
inwoners. Tot dat moment werden zij, ook wettelijk, als tweederangs burgers
beschouwd, waaraan sterke beperkingen werden opgelegd. We rnoeten ons
realiseren, dat door bet van kracht worden van een wet, niet van de ene op de
andere dag een houding verandert, zodat ook na 1796 van feitelijke gelijkstelling geen sprake was.
Verder dient in dit verband de positie van de katholieke kerk bezien te worden. Nadat onder koning Willem II de positie van de katholieken steeds beter
was geworden, werd in 1853 de Icatholieke hierarchie in Nederland hersteld.
De bewusrwording van eigenwaarde werd hierdoor bij de katholieke bevolking steeds groter. Dit ging onder andere gepaard met een zich steeds heftiger
afzetten tegen beoefenaars van andere geloven. De katholieke geestelijkheid
was bepalend voor, en nam een zeer belangrijke pints in bij de sfeer die bierbíj in Brabant ontstond. De houding ten opzichte van andere geloven was
behoorlijk agressief. In dat verband een tweetal citaten van Gerlacus van den
Eisen, die later de Boerenapostel van Brabant werd. Ze zijn karakteristiek voor
de wijze waarop de katholieke geestelujkheid en gelovigen zich over gelovigen
van andere gezindten uitdrukten.
Allereerst over de protestanten
Hes is volstrekt noodzakelif k, dat men de Protestanten kenne; maar men beschnifve ze
20:

niet als deftige heeren, die in hun eigen kerken, in hun eigen buizen, van hun eigen goederen stil en rustig leven, doch als verraderlifke spionnen of vraatzuchtige wolven, soms
wreedaardigen en booghaniger en schraapzucbtiger dan de Regeening, die hen op dit
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ongelukkig gewest had afgezonden, in jeder geval vreemde, veile en gedweeë werktui gen
der dwingelandij.

Over de Joden schreef van den Eisen een hoofdstuk in zijn boek "Bioemhofke
van Ruth." Een almea hieruit 21:
Wat er van z:j, onze Medgr dt H. Kerk en onze Bisschoppen gebieden hez', met hen niet
te verkeeren; w:] bebben niet te onderzoeken naar de oorzaak van zulk bevel, w:] bebben
slecbts te geboorzamen, te zorgen dat wij niet hunne slaven, bunne dienaren, hunne
vrienden worden.

De kerk zette zich niet al tegen de Joden ais ras, maar wei ais beoefenaars van
de Joodse godsdienst. Zo werd op het Concibe van de Nederiandse bisschoppen in 1865 gesteid, dat de omgang met Joden werd verboden, omdat ze het
kruis van Christus verfoeiden. Overigens werd door de katholieke kerk pas bij
het Tweede Vaticaans Concilie een duidehjk andere houding tegen de Joden
ingenomen. 1-Iierbij werd gesteid, dat het Joodse voik niet ianger coilectief
werd schuldig geacht aan de afwijzing van Christus ais Messias en waarbij een
onvoorwaardeiijke veroordeiing van antisemitisme werd uirgesproken. Zeer
iiiustratief voor de houding, die voor het Tweede Vaticaanse Concilie werd
aangenomen, zijn de gebeden die in de Goede Vrijdagdiensten werden uitgesproken 22
Bidden wi) ook voor de trouweloze Joden: dat God, onze Heer, den blinddoek van un
harten wegneme, opdat ook zi]Jezus Christus onzen Heer erkennen. Almogende, eeuwige
God, die zelfs dt trouweloosheid van de Joden van Uw ontfenning niet afstoot, verhoar
onze gebeden welke w:] tot U richten voor de verblindheid van dit volk; opdat bet licht
van Uw waarbeid, dat Christus is, erkennend, aan hun duisternis mogen ontrukt worden.

Na her bovenstaande gelezen te hebben, ni her niemand verbazen, dat de
geesteiijkheid ook in Uden invioed probeerde uit te oefenen op de verhouding
russen haar parochianen en de Joden.
Zo vertelde Dort Smits 23 dat de pastoor nog wel eens kwarn praten bi] ouders van
Udense (katholieke) dienstmeiden, die inJoodse gezinnen werkten. Het doel was dat
voor de dochters em ander (katboliek) werkhuis gezocht werd. Don vertelde dat de pastoor eens als antwoord kreeg: 'ja, dat is goed, als ze net zoveel betalen."

24

Een ander voorvai beschreef Mevr. Louwers-van Zeeland indertmjd in de Sprok-

kelingen 24
Hoe defamilie van Stokkom in Ui/en kwam
In 't ]aar I 886 verscheen er in een kranz' etti merkwaardige advertentie. De toenmalige
Pastoor Spierings uit Uden vroeg daarin welke Rooms Katbolieke slager interesse had
in Uden te vestigen, want, aldus de advenentie, in Uden waren dest:jds alleen
maarJodenslagers. En daaraan moest bli]kbaar naar bet oordeel van pastoor Spierings
een einde kornen. Was bet alleen maar oz'ndat de handel in vee en idees in die dagen tot
bet monopolie van deJoden beboorde, of waren er ook bezwaren tegen kwaliteit en pri]s?
Merkwaardig, dat w:] nu al moeite hebben ons de situatie van toen in te denken. Naar
aanleiding van bedoelde advertentie meldde zich als gegadigde een zekere Andreas
Adrianus van Stokkom, dest:]ds wonende te Made. Het resultaat was, dat van Stokkom zich in Uden vestigde. Van Stokkom begon zi]n slageri] in em schuurtje in de
Kerkstraat, achter de tegenwoordige bakkeri] van W Boonaerts. Toen de zaak wat
begon te lopen werd verhuisd naar de Marktstraat (na twee jaar), waar het bedriff
werd voortgezet in 't pand waar nu kapper Christiaans woont. Daarna vond de slageri] z:jn def:nitieve vestiging in 't pand Marktstraat 11, waar nu kolenhandelaar
Gloudemans is gevestigd. Daar kwam bet bedri]f tot volle ontplooiing en groeide bet uit
tot de beste slageri] van Uden en orngeving. Van Stokkom was inmiddels gehuwd met
Henrica van Oers. Hez' gezin teide 10 kinderen, waarvan acht zonen. Door bet vroegti]dig overli]den van twee bedrijfsopvolgers werd het ems zo bloeiende bedr:]f rond 1937
van de hand gedaan. Het is inmiddels geheel verdwenen.
om zich

Hiernaast waren er in de iaatsre decennia van de vorige en de eerste van deze
eeuw een aantal bladen, die zeer antisemitische verhaien pubiicerden. Een
van die biaden was "Taimudjood", een tijdschrift dat in 1891-92 in Meersen
werd uitgegeven en dar op vele piaatsen te koop was.
In een van de nummers verscheen een verhaal dat op Uden betrekking had 25
In nr. 64 van dit orgaan heeft, zooals de geachte lezer zich nog wel zal herinneren, iets
gestaan van den Udenschen eerwaardenJodenmeester. Genoemd verbaalt]e vond in
Uden veel bi]val; bet werd openli]k in de koffiehuizen voorgelezen, en geheel Uden heeft
er den geheelen dag schik van gehad, vooral de beerS. stationschef VV:]l bovengenoemde
gebeurtenis zoo'n succes ten deel viel, wil ik beden nog iets van dienjodenmeester verteIlen. ¡k wil, weiwillende lezer, ik wil geen namen noemen, maar de eerste letters zullen 't
duideli]k genoeg maken.
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Het bovensraande verhaal

is zeer herkenbaar in het Uden van 1892. Het hotel
van de heer Br.... is her hotel van Broks in de huidige Kerkstraat.

W

J.

4t

Rtissel

tIP
t

Met stationschef S. werd Wilhelm Seifer bedoeld die in die tijd in Uden stationschef was bij de NBDS. Hij was geboren in 1856 te KeIz bij Düren (Ddl)
en was na eerst in Gennip te zijn gestationeerd vanaf juli 1884 tot maart
1903 in Uden en daarna in Veghel stationschef. Op 2 febr. 1904 werd hij in
Veghel vermoord 26
De beschreven borstelkoopman was de in Uden woonachtige Aron Oppenheimer die op 4-4-1897 in Elst overleed.

Uitgovor«

zult ge we/lick weten dat er tusschen ck Kapel en de
nieuwe Kerk een logement staat dat bewoond is door den beer Br ..... weet ge nu wien ik
bedoel?
In dat logement nu kwam op zekeren morgen de eerwaardefodenmeester aan, in hoedanigheid als borstelrondventer. Ene beet; die in genoemd logement dineeren zou, bestelde
juist een bittertje; Br .... zelve bediende den beer, bet gebruikelijke "asjebliefmenheer"
zeggende. De food bestelde ook etti "pittertje;" Br;.. bracht bet bestelde, en zei "asjeblief" Hierdoor was de eerwaarde borste/man titear 't scheen in zijn eer gekrenkt, want
hij vroeg verwijtend "kan je thegen mi] ook niet seggen asjebliefmenheer." Jawel," zei
Br.... onverschillig, asjeblief MENHEER." De food zat in een krant te kijken en
wierp een paar tijgerblikken op den TALMUDfOOD die frist op tafel lag. Br;... had
Lezer, als ge in Uden bekend zijt,

'f

zijn gast een gesprek aangeknoopt. Eensklaps valt de food bun in de rede en vraagt
Br ..... sou jefe frouw nhiet eens willen fragen of se ook portels fan me nootig
had?" "Neen," antwoordde Br... dat weet ik wel: rnijn vrouw koopt nooit van heeren,
maar altijd van kooplieden."
's Anderendaags komt de food weer bi] Br .... en bestelde ook weder een "pittertje."
Br.... zei "asjeblief menh..." "Sheg, maar asjeblief koopman," viel de eerwaarde even
met

"meheer

spoedig in

Ha

hotel van

Brot in

de huidige

Kerkstraat

d.c rede.

Wat zich zoo'n borsteljood al niet inbeeldt!
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De Alliance.
verhouding van de icatholieken ten opzïcht van de Joden
Hiervoor
beschreven. Ook de Joden hadden uiteraard bepaalde gevoelens ten opzichte
van andere bevolkingsgroepen.
Eind 1860 werd in Parijs de zogenaarnde "L 'Alliance Israélite universelle"
opgerichr. Dit was een organisatie van Joden die zich wilde inzetten orn vervolgingen en achterstellingen van Joden te bestrijden. Nadat in 1864 in
Amsterdam een Nederlandse afdeling was opgericht kwarnen in de daarop
volgende jaren in diverse plaatsen initiatieven tot stand orn tot de oprichting
van een plaatselijke afdeling te komen. Zo werd op 31 dec. 1876 de eerste
jaarvergadering gehouden van de afdeling "Veghel en omsrreken" waartoe ook
Uden behoorde. Vooral in deze eerste vergadering voerden de Udense Joden
Eduard Brandes, stationschef en Benjamin Mantis, commandant van de marechaussee het woord. De afdeling groeide in de loop der jaren uit tot een van
de grootste van Brabant. Op vergaderingen zien we als een van de sprekers
van "Veghel en omstreken" sorns de Udenaar Meyer van Saxen optreden.
Geconcludeerd kan worden dat de vereniging zich zorgen maakte over her lot
van de Joden, zowel in als buiten Nederland, maar dat het naar buiten treden
met grote zorg omringd was, orn de overwegend katholieke bevolking niet te
provoceren. In het begin van de twintigste eeuw kreeg de Alliance concurrentie van de Zionistische beweging en zaicte her ledental sterk rerug. Op de lijsten van de afdeling "Veghel en ornstreken" zien we voor Uden in 1906 en
1910 alleen Loclewijk Cohen voorkomen en in 1914 alleen Arnold de Vries.
is de

Al met al is de conclusie waarschijnlijk gerechtvaardigd dat in Uden evenals
in de rest van Brabant soms minder plezierige uitingen ten opzicht van de
Joden voorkwamen. In de dagelijkse contacten zal geen echte vijandschap,
maar ook weinig echte vriendschap hebben bestaan. Men leefde langs elkaar
heen, beseffend dat men elkaar nodig had of althans kon gebruiken.
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DE

VEET-JANDEL

Jn het vorige hoofdstuk werden de sociale verhoudingen beschreven, waarin
vormen van confrontatie tussen de Joodse en niet-Joodse bevolking aan de
orde kwamen. Er was echter een gebied waarin de confrontatie wer grore vormen aannam in Brabant en ook in Uden en dar was in de veehandel.
Voor de vee- en vleeshandel leende Uden zich zeer goed. Uden had een vrij
drukke veemarkt die in het begin van de negentiende eeuw enkele malen per
jaar en later eenmaal per maand werd gehouden. Over her recordjaar 1860
zijn nog aanrallen bekend: 1500 sruks hoornvee, 253 paarden, 1300 schapen
en 1600 varkens. Met de aanleg van de spoorlijn in her begin van de zeventiget jaren van de negentiende eeuw werd de aansluiting met Duirsland en
Engeland sterk verbeterd waardoor de veemarkt in aanrrekkelijkheid steeg. De
handelaren, waaronder vele Joden kwamen reeds op zondagavond per trein in
Uden aan, verbleven in een van de Udense hotels, en bedreven op maandagmorgen hun handel. De gehele Sr. Jansrraar en Markrstraat stond vol met
hoornvee, rerwijl in de omgeving van het huidige marktplein de varkens- en
biggenmarkt was. Op de huidige splitsing van de Sr. Janstraar en de Birgitinessenstraat werd in 1901 een gemeentelijke veewaag gebouwd 1Y

We moeten otis realiseren dat er in de negentiger jaren van de vorige eeuw
nog geen melkfabrieken bestonden. De melk van de koeien werd door de boeren gebruikt in het gezin, maar er werd ook boter voor de verkoop van
gemaakr. Hiernaasr werd ook een groot gedeelte gebruikt om er kalveren mee
te voeren tot mestkalveren. Op deze manier werd de redelijk snel bederfelijke
melk veredeld tot vlees. De kalveren werden daarna voor de slacht verkocht.
Echter in die periode waren er ook nog praktisch geen slachthuizen, zodat de
distributie naar zowel Nederlandse slagers als Engeland via enkele grote
markten (bijvoorbeeld Rotterdam) plaatsvond. De kalverhandel, van boer tot
de grote veemarkt was geheel in handen van handelaren, waarvan de meerder-
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ja, men peste friend,

ta kan ik je niet met sekerheit zeggen; maarje kant 't cens propeeren;
lukt 't niet, than pen je nog niet petotfen. Als ge wilt, ik ga de komende week toch naar
Rotterdam, than sal ik 't we/floor je mee nemen, want j:jpent ook alleman niet; maar hoor
eens than moetje me natuurl:jk eerst twee guIten voor de onkosten ge/en."
"Dat s goed, wanneer moet ik 't bi] je brengen?
"Preng 't de folgende week Tinstad ofi Woenstag maar, tan sal ik er we/floor sorgen.
Hou je goed wer, en blzjflgesond."
Dejood ging. 't Werd Zondag, Maandag, Dinsdag; 'ii Woensdags bracht de boer zijn
kalfinaar den jood; deze neemt bet mee naar Rotterdam, verkoopt bet voor ........ wie
weet hoeveel. De boer gaat om zijn geld; en wat wordt hem na aangeboden? De
van drie rijksdaalders, zegge drie Rijksdaalders. De boer nam ze niet aan, doch h:]
zal er zich weilicht mee moeten vergenoegen, a/s bij tenminste jets voor zijn ka/fi wil
hebben, dat fi 30,- waard was.

heid Joods was. Dit monopolie leidde ertoe dat de handelaren de prijs geheel
controleerden. 0m een beeld te geven van de gevoelens die hierbij bij de kaivermesters leefden laat 1k een stukje volgen dat de kalverhandei in die tijd
beschrijft 27
Maar ik weet waar k schoen wringt. GiJ hebt al lang met die mannen gebandeld, g:]
za er onda', gif zijt een van diegenen, welke zoo dwaas geweest zijn nu en dan em
nuchteren ka//te koopen met gesloten beurs. Gi; hebt beloo/d, dat gi] uw kal/ beta/en
zult als het vet is, gi] hebt het b.v. voor/ 15,- gekocht en bebo/df 25,- te beta/en over
een half jaar, wanneer het zal gemest zijn. Weet gij nu hoeveel interest g:] betaald?
/10,- interest voor/15,- is/66,- voorf 100,- in een halfjaar, dus in een jaar 132
pct. Ziet eens acm, 132 pct. bebalve dat gij u in de noodzakebijkheid hebt gebracht orn
het kal/ als bet vet is, aan den man te te verkoopen, die u nog eens zal doen bloeden.
Dat is zeker de reden waarom g:] bij levering van uw kalveren afzonderlijk, in bet
geheim, wordt uitbetaald. Misschien hebt gij nog andere schulden bi) den handelaar en
hebt gij reeds eenige brie/jes geteekend?

Rond 1890 begon voor de Brabantse landbouw een periode van grote veranderingen die ook zeer sterke invloed hadden op de vee- en kaiverhandel en daardoor op de Joden.
Aliereerst begonnen de Brabantse boeren, mede door de sterke impulsen van
Pater Geriachus van den Eisen, die in Gemert was geboren en als Norbertijn
in Heeswijic werkzaam was, zich te organiseren in Boerenbonden. Op allerlei
gebied werd getracht gezamenlijk in te kopen en te verkopen waardoor een
betere prijs bedongen kon worden. De vee- en kalverhandel was ook onderwerp van zo'n bundeling van krachten. Zo werd binnen de diverse plaatselijke
boerenbonden het plan opgevat om een organisatie in het leven te roepen die
de kalverhandel moest reguleren. Met name bet toegang krijgen Lot de Rotterdamse markt was zeer beiangrijk. Nadar op de algemene vergadering van
NCB te Boxtel in april 1897 ai over dit idee was gesproken ging men op 21
december 1897 over tot de oprichting van een dergelijke organisatie, die de
naam kreeg "De Meijerijsche Boerenbond" (deze naam moet niet verward worden met de normale boerenbond). Een stukje uit de notulen van bovengenoemde vergadering 28:
Dat de Edelachtbare Heer Burgemeester van Erp als leider dezer vergadering verklaarde, op verzoek zijner afideling, ais ook van B esturen daarbuiten, deze taak op zich te
hebben genomen en na veeb wikken en wegen en degelijk ingewonnen inlichtingen crin is
ç'eslaagd om een solied en betrouwbaar persoon in de Firma Bierman en Co. te Rotter¡am te hebben gevonden, die verklaarde, zoo de zaak uitging van de Boerenbond, hi]

Ook in de kranten verschenen artikelen over de rol van Joodse kooplieden.
Een voorbeeld over een Joodse koopman stond in de Talmudjood, zoals reeds
eerder gezegd een sterk anti-semitisch tijdschrift 25
UDENSE NOVELLEN
Joden gedienstigbeid! Te V, een dorp tot de gemeente U. behorende, bood zeker boer een
kaif te koop; een U.... sche food gaat er been om bet te kopen, doch er mankeert wat aan
dat ka/fi De U.... sc/ic Joden, 't zi) tot bun lo/gezegd, zijn van een goed soort o/ras; ze
zullen je niet "besei be/en" abs ze de kans niet hebben.)
"Nah, hoefeel/raag je floor that kil/je? ik gee/er tertig guiten floor."
"Neen, daar krijg je 't niet voor, 't is meer waard."
'je mag gesond b/ij/en; ¿k flerklaar je heilig that bet geen rooje duit meer waard is, en
ik er ook geen sjent meer floor geefi"
"Dan kan van onzen handel hiets komen; il kan er makkelijk meer voor maken."
'ja, misschien sou jer in Rotterdam nog wel wat meer floor kunnen maken, maar ik gee/
er dertig guiten floor en niks meer; abs 't meer waard was, sou ik 't er jou toch seker meer
floor ge/en, tat weet je wel, we we hebben al soofeel saken met mekaar getaan, that we
mekaar web kennen."
'ja, ja; maar ge spreekt daar van Rotterdam; zou 'k er daar meer geld voor kannen

krijgen?"
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zicb met de verkoop der kalveren wilde belasten; vorn' stalling-, markt- en commissiegeld
en overmaking van he: geld aan de Voorzitters (van de afdelingen) twee gulden reke-

nend

De boerenbond van Uden was een van de afdelingen, die ann de Meierijsche
boerenbond deelnamen. Tonnie Verkuylen van het Moleneinde, al sinds 1894
voorzitter van de boerenbond, nam de rank op zich de zaak van de Meierijsche
boerenbond te beharrigen '.
In de daarop volgende jaren werd in Brabant een heftige strijd nissen de Bond
en de kalverhandelaren uitgevochten. Aanvankelijk leek de Bond her te gaan
winnen.
De strijd werd ook uitgevochten in de pers. Een voorbeeld hiervan verscheen
in 1910 in bet in Uden verschijnende weekblad "Her land van Ravenstein' 30
Men verzoekt ow bet volgende bericht op te nemen: Hoe en wat er van de week zooal
gehooid werd. De landbouwer ud. H. op den Raam was met den Udenschen kalverjood
in onderhand.eling over een zoogenaamden lombokker, maar kon volgens conditie, bet
kalfaltijd aan een ander verkoopen als bi] er meer voor kon maken. Daar den hoer ¿in
cent per pond miér geboden werd, verkocht bi] bet natuurlijk aan em ander. De eerste
met een opgezet zeil naar de Raam (da: hi] zoowel en zoo goed betaalde als den Bond,
en viiI meer). ledereen weet dat bovengenoemde bet sarren en vervelen aangeboren is. De
hoe;; die zelfs geen muis kwaad zou doen was met bet booi bezig en hooide met de gaffel
tegen foodfrs kop. Volgens gewoonte hep deze dadehijk naar den dokter en depolitie.
Gisteren kon men evenwel niets abnormaals meer aan hem bespeuren. Wi] zagen den
brigadier van de week met de gaffel in kwestie onze straat passeren. Zooals we venamen zal bovengenoemde kalverinan verstandig doen van den Raam weg te blijven, want
de boeren daar zijn met zijn minne bandelwifze niet erg in bun schik. Dat alle boeren
van Uden en omstreken hier een voorbeeld aan nemen!

Op aeze foto Jan

34

32

Het getal van verkochte bondskalveren was deze week zód gering, dat we bet ciffe
opzettehijk verzwifgen. Dit is de dank voor alle moeite en zorgen, die de firma in Rotten/am den laatsten tifd voorab, heeft aangewend, toen de kalveren door de koopbui
"gekat" werden. En wat dat "kauen" beteekent, weet elke boer. Alle moeite onzerzifds is
ilus tevergeefs geweest en dus kan die onhebbelifke weerzinwekkende toestand onmogebif k
/inger voortduren. De kalvermesters verdragen hiever bet harde knechtscbap van de
looplui, welke een prifs bepaben en betaben naar willekeur Zif willen blifkbaar bet
lavenfuk in al zifn zwaarte torscben, in plaats van zich te buigen onder de zachte verhintenis van de bond. WeInte, bet moe: bier openlifk verkbaard worden da:, hoe pif nh]k
de uitdrukking oak moge klinken, de kooplui weldra over de gansche linie zullen zegevieren tot groote schade en schande van de mesters; maar dan is bet te laat en zal niemand meerde helpende hand rei ken aan de halfslachtige wezens. Het bestuur van "De
Meifer:fscben Bond".

Echter in 1913 zakre de aanvoer in. Enerzijds kwam dit omdar her mesten
van kalveren war rerug hep doordat de melk ann de inmiddels opgerichte coöperarieve melkfabrieken werd geleverd. Anderzijds verzerren de boeren zich
regen her feit dar ze aan de bond moesren leyeren en op die manier ook nier
de hoogsre prijs konden maken. In bet weekblad van de Noordbrabantse
Chrisrelijke Boerenbond verscheen daarom op 13 juni 1913 her volgende artikel

van den E/sen van de Rotten met tweejoodse kalverkooplieden

3'

1
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Als we na het opheffen van de Meijerijsche Boerenbond terug kijken, drukt
waarschijnlijk de geschiedschrijver van de Encebe Boxte!, drs. T. Langenhuizen het juist uit als hij schrijft
In hoeverre de particuliere handelaren werkelijk misbruik maakten van bun positie in
opstelling van de Meijerijsche Boerende kalverhandd is moeilijk te beoordelen, Aan
bond is antisemitisme vermoedelijk niet vreemd geweest.

â

De Joodse handelaren bleven in de veehandel actief. Naast de in belangrijkheid teruggelopen kalverhandel in de vee- en varkenshandel. Dit ofschoon varkens volgens de Joodse religie onreine dieren waren.
Aan het begin van de twintiger jaren van deze eeuw woonden nog slechts een
vijftal veehandelaren in Uden. Namelijk de gebroeders Sam en David van
Zwanenbergh, Arnold de Vries, Bram Wolf en Marcus Cohen, ook wel "Kocheinrje" genoemd. Cohen verrrok in 1921 nan St. Oedenrode, de Vries in
1933 naar Den Bosch, Wolf stierf in 1933 en Sam van Zwanenbergh vertrok
een jaar later naar Oss. David van Zwanenbergh was roen nog de enige Joodse
veehandelaar in Uden. Hij stierf in 1943 in Sobibor.
Sam van Zwanenbergb (links) drink: Samen mr: dr veehandelaar Bert Verhoeven, alias Ben van Turnmesker

(midán)

ene

borrel b:) les en Marie Verstegen (rechts).

lien tweetal sfeertekeningen volgen hierna uit de tijd viak voor de Tweede
Wereldoorlog. Allereerst verrelr Hein van Duynhoven in her boek-" Buurten

onder de oude eik"
Hier in Uden zelf kocht "Davidje de jood" altijd vette kalveren op. Met de hoogkar,
u'aar precies drie kalveren op konden, reed je dan naar de SintJansstraat waar ve
Áewogen werden. Je kreeg een bepaald bedrag per kilo maar âze koper wilde er wel
eiltijd een kip bij hebben. Naden bet kalf gewogen was, ging je met de koper bet café
binnen orn een kopfe koffie of zo met hein te drinken waarna b:] fe ineteen uitbetaald.e.
I )e verkoebte kalveren gingen met de tram vernIer; ik geloof dat ze naar Rotterdam en
andere grote steden in bet westen vervoerd werden. Als je op die dagen een boer met de
hoogkar zag rijden, wist je dat hif een vet kuske verkocht had
34:

Bram Wolf

36
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Dort Smits, Helenastraat 66, heeft gedurende 17 jaar, tot in de oorlog, eersc
bij de gebroeders Sam en David en later na het vertrek van Sani naar Oss,
alteen bij David Zwanenbergh gewerkt. Zijn werk was het verzorgen (voeren,
melken, toiletteren, etc.) van de koelen. Hij vertelde het volgende 23;
De veebaniel van de Zwanenberghen was vn] groot. Ze kochten en verkochten voornamel:jk koeien. Dort herinnert zich dat ze een keer met 53 koeien naar de markt gingen.

I

Gemiddeld liepen er in de weien in Uden, die de Zwanenberghen, in de kurt van bet
klooster van de Oude nonnen huurden, zo'n IO koeien. Ze handelden behalve in Uden
ook in de Maaskant. Daanom badden ze ook in Boxmeer een ¿santal weien. Regelmatig
deden ze ook zaken met de veefondsen, die hen zogenaamde afgekeurde koeien aanboden.
Ze kregen voor de bemiddeling fi 5,-- per hoe, ongeacht de kwaliteit. De veebandel, die
de Zwanenberghen bedreven, was niet alleen regionaal. Zo weet Dort zich te herinnenen
dat David elke week vr:jdag de Zwolse veemarkt bezocbt. Daarnaast waren ze ook
commissionair voor slacbteni]en, zoals Zwanenbergh in Ois.

)i TWEEDE WERELDOORLOG

De gedurende de oorlog door de Duitsers afgekondigde maatregelen tegen de
Joden waren natuurlijk ook van toepassing op de Udense Joden.
Op 13 jan. 1941 werd een verordening van kracht betreffende een aanmeldingsplicht van personen die geheel of gedeeltelijk van Joodse bloede waren.
Op 2 mei van dat jaar werd afgekondigd dat alte Joden een gele ster met bet

Vcrordnungsbiatt Yerordeningenbiad
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Verordnung des Reicbskommissars für die besetzten niederin&schen Gebiete über
die. Meldepflicht von Personeu, die ganz oder teilweise
jüdischen Blutes. sind

6.

Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezerte
Nederlandsche gebied betreffende den aanmeldingspiichr
van personen van geheei of
gedeeltelijk joodschen bloede
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Nada; de drie vrosíwm reeds emge
bericht dat Lantje rich klaar moest
het
ujd dejoodse ster hadden moeten dragen kwam
ziek
en
hoefde niet mee, terwijl dahter
zwaar
waken voor vertrek. Monder Rosa was
zorgen.
Thé
¿'cefi gezien hoe Leentje thuis
ceto thuis mocht blijven 0m voor moeder te
hardhandig
met een weinig bagage
oudje
fange
werd opgehaald en hoe bet ongeveer 80
Leentje
werd
tijdens de oorlog
gestopt.
werd
Van
twee
reeds
volle
bussen
in één van de
niets meer vernomen. Cato moest later ook weg, ofschoon moeder nog steeds zieh was.
Wa: exact de reden is geweest is moeilijk te achterhalen maar z:) mocht bi) aankomst
(waarschijnlijk in Vught) weer meteen naar huis orn voor moeder te zorgen.

woord Jood erop moesten dragen en in alle steden en dorpen werden Joodse
vertegenwoordigers benoemd. Later werd bepaald dat met ingang van 10 aprii
1943 het verbii jf van Joden in alle Nederlandse provincies Noord- en ZuidHolland aismede Utrecht verboden was. Wanneer we de Udense situatie
bezien, kunnen we concluderen dat aan bet begin van de oorlog in Uden nog
twee Joodse gezinnen woonden, Wolf en van Zwanenbergh.

ilel

de oorlog veel contact

had

met de familie Wolf

Onderweg zag ze veldwachter Baartmans, die
Vcrktaring
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deze reden ging Thé van Lanen er elke nacht slapen.
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Na de oorlog heeft Cato haar
Jodenster aan een museum geschonken. Moeder Rosa stieof in 1945 in Uden en haar
dochter Cato woonde nog jaren aan de Veghelsedijk en later in Huize St. Jan.
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nam. De schrik b:) moed-er Rosa en Cato was zo groot dat zU zich zoveel moge4/k
aJiloten van de buitenwereld en c nachts niet meer alleen in huis durfden te blijven. 0m

r2
adce..r

-

-

r

p
kti

i

An, óa

ent..i..nrsse5r

/\-

;;-,kC
I94

t

62t4.

A[)
A-

VO

A>

Asc&e)

Verklaring betreffende de aanstelling als venegenwriordiger °.

Allereerst het gezin Wolf
Dit bestond na het overlijden van Dram Wolf in 1933 nog uit zijn weduwe
Rosa Wolf-Sei jffers en zijn dochter Cato, die in 1893 was geboren. Verder
woonde er reeds een aantal jaten een ongetrouwde zus van Rosa in, namelijk
Helena (Leentje) Sei jifers. Zij woonden in bet huidige pand Veghelsedijk 34.
Thé van Lanen 36 uit het Groenewoud vertelde dat zijn familie zowel voor, ti/dens als

40

Wa//earn dit ko/fenje van haar monter

I

mee toen se

Uden macs! ver/aten
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De familie Zwanenbergh
Bij de van Zwanenberghfamilie verliep de zaak anders. Het gezin bestond uit
David van Zwanenbergh, zijn vrouw Judith van Leeuwen en hun dochter Elisabeth (Betty) die in 1923 geboren was.

Betty Stronkhorst-van Zwanenbergh vertelde bet volgende 38:
Toen de drei ging groter werd, zocht David voor zi]n gezin mogeli]kheden orn in veiligbeid te kamen. H:] betaald.e aan een bekend.e fi. 3000,-- orn met zi]n gezin tiar Engeland te k#nnen ontkomen, maar zander resultaat. Uiteindeli]k besloot hi] orn met zijn
gezin ander te duiken. Zi]n bezittingen bracht hi] za god mogeli]k ander Een kin' met
allerlei kleine zaken werd in de tuin begraven en waardevolle grotere spullen werden bi]
bekenden ondergebracht. Plotseling op een morgen was het huis leeg. David had als
onderduikplaats de omgeving van Apeldoorn gekozen. De broer van Davids vrouw,
Bram van Leeuwen, woonde daar. David en njn wouw gingen in Uggelen, een plaats]e vlak bi] Apeldoorn, in pension. Z owe1 joodse als niet-Joodse personen badden daar
bun toevlucht gezocht. Een in bet pension ondergedoken DuitsJoodsefamilie maakte bet
de pensi anhouder za rnoeilijk, dat hi] deze bi] de Duitsers aangaf Deze familie verraadde na haar arrestatie ook de aanwezigbeid van andere onderduikers in bet pension,
die allen werden gearresteerd en weg,gevoerd. David en zi]n vrouw werden naar Sobi bar
getransporteerd en

p'
8;

¡j.

t

p

/

.''1ERELR

dar vergast.
het ministerie van Justine
bevolkingsregister van Uden een aantal overlijdensacten ingeschreven

Ais gevoig van de oorlog werd in 1950 op last van

Reds bi] bet begin van de onderduikperiode was Betty gescheiden van haar ouders.
Eerst was ze in huis bi] haar oorn, Brarn van Leeuwen, die gernengd gebuwd was. Orn
deze reden werd een verbli;f in z:]n gezin als minder gevaarli]k bescbouwd.
Later was ze op enkele placasen in Apeldoorn en Uggelen. Uiteindeli]k baalde een
marechaussee haar zogenaamd als gevan gene op. Echter in frite bracht bi] haar nacer
zifti ouders in Hoofd.dorp in de Haarlemmermeer. In die plaats bracht ze uiteindel:]k
drie ]aar bi] pleegouders door tot de bevri]ding. B:] deze pleegauders is ze, zaals ze
benadrukt zander dwang, overgegaan tot bet protestantisme. Z:] had een vals persoonsbewi]s op naam van Marie van Sch:]ndel, geboren in Beugen en Ri]kevoort. 3
Na de aorlag ging ze met haar pleegbroer terug naar Uden. In de tuin werd de kist met
bezittingen opgegraven. Van de andere bezittingen van haar ouders kan ze slechts een

in het

en wel van:

Helena Seijifers overleden Sobibor 14-5-1943
David van Zwanenbergh overleden Sobibor 23-7-1943
Judith van Leeuwen overleden Sobibor 23-7-1943
en

Antoinetta WiJ nhausen overleden Sobibor 16-4-1943
Wat vreemd is dat Antoinetta Wijnhausen, de moeder van David van Zwanenbergh ook in Uden werd ingeschreven, rerwiji ze reeds in 1924 naar Den
ilosch verrrok. Noch Dort Smits, die bij de familie in dienst was, noch
kleindochrer Betty herinneren zich dat ze aan het begin van de oorlog in
den woonde. Waarschïjnlijk moet de verkianing gezocht worden in het feit
ir ze na 1924 regelmatig verhuisde nissen Uden en Den Bosch en dus ook
ums in Uden was ingeschreven.

klein gedeelte acbterhalen. 39
Later buwde ze met de beer Stronkborst. Deze was politic-agent en t:]dens de oorlog
ondergedoken. H:] zat in de Haarlemrnermeer in bet verzet en zorgde voor de pleegouders
van Betty voor bonkaarten.

42
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had kunnen bereiken. Hi] vond met zzjn katholieke vrouw onderdak in bet bejaar-

meer

e./enbuis. Wegens de ziekte

Na de oorlog werd op de Joodse begraafplaats in Schi jndel een gedenksteen
geplaatst waarop ook de Udense in de concentratiekampen omgekomenen
worden genoemd.De tekst is als voIgt 40:
Gedenksteen voor ben, uit Veghel, Sch:jnde1, St. Oedenrode en omstreken, die omkwamen
onder moordenaarshanden in dejaren 1942 en 1943, '44, '45, en die geen grafonder

van z:jn vrouw is bet concentratiekamp bem bespaard geble-

zen.

J

oodse onderduiker in Uden.

Thais Betty van Zwanenbergh in Hoofddorp zat ondergedoken, waten ook
joden uit andere delen van bet land in Uden ondergebracht.
In de buurtschap Kooldert (huidige, straten Lage Randweg, Kooldertweg)
zaten verschillende onderduikers waaronder enkele Joden.
Ofschoon moeilijk absolute zeketheid is te geven kan met grote waarschijnIijkheid gesteld wotden dat bij Willem van Lanen in bet huidige pand Knokerdweg 3 een Joodse onderduiker was die Henk heette en bij Janus van
Rosmaien in het huidige pand Lage Randweg 19 een Dick, die 30 à 40 jaar
oud was.

Israel hebben gevonden.

Johanna van Dijk-Monnickendam
Eva Monnickendam

Josef de Groot
Rachel Meyer- de Groot
Eva Neustadt
Hebriette Seyffers
Aaron van der Sluis
Berta van der Sluis- de Lange
Elisabeth, Henriette en Emma van der Sluis
Hertog de Winter
Johanna de Winter-Hertog
Jules de Winter
Kaatje en Lena de Winter
A. Schuder
Nico de Wolf Maurits Zn.
Nico Wolf Max Zn.
David van Zwanenbergh
Johanna van Zwanenbergb- van Leeuwen

Het bovenstaande lezend is bet rnij een raadsel hoe in bet boek "Tweeduizend
jaar Uden" gesteld kan worden ':
Er zijn geen Udense mensen in een concentratiekamp terer.bt gekomen, of gegijzeld, niemand geèiecuteerd, zelfs de paar Joden die hier waren liet men - beboudens bet dra gen
van een jodenster - vrijwel ongemoeid.

Opgemerkt dient te worden dat ook in Volkel tijdens de oorlog nog een Joods
gezin woonde, waarover G. W. Versteegde in haar boek "Volkel, in de Tweede
Wereldoorlog" schreef 42:
In Volkel woonde slec/us lin Jood, de beer Selig

44

een gevluchte

Duitser die Amerika niet
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[
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met mode,- van Summeren.
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Ook bij de familie van Sunimeren, die tenti jde van de oorlog op het huidige
pand Kleurerweg 13 woonde, was eenJoods kind in huis.
Het verhaal was dat hij Kees Terneuzen heette en uit Leiden kwam. In feite
was hij, Johan, een van de zonen van de Joodse familie de Jong, die in Enschede een meubelzaak hadden. Andere fhmilieleden, zoals vader Bernhard en
broer Erwin, zaten in Schayk ondergedoken. De jongen was circa zeven jaar en
is ongeveer twee jaar bij de familie geweest.
In sept. 2996 venelde A/ben van Summeren 43 hoe indeni]d in bet germ van zi]n

SLOT

ouders Kees Terneuzen gedurende ongeveer twee jaar in huis was. Kees was zich schi]nbaar, hoe jong hi] ook was, van ri],, toestand beu'ust. Hi] ging niet miar school en als

Na de oorlog begon in Uden, zoals overal in Brabant de opbouw. Alleen de
Zwanenberghfamilie kwam niet meer terug. Betty, trouwde in Noord-Hollind en woont thans in Den Haag.

witt hi] bet antwoord slim te ontduiken. Aangezien
hi] officieel in bet gezin niet aanwezig was, kon bU van een aantal voorzieningen zoals
distributiebonnen gent gebruik maken. Kees leed aan astma en had hiervoor medic:]nen
nodig. Meestal wist ik familie dejong hiervoor te zorgen maar a/s dat een enkele keer
niet luke, werd Dr. Koning ingeschakeld, hetgeen Albert tot de conclusie brengt dat die
bezoekers hem vroegen waarom niet,

er ook wet iets van geweten

945 srierf bij de familie Wolf moeder. Rosa. Cato Wolf bleef tot haar dood
¡n 1986 in Uden, eerst aan de Veghelsedijk en later in Huize St. Jan wonen.
Zr werd begraven in Oss.
ii

raI bebben.

I

ce,;,

heir

presi-

Betty Stronkhorst-ran Zwanenhergb (1997)

teiit)
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V ERANTWOORDING

Geraadpleegde literatuur:
Nuast de in de noten genoemde literatuur werden de volgende algemene Werken geraadpleegd.
J. Cahen en A. van de Sande, Joods leven in Brabant, ('s-Hertogenbosch,
1996).
J. Bader, Uit Veghel en andere verten, De geschiedenis van de Joodse
gemeenten te Veghel, Uden, St-Oedenrode en Schijndel, (Breda, 1997).
Gegevens uit deze laatste uitgave werden gebruikt voor het hoofdstuk
'Her Geloofsleven" en het onderdeel 'de Alliance" uit het hoofdstuk
"Sociale Verhoudingen".

Informatie werd verkregen van:
Hr.

J. Bader, Breda

Uden
Echteld, Nieuburgstraat, Uden
tir. J, van den Eisen, Maasstraat, Uden
tir. E Gabrièls, Kerkstraat, Uden
Mevr. van Goor-van Lanen, Volkel
Fir. J. Heessen, St. Annastraat, Uden
I ir. E Hoefs, Helenastraat, Uden
I ir. M. Hoogaars, Vorstenburg, Uden
I ir. 'W. Ivits, Gemert
Mevr. A. Janssen-Brands, Odiliasrraar, Uden
Mcvr. Janssen-Goossens, Odiliastraat, Uden
J xxis Historisch Museum, Amsterdam
Mevr. A. van Lanen-Sanders, Burenstraat, Uden
Iii'. Th. van Lanen, Groenenwoud, Uden
li r. W. van Lanen, Mariaheide
tir.

t i r.

4H

I

C. van de Boom, Leeuweriksweg,
B. van

49

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1.

De gegevens, waarbij geen bronvermelding sraar, zijn uit de Burgelijke
Stand, het Bevolkingsregisrer en her Kadasrer.

3.

Jakob Becker, Besneden en begraven. .Vijf eeuwen Joden in Tiel en her Gelderse rivierengebied, (Helmond, 1992), pag. 198.

Hr. R. van Peer, Streekarchief, Veghel
Hr. J. van de Rijt, Lage Randweg, Uden
Hr. A. van Rosmalen, Hurk, Uden
Hr. H. Sanders, Sonhofweg, Uden
Hr. A. Sleegers, Vorstenburg, Uden
Hr. Th. Smits, Helenastraat, Uden
Mevr. A. Steenis, Helenastraat, Uden
Mevr. B. Stronkhorst-van Zwanenberg, Den Haag
Hr. A. van Summeren, Vluchtoordweg, Uden
Hr. H. van Summeren, Schayk
Hr. A. Verbakel, Paukenstraar, Uden
Mevr. G.W. Versreegde, Volkel
Hr. A. Wijdeven, Orgellaan, Uden
Meyr. A de Wit-van Roosmalen, Zeeland
Mevr. A. de Winter-de Groor, Knokerdweg, Uden
Hr. A. van de Zanden, Cimbaallaan, Uden

7.

Sprokkelingen 35, febr. 1996, pag. 4. (uitg. Heemkundekring Uden).

Foto's en illustraties werden verkregen van

8.

Door de continue veranderingen tengevolge van personen die in en balten
Uden rijdelijk als dienstknecht of als diensrmeid gingen wonen, moeten de
aantallen slechts gezien worden als een indicatie.

9.

Zo kocht bijvoorbeeld M. van Saxen in 1864 een huis van Theodoor Richren
in de St. Jansstraar en bood Nathan van Blijdesrijn in 1900 een huis met
vergunning voor srerke drank te koop aan. De familie van Helvoirr kochr
een huis in de Srationsstraat van de familie de Vries.

i.

Jakob Becker, Het Smouse kerkhof te Geffen 1693-1908, (Uden, 1987),
pag. 108.

Bibliotheek Heemkundekring, Uden
Mevr. M. Jansen-Boonaerts, Keizershof, Uden
Fam. van Lanen, Groenenwoud, Uden
Hr. R. van Peer, Srreekarchief, Veghel
Hr. W. Rovers, Breda
Stichring "Het Uden Archief van Bressers", Wilhelminastraar, Uden
Mevr. B. Stronkhorst-van Zwanenbergh, Den Haag
Farn. van Suinmeren, Vluchroordweg, Uden
Hr. A. Verhoeven, Oude Maasstraar, Uden
Farn. Verbossen, Millsebaan, Uden
Hr. A. Wijdeven, Orgellaan, Uden

io.

Deze foro is gemnakr rond 1938.

il.

Sprokkelingen 28, april 1994, pag. 9. (uirg. Heemkundekring Uden).

I

2.

Gebaseerd op een gesprek met de heer J. Heessen d.d. 17-9-1997.

3.

J.M.I.F.A. Sluyters Uden in oude ansichten (Zalrbommel, 1976) foto 9 en

Noten

50

Oud Archief Uden (in StreekarchiefVeghel).
A.L.M. Sanders: De Udense nakomelingen van Abraham van Zwanenberg,
in: Genealogisch Tijdschrift voor Oosr-Brabant jaargang 12 nr. 4 (okt
1997), pag. 149-154.

Hr. J. Bader, Breda

1.

. .

Dr. C.R. Hermans, Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravensrein. (Den Bosch, 1850), pag. 474.

I

11.

a

51

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

I-A

14. Uit: "De correspondent, Wekelijks Nieuws- en advertenrieblad voor Oostelijk N.Brabant" zaterdag 30 juni 1906 (o.a. aanwezig in Bibliotheek Heem-

L

kundekring Uden)
15. Een exemplaar van dit brieflcaarrportret berust bij stichting "Het Udenarchief van Bressers". De handtekening onder bet portretje is van de afzender.

Sprokkelingen 8, maart 1962, pag. 3. (uitg. Heeinkundekring Uden). De
originele advertentie waarnaar Mevr. Louwers verwijst, heb ik nog niet kunnen vinden.

25. Taimudjood, 2e jaargang, 10 oktober 1891.
Dit tijdschrift, dat in 1891 en 1892 in Meersen werd uitgegeven, werd later

verboden door toedoen van he Joodse tweedekamerlid A.C. Wertheim. In
1893 werd het voortgezet onder de naam "Waarheid en Recht, Antisemitisch Weekblad". Een fotocopie van de uitgaven van 10 oktober 1892 kxeeg
ik van de familie Verbossen, Millsebaan in Uden.

16. Notarieel archiefSchayk, mv. 2597, nummer 49 en 55 (1871)
17. Notarieel archiefUden, mv. 2994, nummer 148 (1872).
18. De foto met het onderschrift: "Synagoge te koop- Met bedehuis der Israelitische gemeente te Uden (NB) dat .... jaren als zodanig heeft dienst gedaan,
zal thans als gevolg van het ver..... meeste Joden, bij opbod worden verkocht. Het is ingezet op fi 25,--" berust onder andere in het streekarchief in

'G.

Deze mnformatie vond ik op zijn doodsprentje, dat in de bibliotheek van de
Heemkundekring Uden aanwezig is in de documentatie van de NBDS, die

verzameid werd door de beer Kempkens.

Veghel. Er is een identieke foto met een enigzins ander onderschrift, zodat
geconcludeerd kan worden dat deze foto in meerdere kranten heeft gestaan.
Tot op beden heb ik niet kunnen achterbalen welke kranten dit waren.

/.

Jj.

Mr.
Wintermans, Geschiedenis van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond (1946) pag. 297.

28. Bart van Gestel, 100 jaar door kruis en ploeg (Veghei, 1997)

Ng. 36.

19. W.H. Cornelissen, Het Jodenkerkhof in Schijndel, in: Heemschild no.21,

(1978) pag. 64-68.

29.

20. Peter van den Eisen, Boerenapostel Pater Gerlacus van den EIsen 1853-1925
(Gemert 1983), pag. 60

30. Nieuws- en advertentieblad voor Uden, Veghel, Mill, Ravenstein en omstreken: "Het land van Ravenstein" le jaargang, no. 27, zaterdag 2 juli 1910.
(o.a. aanwezig in Bibliotbeek Heemkundekring Uden)

21. Fr. G. van den Eisen, "Over de Joden" in Bloemhofke van Ruth (Oosterbout, 1892), pag. 188
22. De hier opgenomen tekst is uit:
Zondag (Turnhour, 1938).

P.

H.M. v.d. Eisen, 't Kioppend hart van Uden, (Uden, 1989) pag. 52 en 53.

I.

P.E.M. y. Antwerpen, Boeere op skraol zaand 't moes, en 't zò en 't kòs...
(Boekel 1997) Ng. 41.

Flavianus, G. E M., Missaal voor ellcen

U. Over de identiteit van de twee Joodse kooplieden heb ik geen zekerheid
kunnen krijgen. Het zou kunnen zijn, dat de linkse Max Cohen is en de
rechtse Wolf.

23. Gebaseerd op gesprekken met de heer Th. Smits, Helenastraat in Uden, d.d.
31-12-1996 en 5-4-1997.

i

i. Drs. T. Langenhuizen, ...van den eerlijken handel... Een eeuw coöperatieve

veehandel en vleesverwerking: ENCEBE Boxtel in historisch perspectief,
(Boxtel, 1989) pag. 12.
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34. Angeline van der Donk, Buurten onder de oude elk. (Uden 1997), pag. 256
35. Het origineel is in bezit van Mevr. Stronkhorst-van Zwanenberg in Den

Haag.
36. Gebaseerd op gesprekken met de heer Th. van Lanen Gmenewoud in Uden
d.d. 7-9-1996, 13-11-1996, 31-5-1997.
37. Het originele koffertje is in bezit van de familie van Lanen, Gmenewoud in

Uden.
38. Gebaseerd op gesprekken met Mevr. Stronkhorst-van Zwanenbergh d.d.
eind mei 1997, 15-9-1997 en 26-9-1997.
39. Leo van Ravensrein heeft een romannetje geschreven over Uden voor en in
de Tweede Wereldoorlog. Hierin komen ook herkenbaar een aantal passages
over de familie van Zwanenbergh voor. Echter de auteur schrijft dat de personen ontsproten zijn no de Ñntasie van de schrijver, zodat er geen garantie
is, dat alle beschreven zaken een authentieke weergave van de werkelijkheid
zijn.
Leo van Ravenstein, De gebroken spiegel. (Helmond, 1972)

40. Tekst overgenomen uit: "Verraling der Zerke-opschriften Joodse begraafplaatsen Schi jndel", welke verktegen werd van Joods Historisch Museum te
Amsterdam.
41. J.B.

y.

Heessel, Tweeduizend jaar Uden, pag. 327.

42. G.W

Versteegde, Volkel, van bezetting tot bevrijding 1939-1945, (Volkel,
1990) pag. 39 en 40.

43. Gebaseerd op een gesprek met de heer A. van Summeren, Vluchtoordweg te
Uden d.d. 22-9-1996, alsmede op een telefbongesprek met de heer H. van
Summeren te Schayk d.d. 29-1-1997.
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