MONUMENT VOOR DE VERMOORDE KINDEREN VAN DE RUDELSHEIMSTICHTING

De Rudelsheimstichting was een initiatief van enkele vrienden van de rabbijn Samuel
Azarja Rudelsheim (Leeds, Groot Brittannië, 19 juni 1869 – Leeuwarden, 13 november
1918). Deze rabbijn was altijd zeer begaan met verstandelijk gehandicapten. Vanuit zijn
nagedachtenis verwierf de stichting een pand aan de Verdilaan 10 te Hilversum met het
doel daar kinderen met een verstandelijke beperking vaardigheden aan te leren waarmee
ze later een zelfstandig bestaan konden leiden. Dit huis kreeg de naam Beth Azarja (huis
waar de Heer helpt) en werd in 1925 geopend door de toenmalige minister van Kunsten,
Onderwijs en Wetenschappen, mr. V.H. Rutgers. Het werk van de stichting werd een
succes want al in 1932 moest een tweede pand op het terrein gebouwd worden. In 1938
bood de stichting onderdak aan 88 kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
confisqueerde de Wehrmacht het terrein en vestigde er zijn hoofdkwartier. Op 16 april
1942 kwamen er zestien verhuiswagens naar de Verdilaan om de kinderen,
personeelsleden en de inventaris over te brengen naar een andere, tijdelijke locatie in
Hilversum (De Monnikenberg). Van daaruit werden de circa tachtig kinderen en
personeelsleden op 7 april 1943 overgebracht naar doorgangskamp Westerbork.
Aansluitend werden ze gedeporteerd naar Sobibor en daar vermoord. De meesten op 16
april 1943.
De ontruiming van de Rudelsheimstichting was de omvangrijkste deportatie van joodse
burgers op één dag in Hilversum.
Het bestuur van de Joodse Gemeenschap in Hilversum heeft op 2 mei 2018 een
monument geplaatst ter nagedachtenis aan deze verschrikkelijke gebeurtenis. Het beeld
is vervaardigd door de beeldhouwer Marloes Eerden uit Blaricum en werd onthuld door
burgemeester Pieter Broertjes. Bewegende beelden van deze onthulling zijn via deze link
terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=bDzoPevahUo&feature=youtu.be
Ter gelegenheid van deze onthulling is een herdenkingsboekje uitgebracht over de
Rudelsheimstichting

Dit boekje is samengesteld door mw. Ida Tielen en bevat oorspronkelijk beeldmateriaal
over het leven in de stichting. Ook de namen van de slachtoffers zijn hierin opgenomen.
Het boekje is te verkrijgen door een donatie van € 15 te doen aan het project
Struikelstenen in Hilversum. ( NL53ABNA0494579617 .ta.v. Stichting
Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek, o.v.v. Struikelstenen
Hilversum). Vergeet u hierbij niet uw naam en adres te vermelden. Wij sturen u het
boekje toe.

De Onthulling: 2 mei 2018

De voorzitter van de Joodse Gemeente Hilversum, dhr. Gerard Klein ontvangt
burgemeester Pieter Broertjes, die de onthulling zal verrichten

Opperrabbijn Jacobs (l) was één van de sprekers en Rabbijn Stiefel (r) sprak het Jizkor
gebed

Grote publieke belangstelling

Hans Roos, voorzitter van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed opende de
bijeenkomst

Toespraak voorzitter Joodse Gemeente Hilversum, dhr. Gerard Klein

De Hilversumse historicus dhr. Pieter Hoogenraad vertelt over de geschiedenis van de
Rudelsheimstichting

Lezing ter gelegenheid van de onthulling van het Rudelsheim monument op 2
mei 2018
Pieter Hoogenraad
Achter u, op de plaats waar nu de appartementen aan de Rossinilaan staan, stond
vroeger het Augustahuis. Het was een internaat, dat daar in 1908 werd opgericht in
opdracht van Gerrit Hendrik Demmink. Het gebouw was een schepping van architect J.W.
Hanrath die in die periode veel villa’s en andere monumentale gebouwen in Hilversum
ontwierp.
Vijftien jaar later, in 1923, verkocht Demmink het huis aan de S.A. Rudelsheim Stichting.
Een stichting die zich beijverde voor het verzorgen, opvoeden en onderwijzen van joodse
kinderen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het gebouw werd omgedoopt in
Beth Azarja, een joodse naam die betekent ‘Huis waar de Heer helpt’.
Azarja was ook de tweede voornaam van Samuel Azarja Rudelsheim, de opperrabbijn
van Friesland, die in november 1918, als een van de vele slachtoffers van de Spaanse
griep was overleden. Rudelsheim was in Engeland geboren, studeerde in Amsterdam en
werd in 1900 opperrabbijn in Leeuwarden. Het was de tijd van de joodse emancipatie.
Veel joodse Nederlanders assimileerden met de autochtone bevolking, hun kinderen
gingen naar de openbare school en de synagoge bezochten ze alleen nog maar op
hoogtijdagen. Rudelsheim maakte zich daar zorgen over. Hij vreesde dat de joodse
tradities zouden verdwijnen. Ook was van hem bekend, dat hij een warm hart had voor
mensen in de verdrukking, en vooral voor kinderen met een beperking. Zijn grote wens
was om een tehuis te stichten waar joodse verstandelijk gehandicapte kinderen
onderwijs en een passende opvoeding zouden krijgen.
Al snel na het overlijden van Rudelsheim richtten zijn vrienden de S.A. Rudelsheim
Stichting op. Dankzij subsidies van het Rijk en de gemeente Hilversum kon het
Augustahuis worden aangekocht. En met het geld van tal van inzamelingsacties, die
overal in het land door sympathisanten werden gehouden, financierde de stichting de
ingrijpende verbouwing en de inrichting van het pand. Op 2 november 1925 vond de
feestelijke opening van Beth Azarja plaats. Mr. V.H. Rutgers, minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, hield een toepasselijke toespraak en Z.K.H. Prins Hendrik
werd erevoorzitter van de stichting. Het instituut vormde zo een onderdeel van de
Nederlandse samenleving.
De staf van de instelling bestond uit acht personen. Izak Denneboom was directeur en A.
van Dam hoofd van de school. Daarnaast waren er een hoofd van de huishouding, twee
assistenten bij de opvoeding, een keukenjuffrouw, een dienstbode en een huisknechttuinman. Ook kwam er nog enkele keren per week een werkster. Al snel na de opening
bleek hoe zeer het instituut in de behoefte voorzag. Twee jaar later waren de dertig
beschikbare plaatsen bezet. Hartverscheurend waren de verhalen van de blije ouders die
hun kind in het verleden naar een niet-joodse inrichting hadden moeten brengen. Hoe
goed de verpleging daar ook was, het feit dat ze in de gebeden en gebruiken van een
andere godsdienst werden opgevoed, deed hun joodse ouderhart onnoemelijk pijn.
Met het vol raken van Beth Azarja kon de stichting ook een strenger toelatingsbeleid
gaan voeren. Alleen kinderen met een IQ van 50-80 werden toegelaten. Kinderen met
een lager of hoger IQ niet. Het verpleeggeld werd op basis van de welstand van de
ouders vastgesteld. De werkelijke kostprijs bedroeg circa fl. 1100 per jaar. Maar konden
de ouders dat bedrag niet opbrengen, dan stelde het stichtingbestuur een lager bedrag
vast. De ouders kregen een lijst toegestuurd van de uitrusting die nodig was voor de

opname in het instituut. Voor de meisjes stonden op deze lijst onder meer vier
onderjurken met opgenaaide zakken, één hoed of baret, twee wollen jurken, drie bonte
schorten met mouwen, een stofkam en een tandenborstel. Ook de ouders van de jongens
kregen zo’n lijst toegestuurd. En daaruit blijkt direct het joodse karakter van de
instelling. Want behalve onder meer drie grijze linnen huisjasjes, een paar bretels en een
pet waren ook twee tefillahs (gebedenboeken), een stel tefillim (gebedsriemen) een
tallith (gebedskleed) vereist. De kinderen droegen hun eigen kleren, geen uniform. Hun
kleren dienden wel netjes en stemmig te zijn, donkerblauw werd aanbevolen.
De kinderen kregen onderwijs in de gewone vakken van de lagere school: lezen,
schrijven, rekenen, taal, zingen, tekenen, nuttige handwerken voor meisjes,
handenarbeid en gymnastiek. De leerkrachten maakten veel gebruik van aanschouwelijk
materiaal, zoals wandplaten, illustraties uit boeken en letterplanken naast toen moderne
middelen zoals een projectieapparaat en een stereoscoop. Het godsdienstonderwijs was
belangrijk op Beth Azarja. Het doel ervan was de kinderen het lezen van Hebreeuws,
eenvoudige lofzeggingen en de bijbelse geschiedenis aan te leren en hen bekend te
maken met de praktijk van het joodse leven. Het niveau werd uiteraard aangepast aan
het bevattingsvermogen van de kinderen. Op feestdagen en op de sabbat bezochten de
leerlingen die daarvoor geschikt waren de Hilversumse synagoge op de Zeedijk. Toen
daar later een jeugdsjoel kwam, gingen de kinderen daarheen. Daar mochten ze de
Hebreeuwse tekst van de Tora voorlezen.
De jongens leerden leer bewerken, schoenen repareren, hout bewerken en fietsen
herstellen Ook werkten ze in eigen moestuintjes op het terrein. Na hun twaalfde zocht de
instelling, indien een kind daar geschikt voor was, een werkgever. In de avonduren
volgden ze dan herhalingsonderwijs in de lagere schoolvakken. Meisjes werden al vroeg
geschoold in huishoudelijk werk en kregen allerlei klusjes in het internaat te doen.
Feesten namen een belangrijke plaats in. Jaarlijks werd de verjaardag van S.A.
Rudelsheim herdacht. De kinderen voerden dan een sketch op, bekeken een
poppenkastvoorstelling of hielden een declamatie. Op het Poerimfeest speelden ze een
revue, waarvoor ze de rekwisieten zelf maakten en beschilderden. Af en toe was er voor
de jongens een voetbaltoernooi. Daarnaast was het beleid kinderen te laten deelnemen
aan activiteiten met kinderen buiten de instelling. Doelbewust probeerde men zo het
isolement te doorbreken en de kinderen voor te bereiden op de maatschappij.
Het aantal aanmeldingen voor Beth Azarja was zo groot dat er al spoedig plannen werden
gemaakt voor een uitbreiding. Op 14 maart 1932 werd achter het vroegere Augustahuis
een nieuw gebouw geopend, het jongenspaviljoen dat plaats bood aan dertig leerlingen.
Het oude gebouw werd nu uitsluitend als meisjesinternaat gebruikt. Het nieuwe paviljoen
kreeg in 1933 de naam Hertzbergerpaviljoen, naar de voorzitter van de stichting, die in
dat jaar was overleden. Zo groeide het aantal pupillen tot zestig in 1938 en 88 bij het
uitbreken van de oorlog.
Na de machtsovername door de nationaalsocialisten in Duitsland in 1933 kreeg de
Rudelsheim Stichting steeds vaker verzoeken van Duitse joden om hun verstandelijk
gehandicapte kinderen in de Hilversumse instelling te plaatsen. Om deze aanvragen
beter te kunnen beoordelen, ging het bestuur zelf naar Duitsland om de kinderen ter
plaatse te onderzoeken. In 1938 werden zo zeven Duitse kinderen opgenomen.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Daarmee brak een ongewisse
toekomst aan voor Beth Azarja. In 1942 vestigde de Wehrmachtsbefehlshaber in die
Niederlanden, Friedrich Christiansen, de hoogste Duitse militair in ons land, zich met zijn

staf in Hilversum. De staf van de Wehrmacht nam haar intrek in het Noordwestelijk
villagebied en de bewoners daar werden gedwongen te vertrekken. Zo ook de staf en
pupillen van Beth Azarja. Op 16 april 1942 reden zestien verhuiswagens voor en alle
leerlingen plus de inventaris werden overgebracht naar de Monnikenberg, aan de
zuidkant van Hilversum. Daar zette de stichting met angstig gemoed haar
werkzaamheden voort. Totdat een jaar later de pupillen, op 7 april 1943, met de staf,
werden weggevoerd naar het doorgangskamp Westerbork en vandaar naar het
vernietigingskamp Sobibor. Directeur Izak en Denneboom en zijn vrouw Johanna Spier
deelden het lot van hun pupillen. In totaal circa tachtig pupillen en personeelsleden
werden zo vermoord. Laat het monument dat wij hier, tegenover de plaats waar van
1925 tot 1942 Beth Azarja stond, ons daaraan herinneren - tot in lengte van dagen.

Burgemeester Broertjes onthult het beeld

Speech van Burgemeester Pieter Broertjes
ONTHULLING MONUMENT RUDELSHEIM STICHTING
woensdag 2 mei 2018
Dames en heren,
Waarom staan wij hier pas 73 jaar na het einde van de oorlog?
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een monument is gemaakt ter
nagedachtenis van de moord op ca 80 joodse kinderen!?
Hoe is het mogelijk dat één van de grootste drama’s in Hilversum, in WO II, onbekend is
gebleven?

Kim Putters, directeur van het SCP zei onlangs in een herdenkingsreden in Kamp
Amersfoort dat we niet meer geïnteresseerd zijn in de feiten. Periode van nepnieuws.
En dat we vergeten de juiste vragen te stellen: van generatie op generatie gaan zoveel
verhalen verloren.
Jolande Withuis’ vader vertelde niets over de oorlog (boek Raadselvader)
Mijn eigen vader zweeg als het graf over zijn periode in Sachsenhausen = 4,5 jaar!
Was het leed té vers en waren de feiten té belastend? Het zou goed kunnen: jammer is
het wel. Onbevredigend is het zeker.
Dankzij Hans Roos staan wij hier. De man van de struikelstenen besloot tot een
monument, omdat bijna 80 struikelstenen op één hoop geen gezicht zou zijn en afbreuk
zou doen aan de slachtoffers.
Ik ben de Joodse gemeenschap in Hilversum zeer dankbaar dat wij nu hier staan. Beter
laat dan nooit!
Het is een prachtig monument; ontworpen door Marloes Eerden uit Blaricum.
Dames en heren,
Dezer dagen staan we, zoals elk jaar, stil bij de slachtoffers van de 2 e wereldoorlog. Op 4
mei in Gooiland en de stille tocht naar het Rosarium.
Dit jaar staat in het teken van Verzet.
En de vraag: als ik in verzet kom, wat betekent dat dan? Voor mezelf, mijn gezin, mijn
kinderen, mijn familie. Kan ik ook niet in verzet komen?
Dilemma: persoonlijke keuze met soms gruwelijke gevolgen.
Wie de film ‘De Bankiers van het Verzet’ heeft gezien weet waarover ik praat.
Vast staat dat deze kinderen niet in verzet konden komen. Daarom is het zo’n lafhartige
daad van de Duitsers geweest.
Met dit monument geven we, na al die jaren, een gezicht aan de weggevoerde kinderen
en hun begeleiders. De vergeten/verborgen geschiedenis wordt weer zichtbaar.
Na ruim 70 jaar in vrijheid te leven rust op ons de plicht, meer dan ooit, om in verzet te
gaan tegen onverdraagzaamheid en uitsluiting. Zeker gezien het nieuwe antisemitisme in
Duitsland en Frankrijk.
De lokale overheid heeft daarin een belangrijke taak. Op scholen via educatie; stel de
juiste vragen en toon de onwelkome feiten. Maak kinderen weerbaar en strijdvaardig
tegen onrecht en geweld.
In Laren is vorig jaar ook een monument opgericht, ter herdenking van 48 kinderen en 4
stafleden van de Bergstichting die zijn vermoord.
Fijn dat de oud-burgemeester van Laren, Elbert Roest, hier ook aanwezig is.
Onze plicht: dit nooit meer! Werken aan een vreedzame samenleving.
In een samenleving waarin men ophoudt verantwoordelijkheid te nemen voor de ander is
de menselijke waardigheid gedoemd verloren te gaan en is ieder mens overgeleverd aan
zichzelf, te midden van willekeur en rechteloosheid.
Pieter Broertjes
2 mei 2018

De creatie van beeldhouwer Marloes Eerden. Twee kinderen zoeken troost bij elkaar voor
de reis

Rabbijn M. Stiefel zegt het Jizkor gebed (herinneringsgebed aan de overledenen)

Mevrouw Ida Tielen draagt het gedicht van Hanny Otten voor

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

De oud-burgemeester van Laren, Elbert Roest (l) in gesprek met de oud-burgemeester
van Hilversum, mevrouw Kraaijeveld-Wouters (r). Pastoor Jules Dresmé van de Vituskerk
(m)

De heer Polak, zoon van de toenmalige secretaris van het bestuur van de
Rudelsheimstichting, met de beeldhouwer Marloes Eerden. De vader van de heer Polak is
ook vermoord in de Shoa.

Grote publieke belangstelling bij de onthulling van het Rudelsheimmonument: 2 mei
2018 te Hilversum

