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Op 3 maart 1942 viel bij alle Joodse huishoudens in Alkmaar een brief op
de mat van de Joodse Raad in Amsterdam. In deze brief stond de mededeling dat de ontvangers twee dagen later hun huis moesten verlaten en naar
Amsterdam dienden te vertrekken.
Ook de familie Frankenberg ontving deze brief. Op 5 maart 1942, een zeer koude ochtend met veel sneeuw, stapten Hans en Gertrude Frankenberg, hun dochter Eva (8 jaar)
en hun zoon Lode (5 jaar) in de trein die hen en vele andere Joodse Alkmaarders naar
Amsterdam bracht. Die dag werden 213 Alkmaarse Joden weggevoerd en 142 van hen
keerden nooit meer terug. Zij werden vermoord in de vernietigingskampen Auschwitz en
Sobibor.
Dit is het verhaal van Lode Frankenberg. Het is ook het verhaal over hoe de Joden uit
Alkmaar verdwenen. En weer terugkeerden.
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Hoofdstuk 1

De familie Frankenberg:
een begrip in Alkmaar
Lode was een echt Alkmaars jongetje. Dat kan niet anders, als je op
8 oktober wordt geboren! Hij werd genoemd naar zijn opa Louis
Frankenberg, die zich rond 1900 vanuit Duitsland in Alkmaar vestigde.
Opa Louis opende in de Langestraat 24 een kantoorboekhandel en deze
winkel werd al snel een begrip in Alkmaar door het grote assortiment aan
de nieuwste producten en opvallende etalages.
Opa Louis zelf viel ook op: hij was een kundig
zakenman met een sociaal hart. Hij besteedde
veel tijd aan het bezoeken van gevangenen in de
Alkmaarse gevangenis en bood hulp wanneer
zij na hun detentie weer terugkeerden in de
samenleving. Daarnaast was hij betrokken bij
de Alkmaarse synagoge.
Al sinds de vroege 17e eeuw was er een Joodse
gemeenschap in Alkmaar. Alkmaar bood
Joden als één van de eerste steden in de
Noordelijke Nederlanden bescherming,
veiligheid en godsdienstvrijheid. Vanaf de
negentiende eeuw was er in de Hofstraat
een synagoge en hadden de Joden aan de
Westerweg hun eigen begraafplaats. De
Joodse gemeenschap in Alkmaar was niet
heel groot, maar zeer verbonden met de
stad en met name actief bij de viering van
8 oktober. De Alkmaarse Joden voelden zich verbonden met de Geuzen die
tegen de vijand, de Spanjaarden, hadden
gestreden. Vijanden en onderdrukking
kenden de Joden immers al sinds de
Oudheid, denk maar aan de slavernij in
Egypte waaruit Mozes hen bevrijdde.
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Dat de Joden een gerespecteerde gemeenschap vormden
in Alkmaar is duidelijk te zien
tijdens het bezoek van koningin
Wilhelmina in 1923. Tijdens de
8 oktoberviering hield de koets
van de koningin halt bij de synagoge en werd haar een boeket
overhandigd. Daarna bezocht zij
het steekspel op het sportveld.
Ook Opa Louis Frankenberg keek
vanaf het Uitzichttorentje naar de
ruiters.
Toen Opa Louis in 1936 overleed, werd hij
onder grote belangstelling begraven. Zijn
zoon Hans nam de winkel
over. Toen Hans ruim
een half jaar later vader
werd van een zoon
noemde hij die naar
zijn overleden vader:
Louis. Zijn roepnaam
werd Lode. Hij bleek
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een ondeugend jongetje. Zo bracht hij als
peuter de hele buurt in rep en roer door te
zijn verdwenen. Na enige tijd werd duidelijk dat hij zijn zus Eva van school dacht
te kunnen halen. In de brieven aan haar
moeder klaagde Gertrude wel eens dat zij
haar zoontje zo ondeugend vond, maar vertelde zij ook dat zijn streken zo ondeugend
waren dat het bijna onmogelijk was heel
kwaad op hem te worden.

Hoofdstuk 2

De bezetting in Alkmaar
In mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen.
Dit waren angstige dagen, met name voor Joden. Veel mensen wisten
dat Joden in Duitsland al jarenlang buitengesloten werden en van hun
burgerrechten waren beroofd en men vreesde dat de Duitsers dit ook
met de Nederlandse Joden zouden gaan doen.
Sommige Joden vluchtten weg in de
meidagen van 1940 en ook zelfmoord
kwam voor. Het merendeel van de Joden
besloot af te wachten, zo ook de familie
Frankenberg in Alkmaar. De kleine Lode,
inmiddels vier jaar oud, bleef onwetend van
deze spanningen. Maar binnen twee jaar
tijd zou zijn leven door de Duitse bezetting
volledig overhoop worden gehaald.
Vader Hans kreeg al snel te maken met de
gevolgen van de Duitse bezetting. Voor de
meeste Nederlanders leek het eerste oor-
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logsjaar vrij rustig te verlopen. Men kreeg
zelfs het idee dat de Duitse soldaten, die
zich immers keurig gedroegen, het goed
met de Nederlanders voor hadden. Joden
die zich zorgen maakten, kregen van NSB’
ers nog wel eens te horen dat ‘fatsoenlijke
Joden niets te vrezen hadden’. Maar wie
goed oplette, kon wel degelijk zien dat
de nazi’s begonnen waren de Joden in de
samenleving te isoleren. Vanaf 1940 volgt
maatregel op maatregel en binnen twee
jaar tijd zouden Joden ook in Nederland
volkomen rechteloos zijn.

Als ondernemer kreeg Hans Frankenberg
te maken met regels die er voor zouden
zorgen dat hij de greep op zijn eigen zaak
stap voor stap verloor. In oktober 1940
moesten alle Joodse zakenlieden hun
onderneming laten registreren. Hierdoor
kregen de nazi’s niet alleen informatie over
welke ondernemingen in Joodse handen
waren, maar regelden zij tegelijkertijd wie
wel en wie niet als Jood beschouwd diende
te worden. Bovendien werd het voor
Joodse zakenlieden op deze manier onmogelijk hun zaak op naam van een ander te
zetten om zo de inkomsten veilig te stellen.
Dat de nazi’s uit waren op deze inkomsten
en het spaargeld van alle Nederlandse
Joden werd in 1941 duidelijk. Alle Joodse
zaken kregen een door de Duitsers aangewezen bewindvoerder (Verwalter), die
in feite de zaak overnam. Daarnaast werd
de verordening van kracht dat alle Joden
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verplicht waren hun banktegoeden van
meer dan duizend gulden (ongeveer 450
euro) over te maken naar de LippmannRosenthal Bank. Dit was een voormalige
Joodse bank die door de nazi’s was overgenomen. In de Joodse gemeenschap werd
deze bank al snel Lipp nam en Roos stal
genoemd. Veel Joodse zakenlui begonnen
hun inkomsten af te romen. Dat betekent
dat zij eigenlijk geld verduisterden om er
zo voor te zorgen dat het niet in handen
kwam van de nazi’s. Abraham Drukker,
een andere Alkmaarse Joodse ondernemer, schreef in zijn dagboek hoe erg hij
het vond dat te moeten doen. Het voelde
alsof hij zich verlaagde tot een crimineel
niveau en stal van zijn werknemers. Of
Hans Frankenberg ook geld afroomde, is
niet bekend. Het is zeer aannemelijk dat
hij dit wel deed, omdat de familie later veel
geld heeft betaald om de kinderen te laten
onderduiken.

Ondertussen werden meerdere antiJoodse maatregelen van kracht. Joden
moesten zich als Jood laten registreren
bij de bevolkingsadministratie. Joodse
ambtenaren en leraren werden ontslagen. Joodse kinderen mochten niet meer
naar school en steeds meer verscheen in
het straatbeeld het bord met de tekst ‘
Verboden voor Joden’ . Naar het zwembad,
de bioscoop, de dierentuin of een wandeling in het park zat er voor Joden niet
meer in. Sommige Joden waren zelfs niet
meer welkom in de winkels waar ze jarenlang klant waren geweest. Ook vonden de
eerste deportaties plaats. Enkele honderden Joodse mannen werden opgepakt en
gedeporteerd naar wat men ‘ werkkampen
in Duitsland’ noemde. Eind februari 1941
brak in Amsterdam en omgeving een staking uit. Met deze Februaristaking wilden
Nederlandse arbeiders protesteren tegen
de behandeling van hun Joodse medeburgers. Het was een vergeefse actie.
In diezelfde maand werd de Joodse Raad
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opgericht. Deze raad kreeg van de nazi’s
de opdracht alle Duitse maatregelen uit te
voeren. Ook moest de raad er voor zorgen
dat elke vorm van protest in de kiem
zou worden gesmoord. De Joodse Raad
communiceerde via de enige toegestane
Joodse krant, Het Joodsche Weekblad. Op
deze wijze werden de Joden gedwongen
zelf mee te werken aan hun vervolging en
deze ook deels te organiseren. Later in de
oorlog werd de Raad ook gedwongen de
deportatielijsten op te stellen. Het werk
van de Joodse Raad is daarom omstreden
geweest. De leden van de Joodse Raad
gaven zelf te kennen de schade zoveel
mogelijk proberen te beperken door nog
enige invloed uit te oefenen op het uitvoeren van de Duitse maatregelen. Hoewel
sommige Joden wel degelijk dankzij de
Joodse Raad bijvoorbeeld van een deportatielijst zijn afgehouden, kon de Raad maar
weinig uitrichten tegen de nazi’s. Ook in
de andere door de nazi’s bezette landen
bestonden dit soort raden.

Hoofdstuk 3

Het vertrek uit Alkmaar
De nazi’s in Alkmaar hadden lijsten opgesteld van de Joodse inwoners
van de stad. Zij wisten precies hoeveel Joden op welk adres woonden.
Op veel adressen hadden zij al spullen in beslag genomen. Sommige Joden
waren zelfs uit hun huis verjaagd omdat er hooggeplaatste nazi’s in moesten
wonen. De Duitsers lieten hen echter in de waan dat Joden met een eigen
zaak en Joden die werk hadden met rust zouden worden laten.
Dat bleek een leugen. Lode woonde met
zijn ouders en zus in een mooi nieuw huis
aan de Juliana van Stolberglaan 16. Op
een zekere dag in 1941 kwam een Duitse
dokter op bezoek. Hij meldde dat hij het
huis van de familie Frankenberg binnen
enkele dagen zou betrekken. Hij kwam
even kijken om het huis van tevoren te
kunnen zien. Het beviel hem; zelfs de
meubels ‘mocht’ de familie laten staan.
Uit beleefdheid had hij een zakje bonbons
meegenomen.
Lode, Eva en hun ouders verhuisden in
allerijl naar de Emmastraat 54. Daar
woonden zij maar kort, want op 4 maart
1942 viel de brief van de Joodse Raad
in de bus. Deze brief, die bij alle Joodse
Alkmaarders op de mat was gevallen,
meldde dat zij zich de volgende dag op het
station in Alkmaar moesten melden om
naar Amsterdam te vertrekken. ‘ s Avonds
kwam de Joodse gemeenschap in Alkmaar
nog één keer bij elkaar in de synagoge in
de Hofstraat. Daar vernam men de laatste
instructies voor de evacuatie en bad men
voor de laatste keer. De synagoge bleef
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Op deze lijst is te zien welke woningen de Wehrmacht in beslag nam.

na die dag leeg achter en zou in de loop
van de oorlog worden leeggeroofd door
de Duitsers en ook de lokale bevolking
sloopte hout uit de synagoge om in de
laatste koude oorlogswinter op te kunnen
stoken. Na de oorlog kwam de synagoge
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in handen van de Baptistengemeente, die
er kerkdiensten hield. Pas in 2011 keerde
de Joodse gemeenschap terug. Lode en
zijn vrouw waren aanwezig bij deze nieuwe
inwijding.
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Op 5 maart 1942 stond Lode met zijn
ouders en zus ‘s ochtends vroeg klaar om
naar Amsterdam te vertrekken. De politie
controleerde of men niet meer mee wilde
nemen dan was toegestaan, namelijk twee
koffers per persoon. Na deze controle
hebben Hans en Gertrude Frankenberg de
deur van hun huis achter zich dicht getrokken en moesten zij de sleutel van het huis
afgeven aan de politie. Het was een koude
ochtend met veel sneeuw en een snijdende
wind. Op het perron van Alkmaar was ook
oma Cäcilie Frankenberg (Oma Cilla) aanwezig. Verschillende Alkmaarders hadden
zich bij het station verzameld om het
vertrek van hun plaatsgenoten en vrienden
te aanschouwen. Ingrijpen was onmogelijk,
maar de stilte waaronder de trein vertrok,
sprak boekdelen. Zo vertrokken de Joden
uit Alkmaar. Zij hadden het treinkaartje,
een enkele reis, zelf moeten betalen.
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Hoofdstuk 4

Het gezin Frankenberg valt uiteen
Alle Joden moesten zich in de Joodse Wijk in Amsterdam vestigen.
Men moest het nieuwe onderkomen zelf zien te regelen en betalen.
Hierdoor trokken velen in bij familie of moesten noodgedwongen
kleine woonruimten delen met vreemden.
Het leven in de Joodse Wijk werd steeds
meer bemoeilijkt. Voedsel was in beperkte
mate verkrijgbaar en zonder toestemming
kon men de wijk niet verlaten. Ook een
bezoek aan de dokter was zonder toestemming niet mogelijk. Wel mochten buitenstaanders de Joodse Wijk betreden. Vele
Joden konden daarom toch nog voedsel
en andere hulp ontvangen van vrienden en
familie.
Hans en Gertrude hadden vrienden en
familie die hen te hulp konden schieten. Dora Haremaker, een goede
vriendin van de familie, werkte bij de
Kinderpolitie (tegenwoordig heet dat
de Kinderbescherming). Zij regelde een
onderduikadres voor Lode en Eva: kindertehuis de Pinksterblom in Hilversum.
Dat in Hilversum ook een neef van de
familie woonde, Hans Eckmann, was
waarschijnlijk geen toeval. Hij kon zijdelings het welzijn van de kinderen in de
gaten houden, hoewel ook hij spoedig naar
Amsterdam moest verhuizen. Dit betekende wel dat Hans en Gertrude afscheid
moesten nemen van hun zoon en dochter.
Een moeilijk besluit. Zouden zij elkaar
nog terugzien en zo ja, wanneer en waar?
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Voor henzelf en Oma Cilla was een ander
onderduikadres gevonden. De hoop dat
door het opsplitsen van het gezin het risico
dat zij allen in handen van nazi’s vielen,
verkleind zou worden, hield hen op de
been. Begin juli 1942 vertrokken Lode en
Eva naar Hilversum.

Hoofdstuk 5

Verraad
In het kindertehuis De Pinksterblom waren nog meer Joodse kinderen
ondergedoken. Hun Joodse identiteit werd verborgen gehouden en daardoor
konden zij zich redelijk vrij bewegen en zelfs de school bezoeken. Bijna twee
jaar lang ging het goed. Tot 2 februari 1944.
Door anoniem verraad werd Lode, samen
met twee andere meisjes, opgepakt. Eva
was op dat moment op school waardoor
zij aan de arrestatie ontsnapte. Voor haar
werd een ander onderduikadres gevonden,
op een boerderij in Lage Vuursche, waar zij
de oorlog overleefde.
Wat Lode en Eva toen niet wisten, was
dat een half jaar eerder, op 14 juli 1943,
ook hun ouders en oma waren verraden. Zij waren naar de gevangenis in
Amsterdam gebracht om drie dagen later
naar Westerbork overgeplaatst te worden.
Daar kregen zij de status van strafgeval,
wat betekende dat zij met spoed zouden
worden gedeporteerd. Tegen betaling van
200 gouden tientjes, hoopte Hans deze ‘S’
van strafgeval werd weggehaald. Ook nu
werd hij bedrogen: het bedrag werd aangenomen, de ‘S’ bleef staan. Hans, Gertrude
en Oma Cilla gingen op 17 juli 1943 transport naar Sobibor en werden daar op 23
juli 1943 direct na aankomst vermoord.
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Hoofdstuk 6

Van Westerbork naar Theresienstadt
Lode werd vanuit Hilversum naar Amsterdam gebracht,
naar de Hollandse Schouwburg. Dit theater bevond zich aan de rand
van de Joodse Wijk en werd gebruikt als verzamelplaats om Joden kort vast
te houden in afwachting van hun deportatie. Vervolgens kwam Lode terecht
in Westerbork. Hij was toen 7 jaar oud en alleen.
Westerbork was het doorgangskamp
in Nederland. Via dit kamp werden de
Joden gedeporteerd naar de verschillende
concentratie- en vernietigingskampen
in Duitsland en Oost-Europa. Vanuit
Westerbork vertrok iedere week een transport, met soms tot 3000 personen.
In Westerbork bevond zich op dat moment
ook neef Hans Eckmann. Hij ontfermde
zich over de kleine jongen. Eckmann was
directielid van de Joodse Raad en wist het
voor elkaar te krijgen dat Lode zo lang
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mogelijk van de deportatielijst werd afgehouden. Overdag zat Lode in de barak van
de wezen, maar soms mocht hij eten in het
kleine huisje van neef Eckmann.
Deze situatie kon echter niet te lang duren
en dus brak het moment aan dat Lode
toch op transport moest in de dagen dat
de Duitsers begonnen met het ontruimen
van Westerbork. Op 4 september 1944
werd hij naar Theresienstadt gestuurd. Dit
concentratiekamp was uniek in zijn soort.
Oorspronkelijk gebouwd in de 18e eeuw als

een legerbasis, werd Theresienstadt eind
1941 door de nazi’s als ghetto ingericht.
Het plaatsje was bij de bouw berekend
op ca. 6000 soldaten, maar al snel huisvestte Theresienstadt zo’n 50.000 Joden.
De omstandigheden waren uiterst slecht
en alleen al in 1942 stierven er ongeveer
16.000 mensen als gevolg van honger,
straffen, uitputting en ziekte.
Toen in 1943 500 Deense Joden naar
Theresienstadt werden gestuurd, eiste de
Deense regering dat het Rode Kruis toegang kreeg om de plaats aan een inspectie te onderwerpen. De nazi’s stuurden
vele Joden op transport naar Auschwitz
zodat alleen de gezond ogende mensen
overbleven. In allerijl werden nep-ca-

fé’s en nep-winkels opgericht. De Rode
Kruismedewerkers zagen een keurig
kamp met genoeg ruimte voor iedereen
en gezonde inwoners die zich vermaakten met muziek, school en kunst. Er werd
dan ook een positief rapport geschreven. Aangemoedigd door het succes
van dit bedrog, besloten de nazi’s in
Theresienstadt een propagandafilm op te
nemen waarin het beeld werd geschetst
dat Hitler de Joden een prachtige stad
had geschonken. Niemand kreeg aldus
de ellende te zien die zich dagelijks in het
kamp afspeelde en de vele transporten die
meestal naar Auschwitz gingen. De makers
van deze documentaire werden na de
opnames ook naar Auschwitz gedeporteerd
en daar vergast.

Joodse kinderen in Theresienstadt tijdens de inspectie van het Rode Kruis in 1943.
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Lode herinnert zich zijn verblijf in het kamp en zijn bevrijding nog goed:
Ik kwam op 6 september helemaal alleen aan in Theresienstadt. Sociale werkers vroegen aan de heer en mevrouw Mauritz en Renee Obstfeld of zij voor mij wilden zorgen.
Zij stemden toe en tot hun dood zouden zij mijn aangenomen oom en tante zijn. Zelf
hebben zij ook een zoon verloren tijdens de oorlog. Na de oorlog emigreerden zij vanuit
Nederland naar Israël, waar ik hen twee keer heb bezocht.
Ik bleef de hele tijd bij hen in Theresienstadt. Wij woonden in de kazerne met de naam
Hamburg. Daar sliepen we naast elkaar op de grond. Ik ging niet naar school en
zodoende werd er overdag niet veel gedaan. Ik denk dat we (in ieder geval ik als kind)
genoeg te eten kregen.
Op een zekere dag werden we alle drie bij de commandant van Theresienstadt geroepen.
Mijn oom en tante hadden mij verteld dat als het me gevraagd zou worden of ik het fijn
had gehad in Theresienstadt ik ‘ja’ moest zeggen.
Ik herinner me dat moment nog heel goed. De reden voor het bijeenroepen van de
gevangenen was dat men een selectie wilde maken voor het enige transport van
Theresienstadt naar het neutrale Zwitserland. De meeste mensen geloofden niet dat
die bepaalde trein echt naar Zwitserland zou gaan, maar mijn oom en tante schijnbaar
wel. We werden samen met 1200 Joden geselecteerd en op 5 februari 1945 kwam er
een personentrein naar de stad, dus geen veewagons. Een zuster van het Rode Kruis gaf
ieder van ons een zak met suiker en een pakje boter. Ik herinner me nog heel goed, dat
ik als 8-jarig jongetje stiekem buiten het zicht van mijn oom en tante mijn vinger in de
boter stopte, daarna in het zakje met suiker en dan de hele boel in mijn mond. Ik proef
nog altijd de smaak van die heerlijke combinatie!
Op deze manier hebben 1200 mensen een beter lot gevonden dan vele andere Joden.
Het was het enige transport dat naar Zwitserland ging.
Twee dagen later gingen we de grens over naar Zwitserland. Ik kwam tenslotte terecht
in een kindertehuis in Caux en ging naar een Nederlandse school in Glyon. Mijn oom en
tante kwamen terecht in een pension niet ver van Caux. Op 19 april 1946 keerde ik terug
naar Nederland.

16

Hoofdstuk 7

Overleven en herdenken
Na de oorlog werd Lode herenigd met zijn zus Eva en in juni 1947
emigreerden zij naar Brazilië, waar hun oma en tante van moeders kant
woonden. Hier bouwden zij een nieuw leven op. Lode richtte een eigen
bedrijf op, trouwde, kreeg kinderen en later kleinkinderen.
Het Nederlands verleerde hij nooit helemaal: tot op de dag van vandaag kan hij het
spreken en verstaan. Hij betreurt het nog
steeds dat hij heel weinig op Nederlandse
scholen is geweest.
Pas op latere leeftijd begon Lode echt te
beseffen wat er zich tijdens de oorlogsjaren in zijn leven had afgespeeld en hoe
zijn leven veranderd was. Hij ging vanaf
1986 op zoek naar informatie en vond in
de archieven onder meer de naam van de
verrader van zijn ouders en oma. Door te
spitten in de archieven en vele boeken te
lezen over de Holocaust, kon Lode zijn
eigen verleden reconstrueren. Toch kan
deze reconstructie nooit helemaal volledig zijn. De herinneringen en verhalen die
zijn ouders Lode hadden kunnen vertellen
over het leven in Alkmaar en zijn vroegste
jeugd, zijn hem door de nazi’s afgenomen.
Ook een graf om hen te herdenken, is er
door de nationaal-socialistische misdaad
niet.
Daarom liet Lode in 1958 op de Joodse
begraafplaats in Alkmaar een grafsteen
oprichten voor zijn ouders. Later legde
zijn zoon in Sobibor een steen neer met
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hun namen. In november 2015 kwam
Lode met zijn kinderen en kleinkinderen naar Alkmaar. Voor de voormalige
kantoorboekhandel van zijn ouders in de
Langestraat werden door de Stichting
Herdenkingsstenen Joods Alkmaar twee
stenen gelegd, ter herdenking van Hans
en Gertrude Frankenberg. Ook voor Oma

Cilla is een steen gelegd voor haar woonhuis in het Kennemerpark. Bij Oma Cilla
woonden in de oorlogsjaren ook tijdelijk de oom en tante van Louis, Frank en
Else Grünwald, en hun kinderen, neefje
Leonard en nichtje Jetty. Zij kwamen allen

om in Auschwitz in 1944. Ook zij worden
herdacht met een herdenkingssteen.
Enkele jaren geleden doken bovendien in
het archief in Westerbork brieven op die
zijn oom en tante vanuit Westerbork naar
huis hadden geschreven.
De Stichting Herdenkingsstenen Joods
Alkmaar (SHJA)plaatst sinds 2015 bij alle
adressen van gedeporteerde en vermoorde
Joodse Alkmaarders een steen met daarop
hun naam, geboortedatum en plaats en tijd

van hun dood. Vaak gebeurt dit in aanwezigheid van nabestaanden. Het komt ook
voor dat er geen nabestaanden meer zijn.
De vrijwilligers van de SHJA zien regelmatig stambomen waaraan in de oorlogsjaren
abrupt een einde komt. In veel gevallen
is de herdenkingssteen het enige wat
nog herinnert aan deze mensen. Voor de
nabestaanden is deze steen dan ook van
onschatbare waarde.
Lode schrijft hierover:

Na de oorlog, als kind en als volwassene, heb ik ontzettend geleden onder het feit dat ik
geen ouders had. Ik zag dat al mijn vriendjes vaders en moeders hadden en in de vakantie
naar huis gingen. Alleen ik moest altijd in een kindertehuis blijven, omdat ik geen eigen
thuis had. Dit alles heeft me, ook als jonge man, ontzettend verdrietig gemaakt.
Dus toen ik eindelijk de mogelijkheid had om daar iets aan te doen en zo precies mogelijk
te weten te komen wat er gebeurd was in mijn jeugd en hoe mijn ouders geleefd hadden,
ben ik begonnen te zoeken naar alles wat ik maar kon vinden over hun en mijn verleden.
Wat me veel geholpen heeft, was dat mijn vader een goede fotograaf en amateurfilmer
was en veel foto’s en ook 8mm films heeft achtergelaten. Films die ik kon zien en van
kon genieten. Zodoende kwam ik te weten dat we een gelukkige familie waren geweest.
Dit alles heeft me geholpen om alles wat ik maar kon, op te sporen! Daardoor ook, voel
ik dat dat ik hun naam, waar ik maar kan, moet achterlaten. En dat doe ik dus ook.
Ook voor Francisco, een kleinzoon van Lode, hebben de herdenkingsstenen een grote
betekenis:
Ik herinner me dat we naar de plek liepen waar de eerste herinneringssteen zou worden
gelegd en dat ik het busje zag waarin alle stenen vervoerd werden. Ik zag de namen van
mijn overgrootouders. Dat mijn familie deel zou uitmaken van deze bijzondere dag, gaf
mij een trots gevoel.
De hele gebeurtenis was erg emotioneel voor mij. Niet alleen vanwege de betekenis die
het had voor mijn familie, en mijn grootvader in het bijzonder, maar ook omdat dit zo
belangrijk is voor de jongere generaties waartoe ik behoor. Terwijl de herdenkingsstenen in de straat werden geplaatst, luisterden schoolkinderen naar de verhalen van elke
familie. Het is aan ons, de jongeren, om de verhalen van deze mensen van twee of drie
generaties voor ons door te vertellen aan de generaties na ons.
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OPDRACHT A

PRESENTATIE
Je houdt een presentatie over één van de onderwerpen uit de lijst hieronder.
In de presentatie geef je antwoord op de hoofdvraag en maak je een koppeling met het verhaal van Lode en/of de Joden in Alkmaar.
Neurenbergerwetten
Op welke wijze hebben de Neurgenbergerwetten de basis gelegd voor de Holocaust?
Hollandse Schouwburg
Wat was de functie van de Hollandse Schouwburg in de deportatie van de Joden uit
Nederland?
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Westerbork
Wat was de functie van Westerbork in de perioden 1939-1942, 1942-1945, 1945-1949
en 1950-1971?
Vertrauensmann: verrader voor de Duitsers
Waarom besloten mannen en vrouwen verraad te plegen voor de Duitsers en op welke
manieren deden zij dat?
Onderduiken
Wat waren de werkzaamheden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers?
Joodse Raad
Waarom waren de werkzaamheden van de Joodse Raad omstreden?
Lipmann, Rosenthal & Co.
Wat was de rol van de Liro-bank tijdens de bezetting van Nederland?
Sobibor
Hoe zag Sobibor er uit en waarin verschilde het van andere concentratiekampen?
Theresienstadt
Hoe zag Theresienstadt er uit en waarin verschilde het van andere concentratiekampen?
Op transport
Hoe werden de transporten van Joden naar de concentratiekampen georganiseerd?
Het Holocaust Namenmonument
Hoe komt het Holocaust Namenmonument tot stand?
Het NIOD
Wat is de taak van het NIOD en welke informatie valt er te vinden?
De Alkmaarse synagoge
Wat is de geschiedenis van de synagoge aan de Hofstraat in Alkmaar?
Geroofd Joods bezit (kunst, huizen etc.)
Moet geroofd bezit worden teruggegeven?
Van je docent hoor je of je de presentatie individueel of in een groepje houdt, of je
gebruik moet maken van Powerpoint/Prezi en wat de verdere eisen van de presentatie zijn (bijvoorbeeld hoe lang). In overleg met je docent is er misschien ook een ander
onderwerp mogelijk.
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OPDRACHT B

TENTOONSTELLING
Met de klas maken jullie een tentoonstelling over het verhaal van
Louis Frankenberg en zijn familie. Ieder groepje maakt een informatief
affiche met daarop een deel van het verhaal. Op dit affiche gebruik je
afbeeldingen en korte stukjes tekst. Op internet zoek je naar geschikte
afbeeldingen, bijvoorbeeld op de site van het Regionaal Archief Alkmaar.
De bezoeker die al jullie affiches heeft bekeken, leert op deze manier
over de Jodenvervolging in Alkmaar.
De onderwerpen voor de affiches zijn:
De synagoge in Alkmaar
Kantoorboekhandel Frankenberg
De Duitse bezetting in Alkmaar
Anti-Joodse maatregelen (hier kunnen eventueel twee affiches over worden gemaakt,
overleg dan goed met het andere groepje zodat jullie niet hetzelfde vertellen)
De Joodse wijk in Amsterdam
Onderduiken
Westerbork
Op transport
Theresienstadt
Sobibor
Holocaustmonumenten
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Dit lesmateriaal is ontwikkeld door de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar in samenwerking met
het Regionaal Archief Alkmaar.
Dit materiaal, of delen daarvan, mogen worden gebruikt voor educatieve doeleinden en/of onderzoek,
graag met verwijzing naar de (website van) de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar.
Het materiaal, of delen daarvan, mogen niet worden verkocht of op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
www.herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl
www.regionaalarchiefalkmaar.nl
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