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De Lochemse familie Wijler en de 
Tweede Wereldoorlog
Eddy ter Braak

In het voorjaar van 2020 kreeg ik het verzoek de geschiedenis van het pand Paul Krugerstraat 4 
in Lochem uit te zoeken. Daarbij stuitte ik op het gezin Adolf Wijler en Amalia Margaretha Wijler-
Bamberg en hun beide kinderen Bettje1 en Samuel, dat vanaf 1920 tot ongeveer 1943 op dit adres 
ingeschreven heeft gestaan. In dit gezin en de verdere familie Wijler heb ik me wat meer verdiept, 
omdat het een goed beeld geeft wat de Joodse families in de Tweede Wereldoorlog in ons land is 
overkomen.
Toen de nationaalsocialist Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam en zijn Jodenhaat begon 
te verspreiden, zal Adolf – Dolf genoemd – zijn doopnaam mogelijk verfoeid hebben. Adolf Wijler 
zelf heeft de gevolgen van die haat niet meer aan den lijve ondervonden, maar de rest van zijn 
gezin wel. Adolf overleed namelijk al in 1935, 54 jaar oud. 
 

Hitlers Jodenhaat
Jodenhaat is geen uitvinding van Hitler. Al sinds de middel-
eeuwen waren Joden in Europa het slachtoffer van discrimi-
natie en vervolging. Vaak gebeurde dit om religieuze redenen. 
Christenen zagen zich in de plaats gekomen van het joden-
dom. Zij vonden dat het jodendom kon en moest  verdwijnen 
- als zijnde verouderd. Joden werden soms gedwongen zich 
te bekeren of mochten bepaalde beroepen niet uitoefenen.  
Meer dan eens werden ze ook gedwongen in getto’s te leven.
In de negentiende eeuw speelde religie een minder grote 
rol. Het denken over verschillen tussen rassen en volkeren 
trad in plaats daarvan steeds meer op de voorgrond. Het idee 
ontstond, dat Joden tot een ander volk behoorden dan bij-
voorbeeld de Duitsers. Zelfs als Joden bekeerd waren tot het 
christelijke geloof, bleven ze ‘anders’ vanwege hun bloedlijn.
De nederlaag van Duitsland aan het einde van de Eerste We-
reldoorlog was voor veel Duitsers en ook voor Hitler moeilijk 
te accepteren. In nationalistische en rechts-conservatieve krin-
gen ging de ‘dolkstootlegende’ rond. Volgens deze verzonnen 
mythe had Duitsland de oorlog niet op het slagveld verloren, 
maar stortte het thuisfront in door verraad. De Joden, sociaal-
democraten en communisten zouden hier schuldig aan zijn.
Tegen de achtergrond van revolutie en geweld nam Hitlers 
antisemitisme in de loop der tijd steeds radicalere vormen 
aan. Opvallend is dat hij geen voorstander zei te zijn van 
ongecontroleerde ‘emotionele’ pogroms (uitbarstingen van 
anti-Joods geweld). Hij bepleitte in plaats daarvan een ‘an-
tisemitisme van het verstand’. Dit moest wettelijke vormen 

aannemen en zou uiteindelijk leiden tot de ‘verwijdering’ van de Joden. 
Al in augustus 1920 vergeleek Hitler de Joden met ziektekiemen. Hij verklaarde dat je een ziekte niet kunt bestrijden 
zonder de veroorzaker te vernietigen. De invloed van de Joden zou volgens hem nooit verdwijnen zonder de ver-
oorzaker, de Jood, uit ons midden te verwijderen. Radicale denkbeelden maakten de weg vrij voor de systematische 
massamoord op de Joden in de jaren veertig. Het ziet er naar uit dat Hitler een bekend principe heeft gebruikt: wil 
men een volk samenbinden en achter zich krijgen, dan is het zaak te zorgen voor een gemeenschappelijke vijand2.
En dat hebben de Joden in Duitsland en de omringende landen, die door de Duitsers overvallen zijn, geweten. Een 
ongekend grote genocide vond plaats. En deze raakte ook Lochem en de daar levende Joodse families, waaronder 
de families Wijler. 

Deze beide ‘Jodensterren’ zijn afkomstig van Bettje 
Vomberg – Wijler. Ze heeft ze in de Tweede Wereldoorlog 
noodgedwongen moeten dragen. Land van Lochem
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Een stukje geschiedenis over de Lochemse Wijlers 
De eerste Wijler, die zich in Lochem vestigde was 
Abraham Levi Weiler (toen nog zo geschreven, later 
veranderd in Wijler). Hij was in 1803 in Winterswijk 
geboren in het Joodse gezin van Levy Abraham 
Weiler (slachter en koopman) en Aleida Levy Cohen. 
De voorouders van Levy Abraham Weiler woonden al 
een kleine honderd jaar in Winterswijk3. In de Lo-
chemse volkstelling van 1829 staat hij ingeschreven 
als knecht bij slager Jacob Levi Roos, wonend in de 
Achterstraat. Het adres lag pal naast het klooster-
huis waar stadsarts dr. Rive woonde. Abraham Levi4 
Wijler trouwde in 1833 met de jongste zuster van 
slager Jacob Levi Roos, Eva Levi Roos. Het jonge stel 
ging ook in de Achterstraat wonen, in een klein pand 
dichtbij de Rigtersteeg (nu Spaarbanksteeg). Al gauw 
kwamen er kinderen, Dat werden er in de loop der 
jaren negen: drie jongens en zes meisjes. Het echt-
paar Wijler - Roos heeft behalve in de Achterstraat op 
nog een paar andere adressen in Lochem gewoond: 
Blauwe Torenstraat 31, Westerwal 13 en Oosterwal 

19. Abraham Levi staat eerst vermeld als vleeshouwer (dus slager), later als koopman en veehandelaar.
Om de één of andere reden stonden de twee oudste kinderen, Levi Abraham en Sientje (12 en 13 jaar oud), in de pe-
riode 1841-1850 bij Jacob Levi Roos aan de Markt 9 ingeschreven. Mogelijk was hun moeder ziekelijk, was hun huisje 
te klein, of was het gezinsinkomen onvoldoende om alle monden te kunnen voeden. 
Er was een groot leeftijdsverschil tussen de negen kinderen. De oudste en de jongste verschilden 17 jaar in leeftijd. 
Omdat de oudste zoon al vroeg het huis uit was, was het de op één na oudste zoon Samuel, die zijn vader in diens 
broodwinning moest ondersteunen. Niet alleen met de slagerij, want daar werd blijkbaar niet voldoende mee ver-
diend om het grote gezin te kunnen onderhouden. Daarom werd er ook gehandeld met kippen en kalveren en de 
verkoop van veterband en dergelijke. De jongste broer van Samuel, Abraham, overleed al op jonge leeftijd.

We weten wat meer over de familie door Louis Wijler, ook een zoon van bovengenoemde Samuel Wijler. In 1994 is in het 
vroegere blad van het Historisch Genootschap ‘Het Scholtampt’ zijn verhaal ‘Herinneringen uit mijn leven´5 gepubliceerd.
Louis vertelt ons hierin over zijn Joodse leven in Lochem. In een tijd, dat de stad nog ruim honderd Joodse medebur-
gers telde, die toen nog gewoon deel uitmaakten van de Lochemse gemeenschap. 
Prof. dr. Herman Schuttevâer, oud-Lochemer, schreef in 19796 in zijn artikel ‘Lochem, vroeger’: 
“De Joodse medeburgers! Zij hebben van oudsher het beeld van de kleine stad mede bepaald. […] De Joodse kinderen 
– alle uit gezinnen van welgestelde middenstanders – maakten deel uit van de schoolbevolking; zij waren geïntegreerd: 
Bram, Mannie, Rosette van de Markt; uit andere straten Louis, Sally, Leo en zo veel anderen. Met sommigen was ik in de klas 
of op de padvinderij. Er waren: onze slager, een andere slager, de veekoopman, de manufacturier, de antiquair. Zij hoorden 
er geheel bij, maar zij hoorden daarnaast op een of andere voor ons onduidelijke manier bij elkaar. Wij jongens, afgunstig, 
zagen de Joodse jongens op zaterdag vrij van school en in zondagse kleren. Dan zagen wij ook de godsdienstleraar Keizer 
met zijn gezin op de wandeling. Wat wij niet zagen en niet kenden, was de onderlinge samenhang van de gemeenteleden. 
Wij wisten niet dat er twee mannen- en vrouwen- en jongerenverenigingen waren. Wij wisten niets van hun feesten, al 
zagen wij wel eens een ‘loofhut’ in een tuin.” 

Louis had van zijn vader gehoord, dat deze was opgegroeid in een gezin, dat het zeer arm moet hebben gehad: “ ‘t Is 
vaak voorgekomen, dat er voor vrijdagavond (het sjabbatmaal) geen stukje vlees op tafel kwam, laat staan voor de week-
dagen.”7 Alle zusters van zijn vader trouwden behalve tante Sophie. Zij heeft tot het eind van hun leven haar ouders 
verzorgd. Louis’ vader Samuel was degene, die toen zijn vader te oud werd om zelf de kost te verdienen, de taak van 
de kostwinner voor zijn ouders op zich nam. Samuel trouwde in 1876 in Almelo met Martha de Groot. Ze betrokken 
het huisje naast de oudelui aan de Westerwal. Ook zij kregen weer negen kinderen.
Louis vertelt heel mooi, hoe dat aangekomen is tussen zijn vader en moeder: “De familie woonde in een klein huisje 
aan de wal (Westerwal 13). Vader heeft zich een hondenwagen kunnen aanschaffen, een voertuig, dat het tegenwoordige 
geslacht plaatsen noch begrijpen kan. Dergelijke hondenwagens waren nog in gebruik in de jaren voor 1940, vóór de 
Tweede wereldoorlog. 
Een zuster van vader, tante Bertha, woonde in Groenlo, gehuwd met een Mendels. Er was één of ander kerkelijk feest. Bij 
dergelijke gelegenheden kwam de Joodse jeugd uit de omliggende Joodse gemeenten bijéén. Voor de jongelui was dit de 
gelegenheid andere Joodse jongens en meisjes te treffen en feest te vieren in wijdere kring.

Afbeelding afkomstig van kleindochter Lis Shapiro - Vomberg. 
Opa Dolf Wijler en oma Malie Wijler - Bamberg staan er op 
afgebeeld.
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Met het opkomend motorvervoer is dit na de Tweede Wereldoorlog allemaal verdwenen.
Vader is op zijn hondenkar naar Groenlo gereden, ruim 20 kilometer. Moeder was familie van Mendels en zo hebben die 
twee, mijn vader en moeder, elkaar getroffen. Zondag, na afloop van het feest in Groenlo, is moeder bij vader op de hon-
denkar naar Lochem gereden. Ze vertelde ons, dat ze zich eigenlijk dood had geschaamd, op zo’n kar te zitten. […] Hoe het 
zij, het is tussen hen aangekomen en gebleven. Ze zijn getrouwd en hebben een huisje gekregen naast het ouderlijk huis, op 
de wal in Lochem (Westerwal 12).”

Het jonge echtpaar heeft het in de beginjaren heel zuinig aan moeten doen. Zoals vermeld moest er niet alleen voor 
het eigen gezin gezorgd worden – er werden al gauw een paar kinderen geboren – maar ook zijn ouders moest 
Samuel Wijler verzorgen. 
Maar door hard werken en zuinig leven kregen ze het voor elkaar om er financieel steeds beter voor te komen staan. 
Samuel Wijler greep alle mogelijkheden aan om wat te verdienen. Zo zette hij in 1886 bij een veiling in op een huis in 
de Molenstraat. Niet met de bedoeling dat voor eigen gebruik te kopen, maar om als ‘inzetter’ bij de publieke ver-
koop mee te helpen bieden, zodat de prijs opgedreven werd. Werd het huis bij de ‘afslag’ voor een hogere prijs ver-
kocht, dan kreeg de hoogste inzetter een percentage van de verdienste mee. Een soort gok, waar je echter ook het 
risico mee liep er aan te blijven ‘hangen’, als bij de ‘afslag’ niemand hoger bood. En dat overkwam Samuel. Wat moest 
hij doen. Het door hem ingezette bedrag bezat hij niet. Gelukkig vond hij een hem goed gezinde boer zo bereidwillig 
om hem het geld te lenen.

Zo werd Samuel eigenaar van het pand Molenstraat 28. Hij behield het pand en ging er met zijn  familie wonen. Dank zij 
het harde werken en zuinige leven kon de hypotheek in een klein aantal jaren worden afbetaald. Het ging hem zelfs zo 
goed dat hij in 1890 een weide van 1 ha. in het ‘Veen’ kon kopen. Tot dan toe had hij het ingekochte vee altijd moeten 
onderbrengen in gehuurde weiden.
Langzamerhand waren drie van zijn zoons (Abraham, Adolf en Salomon) ook in de veehandel gaan werken. Het eerste 
weidebezit breidde zich in de loop der jaren steeds verder uit, zodat er steeds meer grond beschikbaar kwam voor het 
aangekochte vee. Ze gingen, zoals prof. dr. Schuttevâer in zijn verhaal aangaf, tot de middenstanders behoren. Zoon 
Emanuel (Max) werd handelsreiziger, zoon Jacob Samuel (Jaap) leraar Frans en de zonen Louis en Johan gingen in de 
graanhandel en bouwden in Rotterdam de onderneming Granaria op. De man van dochter Eva Rosa, Hartog Polak, was 
koopman in manufacturen in Assen en die van dochter Henriëtte, Meijer Meijer, runderslager in Borculo. 

Een dreigende ontwikkeling
Ze leidden allen een goed en rustig leven tot het in het naburige Duitsland begon te rommelen. In 1933 
was Hitler in Duitsland aan de macht gekomen, mede dank zij de economische crisis, die eind jaren twintig begon 
en de naweeën van de verloren Eerste Wereldoorlog. De nazipartij zag kans binnen korte tijd Duitsland door middel 

Een enigszins onthoofd portret van de familie Samuel Wijler en Martha Wijler-de Groot, vlnr.: Salomon, Louis, Max, vader Samuel, 
Jet, Dolf, Eef, Johan, moeder Martha, Bram, Jaap. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest op 24 april 1901. Uit de 
Collectie van achterkleindochter Lis Shapiro-Vomberg.
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van intimidatie en arrestaties volledig in haar greep te krijgen. Al in het jaar 
1933 werden de eerste concentratiekampen gebouwd om politieke tegen-
standers, met name de communisten, in onder te brengen.
Hoe keek men daar in ons land tegenaan? Dacht men, dat het voor ons 
wel mee zou vallen? Of begon met name onder de Joodse Nederlanders al 
enige angst voor de toekomst te ontstaan?
De Lochemse Wijlers zullen de hier afgebeelde artikelen niet onder ogen 
hebben gehad, maar waarschijnlijk wel een aantal andere die er op leken. 
Het zal hen geen prettig gevoel hebben gegeven. Misschien hebben ze het 
er toen mogelijk al over gehad, of het niet beter zou zijn om naar Palestina 
te emigreren. Want daar werd toen al wel over gesproken. Maar ze zullen 
het niet gedaan hebben, omdat ze mogelijk dachten dat het hier wel mee 

zou vallen. De Duitsers zouden ons land 
waarschijnlijk wel met rust laten, net als in 
de Eerste Wereldoorlog. 
Ook in ons land begonnen NSB’ers zich te 
roeren. Ook hier was onvrede onder de 
bevolking, omdat ze vonden dat de rege-
ring te weinig voor hun deed. Hier waren 
er ook, die de Joden daar mede schuldig 
aan achtten. De meesten van hen hadden 
immers goede banen! En ook in Lochem 
liet de NSB van zich horen. In 1934 hielden 
ze hier hun eerste openbare vergadering. 
Eind 1934 was hun aantal in Lochem al ge-
groeid tot 68. In 1935 kwam hun leider A.A. 

Linksboven: Nieuwsblad v.h. Noorden 25-7-1935. 
Linksonder: Het Nieuws v.d. Dag 9-11-1933.
Rechts: De Tribune, soc.dem. weekblad 30-8-1952. 

De Westerwal met links een klein stukje van Westerwal 13 en ernaast Westerwal 12, beide 
huizen destijds bewoond door de familie Wijler. Verder naar rechts de plek, waar de synagoge 
staat.
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Mussert hier spreken in een grote openbare vergadering in de schouwburg. De zaal was totaal uitverkocht. 
Bij de verkiezingen in 1935 bedroeg het percentage stemmen voor de N.S.B. in het gebied van de stad bijna 
30%. De belangrijkste reden hiervoor was de economische crisis: ‘slechter kan het voor ons toch niet worden’. 
Na ongeveer 1935 werd men ook in ons land steeds ongeruster ten aanzien van een mogelijke oorlog tussen 
Duitsland, Engeland en Frankrijk. Daarom begon men zich hier ook voor te bereiden op een mogelijke strijd. 
Er werd o.a. een luchtbeschermingsdienst opgezet. Zo kwam het dat er in 1938 in Lochem loopgraven wer-
den aangelegd.
Dit alles zal de Joodse Lochemers niet onbekommerd hebben gelaten. 

De verschrikkelijke oorlogsjaren voor de familie
Amalia Margaretha (Malie) Wijler-Bamberg en haar beide kinderen Samuel en Bettje bleven na het overlijden 
van man en vader Adolf Wijler in 1935 aan de Paul Krugerstraat 4 wonen. Moeder Amalia Margaretha kreeg 
veel steun van de familie van haar man. Met name van Adolfs broer Salomon, net als Adolf veehandelaar van 
beroep, die met zijn gezin dichtbij haar woonde op Kastanjelaan 1. 
Wat de verschillende in Lochem wonende gezinnen Wijler in de oorlogsjaren meemaakten, is wat de meeste 
Joodse gezinnen in Lochem gedurende het Duitse schrikbewind in de periode 1940 tot 1945 is overkomen. 
Ze kregen te maken met onderdrukking, angst, opgepakt en afgevoerd worden, opgesloten worden in een 
concentratiekamp, levensbedreigende arbeid moeten verrichten, gebrek aan voedsel, vergassing, onder 
moeten duiken, verraden worden, verjaagd worden van huis en haard en het vertrouwen verliezen in de me-
demens (in willekeurige volgorde).
Al voor de Duitse overval op ons land waren de voortekenen van een moeilijke tijd zichtbaar. Lochem was al 
vele jaren voor het begin van de oorlog een centrum voor NSB’ers, zij woonden er en brachten er hun ideeën 

en praktijken ook duidelijk naar buiten. Voor de 
Joodse gemeenschap voelde dat als een grote be-
dreiging en dat werd er na de Duitse inval niet beter 
op.
Bettje Wijler, de dochter van Adolf Wijler en Amalia 
Margeretha Wijler-Bamberg, was helemaal ontdaan, 
toen ze de ochtend na de capitulatie buiten kwam. 
Haar dochter Lis Shapiro-Vomberg schrijft hier in 
een mail als volgt over: “Ze was 15 jaar oud in mei 
1940 en herinnert zich de ochtend na de bezetting, 
toen het leek alsof de hele stad plotseling van de 
ene op de andere dag was veranderd. Mensen droe-
gen nazi-armbanden en hakenkruisen. De bevolking 
steunde de NSB en de nazi-indringers en isoleerde 
hun Joodse buren volledig. Afgezien van de familie 
van Berkum en de verpleegkundige voor de volksge-
zondheid die zich buitengewoon mensvriendelijk en 
dapper gedroegen, was er niemand om op te ver-
trouwen.”
Dat gevoel van verlorenheid zal alleen maar sterker 
zijn geworden. Na de inval in 1940 werd in de twee-
de helft van dat jaar begonnen met de systematische 
registratie van de Joden en hun goederen. Bedrijven 
mochten niet meer in Joods bezit zijn. Joden werden 
uit openbare ambten gezet. In 1941 mochten Joodse 
artsen hun werk niet meer doen. In augustus 1941 
werd beslag gelegd op Joodse vermogens. Zo werd 
langzamerhand de weg gebaand voor de liquidatie 
van alle Joden. Al in oktober 1941 vielen leden van 
de Sicherheitspolizei bij Joodse adressen binnen, 
ook in Lochem. Een aantal Joden werd opgepakt. 
Velen waren echter door waarschuwing op tijd de 
stad ontvlucht. 
Vanaf april 1942 moesten de Joden een ster dragen. 
In september 1942 begonnen de transporten. Eind 
1942 waren er al twintig Joodse inwoners van Lo-
chem in Auschwitz vergast. De rest volgde in 1943. 

Rechts op de voorgrond Kastanjelaan 1 en links erachter Paul 
Krugerstraat 4

Salomon Wijler aan het handelen op de Lochemse veemarkt
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Velen vonden hun einde in Auschwitz, Sobibor of andere kampen. Weinigen lukte het in leven te blijven door 
onder te duiken of met de hulp van vervalste papieren.

Samuel, de zoon van Adolf Wijler en Malie Bamberg, kon de dagelijkse angsten en vernederingen, die hem het le-
ven in Lochem in oorlogstijd opleverden langzamerhand steeds minder aan en raakte op van de zenuwen. Om die 
reden werd hij in 1942 opgenomen in de psychiatrische instelling de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder. Dat bleek 
geen goede beslissing te zijn geweest. Na de Duitse overval op ons land waren de leefomstandigheden voor de 
patiënten op de Willem Arntz Hoeve namelijk steeds slechter geworden. En het werd er nog erger, zeker voor de 
Joodse patiënten, toen in 1943 NSB’ers de 
leiding van de instelling in handen kregen. 
De nieuwe fanatieke nationaalsocialistische 
geneesheer-directeur gaf zonder aarzeling 
de namen van de Joodse patiënten door 
aan de Duitse autoriteiten. Als gevolg daar-
van werd o.a. Samuel Wijler in november 
1943 op transport naar Westerbork gesteld. 
Vandaar ging hij op 25 januari 1944 door 
naar Auschwitz, waar hij op 28 januari 1944 
om het leven werd gebracht.

Malie Wijler en haar dochter Bettje doken 
onder in Tongeren bij Epe met de hulp van 
de familie Van Berkum uit de Kastanjelaan 
en van wijkverpleegster zuster Prager9. In 
Epe was een kleine verzetsgroep ‘Het Drie-
manschap’10, dat gedurende de oorlog een 
honderdtal Joden aan een onderduikadres 
hielp. Ze verbleven daar bij gezinnen en in 
zomerhuisjes, die door het Driemanschap 
werden gehuurd. Bettje Wijler was ‘open’ 
ondergedoken11 bij de familie Kuijlenberg. 
Hij was het hoofd van de school in Ton-
geren. Bettje werkte er als huishoudelijke 
hulp. Het verzet had haar een vals identi-
teitsbewijs bezorgd, waardoor ze zich vrij 
in de omgeving kon bewegen12. Moeder 
Malie werd ondergebracht in een huis in 
het bos, samen met 22 andere Joden uit 
heel Nederland. Haar toekomstige schoon-
zoon Jozef Vomberg13 was daar ook bij. 
Hij hielp haar o.a. met het geven van haar 
insuline-injecties gedurende de tijd dat 
ze samen waren. Jozef werd in septem-
ber 1944  gearresteerd. De groep moest 
meerdere keren van schuilplaats veran-
deren.  Maar niet alleen moeder en dochter 

Sam, iets 
uitvergroot 
deel van 
de foto 
hiernaast

Boven: Moeder Malie Wijler-Bamberg met 
haar twee kinderen Bettje en Samuel voor 
hun huis aan de Paul Krugerstraat 
Links: Paulia Wijler-Vomberg met haar 
man Salomon Wijler.

10



11

Wijler hadden in de omgeving van Tongeren een schuilplaats gevonden, ook de zwager van Malie uit Lochem, Salomon 
Wijler en zijn vrouw Pauline Wijler-Vomberg, verbleven er. De beide families verbleven wel in een ander huisje. Ze wisten 
van elkaar niet, waar de ander onderdak had gekregen. De kinderen van Salomon en Paulina zaten gescheiden van hun 
ouders ergens ondergedoken. 
Door een onvoorzichtigheid van een medeonderduiker werden de bewoners van het huisje, waar de Wijler-Vombergs 
verbleven, opgepakt en naar Amsterdam gebracht. Zoontje Nathan was toevallig bij zijn ouders en moest mee naar 
Amsterdam. Toen ze daar uiteindelijk in de Hollandse Schouwburg werden verzameld om naar Westerbork te worden 
vervoerd, had zoon Nathan het geluk dat een helpster hem via de ernaast gelegen Joodse crèche naar buiten kon smok-
kelen. Hij verdween daarna opnieuw in de onderduik. Hier overleefde hij de oorlog, net als zijn broertjes en zusjes.
Salomon Wijler en zijn vrouw Paulina Wijler – Vomberg werden via Westerbork naar Sobibor vervoerd. Salomon werd 
vandaar naar het turfsteekkamp Dorohucza gebracht, waar hij uiteindelijk door de verschrikkelijke omstandigheden om 
het leven kwam.  Pauline kwam in Sobibor om het leven.

Er woonden rond 1940 meer families Wijler in Lochem. dat blijkt wel uit het Lochemse adresboek van 1939. 
Daarin staan de volgende Wijlers als hoofdbewoner vermeld:
Wijler, A.I., slager, Molenstraat 3.
Wijler, wed. A.L., zonder beroep, Oosterwal 19.
Wijler, wed. A., zonder beroep, Paul Krugerstraat 4.
Wijler, S., veehandelaar, Kastanjelaan 1.

Maar op zo’n adres woonde meestal niet alleen een hoofdbewoner, maar ook leden van zijn of haar gezin. Dat 
levert de volgende lijst op (met schuingedrukt en in het rood de personen, die slachtoffer zijn geworden van 
de Duitse bezetting van ons land):

Wijler, A.I., slager, Molenstraat 3.
Abraham Israël Wijler * 5-7-1876, † 21-5-1943 Sobibor14

Leida Wijler – Leverpoll *12-3-1881,  †2 1-5-1943 Sobibor
kinderen:
 Betsy Wijler  *28-11-1906, † 30-12-1999 Herzlia Israël
 Rika Wijler *20-1-1908, † 21-5-1943 Sobibor
 Levy Salomon Wijler *30-10-1912, † 22-7-1988 Rotterdam

Wijler, wed. A.L., zonder beroep, Oosterwal 19.
Mientje Wijler - van Essen *11-4-1878,  † 13-3-1943 Sobibor
(weduwe van Abraham Levi Wijler * 6-7-1877, † 11-6-1939 Lochem)
kinderen: 
 Samuel Wijler *9-7-1908, † 7-12-1982 Soest
 Salomon Israël Wijler *11-11-1912, † 30-10-1941 Mauthausen 

Wijler, wed. A., zonder beroep, Paul Krugerstraat 4.
Amalia Margaretha Wijler – Bamberg * 23-6-1885 Midwolda, † 1-8-1961 St. Catharines Ontario Canada
(weduwe van Adolf Wijler * 15-5-1881, † 17-4-1935 Amsterdam)
kinderen:
 Samuel Wijler * 6-4-1921, † 25-1-1945 Auschwitz
 Bettje Wijler * 29-6-1925 Lochem, nog in leven. Is in 1953 naar Canada verhuisd, samen met 
 haar man en beide kinderen. Haar moeder volgde hen in 1956.

Wijler, S., veehandelaar, Kastanjelaan 1.         
Salomon Wijler *15-6-1892, † 30-11-1943 Dorohusk Polen
Paulina Vomberg *10-6-1892, † 14-5-1943 Sobibor
kinderen:
 Samuel Wijler *22-1-1927, † 14-11-2010 Israël
 Mieke Wijler *28-7-1927, † 13-4-1986 Israël
 Nathan Wijler *30-8-1934, † 6-9-2012 Israël
 Adolf (Dolf ) (Avraham) Wijler *11-9-1937, naar Israël gegaan en waarschijnlijk nog in leven.

Als we naar de foto voorin dit verhaal kijken, gemaakt tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Samuel Wijler en Martha Wijler-
de Groot, dan missen we in de voorgaande tekst nog een paar van hun kinderen. Dat komt omdat ze uit Lochem waren 
vertrokken vanwege huwelijk of werk. Daarbij gaat het om de zonen Jacob Samuel, Louis en Johan en dochter Eva Rosa.
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Jacob Samuel Wijler, broer van Samuel en Louis Wijler, was uit Lochem weggegaan en was uiteindelijk als leraar Frans 
aan de Koninklijke HBS en later aan het gymnasium in Apeldoorn gaan werken. Hij woonde daar met zijn vrouw 
Elisabeth Rose Wijler-Kolthoff en hun twee dochters Martha Rose en Rose Helene in de Frisolaan met een prachtig 
uitzicht op het Prinsenpark. Jacob werd in 1940 echter ontslagen, omdat hij ‘van Joodschen bloede’ was. In 1942 
dook de familie onder. De dochters in Apeldoorn en de ouders in Epe. Ze hielden moeizaam onderling contact per 
brief. Dat stopte in 1943: er kwam geen brief meer van de meisjes. Het bleek, dat zij waren opgepakt en afgevoerd 
naar Westerbork. Later werd duidelijk, dat zij van daaruit naar Auschwitz waren vervoerd en daar waren vergast. Al 
wisten de ouders dit laatste op dat moment niet, ze konden zich wel indenken wat er met hun dochters zou gebeu-
ren. Het bracht hen ertoe om het besluit te nemen zelf uit het leven te stappen. Ze deden dat door zich te verdrinken 
in het Apeldoorns kanaal.
Ook hun zuster Eva Rosa Polak-Wijler en haar man Hartog Polak, die in Assen in Drente woonden, hebben de oorlog 
niet overleefd. Zij zijn ook omgekomen in concentratiekamp Auschwitz. Dat is ook gebeurd met hun drie kinderen 
Bettje, Samuël en Simon, die al niet meer thuis woonden.
En dan is er nog dochter Henriëtte. Zij was sinds 1920 de weduwe van Meijer Meijer. Ze had vanaf 1929 in Rotterdam 
gewoond en gewerkt, maar woonde sinds 1940 weer bij haar ouders. Ook zij werd opgepakt en is op 25-1-1943 in 
Auschwitz om het leven gekomen.
We kunnen stellen, dat van de negen kinderen van het gezin Samuel Wijler en Martha Wijler-de Groot, die op de 
enigszins ‘onthoofde’ familiefoto in het begin van het verhaal afgebeeld staan, meer dan de helft (namelijk vijf ) het 
slachtoffer zijn geworden van Hitlers Jodenhaat.

De Barneveldgroep
De enige van de kinderen van Samuel Wijler en Martha Wijler-de Groot, die de oorlog min of meer zonder kleer-
scheuren heeft overleefd, is zoon Louis Wijler (en diens gezin). Dit had ook voor zijn broer Johan (en diens gezin) 
kunnen gelden, als Johan niet tijdens de oorlog in het Groninger ziekenhuis aan de gevolgen van een hersentumor 
was overleden.  

In 1942 kreeg de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken mr. dr. K.J. Frederiks het bij de Duitsers voor elkaar om 
voor een aantal belangrijke Joodse Nederlanders vrijstelling van de Arbeidseinsatz te krijgen. Frederiks overtuigde 
ook de secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, prof. Van Dam, om een lijst met te 
beschermen Joden op te stellen. Het ging hierbij om ‘verdienstelijke Joodse Nederlanders’. De beide lijsten, die van 
Frederiks en van Van Dam, werden gevuld met de namen van notabelen, juristen, hoogleraren, onderwijzers, doc-
toren, enkele hoge militairen en hun familieleden. Men werd er voor uitgekozen, maar of men er gevolg aangaf lag 
aan de mensen zelf. Eerst mochten ze gewoon thuis blijven wonen, maar toen dat niet goed werkte bij razzia’s e.d., 
werd iedereen van de lijst die dat wilde ondergebracht op het leegstaande kasteel De Schaffelaar in Barneveld. Toen 
het kasteel vol raakte, werd ook de nabij gelegen villa De Biezen er bij betrokken. Van december 1942 tot september 
1943 woonden er 675 Joden. Op 29 september 1943 werd de groep ondanks alle beloften toch naar Westerbork 
vervoerd en van daaruit in 1944 verder naar het oosten, naar Theresiënstadt. 
Het grootste deel van de Barneveldgroep overleefde dit alles en keerde in de 
zomer van 1945 naar ons land terug.

Louis en Johan hadden vanaf 1912 in Rotterdam samen het graan- en vee-
voederbedrijf Granaria opgebouwd. Dit was in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een belangrijk bedrijf. Zo belangrijk, dat ze op de lijst van ‘verdienstelijke 
Joodse Nederlanders’ kwamen te staan. Louis en Johan zaten eerst onderge-
doken met hun beider gezinnen verspreid over meerdere adressen. Ze beslo-
ten uiteindelijk om gebruik te maken van de internering in Kamp Barneveld. 
Daar hebben ze ongeveer een jaar gezeten. Toen moest Kamp Barneveld 
ontruimd worden. De bewoners werden, zoals vermeld, naar Westerbork 
gebracht. Bij de ontruiming op 29 september 1943 zagen 22 bewoners van 
het kamp kans om te vluchten, waaronder Louis Wijler, zijn vrouw Francien 
Wijler-Lansberg, hun dochter Henriëtte, haar man en hun vijf dagen oude 
baby15. Ze hebben de rest van de oorlog via onderduik overleefd.
De Barneveldgroep is ongeveer een jaar in Westerbork geweest, gescheiden 
van de andere bewoners van het kamp. Johan Wijler werd in de loop van 
dat jaar zo ziek, dat hij naar het ziekenhuis in Groningen werd gebracht. Hier 
overleed hij op 2 maart 1944 aan een hersentumor. Dat was twee dagen 
voordat de rest van zijn gezin, zijn vrouw Margot met de vier dochters, op 
transport werd gesteld naar Theresiënstadt16. Helena (Nellie) Wijler, dochter 
van Johans broer Louis, die ook met dat transport zou meegaan, zag kans Leidsch Dagblad 12 september 1962
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om te vluchten door gebruik te maken van de drukte vanwege het klaar maken van het transport (naar Theresiën-
stadt). Zij overleefde de vlucht en kwam uiteindelijk terecht bij een gezin in Gasselternijveen. Louis Wijler en zijn 
vrouw moeten volgens het tijdschrift JaGDaF17 in die tijd ook in de buurt van Gasselternijveen ondergedoken heb-
ben gezeten. Volgens het verhaal in het JaGDaF zou Nellie haar ouders wel eens op de fiets hebben bezocht! Een arti-
kel in Trouw vermeldt, dat Louis Wijler en zijn gezin de oorlog ondergedoken hadden gezeten in de Alblasserwaard.18 
Maar dat zal waarschijnlijk zijn in de periode voorafgaand aan de tijd in Barneveld.
In 1945 nam Louis Wijler de leiding van Granaria weer op zich en het ging heel goed met het bedrijf. Zo goed zelfs, 
dat hij bij het gouden jubileum van zijn bedrijf in staat was om het schip de ‘Willem Ruys’ voor een etmaal te huren 
voor zijn feest.

Een ziel vol littekens
De familie Wijler werd hard geraakt in de oorlog. Maar niet alleen zij. Het is nagenoeg alle Joodse families overko-
men. Lochem is door de oorlog bijna zijn hele Joodse gemeenschap kwijt geraakt. Niet alleen doordat zoveel Joodse 
Lochemers de oorlog niet overleefd hebben, maar ook omdat de overlevenden het over het algemeen niet prettig 
meer vonden om zich weer in Lochem te vestigen. Lis Shapiro – Vomberg, dochter van Jozef Vomberg en Betje Vom-
berg – Wijler schreef dat haar moeder niet veel goeds over Lochem te zeggen had, omdat de oorlogsjaren in Lochem 
daarvoor bij haar te veel littekens hadden achtergelaten.
Zo zal het de meeste Lochemse Joodse families zijn vergaan. Wie het overleefd had, had veel dierbaren verloren. De 
overlevenden bleven achter met een ziel vol littekens. Bovendien heeft de Lochemse gemeenschap de overlevenden 
over het algemeen ook niet weer echt hartelijk verwelkomd. Hun woningen waren in handen gekomen van anderen, 
die er meestal niet bepaald op gesteld waren de onrechtmatig onteigende woning aan de oude eigenaar terug te 
geven.
Op het internet is een lijst te vinden van panden, die voor de oorlog een Joodse eigenaar hadden. Een onderdeel 
van het vernietigingsproces der Joden was het afpakken van hun bezittingen. In 1943 vonden de Duitsers blijkbaar, 
dat voor hen het Jodenprobleem was opgelost en zij dus rustig de geconfisqueerde huizen konden verkopen. Op 
de site is te lezen om welke huizen het daarbij ging, wie de oorspronkelijke eigenaars waren, wie de panden hebben 
opgekocht en wat zij er voor betaald hebben19. Het pand Paul Krugerstraat 4 van S(amuel) Wijler (op naam van de 
zoon) blijkt op 30 augustus 1943 te zijn verkocht voor f 3200,- en het pand Kastanjelaan 1 van S(alomon) Wijler op 17 
november 1943 voor f 3800,-.20 In beide gevallen is de woning gekocht door iemand, die destijds in Lochem woonde 
en die de situatie moet hebben gekend.

Na de oorlog
Malie Wijler-Bamberg heeft gelukkig haar woning al in 1945 terug kunnen krijgen. Waarschijnlijk heeft de familie Van 
Berkum daar een rol in gespeeld. Meestal lukte dat pas na jaren van gerechtelijke procedures. In het kadaster staat bij 
de woning Kastanjelaan 1 (waar Salomon Wijler en zijn gezin gewoond hadden), vermeld: ”Rechtsherstel 1948”. Daar 
heeft het dus iets langer geduurd.
Maar het leed was niet voorbij. Lis Shapiro-Vomberg schreef: “Toen oma Malie en mijn moeder na de bevrijding naar 
Lochem terugkeerden, wachtten ze. Ze wachtten en wachtten en wachtten in de hoop dat hun familie zou terugkeren. Tra-
gisch genoeg keerden er slechts 6 Joden (bedoeld wordt: 6 leden van de familie Wijler) terug naar Lochem: Oma Malie, 
mijn moeder en 4 van haar Wijlerweesneefjes Samuel, Mieke, Nathan en uiteindelijk Dolf. Samuel en Mieke verhuisden kort 
daarna naar Palestina. Dolf en Nathan verhuisden naar Almelo, waar oom Leo Israëls en tante Juul Vomberg hen opvoed-

den. Oom Leo en tante Juul’s zoon Eli was tijdens de oorlog overleden. Uiteindelijk 
voegden Nathan en Dolf zich bij hun broer en zus in Israël.”
Moeder Malie Wijler heeft zelf nooit officieel te horen gekregen wat er met haar 
zoon gebeurd is. Haar dochter en schoonzoon kregen het officiële bericht pas 
in 1963. Daarin was te lezen, dat  Samuel Wijler op 28 januari 1944 in Auschwitz 
om het leven was gekomen.
Lis Shapiro-Vomberg: “Toen mijn ouders in 1949 trouwden, verkocht oma Malie 
haar huis en verhuisde met ons mee naar Zutphen. Toen we in 1953 naar Canada 
emigreerden, woonde oma zolang bij haar zus en zwager in Leeuwarden, tot ze een 
jaar later naar Canada mocht emigreren. Ze woonde bij ons tot ze in 1960 stierf. 
[…]
Ik begreep, waarom mijn ouders de zeer moeilijke beslissing namen om hun thuis-
land te verlaten voor een ver land, weg van het bekende. Ze moesten vrij zijn, vrij 
van herinneringen aan het bekende, de huizen, buurten en marktplaatsen, de lege 
synagogen, de kronkelige leegte en ja, opmerkingen en bijtende antisemitische 
daden die zich in de naoorlogse periode voortzetten. Ze emigreerden en moesten 
opnieuw beginnen, een nieuwe taal leren, worstelen om de kost te verdienen en een 
gezin grootbrengen weg van de dreiging van een Russische invasie.”

Lis Shapiro - Vomberg voor het 
pand van haar grootouders: Paul 
Krugerstraat 4.
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Lis leeft ondertussen in Amerika en komt eens in de zoveel jaar naar ons land om o.a. Els Hendriks (ondertussen in 
2017 op honderdjarige leeftijd overleden), één van de redders van haar oma, haar vader en moeder, te bezoeken. Ze 
is in 2017 nog met haar man bij Els Hendriks geweest en heeft daarna Lochem bezocht. Lis is o.a. bij het huis van haar 
grootouders van moederskant aan de Paul Krugerstraat 4 geweest (zie foto).

Noten
1 Bettje, werd ook als Betje vermeld in de registers. Ze werd in het dagelijks leven Bep genoemd.
2 Tekst ontleend aan de website https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/waarom-haatte-hitler-de-joden/
3 Omstreeks 1647 woonden Michel Michels, David de Jode en Jacob Levij in Winterswijk. Zij betaalden elk 12 stuivers aan verpondings-

rechten. Het waren waarschijnlijk de eerste Joden die ter plaatse verbleven. Waarschijnlijk zijn de Joodse voorouders in de loop der 
tijden vanuit de omgeving van Keulen langzamerhand in de richting van ons land getrokken. De naam Weiler/Wijler wijst op een Duitse 
herkomst. Over heel Duitsland verspreid komen kleinere en grotere plaatsen voor met de naam Weiler, soms met een toevoeging zoals 
bij Eschweiler en Weisweiler.

4 Levi geeft aan, dat de persoon een Leviet is, behorend tot de stam van Levi, één der 12 stammen van Israël. Ze zijn nakomelingen van 
Levi, de derde zoon van Jacob. Het waren vroeger mannen die de priesters bijstonden in het geven van onderwijs uit de wet. De wetten 
waren vastgelegd in het Bijbelboek Levitius.

5 Het Scholtampt’ 1994, nr. 31, pag. 3 en 1994, nr. 32, pag. 47.
6 in Archief, orgaan van Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’ in 1979.
7 Dit lijkt in tegenstelling tot hetgeen prof. dr. Schuttevâer heeft geschreven, maar dat is niet zo. Wat Louis Wijler schrijft is uit een vroe-

gere tijd. De Wijlers hadden zich ondertussen financieel behoorlijk omhoog gewerkt tot welvarende burgers met hun harde werken, 
hun zuinigheid en hun slimheid.

8 Op de website van het Joods Monument staat 1 mei 1945 vermeld; 28 januari 1944 is wat de familie zelf aangeeft.
9 Zuster Nannie Prager was één van de nakomelingen van Willem Rauwenhof, mede-eigenaar van het landgoed Tongeren, maar in het 

begin van de 30-er jaren overleden. Kleindochter Nannie had veel op het landgoed Tongeren gelogeerd. En kende er de situatie dus 
goed.

10Het Driemanschap was een verzetsgroep in Epe, die hulp bood aan Joodse onderduikers. De groep rond D. Hendriks (later zijn dochter 
Els Hendriks), Tiemen Jonker en E.J. (Bets) van Lohuizen-van Wielink, redde waarschijnlijk 72 mensen.

11Dat wil zeggen, dat zij een (vervalst) persoonsbewijs had.
12Haar alibi was, dat ze het bombardement op Rotterdam was ontvlucht. Al vroeg na haar aankomst in Tongeren hield een politieagent 

haar aan, toen ze van boerderij naar boerderij liep om melk te halen voor de school. Hij wilde haar identiteitsbewijs zien. Hij bekeek de 
valse identiteitskaart en waarschuwde haar dat deze ‘niet goed genoeg’ was en ‘hen moest vertellen dat ze het beter moesten doen’. 
Ze keerde snel naar de school terug en vertelde de heer Kuijlenberg wat er gebeurd was. Ze kreeg snel een nieuwe identiteit en werd 
Maria Christina Hoek.

13Zie over hem de website https://bevrijdingsportretten.nl/portret/jozef-vomberg/. 
14Abraham Israël Wijler was een zoon van Levi Abraham Wijler, broer van Samuel Wijler, de vader van Adolf Wijler.
15Gemeente archief Barneveld: 

1943, 24 sep., Geboorte Tirtsah Robina, dochter van Henricus Wijsenbeek en Henriëtte Wijler op “De Schaffelaar” te Barneveld. bron: 
GAB, archief BS 
1943, 29 sep., De Ordnungspolizei (“Grüne Polizei) rukt “De Schaffelaar” en “De Biezen” te Barneveld binnen. ± 680 joden worden naar 
Westerbork overgebracht, 22 ontsnapten. Brief Westrik aan Rijksinspecteur Bevolkingsregister geeft aan ± 800 joden. bron: GAB, brief 
van 25 oktober 1943, nr. 1603.
https://gemeentearchief.barneveld.nl/fileadmin/Gemeentearchief/Documenten/kroniek_20e_eeuw.pdf
Zie ook Henricus Wijsenbeek en Henriëtte Wijler op de site: http://www.jodeninnederland.nl/id/P-5239
Zie voor de ontsnapping van Louis Wijler en zijn vrouw Het oorlogsdagboek van dr. G. Italie door W.M. de Lang

16Margot Wijler-Haagens en haar kinderen overleefden ook de tijd in Theresiënstadt en hebben na de oorlog hun leven weer opge-
bouwd, deels in Israël en deels in Nederland.

17JaGDaF betekent in het Hebreeuws Joden Groningen Drente Friesland. Het is een onafhankelijk Joods magazine. Het informeert zijn 
lezers over de verschillende aspecten van het Jodendom en het Joods leven, in het bijzonder in Noord-Nederland. Het magazine ver-
schijnt vier keer per jaar in druk. Het gebruikte artikel is te vinden in jaargang 32, nummer 2, 28-06-2019. In het bewuste tijdschrift staat 
een artikel van M. Bosma ‘Een houten huisje in de bossen bij herinneringscentrum kamp Westerbork’. Dat artikel gaat over de vlucht van 
Helena Wijler in september 1944.

18Trouw 7-1-1998 in het artikel ‘Granaria doet spectaculairste aankoop in zijn geschiedenis’ en de website http://www.jodeninnederland.
nl/id/P-1383 . 

19 https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt
20 Voor diegenen die echt willen weten, wie de bewuste panden heeft gekocht: dat is te lezen op de site, vermeld in noot 17.
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