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1. Inleiding 

Diena Maas ging met haar moeder Roosje Eichenwald in 1942 wonen in het gezin van de zus 
van Roosje op Begijnenstraat 11, het gezin van Mietje Eichenwald en Abraham, Diny en 
Fokkina Vrengel. Vanaf vermoedelijk begin september 1942 zaten beiden ondergedoken bij 
de familie Snabel in de Dr. Jan Berendstraat. Diena had een relatie met Eli Snabel, de zoon 
des huizes. Na verraad werden Diena en haar moeder daar in januari 1944 door Abraham 
Kipp en Jacobus van der Sluis, agenten van de politie van Ede, opgepakt en via het Huis van 

about:blank


2 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 
 

Bewaring in Arnhem en Kamp Westerbork op 3 maart 1944 naar Auschwitz gebracht. Haar 
moeder werd na aankomst onmiddellijk vermoord, Diena overleefde Auschwitz en 
Ravensbrück, van waar ze uiteindelijk door het Zweedse Rode Kruis naar Zweden werd 
gebracht. Ze trouwde na de oorlog met de zoon van haar onderduikgevers, met wie ze dus al 
een relatie had voordat ze werd opgepakt. Ze kreeg drie kinderen: Roosje, Ernst en Dina 
(roepnaam Ineke). De dochter van Ineke, Rachel, typte het handgeschreven cahier van haar 
oma uit. 
 
In dit indrukwekkende verslag - dat een dagboek genoemd wordt maar dat niet is - beschrijft 
Diena haar ervaringen, vooral die in Auschwitz. Het verslag is gedeponeerd in Het Regionaal 
Archief Nijmegen (archief 579, toegangsnummer 334). Het dossier bevat ook een verklaring 
van het Rode Kruis uit 1949 over de dood van de moeder van Diena, Roosje Eichenwald, in 
Auschwitz (p.25) en enkele foto’s die kennelijk zijn gepubliceerd in een tijdschrift. De laatste 
pagina’s hier (met nog een foto, de kaart van de Joodse Raad en het opsporingsbericht) 
komen niet uit dit verslag. We verwijzen hier ook nog naar de documenten van het Rode 
Kruis op deze site over de transporten naar (Auschwitz V) en vanuit Auschwitz (Auschwitz VI) 
in 1944 en 1945 en naar onze Namenlijst, onder hun namen; daarin onder meer het verslag 
van een verhoor van Diena in 1947 over haar ervaringen. 
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2. Dagboek Diena Maas (typoscript) 
 

 
Diena en Roosje verblijven bij de familie Snabel. Inval. De vader van Diena en haar broer 
waren ondergedoken in de Achterhoek [in Lichtenvoorde en later mogelijk ook nog in 
Hilversum]. 
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Ze zaten anderhalf jaar ondergedoken bij de familie Snabel. Naar het station. Afscheid van 

Nelly, de zus van Eli, die in dit verslag steeds Jan genoemd wordt. Jan Snabel waarschuwt 

de vader en de broer van Diena. 
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Naar het Huis van Bewaring in Arnhem. Na drie weken met meerdere Joodse mannen, 

vrouwen en kinderen naar Westerbork. Van het station daar in de buurt [waarschijnlijk 

Beilen] verder met een vrachtauto. Strafbarak. Diena wordt ziek: dysenterie en angina.  
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Transport vanuit Westerbork naar Auschwitz [3 maart 1944], aankomst in Auschwitz [5 

maart 1944]. SS. 

about:blank


7 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 
 

Vrachtauto’s naar de gaskamers na de selectie. Afscheid. Zeventig vrouwen en 120 mannen 

tewerkgesteld. Matriculatie, nummer. 
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Inferno 
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Quarantaine 
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Sommigen naar fabrieken, anderen onder wie Diena naar B-Lager. Aussenkommando. 

Kartoffelbunker. 
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Door de Toor, de Tor, “waar de muziek opgesteld zit op een tribune en op de marsmuziek 

trekken wij, oververmoeide gevangenen, de SS voorbij (...)” 

about:blank
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Opm.: ‘Aufsekerinde’, bedoeld moet zijn ‘Aufseherinne’, een kampleidster of bewaakster. Effectenlager, Rode 

Canada.  Het Kanada-Kommando was een tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp in Auschwitz I 

en later ook in Auschwitz-Birkenau ingestelde groep, bestaande uit willekeurig door de SS aangewezen - vooral 

vrouwelijke - Joodse gevangenen. Hun taak bestond er uit om de bagage van nieuw aangekomen gevangenen te 

doorzoeken op geld en juwelen. Deze moesten ze dan in een afgesloten doos met gleuf steken. De bezittingen 

werden verder verwerkt in aparte barakken. 
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Terug naar Lager A. En vervolgens naar twee aparte barakken, voorbij wat bossen. Textiel. 
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Dit is het einde van dit verslag. De kleindochter van Diena Maas, Rachel van Beek, die het 

manuscript in 1995 uittypte, voegde hieraan nog de volgende zinnen toe: “Hier eindigt het 

dagboek van mijn oma. In 1945 wordt ze, na onderhandelingen met de Russen, door de 

Zweden bevrijd. Ze verblijft dan enige tijd in Zweden. 

Via het Rode Kruis wordt in Nederland bekend gemaakt wie de overlevenden zijn van de 

kampen. Zo komt haar verloofde, die op het punt stond naar Indië te gaan, te weten dat ze 

nog leeft. In Nederland trouwen ze. 

In het kamp stond ze bekend als de ‘Courageuse’, een naam door de Fransen gegeven. 

Iemand die zoveel meemaakt en toch het beste ervan probeert te maken mag met recht de 

’Dappere’ worden genoemd.  

Ik heb dit dagboek uitgetypt ter nagedachtenis aan mijn oma Diena Maas, die ik, tot mijn 

verdriet, nooit heb gekend. Rachel van Beek.”  

about:blank
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Pagina uit het geschreven dagboek 
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3. Korte toelichting bij enkele data 

Het verslag - hier dagboek genoemd maar dat is het eigenlijk niet - eindigt ruim vóór de 

bevrijding van het kamp. Het KL Auschwitz werd bevrijd op 27 april 1945 door het Sovjetleger.  

Diena heeft dit kamp net daarvoor, rond 18 januari, al verlaten, waarover dadelijk nog iets 

meer. 

De arrestatie 

De arrestatie vond plaats rond 15 januari 1944 in het huis van de familie Snabel1 op de Dr. 

Jan Berendstraat 20. Over hoe deze arrestatie in zijn werk ging hebben wij eigenlijk geen 

andere bronnen dan bovenstaand verslag. De arrestatie komt ook niet voor in het 

Recherchedagboek van de gemeentepolitie Nijmegen. Wij blijven zoeken naar meer 

materiaal. Wel legt Diena Maas op 13 juni 1947 nog een verklaring af over de arrestatie 

tegenover Piet Takes van de Groep Groenlo van de Rijkspolitie. Een kopie van het verslag van 

het verhoor wordt toegevoegd aan het CABR-dossier in het vooronderzoek tegen Willy Bühe, 

de Judensachbearbeiter van de Aussenstelle Arnhem. Diena Maas verklaart: “Ongeveer 20 

januari 1944 zijn mijn moeder genaamd Roza Maas-Eichenwald en ik te Nijmegen, Dr. Jan 

Berendstraat alwaar wij bij mijn schoonouders zaten ondergedoken, gearresteerd. Zoals mij 

later bekend is geworden zijn wij door een zekere Van Manen die in voornoemde tijd te Ede 

woonachtig was en die met onze verblijfplaats op de hoogte was bij de SD aangebracht. Wij 

werden gearresteerd door 2 SD-agenten genaamd Van der Sluis en Kipp, die beiden in het 

jaar 1944 te Ede gestationeerd waren. (...) Nog dezelfde avond brachten zij ons naar het Huis 

van Bewaring te Arnhem alwaar wij 3 weken hebben gezeten. In februari 1944 zijn wij 

overgebracht naar Westerbork, aldaar zaten wij vier weken.”2 Zij zijn dus niet opgepakt door 

agenten van de politie Nijmegen maar door agenten uit Ede: Van der Sluis en Kipp. Van 

Manen uit Ede verraadt hen.  

Het adres werd, zoals Diena vertelt, doorgegeven door een inwoner van Ede, Van Manen. Hij 

is kennelijk naar de politie van Ede gegaan, want de arrestatie wordt uitgevoerd door twee 

agenten van dit korps. Voor Nijmegen is dit uniek, wij kennen eigenlijk geen ander geval 

waarbij Joodse onderduikers werden opgepakt door agenten uit een andere plaats. 

Nijmeegse agenten verrichtten wel veelvuldig arrestaties buiten de gemeentegrenzen. We 

denken daarbij alleen al aan de twee kinderen Sleutelberg in Mook, aan moeder en zoon 

Hamburger in Amsterdam, aan arrestaties in Helmond en in Zeist. Van agenten in Ede is ook 

bekend dat zij vaker buiten de eigen stad opereerden. De twee agenten die Diena en haar 

moeder oppakten waren berucht.  

Het gaat hierbij om Abraham Kipp (2 juni 1917, Den Haag) en Jacobus van der Sluis (8 juli 

1919 te Donkerbroek). Van der Sluis was na de oorlog aanwezig bij zijn proces en werd 

veroordeeld. Kipp ontkwam via Spanje naar Argentinië. Bij verstek werd hij in 1949 ter dood 

veroordeeld, de straf werd later omgezet in levenslang. Hij had gewerkt in o.m. Leiden, 

Velsen, Beverwijk en Haarlem, maar het langste in Ede. Tegen een verslaggever van de New 

York Times verklaarde hij in 1994, ongeveer een jaar voor zijn dood in Buenos Aires: “Ik wil 

 
1 Het ging om Willemjjntje Krul, Abraham Snabel en hun kinderen Eli en Nelly. Een andere zoon was 
al in 1940 zelfstandig gaan wonen. 
2 Uit: CABR 108722, Procureur-Fiscaal Arnhem E 18950, W.F. P. J. Buehe Bühe (2 maart 1902), 
Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven. De gehele verklaring van Diena Maas is te vinden in de 
Namenlijst op deze site onder het lemma Maas, Diena. Zie ook nog ons artikel over Willy Bühe op 
deze site. 
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het niet over het verleden hebben. Dat is voorbij." Of hij spijt had? "Wat? Nee!" Kipp leidde 

een goed leven en een uitleveringsverzoek werd na Kamervragen pas in 1988 gedaan. 

Willy Bühe, de Judensachbearbeiter van de Aussenstelle in Arnhem tekent de 

Transportschein, nadat Diena en Roosje drie weken hebben vastgezeten. Wanneer hij op 29 

oktober 1947 geconfronteerd wordt met bovenstaande verklaring van Diena, herinnert hij 

zich niets hiervan. Hij reageert zoals Eichmann dat deed. Het lijkt hiermee een banale kwestie 

te worden. De relatant stelt: “Ik Jan Bijker van de politie te Arnhem toonde deze Festnahme-

Befehle aan Bühe.” Bühe reageert: “De Festnahme-Befehle welke U mij toont zijn ingevuld 

door Lieselotte Lange die destijds als secretaresse bij de SP werkzaam was. Ik herinner mij de 

namen van de door u genoemde Diena Maas en Roosje Maas-Eichenwald niet. Zij zijn niet 

door mij gearresteerd. Indien zij na de arrestatie aan de dienststelle van de SP te Arnhem zijn 

gebracht, ligt het voor de hand dat ik voor hen een Transportschein heb ingevuld, waarna zij 

zeer waarschijnlijk op transport zijn gesteld naar Westerbork. Voor zover ik mij herinner heb 

ik deze joden nimmer gezien: De eventueel door mij in deze aangelegenheid verrichte 

werkzaamheden zijn uitsluitend van administratieve aard geweest,” zo legt hij uit. Zoals 

gebruikelijk na dergelijke arrestaties, worden aan de twee agenten, Kipp en van der Sluis, 

door Bühe premies uitbetaald. De secretaresse van Bühe somt op: premies zijn in die tijd 

uitbetaald aan o.a. Wiebe, de Ruiter, Kipp, Van der Sluis, Pelk, Van Limburg, Bonzema, 

Doppenberg, Oosterdijk. Het kopgeld werd in deze periode steeds hoger. Willy Bühe – hij 

riep de bijeenkomst bij elkaar waarin onder meer de razzia’s werden voorbereid, hij liet de 

Joodse patiënten wegvoeren uit Warnsveld en Zutphen, en nog zo veel meer, kon na de 

oorlog tevreden zijn: de zaak tegen hem werd geseponeerd en hij kon terug naar Hamburg. 

Het transport van 3 maart 1944 

In de trein van elf wagons die op 3 maart 1944 vanuit Westerbork vertrok (Transport 89) 

bevonden zich 732 gevangenen. Van hen zouden 44 personen de barbarij overleven.  

Diena arriveerde op 5 maart 1944 in Auschwitz. Danuta Czech3 noteert dat 76 vrouwen van 

dit transport werden geselecteerd voor dwangarbeid en gematriculeerd werden. In een 

rapport van het Rode Kruis4 wordt over dit transport gezegd: “Transport 3 maart 1944, 

Vrouwen. De gereconstrueerde nummerserie van de gematriculeerde vrouwen loopt van 

75816(B) t/m 75891(W). Er zijn derhalve ten minste 76 vrouwen bij de eerste selectie 

gespaard gebleven. De schattingen van getuigen variëren van ±70 tot ±100. Gelet op de 

nummerserie zal het juiste aantal ongeveer 80 zijn geweest. Daar het aantal vrouwen van 15-

40 jaar van dit transport 168 bedraagt, moet derhalve een zware selectie zijn toegepast. 

Gelet op de leeftijd der overlevenden, zou de selectiegrens, behoudens uitzonderingen, op 

30 jaar kunnen worden aangenomen, hetgeen ook vrijwel klopt met de verklaringen van 

 
3 Danuta Czech, Kalendarium Der Ereignisse Im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945), 
Reinbek, 2008, p.733. “Met een transport van de RSHA zijn 732 Joden uit het kamp Westerbork 
aangekomen. Na de selectie worden 179 mannen, die met de nummers 174684 tot 174862 worden 
gekentekend en 76 vrouwen die de nummers 75816 tot 75891 verkrijgen, als gevangenen in het 
kamp opgenomen. De overige resterende 447 personen worden vermoord in de gaskamers gedood”. 
De voor dwangarbeid aangewezen personen gaan in quarantaine. Voor wat betreft de mannen 
vonden we deze lijst: Q-Liste 13: De geselecteerde mannen gaan vier weken in quarantaine,  tot 3 
april 1944: ‘Westerburg 5 maart 1944, Ende der Quarantäne 3 april.  Alleen de gegevens over de 
mannen werden door ons getraceerd. Zie: Quarantäne-Liste 13 (Angabe der Tätowierungsnummer 
und Datum und Transportherkunft), ongenummerd. ITS (Arolsen). 
4 Rode Kruis, Auschwitz V. Het hele rapport is te vinden op deze site.  
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overlevenden, en tevens, rekening gehouden met het afvallen van enige moeders met 

kinderen, met het totaal aantal vrouwen in deze leeftijdsgroep, dat 111 bedraagt. Te 

concluderen ware dus dat de vrouwen, die bij aankomst in Auschwitz, dus op 6 Maart 1944, 

de 15-jarige leeftijd hadden bereikt, maar nog geen 31 jaar waren, de eerste selectie hebben 

overleefd, en dat alle andere vrouwen terstond zijn vergast. Na een quarantaineperiode van 

3 à 4 weken, in welke tijd geen der geselecteerde vrouwen schijnt te zijn overleden, volgden 

de gewone tewerkstellingen. Volgens verklaringen van overlevenden zijn in October 1944 

een aantal vrouwen afgevoerd naar Ravensbrück. Voor hen gelden v.z.n. de conclusies in 

Deel VI van deze publicaties. Het aantal "vermiste" vrouwen (van wie geen andere mutatie 

bekend is dan dat zij tot de tewerkgestelden moeten hebben behoord) bedraagt 50. Ook van 

hen ware, overeenkomstig de aanvaarde conclusie voor de mannen van dit transport, aan te 

nemen, dat zij, tenzij individueel anders is gebleken, moeten zijn overleden uiterlijk 31 Juli 

1944, terwijl, met het oog op de genoemde quarantaineperiode, de begindatum van de 

termijn, waarbinnen het overlijden kan hebben plaatsgehad, ware te stellen op 1 April 1944.” 

De dodenmars van Auschwitz naar Ravensbrück, januari 1945  

Hoogstwaarschijnlijk maakte Diena deel uit van de dodenmars die in KL Auschwitz begon en 

op 29 januari 1942 in Ravensbrück eindigde. Het transport wordt gemeld in het rapport van 

het Rode Kruis Auschwitz VI. Het Rode Kruis reconstrueert deze dodenmars als volgt: “Te 

voet naar Loslau en verder per trein. Het gaat om een groep vrouwen vanuit KL AUSCHWITZ 

(AU I) en AK BIRKENAU AU III, het zgn. ‘Canada’-commando. Aankomst in KL RAVENSBRÜCK 

op 29 januari 1945”.5  

In deze periode werden in drie dodenmarsen circa 7.000 vrouwen vanuit Auschwitz, waar 

het Sovjetleger naderde, gedeporteerd. Het eerste transport uit Auschwitz bestond uit meer 

dan 2.000 vrouwen. Het transport ging van Auschwitz naar KL Groß-Rosen, waar het 

geweigerd werd omdat het kamp overvol was. Het werd doorgestuurd naar Ravensbrück en 

van daar naar KL Sachsenhausen. Ook daar werd het geweigerd en zo ging de trein weer terug 

naar Ravensbrück.  

Danuta Czech schrijft over deze dodenmarsen: “De volgende kolonnes met vrouwelijke 

gevangenen uit KL Auschwitz-Birkenau komen in Wodislsaw in Silezië aan. Van ’s morgens 

tot laat in de nacht worden treinen met open goederenwagons samengesteld, waarin de 

halfdode, bewusteloze en koortsige gevangenen worden geladen. De afzonderlijke treinen 

worden naar de Concentratiekampen Groos-Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück en 

Buchenwald gestuurd. Vanwege de drukte weigert de Kommandantur van KL Gross-Rosen 

het Transport aan te nemen. De ongeveer 2.000 vrouwelijke gevangenen worden naar het 

KL Ravensbrück getransporteerd en vandaar naar Sachsenhausen overgebracht. Omdat zij 

ook in Sachsenhausen niet aangenomen worden, wordt de Kommandantur van KL 

Ravensbrück op 27 januari gedwongen het Transport aan te nemen.6  

Over de aankomst op 27 januari 1945 schrijft deze Poolse onderzoekster: “Een Transport met 

ongeveer 2.000 vrouwelijke gevangenen uit Auschwitz bereikt KL Ravensbrück. In de dagen 

erna komen nog eens ongeveer 2.000 vrouwen aan en begin februari arriveert het laatste 

Transport met ongeveer 3.000 vrouwen uit KL Auschwitz. Zij hebben de weg van KL Auschwitz 

naar KL Ravensbrück deels te voet afgelegd, waarbij ze over 300 km twee weken doen. In KL 

 
5 Rode Kruis, Auschwitz VI, pagina’s 14 en 15. Het integrale rapport op deze site. 
6 Danuta Czech, Kalendarium, o.c., p. 984. 
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Ravensbrück brengen ze 24 uur zonder voeding in de open lucht door, omdat er geen plaats 

voor hen is. Om de dorst te stillen, eten ze sneeuw. De volgende nacht brengen ze in tenten 

door, maar alleen de krachtigste vrouwen kunnen voor wat eten voor zichzelf zorgen. Na drie 

weken worden ze verder naar Malchow getransporteerd.”7 

Selma Velleman (na haar huwelijk na de oorlog noemde zij zich Selma van de Perre-Velleman) 

is gedetineerd in Ravensbrück en schrijft in Mijn naam is Selma 8 over wat ze ziet in januari: 

“Vanaf het begin van 1945 werden de omstandigheden in Ravensbrück nog slechter. De Oost-

Europese concentratiekampen werden door de Russen bevrijd en de wanhopige nazi’s 

verplaatsten zoveel mogelijk gevangenen naar Duitsland. De SS-commandant van Auschwitz 

en duizenden gevangenen uit dat kamp kwamen daarom naar Ravensbrück. Op een avond in 

januari 1945 waren we op weg naar onze nachtdienst in de Siemensfabriek toen we een lange 

colonne van zeer armoedig geklede en hongerig uitziende vrouwen tegenkwamen. Ik riep 

‘Holland. Dutch, Hollands of Niederlanden?’ Niemand antwoordde.”9   

Diena Maas verklaart zelf nog dat ze tussen januari en eind april niet alleen verbleef in KL 

Ravensbrück, maar ook een periode in Aussenkommando Rechlin. Het gaat hierbij om het 

werkkamp bij Flugplatz Retzow, waar rond 1.500 gevangenen verbleven.  

De tocht van Ravensbrück naar Zweden 

In de loop van april 1945 vinden er onderhandelingen10 plaats tussen de Zweedse diplomaat 

Bernadotte en Himmler over het vervoer van een groep vrouwen vanuit KL Ravensbrück naar 

Zweden. Volgens Selma Velleman werd met het oog daarop rond 14 april een aantal vrouwen 

afgezonderd. Tijdens de maaltijd op 21 april 1945 stemt Himmler na een onderhoud met 

Bernadotte in Hohenlychen in met de vrijlating. Daar was intussen al een gedelegeerde van 

het Rode Kruis, Albert de Cocatrix. De commandant van Ravensbrück, Suhren, weigert echter 

mee te werken aan de deal. Ernst Kaltenbrunner,  hoofd van het Reichssicherheitshauptamt, 

RSHA, die evenals Hitler tegen de deals was, eiste dat de gevangenen zouden worden 

vastgehouden en geliquideerd. Dit speelde allemaal in de dagen dat de Zweedse bussen nog 

niet waren gearriveerd. Uiteindelijk geeft Rudolf Brandt, een adjudant van Himmler in het 

 
7 Danuta Czech, Kalendarium, o.c., p.992. 
8 Selma van de Perre-Vellema, Mijn naam is Selma, Amsterdam, 2020. In het boek ook enkele foto’s, 
van de tocht van Ravensbrück naar Zweden. Velleman zat in Ravensbrück niet gevangen als ‘Jodin’, 
maar als verzetsvrouw. Zij zat er onder haar schuilnaam en heeft haar echte identiteit in die periode 
steeds weten geheim te houden. Pas in Zweden onthult zij die, vandaar de titel van het boek.  
9 Selma van de Perre-Vellema, o.c., p. 185. 
10 Het ging aanvankelijk, vanaf februari 1945, om een poging van het Zweedse Rode Kruis om de 
Scandinavische gevangenen uit KL Neuengamme vrij te krijgen. Als tegenprestatie zouden Zweedse 
diplomaten – Zweden was neutraal – een poging doen de westerse mogendheden over te halen niet 
langer tegen Duitsland te strijden maar samen met Duitsland de strijd voort te zetten tegen de 
Sovjet-Unie. De onderhandelingen vonden plaats tussen Himmler en de Zweedse diplomaat 
Bernadotte. KL Auschwitz speelde hierbij geen rol, omdat dit kamp immers al voor het begin van de 
onderhandelingen bevrijd was; maar van dit kamp waren wel zeer veel gevangenen kort voor de 
bevrijding ervan overgebracht naar andere kampen, waaronder dus Ravensbrück. Churchill maakt op 
28 april een einde aan de verwachtingen van Himmler door te verklaren dat Engeland en zijn 
bondgenoten de strijd tegen Duitsland zal voortzetten tot het einde, een strijd die twee weken later 
zal eindigen. Himmler wordt door Hitler ontslagen. 
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SS-hoofdkwartier, het bevel de gevangenen vrij te laten en te laten gaan naar Malchow en 

hen daar over te dragen aan Hans Arnoldsson, het hoofd van het Zweedse Rode Kruis.11 

Op 23 april begon het door het Zweedse Rode Kruis georganiseerde vervoer vanuit Kamp 

Ravensbrück met vrachtauto’s en daarna nog bussen naar Zweden. Selma van de Perre 

beschrijft de reis, die enerzijds euforisch aanvoelde maar ook dramatisch was, onder andere 

door de beschietingen en bommen onderweg. Zij verhaalt ook over de ontvangst in 

Denemarken en in Zweden en voegt enkele foto’s toe. In de zomer vertrekken de meeste 

vrouwen vanuit Zweden naar Nederland. 

 

4. Overige stukken in het dossier 

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van Ernst Snabel, zoon van Diena Maas en broer van 

Ineke en Roosje,  en zijn ook gepubliceerd in een tijdschrift. Ze zijn waarschijnlijk genomen 

in Zweden, waar Diena na de bevrijding met kampgenoten verbleef. Het dossier bevat 

verder ook een gedicht van dochter Roosje, een verklaring van het Nederlandse Rode Kruis 

over de dood van Roosje Eichenwald, en een kopie van een door de gemeente Nijmegen 

vlak voor 19 december 1942 gemaakte lijst van ‘Gevluchte Joden’. Deze gehele lijst is te 

vinden op deze site. 

  

 
11 Zie ook: Max Wallace, Himmlers geheime deal, Houten, 2017, vooral pp. 324-342 en: 
Demokratische Geschichte, Band 2, Essay 11. 
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Op de groepsfoto rechtsonder zit Diena in het midden. 
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Roode Kruis, Verklaring van 9 november 1949 over de dood van Roosje Eichenwald, de 

moeder van Diena Maas. 
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Roosje heeft een pagina gekopieerd en toegevoegd uit het door de Gemeente Nijmegen vlak voor 19 

december 1942 gemaakte document ‘Gevluchte Joden’, dat nu een deel is van het dossier RAN 

2_40203, destijds was het genummerd RAN 19.26259. Het gehele document is te vinden op deze 

site.  

 

5. Aanvullingen die niet in het dossier zitten 

 
Naoorlogse foto (niet afkomstig uit dit dossier). 
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Kaart van de Joodse Raad, aankomst in Westerbork op 8 februari 1944, barak 67 

(strafbarak). Dossier 98278. Straftransport 3 maart 1944. Lijst Zweden; R-stempel = 

Repatriant, naoorlogs stempel op kaarten van hen die zijn teruggekeerd. De geboorteplaats 

is hier onjuist, die is Groenlo. 

 
Kaart van de Joodse Raad van de moeder van Diena, Roosje Eichenwald. Aankomst in 

Westerbork op 8 februari 1944, barak 67 [strafbarak]. Straftransport 3 maart 1944. 

about:blank


28 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 
 

 

Opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad van 21 januari 1943, geplaatst door de 

hoofdcommissaris van Politie van Nijmegen, Van Dijk. Diena Maas in het midden. In het 

opsporingsbericht een reeks personen die kort voor de razzia van 17 november waren 

ondergedoken. We zien hier ook de namen van enkele personen (Goldschmidt, Sanders en 

Mendes da Costa) die al meer dan een half jaar eerder waren opgepakt en gedeporteerd, 

kennelijk zonder dat de politie in Nijmegen dit wist. 

Roosje Eichenwald stond al in een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad, nr. 32, 13 

augustus 1942. Dat laatste bericht werd geplaatst door de Burgemeester van Groenlo, het 

zou kunnen dat hij het al liet plaatsen toen Roosje en Diena naar Nijmegen waren gegaan 

maar nog woonden bij Mientje Eichenwald, de zus van Roosje in de Begijnenstraat (het gezin 

Vrengel). Wij denken dat Roosje en Diena eind augustus of begin september 1942 werkelijk 

onderdoken aan de Dr. Jan Berendstraat 20. Abraham Vrengel ging waarschijnlijk half 

augustus 1942 naar Werkkamp Wittebrink, zijn vrouw Mientje en zijn dochter Diny doken op 

2 oktober 1942 onder. Wij veronderstellen dat de vader van Diena en ook haar broer Nico 

ook in de zomer van 1942 een oproep zullen hebben gekregen voor een werkkamp en toen 

al onderdoken. 
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Lijst van voormalige Nederlandse gevangenen van KL Ravensbrück die naar Zweden 

werden overgebracht; APRIL 1945; hier alleen de pagina’s 2 en 4 met erop de namen van 

Diena Maas en Selma Velleman. 

 
Dini Maas, 19 september 1920; is Diena Maas, Diena Snabel-Maas 

about:blank


30 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 
 

 
Selma Velleman, Amsterdam, 7 juni 1922 [Selma van de Perre-Velleman] 
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Omslag van het cahier, waarin Diena haar verslag opschreef 
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