
1 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

Stolpersteine – Ruisdaelstraat 73  
 
Hildegard Silberbach (9 juli 1906) 
Hans Fraenkel (19 maart 1891) 

Susanne Fraenkel (25 maart 1937) 
Liselotte Fraenkel (26 juli 1938) 
Bianka Wygodzinski (25 september 1862) 
 
 

Onderstaand artikel schreven we omdat bij dit pand op 18 november 2022 Stolpersteine 
werden gelegd die herinneren aan de vervolgingen waaraan de bewoners blootstonden. 
Het artikel wordt ook gepubliceerd op https://stolpersteine-nijmegen.nl, de website van de 
Stichting Stolpersteine Nijmegen. In afwijking van onze gewoonte bevat dit artikel geen 
voetnoten en bronverwijzingen. Bijna alle bronnen zijn terug te vinden door te zoeken 
onder de genoemde namen in de ‘Namenlijst 1939-1945’ onder de ingang WIE op deze 
website. Willem had in de Pfalz een ontroerend gesprek met Miriam Ettisch, de dochter 
van de zus van Hans Fraenkel, de kleindochter dus van Bianka. De meeste foto’s in dit 
artikel zijn van haar afkomstig. Aan het einde van het artikel staat nog een herinnering van 
de in 2021 in Berlijn overleden Rafael Arje Louis Ettisch (20 februari 1940) aan zijn 
grootmoeder Bianka. Deze tekst werd ons toegestuurd door Miriam. 

 
In 1936 verhuizen Hildegard Silberbach (9 juli 1906) en haar man Hans Fraenkel (19 maart 

1891) naar Ruisdaelstraat 73. Daar worden hun dochters Liselotte en Susanne geboren en 

zullen ze opgroeien. Hildegard en Hans waren op 25 september 1934 in Keulen (Lindenthal) 

getrouwd. Net ervoor was Hans vanuit Dortmund naar Nijmegen gegaan. Eerder had hij in 

het Duitse leger gediend tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

 

  
Hans Fraenkel in 1903; rechts Hans en zijn zus Alice in 1898 
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Hij gaat in Nijmegen, zoals ten minste 24 vluchtelingen uit Duitsland, wonen in het pension 

van het paar Rosa Cohn en Adolf Zilversmit in de Fort Kijk in de Potstraat 146 (nu 56). Van 

hen kwamen er enkelen uit Keulen. Hans lijkt daar eind oktober 1933 de plaats in te nemen 

van Erich Silberbach, de broer van Hildegard. Erich heeft dan een ander adres in Nijmegen 

gevonden. Kort erna vindt ook Hans een nieuw onderkomen op de Pater Brugmanstraat en 

daar komt Hildegard, Hilde in het dagelijks leven, bij hem wonen, net als haar broer. Daarna 

gaan ze nog naar de Sumatrastraat en in mei 1936 vinden ze, zo lijkt het, in de Ruisdaelstraat 

hun definitieve home. 

  

 
Achterop deze foto staat geschreven: “Unser Filmkind 1½ Jahre alt im August 1938, Liselotte Fraenkel.” Als de 

datering klopt, zou het hier moeten gaan om Susanne. 
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Een jaar later werd hun eerste dochter Susanne geboren (25 maart 1937), weer een jaar 

later Liselotte (26 juli 1938). Hildegard was pianiste en werkte als lerares aan het Muziek-

Paedagogisch Instituut in Nijmegen, zoals de krant het noemde. Vermoedelijk was hiermee 

bedoeld de muziekschool ‘Toonkunst’, Van Welderenstraat 119. Dit was de muziekschool 

van de Nijmeegse Afdeling van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst, dus 

hoogstwaarschijnlijk niet de door de gemeente gesubsidieerde Volksmuziekschool. Ook 

Mathilde Wallach werkte er, als zangdocent. Hilde trad in januari 1935 in de Vereniging op 

ten behoeve van het Joodse Armbestuur, met toen ook onder meer Henriëtte Levitus op de 

xylofoon, en in december 1935 ten behoeve van het Kalorama-verpleegfonds, met toen 

onder meer Mathilde Wallach en Eva Hainauer. Het is ons niet duidelijk wanneer zij stopte 

als lerares op deze muziekschool, zij gaf in ieder geval in 1941 nog privélessen. 

 

Onmiddellijk nadat hij in Nijmegen was gaan wonen liet Hans zijn handelszaak, ‘handel in 

bijouterieën’, registreren bij de Kamer van Koophandel in Nijmegen. Mogelijk was het 

opzetten van de zaak al voorbereid door de genoemde broer van Hildegard, Erich, die zelf 

in 1934 ‘De Nederlansche Kinderboeken Uitgeverij Erich Silberbach & Co.’ als firma liet 

registreren. Op 29 oktober 1935 voegde Hans als activiteit van zijn zaak toe: ‘handel in 

artikelen voor banketbakkers en boekenimport’. Hij ging geen leningen aan en trouwde met 

Hildegard op ‘huwelijkse voorwaarden’.  Opvallend is dat de zaak in de jaren veertig niet 

werd geliquideerd; is het bestaan van de zaak de Duitsers ontgaan? In 1947 wordt de zaak 

‘ambtshalve’ opgeheven door de Kamer van Koophandel zelf.  

 

 

Opgave van de zaak in het Handelsregister 

 

 

Erich Silberbach en het lot van de moeder van Erich en Hilde 
 

Erich ging kennelijk toch ergens in 1938 naar Keulen en was daar net toen er de Kristallnacht 

losbarstte. Misschien was hij er om hun moeder op te zoeken op de Kringsweg 17 aldaar.  

 

  
Stolperstein voor de moeder van Hildegard en Erich Silberbach, Keulen 
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In Keulen werden toen vele Joden opgepakt door de plaatselijke politie en de Gestapo. 

Waarschijnlijk werd hij opgepakt op de Lochnerstraße 12-14. Zij werden allen overgebracht 

naar de Abdij Brauweiler niet ver van de stad. In twee transporten enige dagen later werden 

alle arrestanten vanuit station Königsdorf naar KL Dachau gedeporteerd. Het is niet 

helemaal duidelijk hoeveel Joden er vastgezet waren in de abdij, tussen de 400 en 600. Van 

271 van hen zijn de namen bekend, waaronder die van Erich, die Häftlings-Nr. 27190 kreeg. 

De meesten van hen werden in december 1938 of januari 1939, kaalgeschoren en onttakeld, 

weer vrijgelaten, sommigen pas vele maanden later. Erich werd op 1 december vrijgelaten, 

vaak gold dan als voorwaarde Duitsland te verlaten. Erich reisde net op tijd, in 1940, van 

Nijmegen naar Palestina af. 

 

 

 

Lina Glaser (Berlijn, 27 april 1874), de moeder van Hildegard en Erich bleef in Keulen. Bij de 

arrestatie op 22 oktober 1941 woonde zij op de Kringsweg 17. Zij werd op 22 oktober 1941 

gedeporteerd vanuit Keulen naar Łódź, naar het toen zo geheten Ghetto van Litzmannstadt 

en zij werd in mei 1942 van daar overgebracht naar KZ Kulmhof (Chelmno) en daar 

vermoord. Wij veronderstellen dat de vader van Erich en Hilde vóór de oorlog overleed. 

 

Bianka komt naar Nijmegen 

 

In juni 1939 komt Hans’ moeder Bianka Wygodzinski uit Berlijn naar Nijmegen, waar ze 

achtereenvolgens woont in de Guyotstraat en op Vermeerstraat 18, dat, nemen we aan, 

een soort klein pension was: na haar gaan ook Kurt Basch en Leo Kaufmann en zijn dochter 

Ilse er wonen. Pas in maart 1942 trekt ze, 79 jaar oud, in bij haar zoon Hans in de 

Ruisdaelstraat. Ze was de weduwe van Robert Fraenkel, die in 1934 was overleden. 
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Bianka woonde in 1936 nog in Berlijn, maar kwam toen op bezoek. Samen zitten Hilde en Bianka hier op het 

terras van hotel Groot Berg en Dal, misschien hadden ze wel de tram genomen. Achterop geschreven: “Juni 

1936, Sonntagnachmittags in einem schönen Gartenhotel - foto Grijpink” 

 

 
Bianka, Hilde en de kleine Susanne in juni 1937 in Nijmegen op waarschijnlijk het Julianaplein. “Die Bluse hat 

Mama gestickt bei ihrem Hiersein” 
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Hilde en Hans met Bianka, de moeder van Hans in de voortuin van hun huis in de Ruisdaelstraat 
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Links: Bianka in 1937, waarschijnlijk in het huis aan de Ruisdaelstraat. Rechts: Bianka in Nijmegen in het 

Julianapark, dat toen nog prachtig was. 

 

Bianka Fraenkel was geboren in Ratibor (nu Raciborz, Polen) in Opper-Silezië op 25 

september 1862. Als baby of klein kind kwam ze naar Berlijn. Ze stemde in 1921/1922, na 

de Eerste Wereldoorlog, ervoor dat Opper-Silezië bij Duitsland zou blijven. In Berlijn 

trouwde ze met de fabrikant Robert Fraenkel; ze hadden drie kinderen: Hans, Alice en Lilli. 

Robert tekende tijdens de Eerste Wereldoorlog voor een tamelijk grote som geld in op een 

oorlogsobligatie en kreeg zoals vele anderen maar een fractie van de inleg terug. Hij 

overleed op 6 juli 1934 in Berlijn. 

 

 
Robert Fraenkel (Berlijn, 6 juli 1856) en Bianka Wygodzinski, de ouders van Hans, Lilli en Alice, waarschijnlijk in 

Berlijn kort voor zijn overlijden op 6 juli 1934. Ze waren in 1888 in Berlijn gehuwd. 
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Zilveren huwelijk van Bianka met hun kinderen, 1913; links achter waarschijnlijk Hans Fraenkel, v.l.n.r. verder 

de beide ouders van Bianka: Charlotte Münzer en Joseph Wygodzinski. Daarnaast Lilli Fraenkel, Ernst (ook 

Arnošt) Klemperer jr., zijn ouders Alice Fraenkel en Ernst Klemperer sr. en Bianka Wygodzinski naast haar man 

Robert Fraenkel. 

 

 

Alice (1889) trouwde met Ernst (Arnošt) Klemperer (die hoogstwaarschijnlijk al vóór de 

oorlog overleed). Ze woonden in Praag. Ernst was een neef van Otto Klemperer en ook van 

Victor Klemperer. Samen kregen ze twee zonen, de ene ook Arnošt (Ernst) geheten en de 

andere Kurt (Praag, 4 maart 1917). Alice Klemperer stierf in het concentratiekamp 

Auschwitz, Kurt werd in Dachau omgebracht en Ernst (de zoon) overleefde Auschwitz-

Birkenau, vervolgens het Sachsenhausen-Außenlager Schwarzheide en de dodenmars 

vandaaruit naar Theresienstadt. Hij kwam ernstig verzwakt uit de kampen. Hij kon ook niet 

goed meer zien. Na de bevrijding bleef hij in Praag wonen, waarschijnlijk trouwde hij daar 

heel kort na de bevrijding van Theresienstadt en kreeg hij twee zonen.  
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Arnošt Klemperer, trouwdag juli 1945, Praag 

  

   
Alice Fraenkel, Kurt Klemperer (2x) en Arnošt Klemperer. Rechts weer Alice, de zus van Hans. 
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De andere dochter, Lilli trouwde in Palestina met Ernst Ettisch. Hij had Mein Kampf gelezen 

en zag wat er komen zou. Lilli en hij verlieten Berlijn – waar hij woonde op de 

Alexandrinenstrasse 49 - al in april 1933 of iets daarna en emigreerden naar Palestina, 

samen met zijn al ziekelijke moeder. Lilli werkte voor hun vertrek als crècheleidster, onder 

meer in het Mädchenwohnheim Neu-Isenburg, een tehuis voor met name meisjes van de 

Jüdische Frauenbund in de gelijknamige plaats in Hessen, en later ook als sociaal werkster. 

Ernst Ettisch was jurist en econoom maar specialiseerde zich later ook als linguïst en filoloog 

en publiceerde onder meer in 1951 Hebräisch, ein uraltes Hieroglyphensystem. Samen 

kregen ze twee kinderen, in 1940 Rafael en in 1941 Miriam. Jaren na de oorlog zouden zij 

terugkeren naar Duitsland. Ernst overleed in Berlijn in 1964, Lilli in 1994. Rafael bleef in de 

stad wonen en was er onder meer Cantor. Hij overleed in 2021. Miriam ging met haar man 

Helmut Enchelmaier in de Pfalz wonen. 

 

  
  
Bianka en haar dochter Lilli,  rechts Lilli, onbekend waar. 

 

 

Registratie als Jood 

 
Bianka, Hans, Hildegard en hun dochters melden zich in mei 1941 op basis van de 

Verordening 1941/6 bij de Gemeente Nijmegen als ‘J’, waarmee ze feitelijk hun doodvonnis 

tekenden. Op 25 november 1941 wordt door de Duitse bezetter de ‘Elfte Verordnung zum 

Reichsbürgergesetz’ uitgevaardigd, “houdende bepalingen aangaande de nationaliteit en 

het vermogen van buiten Duitschland wonende Joden.” Paragraaf 2 in deze verordening 

bepaalde dat Duitse Joden in het buitenland hun nationaliteit (en dus ook hun paspoort) 

verloren. In het Bevolkingsregister van de Gemeente Nijmegen worden Bianka, Hildegard, 

Hans en kinderen stateloos gemaakt. Op de persoonskaarten van Bianka, Hildegard en Hans 

wordt hun nationaliteit “Duitscher” doorgestreept en daaronder toegevoegd “zonder nat., 

25 Nov. 41 Reischgesetzblatt 133/41”. Bij die van Bianka wordt ook nog de voornaam “Sara” 

toegevoegd. Hiermee kwam de Afdeling Bevolking van de Gemeente Nijmegen proactief 
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tegemoet aan de Zweite Verordnung zur Durchführung des Geseztes über die Änderung von 

Familiennamen und Vornamen, in Duitsland uitgevaardigd in 1938, waarin werd bepaald 

dat Duitse en stateloze Joden alleen “zulke voornamen mogen krijgen die worden genoemd 

in de door de Rijksminister van Binnenlandse Zaken uitgegeven richtlijnen over het voeren 

van voornamen.” Voor Joden waren 276 namen gereserveerd. Alle Joden die niet zo’n 

voornaam hadden, kregen per 1 januari 1939 in de Duitse persoonsregistratie als extra 

voornaam Sara (voor vrouwen) en Israel (voor mannen) toegewezen. Alles om 

“Täuschungen” te voorkomen, zodat iedereen onmiddellijk aan de naam kon zien dat het 

om een Jood of Jodin ging. 

 

Bianka, Hans en Hildegard probeerden in 1941 veel waardevolle goederen elders onder te 

brengen. Natuurlijk deden ze dit na de uitvaardiging van de Verordening 148/1941, maar 

kennelijk vreesden ze ook voor deportatie, als de naoorlogse getuigenissen op dat punt 

tenminste kloppen. Zo had de Hildes broer Erich een grote hoeveelheid fotoapparatuur 

aangeschaft die uiteindelijk betaald werd door Hans. Degene die de spullen leverde bracht 

de spullen onder bij een zekere Siebers op de Jan de Wittstraat. 

 

Hilde had als pianolerares diverse leerlingen in ‘gegoede kringen’. In de loop van 1941 

brengt ze steeds meer waardevolle spullen bij deze dames en hun gezinnen onder. Haar 

kostbare Steinway-vleugel brengt ze onder bij mevrouw E. Caudri-Höflich in Oss. Het 

kostbare servies en meerdere sieraden gaan naar de familie Kluit op de Sophiaweg. Bij het 

echtpaar Hoppe-Petersen op de Museum Kamstraat wordt onder meer ƒ 165 

ondergebracht. Ook bij Antonia Dietvors en haar man Petrus Bijsters op de Ruisdaelstraat 9 

en bij de buren, het gezin Hilarius, worden waarschijnlijk wat spullen afgegeven. Antonia 

was weer de zus van Lo Dietvors, die met zijn vrouw Louisa Frank, Aleida Frank en hun 

kinderen op nummer 53 woonden. Bianka begraaft ook nog allerlei zilveren voorwerpen in 

de eigen achtertuin. Wij komen hierop verderop terug, waar het gaat om de naoorlogse 

omgang hiermee. 

 

Barbarij in Nijmegen  
 

Op 7 juli 1942 maakt Frans Wilbers van de Afdeling Bevolking definitief de balans op en stelt 

de lijsten op die het uitganspunt vormen voor de vervolgingen in de negen daarop volgende 

maanden: de maanden tot 10 april 1943 wanneer Nijmegen judenfrei wordt verklaard. De 

vijf namen worden op de lijst geplaatst, de lijst die we in onze beschouwingen de 

‘burgemeesterslijst’ noemen. Bij de vijf namen wordt in de laatste kolom een 2 genoteerd 

als teken dat ze nog thuis zijn, dus niet zijn gevlucht of misschien al gearresteerd. 

 

Tijdens de grote razzia van 17 november 1942 worden alle vijf de bewoners van de 

Ruisdaelstraat 73 door de Nijmeegse politie van huis gehaald en naar het HBS-gebouw aan 

de Kronenburgersingel bij het station geleid, waar in de loop van de avond en nacht 

uiteindelijk 196 Joodse mensen bijeengebracht werden. Fritz Tauber verhaalt in zijn in 2022 

opnieuw uitgegeven boek over de aankomst van het gezin in de HBS: “De eerste die de 

kamer binnenstrompelde, was een goede kennis van mij, een bejaarde heer, die vroeger 
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een vooraanstaande positie ingenomen had. In elke hand droeg hij een zware koffer, om 

zijn nek bungelde de broodzak, zijn natte haar plakte verward op het voorhoofd, zweet liep 

in beekjes langs zijn opgewonden gezicht. Met een diepe zucht liet hij de koffers vallen, 

onmiddellijk weer naar de gang lopend, waar zijn oude moeder, een dame van 86 jaar, 

gesteund door een agent en zijn vrouw met zijn twee snoezige meisjes wachtten. Met 

hoeveel liefde maakte hij zo goed het ging uit zijn bagage een zitgelegenheid voor zijn 

moeder, vrouw en kinderen? Er volgden meer, slag op slag kwamen ze naar binnen, oude 

en jonge mensen, rijk en arm.” 

 

De volgende dag vertrokken ze, met de 191 andere opgepakte Joden, vanaf het Nijmeegse 

station met de trein naar Hooghalen, van waar ze de vijf kilometer naar Westerbork te voet 

moesten afleggen. Ze bleven in Westerbork tot 10 maart 1943; op die datum werden 

Hildegard, Hans en hun dochters op transport gesteld naar Sobibor. Hilde en de kinderen 

werden na aankomst meteen vermoord, maar er zijn aanwijzingen dat Hans na aankomst 

in Sobibor verder is gedeporteerd naar Lublin/Majdanek. Bianka maakt gewag van een 

levensteken van Hans vanuit dat kamp, waarschijnlijk heeft hij nog een kaart gestuurd aan 

het bevriende gezin E. Hoppe en Chr. Petersen aan de Museum Kamstraat. Helemaal 

duidelijk is dit niet. Hun huis is in 1944 goeddeels afgebrand. Lotte Petersen was een goede 

vriendin van Hilde. 
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Door de Stieltjesstraat liepen de arrestanten op 18 november 1942 ’s morgens vroeg naar het station.  

Links is de HBS te zien. Fritz Tauber beschrijft de voettocht in zijn boek. 

 

Transport naar Sobibor 
 

De trein van 10 maart 1943 was het tweede transport naar Sobibor. Het ging om een 

gewone personentrein, met coupés. In de 24 wagons bevonden zich 1.105 gedeporteerden. 

In kamp Westerbork was de eindbestemming nog onbekend. In verschillende 

egodocumenten werd gesproken over Riga of Lublin. Het woord Sobibor viel nooit. Zelfs 

niet in de weinige brieven die bewaard gebleven zijn en die vanuit Sobibor of een van de 

buitenkampen zijn gestuurd. 

 

Jacob de Jong uit Millingen zat in de trein, en uit Nijmegen Celine Kaas en Abraham Wolff 

met hun beide kinderen en nog Jülchen Löwenberg met haar man Joseph Lion. Mirjam Blits 

schrijft ober het transport in haar boek Auschwitz 13917: “’s Morgens werden onze namen 

afgeroepen en wij zouden dus naar Polen gaan. De trein kwam voor en ons transport had 

geluk. Wij gingen, dat hoorde ik later van anderen, als laatsten met een personentrein. 

Samen met de ‘Joodse Invalide’ werden wij vervoerd. Mijn grootmoeder, vijfenzeventig jaar 
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en verlamd, moest ook mee. (…) Wij waren de enige jongelui in onze coupé en direct al 

werden wij de beste vrienden. Wij spraken over onze toekomst en het was toen net of er 

een grote last van ons afviel. Ook zij meenden dat wij in gezinsverband in Duitsland moesten 

gaan werken, Menno zei: Joh, nog drie maanden en de moffen zijn kapot, de Engelsen zus, 

de Amerikanen zo en de Russen dat, enfin, een grenzeloos optimisme waardoor je werd 

meegesleurd. O stomme idioten die wij waren, ja, wij dachten dat wij de wijsheid in pacht 

hadden. 

 

De reis was geen grote beproeving, zoals ik later heb begrepen. (…) Verder ging de trein en 

midden in de nacht kwamen wij in Auschwitz! De Wagenführer stapte uit en wij dachten 

dat dit het einde van de reis was. Maar nee hoor. Men kon ons hier blijkbaar niet hebben 

en wij werden doorgezonden naar Sobibor. Was het ons geluk of ons ongeluk? Ik weet het 

niet. Van ons vieren, Menno, Eddy, Ruth en ik, ben ik de enige overlevende. Auschwitz was 

nog te primitief, niet veel gaskamers en crematoria. Nog twee dagen en nachten hebben 

wij gereden, toen wij uiteindelijk hoorden brullen: ‘Uitstappen, schnell, los en draus 

Mensch’. Toen zag ik voor het eerst een concentratiekamp en ik dacht direct, dit is te erg, 

hier kom je nooit uit. (...) Wij werden uit de trein geslagen. Ik gilde nog om mijn bagage, 

waarop ik toegesnauwd kreeg: dat komt later wel. Ik wilde nog een oude heer helpen, doch 

voor ik het wist maakte ik kennis met Peitsche, een zweep van leer met ijzeren beslag. 

 

Wij werden het Lager binnengeleid. Mannen en vrouwen werden gescheiden. (…) Voor het 

pleintje, waar wij opgesteld stonden, was een grote plaats en op die plaats waren rails en 

daar liepen elektrische lorries op, een klein soort wagentje. Daar werden alle mensen 

opgegooid, mannen, vrouwen, oude lieden en kindertjes, bij elkaar een vijftienhonderd 

mensen. Grote luidsprekers waren ook aanwezig, die Duitsche schlagers speelden en 

kwijlden. De lorries werden aan de gang gebracht en reden in snelle vaart heen en weer. 

Bovenop de lorries zaten de SS-helden en Oekraïners en sloegen en zweepten ons hele 

transport kapot. Na dit schouwspel, dat natuurlijk gepaard ging met gekreun en gekerm, 

werd de mitrailleur erop gezet en na verloop van een uur was het transport opgelost. In 

onze ogen was alleen nog maar afschuw en angst te lezen. Wij hadden geen sprankje hoop 

meer. Lang heb ik gedacht dat zo ook het lot van mijn man en Menno moest zijn geweest, 

doch toen ik bevrijd was en mijn schoonzuster weer ontmoette, die ondergedoken was 

geweest, zei deze, dat ze van Eddy nog twee maanden na onze deportatie bericht had 

ontvangen uit een kamp vlakbij Lublin. Dus bij de mannen had men ook een aantal 

uitgezocht (…).” 

 

 
Sobibor 
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Systeemkaart van de Joodse Raad. Samen met vrouw en kinderen wordt Hans op 10 maart 1943 vanuit Kamp 

Westerbork gedeporteerd.  

 

Bianka Wygodzinski, dichteres in Bergen-Belsen en ontkomen naar 

haar dochter in Palestina 
 

De tachtigjarige Bianka blijft alleen achter in Westerbork. Zij was, heel waarschijnlijk al vóór 

de arrestatie, in het bezit van de zogenoemde ‘Albersheimverklaring’. Om zo’n verklaring te 

krijgen moest je voldoen aan de volgende voorwaarden: je moest al vóór het uitbreken van 

de oorlog in het bezit zijn van een certificaat voor emigratie naar Palestina, of je was een 

minderjarig kind van wie de ouders in Palestina woonden, of je was ouder van een kind in 

Palestina en tevens in het bezit van het genoemde certificaat. De Joodse Raad controleerde 

de melding en stuurde via de afdeling Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis 

telegrammen naar Palestina (Jewish Agency) om daar informatie op te vragen. De rol 

van het Rode Kruis als intermediair was onmisbaar. Zelf schreef ze erover later nog: “Da 

meine Tochter hier für mich Certifikat beantragt hatte, wurde ich nich transportiert.” 

 

Voor Bianka is contact gezocht met haar dochter Lilli en haar man Ernst in Jerusalem. Deze 

hebben daadwerkelijk daarover gecorrespondeerd, zo hebben ze later tegen hun dochter 

Miriam Ettisch verklaard. Mogelijk had Ernst als werknemer van de Canadian Assurance 

Company bijzondere invloed. Hieruit blijkt tevens dat Bianka al vóór de oorlog in het bezit 

was van een toestemming om naar Palestina te reizen. Het zou goed kunnen dat het toch 

nog plotseling uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1939 een streep 

door de rekening is geweest, hoewel de broer van Hilde toch nog in maart 1940 naar 

Palestina ging vanuit Nijmegen. 
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De emigratieafdeling onderzocht de aanvraag. Als de gegevens waren geverifieerd, werd 

een bevestiging naar de aanvrager gezonden, ondertekend door mevrouw Van Tijn of haar 

secretaris Curt Albersheim. Op de systeemkaart van de Joodse Raad van de betreffende 

persoon werd handmatig genoteerd ‘Albersheimverklaring’ (een medische verklaring, op 

grond waarvan men kon aantonen lichamelijk geschikt te zijn voor het pionierswerk). Op de 

achterkant van de systeemkaart staat vaak de handmatige notitie RK (Rode Kruis), zo ook 

op de kaart van Bianka. Die geeft waarschijnlijk aan dat er correspondentie via het Rode 

Kruis was.  

 

 
Systeemkaart van de Joodse Raad, waarop wordt vermeld dat Bianka over een Albersheimverklaring beschikt. 
Ook haar transportdatum vanuit Kamp Westerbork naar Bergen-Belsen is genoteerd: 11 januari 1944. 
Onderaan zien we het contactadres van haar dochter Lilli in Jeruzalem. 

 

Het Aufenthaltslager Bergen-Belsen – inderdaad geen KL genoemd – had vanaf het begin 

onder meer de functie om eventueel hier geïnterneerde gevangenen te ruilen tegen 

gearresteerde Rijksduitsers elders. In het begin dacht men erover om te proberen om onder 

meer Joden met de Engelse of Amerikaanse nationaliteit te ruilen. De onderhandelingen 

werden van Duitse kant gevoerd door Dr. Albrecht,  die het Auswärtige Amt (AA) leidde. Er 

werden steeds andere definiëringen gebruikt. 

  

Op 14 september 1943 ging een eerste transport vanuit Westerbork naar Bergen-Belsen 

met Joden die eigenlijk naar Theresienstadt zouden gaan, welk kamp toen overvol was. Op 

11 januari 1944 ging een tweede transport naar Bergen-Belsen, en hiervan maakte ook 

Bianka deel uit. 1.057 Joden werden overgebracht, bijna allen Austausch-Juden, hetzij zij in 

aanmerking kwamen voor de Brits-Duitse uitruil, hetzij voor overbrenging naar Palestina. Er 

kwamen ook ‘uitruil-Joden’ aan uit Frankrijk, Italië en Tunesië. Hoe dan ook zouden 

uiteindelijk van de 5.000 Joden die ervoor in aanmerking kwamen slechts enkele honderden 

Joden als gevolg van al deze onderhandelingen bevrijd worden. Al met al verbleef Bianka 



17 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

dus veertien maanden in Kamp Westerbork en 5½ maand in Lager Bergen-Belsen. Zij heeft 

later tegen haar kinderen verteld dat ze er gedichten schreef en dat ze medegevangenen 

opmonterde onder meer door die gedichten te declameren. “Terwijl anderen hun 

levensmoed verloren en het opgaven, at zij met grote energie haar magere 

kamprantsoenen om Hitler te overleven,” schreef haar kleinzoon Rafael over haar. 

 

Het grootste Austausch-Transport was Transport 222, waarvan ook Bianka deel uitmaakte.  

Deze Joden waren eind april door het RSHA hiervoor geselecteerd. Niet helemaal duidelijk 

is hoeveel Joden ervan deel uitmaakten. Meerdere bronnen spreken over 222 Joden, 

andere over 242 Joden en we zien een lijst van 281 Joden. De trein ging van Celle naar 

Wenen, verder naar Boedapest en naar Istanbul. Op 10 juli 1944 kwamen zij aan in de 

havenstad Haifa in het Brits-mandaatgebied Palestina.  

 

 
Vier keer Bianka, rechtse twee foto’s na de verhuizing naar Duitsland 

 

Ze waren uitgeruild tegen circa 600 Tempeliers. Rond 1860 had zich een groep Duitsers in 

en om Haifa gevestigd die zich zo noemden. Zij probeerden te verhinderen dat de Joden de 

enige immigranten daar zouden worden. Hun naam refereerde aan de Tempelierenorde, 

die in de tijd van de Kruistochten de strijd had aangebonden tegen de moslims. In de jaren 

dertig was een flinks deel van deze Tempeliers fanatiek nazi-aanhanger en velen van hen 

waren opgepakt in Israël.  

 

Intussen in Nijmegen, na de arrestaties 
 
Op 28 januari 1943 werd het pand Ruisdaelstraat 73, een huurhuis, ontruimd. 

Transportbedrijf Van Wezel rekende hiervoor vijf manuren. Na de oorlog, in 1947, 

verklaarde Van Wezel over de ontruimingen waarvoor zijn bedrijf werd ingeschakeld: “Er 

waren steeds NSB-agenten bij de transporten, Wiebe, de Ruiter, Kaal. Van Elferen was 

belast met de verdeling en toewijzing van woningen. In het begin kreeg ik bonnen die 

afgetekend moesten worden door Van Dijk, waarna ik bij de gemeenteontvanger geld 

ontving.” Volgens Van Wezels kasboekje was Van Elferen aanwezig bij het leeghalen van het 

pand. 

 

Na de oorlog wordt de zaak nog onderzocht door de Inspecteur Buitendienst van het NBI, 

die schrijft: “Het huis Ruisdaelstraat 73 bestaat niet meer. De inventaris van Fraenkel is in 

januari 1943 door de Duitsers opgehaald, nadat hij met zijn echtgenote en twee kinderen 
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op transport naar Westerbork waren gesteld. Inlichtingen verstrekt door Mevr. Hilarius, die 

destijds op pand nr. 75 woonde.” 

 

 
Zo zagen de huizen in de Ruisdaelstraat er na 17 september 1944 uit. De barbaren van de Hitlerjugend en een 

aantal Duitse soldaten staken bij hun terugtrekking diverse huizen in brand of gooiden er granaten naar binnen, 

zoals hier en ook bijvoorbeeld op de Hugo de Grootstraat. 

 

Bianka, na de oorlog door Nederland als vijand behandeld 
 

Na de oorlog is het, zo lijkt het, Bianka die, waarschijnlijk daarin ondersteund door haar 

dochter Lilli en dier man Ernst Ettisch, vanuit haar toen nog kleine woonplaats Bnei Berak 

bij Tel Aviv pogingen in het werk stelt om te achterhalen wat er met hun eigendommen is 

gebeurd. Al ergens eind 1945 stelt zij zich in verbinding met Benjamin Frank, die dan nog in 

Nijmegen woont in het huis waar eerder rabbijn Salomons had gewoond. Vreemd is dat 

niemand voorstelt om een bewindvoerder aan te stellen voor de ‘afwezige’ familie. 

Kennelijk acht de afdeling Nijmegen dit onmogelijk, aangezien de gezinsleden op 10 mei 

1940 de Duitse nationaliteit bezaten en daarom aanvankelijk automatisch als vijanden van 

de Nederlandse Staat werden gezien. Maar ook wordt er aanvankelijk geen beheerder 

aangesteld, hetgeen wel gebeurde over het vermogen van andere Duitse burgers.  

 

Totdat er langzamerhand meldingen binnenkomen bij het NBI in Nijmegen, gebeurt er niets. 

Dan melden zich bij het NBI Mordechai Pimentel van het advocatenkantoor Pimentel en 

Kwantes en ook Hochheimer, die beiden door Bianka zijn ingeschakeld, en aan wie door 

Benjamin Frank gegevens zijn verstrekt. Hij schrijft op 7 februari 1946 aan Hochheimer: “Het 

is mij dan eindelijk gelukt het verzoek van Mevr. B. Fraenkel uit Palestina in te willigen en 

een onderzoek in te stellen naar haar ondergedoken goederen. Het heeft nogal heel wat 

tijd gevergd. (…) De goederen die bewaard werden door de familie Hoppe, Museum 
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Kamstraat alhier, zijn alle verloren gegaan. Als gevolg van de oorlogshandelingen is het huis 

volkomen verwoest. (…) Evenzo is het gegaan bij de Familie Hilarius, Ruisdaelstraat 75. Ook 

dit huis is volkomen weggevaagd en Mijnheer Hilarius is bij het bombardement 

omgekomen. Mevr. Hilarius, met wie ik sprak, zeide mij dat alle goederen van Mevr. 

Fraenkel, evenals haar eigen spulletjes zijn verloren gegaan. Mevr. Beysters, Ruisdaelstraat 

9, heeft mij een koffer gegeven waarin zich allerhande zaken bevinden, waaronder foto’s 

en een verwarmingskussen; het resterende is m.i. van geen enkele waarde. Ook bezit zij nog 

een petroleumkachel, die echter in een verwaarloosde staat verkeert. (…) Tenslotte bezocht 

ik heden Mej. De Jager, Javastraat 30, die mij zeide nog enkele spulletjes te hebben; deze 

zal ik een dezer dagen naar hier halen (…).“ Bij Beysters gaar het om Antonia Dietvors, 

gehuwd met Piet Bijsters en de zus van Lo Dietvors. 

 

De door Pimentel en Bianka als beheerder voorgedragen Hochheimer wordt door het NBI 

afgewezen. Frank correspondeert dan verder met Pimentel. Op 18 juni 1946 schrijft hij “dat 

zich ten mijnen huize 3 koffers bevinden met eigendommen van mevr. B. Fraenkel. Een 

grote zwarte koffer bevat o.m. een elektrisch verwarmingskussen, meerdere boeken, foto’s 

en wat oude lappen. In een kleine zwarte koffer bevinden zich 3 badhanddoeken en een 

kleine bruine koffer bevat: 2 pr. schoenen, 2 nachthemden, 1 blouse, 4 tafelkleedjes, 5 

theedoeken, 3 witte handdoeken en 6 zakdoeken. Het zou mij zeer aangenaam zijn wanneer 

deze goederen gehaald zouden kunnen worden (…).” 

 

Het lijkt erop dat mevrouw Kluit zelf bij het NBI meldt dat ze spullen in huis heeft, maar ze 

krijgt als antwoord op 16 juni 1946: “dat Hildegard Fraenkel-Silberbach op 10 mei 1940 de 

Duitse nationaliteit had en dus voor de toepassing van het besluit vijandelijk vermogen 

zonder enige twijfel als vijandelijk onderdane aan te merken viel.” Het NBI verzoekt om het 

materiaal nog in bewaring te houden. 

 

Intussen komt er door onderzoek wel steeds meer aan het licht. Op 23 juni 1947 meldt H. 

Janssen, Bijleveldsingel 78, zich bij het NBI. Hij verklaart aangifte te doen “van het vermogen 

van den vijandelijken onderdaan H.W. Fraenkel, Ruisdaelstraat 73.” De aangifte wordt 

doorgezonden aan het NBI in Den Haag: “Het betreft hier twee kisten met fotoartikelen, in 

eigendom toebehorende aan de Rijksduitser H. W. Fraenkel, opgeslagen in het pand Jan de 

Wittstraat 58 te Nijmegen. De kisten zijn reeds vijf jaar in het perceel Jan de Wittstraat 58 

te Nijmegen door de Heer J. Siebers opgeborgen. De Heer Jansen heeft van de eigenaar, de 

Heer H. W. Fraenkel, nimmer meer iets vernomen. De kisten zijn momenteel door het Ned. 

Beheersinstituut, Vert. Nijmegen onder berusting genomen.” Janssen voegt nog toe: “De 

betreffende fotoartikelen zijn door mij voor den Heer Fraenkel gekocht ten behoeve van 

een zwager van hem. De kostprijs is mij weder door den heer F. terugbetaald in 1942. Direct 

na de ontvangst der goederen heb ik ze laten opbergen bij de heer J. Siebers. (...) Van den 

heer Fraenkel, noch zijn vrouw noch zijne twee kinderen noch van zijn zwager heb ik nimmer 

iets vernomen.” Het moet dus wel gaan om kort voor de oorlog door Erich Silberbach, de 

broer van Hilde, aangeschafte spullen. 
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Wij concluderen dat het om zeer kostbare fotoapparatuur gaat. De taxatiewaarde is in 1947 

ruim ƒ 500. Dat staat gelijk aan ruim € 6.000 eind 2022. Hans Fraenkel laat deze ter bewaring 

in 1942 bij de meubelmaker of woninginrichter Siebers, Jan de Wittstraat, stallen. Het NBI-

Nijmegen beschouwt het vermogen als vijandelijk vermogen, laat het materiaal taxeren en 

vervolgens veilen. De opbrengst vloeit naar het NBI en wordt daar aangehouden als 

onderdeel van het vermogen van Fraenkel. Het materiaal is op de veiling gekocht door een 

zekere Heines. 

 

Bianka stuurt een smeekbede aan de Joodse Gemeente. De brief is ongedateerd, maar is 

waarschijnlijk uit de tweede helft van 1948: “Ich sandte mitte Februar dieses Jahres dem 

Herrn Frank, der in der Gemeente tätig ist, einen brief (…) ohne aber bisher eine Antwort 

zu erhalten. Ich bin im 86. Lebensjahr, augenblicklich einer anstrengender Grippe im Bett, 

daher die unsichere Handschrift. Ich lebte bei meinem Sohn Hans Fraenkel, Ruisdaelstraat 

73, bis wir zusammen am 18. November 1942 nach Westerbork transportiert wurden und 

kam ich dann nach Bergen-Belsen. Da meine Tochter hier für mich Certifikat beantragt 

hatte, wurde ich nich transportiert. 

 

Meinen Sohn mit Familie habe ich nicht mehr widergesehen, ausserdem noch meine 

Tochter und deren erwachsenen Sohn verloren. Ich bat nun Herrn Frank um Folgendes: 1. 

ich hatte gern gewusst was Frau Salomons, Dr. Hollander, Berent [Johann Berent uit Berlijn], 

Zilverberg [waarschijnlijk wordt hier Rosa Zilverberg-Cohn bedoeld] etc. geworden ist. 2. 

Hatte ich an die arische Familie Hoppe, jetzt Berg en Dalseweg 318 wohnhaft, sehr gute 

Keidungsstücke in Obhut gegeben. Aber da ich hörte dass die Villa Museum Kamstraat 72 

vollkommen gestört ist, kann ich wohl darauf nicht mehr rechnen. Hingegen übergab ich 

Herrn Hoppe zu trauen Händen 165 Gulden, wovon etwas kleine Auslagen bis ca. 10-15 

Gulden abgehen und wollte ich dem Herrn Frank bitten zuzusehen ob Herr Hoppe, der ein 

sehr reicher Mann war, dieses Geld an der Gemeinde abzuführen bis die Möglichkeit ist 

dieses Geld mir zukommen zu lassen. Ich bin vollkommen verarmt, jeder Mittel entblost. 

Ausserdem hat mein Schwagersohn, der seit Jahren Vertreter einer grossen Canadischen 

Versicherungsgesellschaft war, durch die sich hier zuspitzende Zustände seine Existenz 

verloren und steht ohne Möglichkeit da. Weiter hatte ich Herrn Frank um folgendes 

gebeten. Meine unglückliche gute Schwagertochter war Klavierlehrerin dort uns hatte unter 

vielen anderen Schülern eine reiche arische Dame, zu der sie, soviel ich weiss, vieles in 

Verwahrung gab, einen gossen Salonteppich, ein ganzes elegantes Speisservice, weiss mit 

Gold, eine schwer goldene Kette, ein blau seid Kostum uns noch allerlei. (…) Im Garten no. 

73 sind eine Menge Silbersachen eingegraben, die aus meiner Wirtschaft stammen. (…).” 

 

Dat het gezin in Palestina, sinds 1948 Israël geheten, in armoedige omstandigheden leefde 

werd ons bevestigd door Miriam Ettisch, de kleindochter van Bianka, die er met haar een 

kamer deelde, hetgeen de toen nog heel jonge Miriam niet meeviel. Ze verhuisden eind 

Jaren 50 naar Duitsland. Gezondheidsproblemen speelden een rol maar mogelijk ook de 

penibele omstandigheden. 
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De onderzoekers van het NBI worden nu ook gestuurd naar de adressen die eerder door 

Bianka waren genoemd. Volgens de vriendin van Hilde, mevrouw Petersen “zou mevr. 

Fraenkel aan Dr. J. P. M. Caudri, destijds werkzaam bij ‘Organon’ te Oss een pianovleugel 

merk ‘Steinway’ in bewaring gegeven hebben.” Het gaat hier dan om mevrouw. E. Caudri-

Höflich, Anjelierenweg in Oss. Het gezin Caudri verhuisde kort na de oorlog naar Den Haag. 

Ook Bianka maakt er op 28 november 1948 melding van: “Ook hebben wij ervaren dat de 

waardevolle vleugel (Blüthner of Steinway) mijner schoondochter zich in Oss bevindt bij dr. 

Caudri, Anjelierenstraat 16, hetgeen deze heer ons enige tijd geleden schriftelijk 

mededeelde. Deze vleugel was het eigendom mijner schoondochter.” Maar kennelijk had 

Bianka zich in 1946 al rechtstreeks gewend tot het gezin, zo blijkt uit een verklaring van hen 

van 2 juni 1948: “Inderdaad bevindt zich de Steinway-vleugel van Mevrouw Fraenkel-

Silberbach bij mij in bewaring. Bij de bewaargeving, in augustus 1941, heeft Mevrouw 

Fraenkel aan mijn vrouw voorgesteld dat wij de piano voor haar en haar beide kinderen 

zouden bewaren, terwijl de piano ons eigendom zou worden, wanneer zij en haar kinderen 

zouden worden weggevoerd en niet zouden terugkeren. Ik zou hierop echter geen 

aanspraak willen maken, indien er nog nabije bloedverwanten van Mevr. Fraenkel in leven 

zijn, die tot haar erfenis gerechtigd zijn, ingeval zowel zijzelf als haar kinderen zouden zijn 

overleden.  Er werd destijds een (natuurlijk gefingeerd) koopcontract opgesteld, waarbij de 

vleugel voor een bedrag van ƒ 1000 aan mij werd verkocht. Dit was de waarde, die de vleugel 

op het ogenblik van bewaargeving ongeveer had. Ik heb dit koopcontract echter vernietigd, 

toen mijn vrouw en ik einde 1941 met de Duitse politie in aanraking kwamen en een 

huiszoeking dreigde. Intussen heeft de gevolmachtigde van de schoonmoeder van Mevr. 

Fraenkel, mevrouw Bianka Fraenkel, thans te Tel Aviv, mij in 1946 voorgesteld de piano over 

te nemen. In principe heb ik mij hiertoe bereid verklaard (…).”  

 

Hoewel al heel lang duidelijk is dat Hilde, Hans en de twee kinderen vanuit Nijmegen zijn 

gedeporteerd en vermoord moeten zijn – de officiële overlijdensakten worden eerst op 8 

december 1949 in Nijmegen opgemaakt, besluit het NBI pas in 1950 dat het niet opportuun 

is de vier vermoorde gezinsleden te beschouwen als vijanden van de Nederlandse staat. Het 

door eerder genoemde Janssen op 23 juni 1947 ingevulde en door Santcroos van het NBI 

behandelde Aangifteformulier Vijandelijk Vermogen was toch voorzien van de aantekening: 

“betr. Fraenkel, Duitser (Jood)”. Op 18 april 1950 noteert iemand van het NBI: ”Een postume 

ontvijanding voor hen (is) niet op zijn plaats.” Het intussen steeds verder gegroeide 

vermogen is dus niet langer vijandelijk vermogen, maar de enige erfgename, Bianka dus, 

blijft een vijand. 

 

Bianka had hierover al haar ongenoegen geuit in 1948: “Naar de mededeling van de fa. 

Pimentel moet ik een non-enemy-verklaring overleggen welke ongeveer 100 gulden moet 

kosten. Ik ben zo vrij erop te wijzen dat dit tamelijk onrechtvaardig is in dit geval. Ik ben 

reeds 86 jaar oud en als deze onderhandelingen nog lang duren bestaat het gevaar dat ik 

het vrij maken van bovengenoemde voorwerpen niet eens meer beleven zal. Mijn kinderen 

en ik hebben een complete huishouden en een zakengoederenmagazijn door den oorlog in 

Holland verloren en tenslotte zal er van het kleine resterende beetje door de hoge onkosten 

ook nog niets overblijven. Ik zelf ben uit het concentratiekamp in Bergen-Belsen geheel 
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onbemiddeld hierheen gekomen. De zaken van mijn schoonzoon hier hebben door ziekte 

en tijdsomstandigheden zeer geleden zodat er geen mogelijkheid bestaat dat hij deze 

onkosten kan dragen. (…) Hetgeen die non-enemy-verklaring betreft is dat mij geheel 

onbegrijpelijk hoe de Hollandse regering die al die jaren zoveel begrip heeft getoond voor 

het Joodse noodlot, zulk een verklaring van mij eisen kan. Het blijkt uit de hele zaak toch 

duidelijk dat ik een slachtoffer van het Hitlerregime was en dus geen vijandelijke Duitse 

geweest kan zijn. Ik verzoek daarom beleefd dit nog eens te willen overleggen. Ik heb vanaf 

1939 tot mijn deportatie in 1942 in Nijmegen gewoond bij mijn zoon, die vanaf 1933 daar 

woonde. Verder verlangde U van de fa. Pimentel een overlijdensakte van mijn kinderen. 

Hans en Hilde Fraenkel (en) zijn kinderen zijn in maart 1943 uit het Kamp Westerbork 

gedeporteerd naar een onbekende plaats en zoals U vanzelfsprekend ook zult weten 

bestaan van al deze arme slachtoffers geen gegevens van datum of plaats van overlijden en 

dus ook geen overlijdensakte. Van mijn zoon [kwam?] nog een paar maanden later een 

kaart uit het dodenkamp Majdanek, dit was het laatste levensteken. Naar ik vernomen heb 

wordt na 5 jaar een doodsverklaring gegeven en deze zijn in dit geval verstreken.” 

 

De ontvijandingsverklaring volgt, na een verklaring via de consul in Tel Aviv “waaruit blijkt 

dat betrokkene behoort tot de door het Nazi-regiem vervolgden en dat zij politiek 

betrouwbaar is,” op 28 september 1950, maar wordt, zo lijkt het, haar pas begin 1951 

toegezonden. Iemand van het NBI schrijft op 27 februari 1951 in marge: “Als dit niet spoedig 

opgeheven wordt, zal het oude mens (in Israël) wel vóór de opheffing zijn overleden.” 
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Hieronder volgt een vertaling van de herinnering aan Bianka Wygodzinski van de in 2021 
in Berlijn overleden Rafael Ettisch, haar kleinzoon. Deze werd ons toegezonden door zijn 
zus Miriam Ettisch. 
 

Bianka Fraenkel 
 
Bianka Fraenkel werd geboren in Ratibor (nu Raciborz, Polen), in Opper-Silezië, op 25 

september 1862. Als baby of klein kind kwam ze naar Berlijn. Ze stemde in 1921/1922, na 

de Eerste Wereldoorlog, ervoor dat Opper-Silezië bij Duitsland zou blijven. In Berlijn 

trouwde ze met de fabrikant Robert Fraenkel; ze hadden drie kinderen: Hans-Walter, Alice 

en mijn moeder Lilli-Josefa. Mijn grootvader tekende tijdens de Eerste Wereldoorlog als 

goed Duitser voor een tamelijk grote som geld in op een oorlogsobligatie en kreeg zoals vele 

anderen maar een fractie van de inleg terug. Hij overleed op 6 juli 1934 in Berlijn.  

 
Hans-Walter trouwde met Hildegard. Ze hadden twee dochters: Lieselotte-Ruth en 

Susanne-Esther. Hoewel Hans-Walter Fraenkel tijdens de Eerste Wereldoorlog 

onderscheiden werd met het IJzeren Kruis, tweede klasse, werden hij, zijn vrouw en twee 

dochters vanuit Nijmegen (Nederland), waarheen ze in de jaren dertig geëmigreerd waren, 

naar het concentratiekamp Sobibor gebracht en daar vermoord. Ten minste hun twee 

dochters hadden ze bij Nederlandse christenen kunnen onderbrengen, maar ze zijn niet 

ondergedoken om hun (groot)moeder niet alleen te laten; zij echter overleefde. 

De andere dochter, Alice, trouwde binnen de bekende familie Klemperer. Alice had twee 

zonen, Kurt en Ernst (Arnost). Alice Klemperer stierf in het concentratiekamp Auschwitz, 

Kurt werd in Dachau omgebracht en Ernst Klemperer overleefde Auschwitz-Birkenau. Ernst 

Klemperer heb ik een paar keer ontmoet. Hij had geen goede gezondheid, vooral zijn ogen 

waren zwak.  Hij is intussen in Tsjechië overleden. 

 

Mijn moeder Lilli-Josefa trouwde met mijn vader dr. Ernst Ettisch. Hij las Mein Kampf en, in 

tegenstelling tot Chamberlain en Daladier, zag hij wat er komen zou en verliet met mijn 

moeder al in april 1933 Duitsland en emigreerde naar Palestina. 

 

Vanuit Nederland, waarheen Bianka Fraenkel naar haar zoon Hans-Walter geëmigreerd 

was, brachten de nazi’s haar naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, vermoedelijk in 

1943. Ze was toen al rond de 81. Ze schreef gedichten en monterde medegevangenen op. 

Terwijl anderen hun levensmoed verloren en het opgaven, at zij met grote energie haar 

magere kamprantsoenen om Hitler te overleven. En toen gebeurde er een groot wonder. 

Bijna niemand heeft daar vandaag de dag nog weet van. Veel van de in het toenmalige 

Palestina, nu Israël, wonende Sarona-Duitsers wilden ‘Heim ins Reich’ en slechts een paar 

duizend gevangenen in de concentratiekampen, waaronder mijn moeder, werden tegen 

hen uitgewisseld. De beroemde Anne Frank had helaas niet zoveel geluk; zij stierf in Bergen-

Belsen in maart 1945, kort voor de bevrijding van het kamp op 15 april 1945. Gods hulp, 

mazzel en geluk hoorden nu eenmaal bij het overleven. 
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Mijn grootmoeder keerde in 1955 of 1956 uit Israël terug naar Berlijn en schreef er nog heel 

wat gedichten. Ze stierf op 22 augustus 1960. Nog zo graag had ze 100 willen worden, maar 

ze haalde ‘slechts’ bijna de 98.  

 
Rafael Ettisch 
Vertaling: Willem-Jan Pantus 
 

   
Rafael Ettisch in synagoge Berlijn, zus en broer Miriam en Rafael, Miriam Ettisch 

 

 
De familie Wygodzinski, wanneer de grootmoeder van Hans, de moeder van Bianka dus, 90 wordt. Zij zit in het 

midden, we nemen aan dat haar man Joseph toen al was overleden. Zij heette eigenlijk Charlotte Münzer. Op 

de foto ook Bianka, Hans, Lilli en Alice. 
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Lilli Fraenkel, onbekend waar, waarschijnlijk met haar man Ernst. Rechts Lilli en haar twee kinderen: Rafael en 

Miriam na de verhuizing van Israël naar Duitsland. 

 

Grafsteen in Berlijn van de ouders van Hans: Bianka en Robert, tevens ‘zum Andenken’ aan Alice en Hans  

 


