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In februari 1932 verhuisden 
Abraham Zilverberg en zijn 
vrouw Jetje Zilverberg-Krant 
met hun dochtertjes Esther en 
Lena van Hilversum naar Bus-
sum. Abraham was brood- en 
banketbakker en begon zijn 
kosjere zaak aanvankelijk aan 
de Driestweg 7b en later aan de 
Raadhuisstraat 20. Het gezin 
woonde vanaf 17 maart 1936 
Hamerstraat 106. Daar werden 
Julia en Sara geboren. 

Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, leek de situatie voor de 
joodse bevolking in Bussum aan-
vankelijk niet alarmerend. Maar 
in de loop van 1941 werden hen 
steeds meer beperkende maatre-
gelen opgelegd. 

Zo mochten joodse kinderen 
per 1 september 1941 niet meer 
naar de openbare of bijzondere 
scholen. In Bussum werd een 
‘School voor kinderen van Jood-
schen bloede’ opgericht. Ook de 
meisjes Zilverberg gingen naar 
dit schooltje, dat onder de bezie-
lende leiding stond van de joodse 
leraar IJs Vissel. 
In de zomer van 1942 gaven de 
Duitse bezetters opdracht aan 
alle Joden van Bussum, met uit-
zondering van hen die onthef-
fing hadden gekregen, om per 
trein naar Amsterdam te ver-
trekken. Op 25 juni 1942 stond 
bijna geheel joods Bussum op het 
station Naarden-Bussum. De reis 
moesten de evacués overigens 
zelf betalen. 

In het Dagrapport van de Bus-
sumse politie van die dag is niets 
te vinden over deze verschrik-
kelijke ‘operatie’. Wel werd mel-
ding gemaakt van het bevel dat 
de Bussumse politie verlaten 
‘Jodenhuizen’ in de gaten moest 
houden. 

Het gezin Zilverberg is vermoe-
delijk niet die 25ste juni maar 
maanden later gedwongen om 
hun huis in Bussum te verlaten. 
Pas op 26 januari 1943 zijn zij in 
Amsterdam ingeschreven, op de 

Roerstraat 90-I.  
Vanaf dat adres 
zijn Abraham, 
Jetje en hun 
toen achtjarige 
dochtertje Sara 
op 25 mei 1943 
vanuit Wester-
bork op trans-
port gezet naar 
Polen. Die dag 
was de trein 
v o l g e s t o u w d 
met 2.862 ge-
deporteerden, 
waaronder 676 
kinderen. Op 28 
mei 1943 kwa-
men ze in So-
bibor aan. Nie-
mand van hen 
heeft de oorlog 
overleefd.  

Op 8 februari 
1944 vertrok-

ken zesendertig treinwagons 
van Westerbork naar Auschwitz, 
met 1.015 gedeporteerden. Ju-
lia, Lena en Esther Zilverberg 
behoorden tot de 263 kinderen 
die deel uitmaakten van Trans-
port 86. ‘Om het ziekenhuis te 
ontlasten’ bevonden zich onder 
deze groep  400-500 zieke Jo-
den. Dit transport wordt daarom 
wel het meest beestachtige van 
alle transporten genoemd. Bij 
aankomst in Auschwitz op 11 
februari 1944 werden de drie 
zusjes Zilverberg (17, 12 en 10 

jaar) samen met 797 anderen 
rechtstreeks naar de gaskamers 
gebracht. 
Het gezin Zilverberg kwam net 
al zovele anderen nooit meer te-
rug naar huis.

Margreet de Broekert, 
met dank aan Hans Jonker 
en Annet Betsalel
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Het gezin Zilverberg

Advertentie in Bussumsche Courant 
van 16 Nov. 1934.

Feestje Joodse les 1941. Julia Zilverberg is het meisje dat als tweede rechts van de 
mand zit. Van de 25 kinderen op deze foto zijn er 9 omgebracht.


