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nieuwe gegevens omgekomen advocaten
Sinds de publicatie van Smalle marges. De Nederlandse advocatuur in 
de Tweede Wereldoorlog, in september 2010, zijn er weer nieuwe ge-
gevens boven tafel gekomen over omgekomen Joodse en omgeko-
men verzetsadvocaten. Vandaar de volgende twee aanvullingen.

Omgekomen Joodse Nederlandse advocaten 
(vgl. Smalle marges, pp. 424-426)

geboorte Sterf advocaat &
procureurAchternaam Voorna(a)m(en) Plaats Datum Plaats Datum

Boasson hein amsterdam 25.01.1908 auschwitz 31.12.1944 amsterdam

Bromberg Samuel amsterdam 22.04.1891 auschwitz 22.10.1943 amsterdam

Goudeket Isaac amsterdam 19.05.1882 Sobibor 09.04.1943 amsterdam

hertzberger emanuel Woensel 19.08.1905 Sobibor 23.07.1943 amsterdam

Leydensdorff-
de Leeuw

anna amsterdam 30.11.1889 Westerbork 16.12.1943 amsterdam

Stibbe Isaac George amsterdam 11.01.1880 Bloemen-
daal

16.05.1940 amsterdam

Vries, de Jozef hengelo (Ov.) 11.10.1891 auschwitz 27.08.1943 amsterdam

voor het vaderland gevallen Nederlandse advocaten 
(vgl. Smalle marges, pp. 427-428)

geboorte Sterf advocaat &
procureurAchternaam Voorna(a)m(en) Plaats Datum Plaats Datum

alexander Louis neurenberg 
(d.)

11.05.1910 Ludwigsdorf 
(Pol.)

11.03.1945 amsterdam

Brikkenaar  
van dijk

antonius  
Leonardus  
Franciscus

Leiden 17.02.1893 neuen-
gamme

07.12.1944 amsterdam

ruys Gerrit amsterdam 02.07.1888 nabij 
neuen-
gamme

05.04.1945 amsterdam

Visser Gerrit Marten zierikzee 03.04.1917 nabij  
Sliedrecht

10.02.1945 amsterdam

Wijtenhorst   Willem Jacob den Bosch 01.02.1904 Velp 15.04.1945 amsterdam

(advertenties)

met aantoonbare belangstelling 
en ervaring op het gebied van het 
arbeidsrecht en het brede civiele 
recht. Van onze toekomstige team-
genoot wordt verder verwacht dat 
hij of zij een gedreven instelling 
heeft, creatief en fl exibel is en beschikt 
over een positieve houding en een 
stevige persoonlijkheid. Naast het 
samenwerken met uw collega’s, bent 
u in staat zelfstandig een praktijk te 
voeren. Voor informatie over ons 

kantoor en deze vacature verwijzen 
we u graag naar onze website 
www.bendersadvocaten.nl.
 
Uw motivatie met cv kunt u 
richten aan:
Benders Advocaten
T.a.v. mevrouw L. Faouzi
Engelandlaan 328
2711 DZ Zoetermeer
079-3510234
lfaouzi@bendersadvocaten.nl

is per direct op zoek naar een  
 
gevorderde stagiaire / beginnend advocaat-medewerker (v/m)

Te huur 
in Amsterdam, nabij Zuidas,

80 m2 kantoorruimte
Geheel ingericht als klein advocatenkantoor.

Goed bereikbaar, vrij parkeren.

Inlichtingen: 020-6423517 of  06 53702391

WO II

op het nieuwe gebouw of meteen al een 
voorlopige plaat zou aanbrengen in de 
advocatenkamer.
De vraag wie als slachtoffer van oorlog 
en bezetting moest worden aangemerkt, 
bleek in sommige gevallen moeilijk te 
beantwoorden. Besloten werd op de ge-
denkplaat geen namen te vermelden. In 
verband hiermee werd voorts het besluit 
genomen af te zien van het aanbrengen 
van een voorlopige plaat. De definitieve 
plaat zou te zijner tijd in het nieuwe ge-
rechtsgebouw worden geplaatst.37

 Toen dat gerechtsgebouw een kwart-
eeuw later – in 1974 – gereed kwam, was 
de gedenkplaat al lang in de vergetel-
heid geraakt. Het gevolg is dat Den Haag 
nog steeds geen gedenkteken heeft, ter-
wijl de stad zich graag presenteert als de 
internationale stad van Vrede en Recht.
 Het zou de residentie sieren als er voor 
de 23 leden van de Haagse balie die ten-
gevolge van de Duitse bezetting het le-
ven lieten, alsnog een plaquette of raam 
komt waarop zij worden herdacht. Ver-
heugend is te vernemen dat de Haagse 
deken mr. Ernst A. van Win onlangs een 
commissie heeft benoemd die zich hier-
voor zal inzetten.38

37 notulen Ova den haag, 08.05.1950; 19.06.1950.
38 de commissie staat onder leiding van de haagse 

oud-deken mr. Wybe taekema.


