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Bijlage bij De Silehammer 23/1 (maart 2015) 25-38 
 
DE  JOODSE  ONDERDUIKERSFAMILIE  ADLER 
 
Inleiding     
Over de lotgevallen van de Joodse familie Adler in de Tweede Wereldoorlog en kort erna is reeds eerder ge-
schreven in De Silehammer en in enige boeken. Het gaat om David Adler met zijn vrouw Bertha Heinemann en 
hun zoon Jakob Adler met zijn vrouw Betsy de Leeuw en hun drie dochters Jacqueline, Berthe Jemima en Jo-
chebed (1947).  
Hun namen werden later geschreven volgens zowel de Engelse als de Hebreeuwse uitspraak. 
Nieuwe informatie dook op in recent verschenen boeken.  
Doel van het artikel in De Silehammer is de wederwaardigheden van de familie Adler waar mogelijk aan te vullen 
met gegevens over de perioden voor, tijdens en kort na de oorlog.  
Jakob Adler, in de onderduik “Jacques” en in het Hebreeuws Ya‘akov, schreef in 1991 een boek met als titel en 
ondertitel, vrij vertaald:   

Van verdriet naar vreugde, van pijn naar feestdag  
Herinneringen en gebeurtenissen 1933-1944  

Helen Bruls-Turin werkt aan een vertaling in het Nederlands, die stellig veel meer details uit het leven van de 
familie Adler-de Leeuw zal opleveren.  
Noot: de Nederlandse vertaling is verschenen april 2019: Van droefheid naar vreugde 
 

 
Mocht u bijzondere en beredeneerde belangstelling hebben voor het artikel in De Silehammer, 
dan kunt u dit aanvragen als PDF-bestand bij: jo.steenstra@kpnmail.nl  
Vermeld naast uw e-mailadres ook uw volledige naam en postadres. 
 

 
David Adler 
18.04.1885 Bonyhád (Hongarije) 
22.01.1945 Dokkum (samen met 19 mannen gefusilleerd door de Duitsers) 

gehuwd met 
Bertha “Perele” Heinemann 
20.05.1882 Giebelstadt (Beieren) 
16.02.1946 Steenwijk 
  
 zoon 
Jakob “Jacques” Adler  
30.12.1911 Neurenberg  
24.06.2007 Israël 
 arts, gehuwd met 
Betsy “Beckel” de Leeuw  
30.05.1913 Steenwijk 
31.03.2012 Israël 
 verpleegkundige 
 
drie dochters, geboren in Nederland 
Jacqueline (1944, in de onderduiktijd) 
Berthe Jemima (1946) 
Jochebed (1947) 
 
Voornamen na hun aliyah (“opgang”, emigratie naar Israël in 1949) 
Ya‘akov Adler en Batya de Leeuw met hun dochters Yael, Yemima, Yochebed 
 
 
 
p. 2 Grafsteen van David Adler met Hebreeuwse tekst en eigen letterlijke vertaling.  
 Nieuwe foto januari 2019 
p. 3 Grafsteen van Bertha Heinemann met Hebreeuwse tekst, transcriptie en eigen letterlijke vertaling.   
 Nieuwe foto januari 2019 
p. 4 Naturalisatie van Jakob Adler, najaar 1950. Bij de aanvraag woonde Adler nog te Steenwijk; hij woonde in 

1947 al te Soest en vertrok in 1949 naar Israël.  
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David Adler (18.04.1885-22.01.1945) 
 
Gefusilleerd te Dokkum 8 sjewat 5705 = 22 januari 1945.  
Op 27 juni 1945 herbegraven op de Joodse begraafplaats, Jelsumerstraat te Leeuwarden; rij 23/III.  
Eigen letterlijke vertaling. 

 
 
Hier is begraven 
 
een man geacht en betrouwbaar, kroon 
van zijn vrouw en zijn zoon, 
dhr. David zoon van dhr. Issachar Dov 
Adler. 
 
En naam van zijn moeder Rachel Lea. 
 
Hij ging naar zijn eeuwigheid 8 sjewat 705   
volgens de kleine telling 
 
Moge zijn ziel gebonden worden in de 
bundel der levenden 
 

 
Staande grafstenen bij Asjkenazische Joden (uit Midden- en Oost-Europa)  
Liggende grafstenen bij Sefardische Joden (Spaans-Portugees) 
Veel afkortingen, bijv. פיטי = Po Niqbar = Hier is begraven  
Elders: vader niet Issachar maar Bernhard; Dov dan niet bedoeld als afkorting van Dovid, een 
Jiddische variant van David, want Dov betekent in het Hebreeuws beer: dus verwijzing naar Bern-
hard. Elders komen zelfs voor de combinaties Ber Dov en Dovber. 
Moeder Rachel Lea, elders Rosa Stein 
 
Getallen in letters: ḥ [h+stip: hard uitgesproken als gh] = 8; th’sj’h = 400+300+5=705. 
Kleine telling: met weglating van duizendtal, hier 5000. 
Het betreft dus 8 sjewat 5705 = 22 januari 1945. 
 
 
Overlijdensakte Dokkum  
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Bertha “Perel” Adler-Heinemann (20.05.1882-16.02.1946) 
 
De grafsteen van Bertha “Perel” Adler-Heinemann op de Joodse begraafplaats aan de Jelsumerstraat te Leeu-
warden, rij 23/III. Dubbele vermelding sterfdatum: 15 adar I 5705 = 16 februari 1946.  

 
 
 
 
Hier rust   
 
een vrouw geacht en bescheiden  
 
een kroon voor haar man en haar zoon, is het niet 
[retorische vraag = dat is]  
de geachte vrouw Perel dochter van dhr. Aharon 
 
en naam van haar moeder Zippora  

 
weduwe van dhr. David Adler  

 
zij ging naar haar eeuwigheid 15 

 
Adar I 706 volgens de kleine telling   
 
Moge haar ziel gebundeld worden in de bundel der levenden 
 

Staande grafstenen bij Asjkenazische Joden (uit Midden- en Oost-Europa)  
Liggende grafstenen bij Sefardische Joden (Spaans-Portugees) 
Veel afkortingen, bijv.פיטי = Po Tamoena = Hier is verborgen (in het zand) > hier rust. 
“de kroon van haar man” Spreuken 12:4. 
Perel: Jiddisch voor Bertha; Zippora uitspraak met Duitse z als Tsippora 
Adar I is de gewone maand adar, er is ook een schrikkelmaand met die naam, Adar II 
Getallen in letters: t’w  = 9+6 = 15; th’sj’w = 400+300+6=706 
Kleine telling: met weglating van duizendtal, hier 5000. 

       Het betreft dus 15 adar 5706 = 16 februari 1946. 
       Slotformule (vijf afkortingen): I Sam. 25:29. 

 

Transcriptie: laat zien dat de voluit geschreven tekst onmogelijk past op een zerk   
 
PoTamoena             = Hier is verborgen 
Iesja Chasjoeva Oe-tsenoe‘a          = Een achtenswaardige en nederige vrouw 
‘Ateret Ba‘alah Oe-venah halo hie             = De kroon van haar man en haar zoon is dat niet 
Iesja marat Pe’rel Bat Rav [afgekort] Aharon       = mevr. Perel dochter van dhr. A(h)aron  
Vesjeem Eema Tsippora           = en naam van haar moeder Zippora [uitspraak: Tsippora] 
Almanat Rav (afgekort) David Adl‘er        = weduwe van dhr. David Adler 
Teelcha Le‘olemah tet-waav [letters th+w]       = Zij ging naar haar Eeuwigheid 9+6=15 [datum] 
Adar Risjon tav-sjin-waav [t+sj+w] lifrat qatan  = Eerste Adar 400+300+6=706 volgens de kleine telling 
(‘gewone’ maand adar, niet de schrikkelmaand) duizendtal [hier 5000] weggelaten, dus 5706 
Tehi Nafsjah Tseroera Bi-tseror Ha-chajjiem      = Moge haar ziel gebonden worden in de bundel der levenden 
(alle vijf woorden afgekort) 

 
Overlijdensakte Steenwijk 
   

 
 
 
 
 
Overlijdensannonce NIW 22.02.1946. 
(Nieuw Israëlietisch Weekblad) 
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Naturalisatie van Jakob Adler en 21 anderen 
resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd%3Ampeg21%3A19501951%3A0001369 
Bijlagen. 1946 1—3. Naturalisatie van Jakob Adler en 21 anderen. Tweede Kamer t. 1946 
 
NB: nr. 1946, niet jaartal; betreft najaar 1950; overigens woonde J. Adler toen al in Israël   
  

 

 

 


