
GASTHUISSTRAAT 12 
 

In het linkerpand van Bloemisterij Gaal woonden op de benedenverdieping Hijman Pines 

Vrieslander en zijn vrouw Carolina en hun kinderen Mirjam en Daniël. In mei 1943 vonden 

zij de dood in de gaskamers van Sobibor. 

 

 
 

 

 

 

 

Hijman Vrieslander, de voorganger van 

de Joodse Gemeente in Steenwijk vond 

in meester Mey, het hoofd van de 

Christelijke Lagere School in 

Kalenberg, een geestverwant. Als de 

familie Vrieslander naar Kalenberg 

kwam, speelde Adriaan Mey met 

Mirjam, het dochtertje van Hijman en 

Carolina. Jaren later vroeg hij zich af 

wat er met Mirjam was gebeurd. In 

deze woning in de Gasthuisstraat 

vertelde hij over zijn zoektocht. 
Zie het artikel in de Steenwijker Courant over Open Joodse Huizen in 2018                                            

https://www.google.com/maps/place/Gasthuisstraat+12,+8331+JP+Steenwijk/@52.7862643,6.1134041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c86ebf4b9a185f:0x7e392f665dd1c654!8m2!3d52.7862643!4d6
https://www.google.com/maps/place/Gasthuisstraat+12,+8331+JP+Steenwijk/@52.7862643,6.1134041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c86ebf4b9a185f:0x7e392f665dd1c654!8m2!3d52.7862643!4d6
https://www.google.com/maps/place/Gasthuisstraat+12,+8331+JP+Steenwijk/@52.7862643,6.1134041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c86ebf4b9a185f:0x7e392f665dd1c654!8m2!3d52.7862643!4d6
https://steenwijkercourant.nl/artikel/537160/familie-vrieslander-kon-niet-onderduiken-en-stierf-in-sobibor.html


HIJMAN VRIESLANDER EN ZIJN GEZIN 

Hijman Pines Vrieslander werd geboren in 

1913 in Amsterdam. In maart 1939 werd 

hij geïnstalleerd als secretaris en voor-

ganger van de Joodse gemeente in Steen-

wijk. Hij was toen pas 25 jaar en hij stu-

deerde nog om zijn opleiding als rabbijn te 

voltooien. Hij gaf ook godsdienston-

derwijs en verrichtte rituele slachtingen.  

Toen Hijman in juni 1939 trouwde met 

Carolina Cohen uit Oldenzaal, vestigden 

zij zich in deze woning die eigendom was 

van de Ned. Israëlitische Gemeente Steen-

wijk. Op 14 april 1940 werd hun eerste 

kind geboren. Zij kreeg de namen Mirjam 

Selomith. De naam Selomith is verwant 

aan shalom, vrede. Enkele weken later was 

Nederland bezet. Hun zoon Daniël Imma-

noeël werd op 10 maart 1941 geboren. Hij 

was het enige Joodse kind dat tijdens de 

oorlog in Steenwijk ter wereld kwam. 
De Steenwijker synagoge op de hoek van de Gasthuisstraat  

was het werkterrein van Hijman Vrieslander  
 

 

HP Vrieslander betaalde op 11 maart 1941 f 1,00 voor de registratie van zijn zoon 

In februari 1941 

moesten Joden zich op 

het gemeentehuis laten 

registreren. Hijman 

meldde zijn vrouw, 

zijn dochter en zich-

zelf aan. Een maand 

later werd Daniël op 

de dag na zijn ge-

boorte als persoon van 

”Joodschen bloede” 

geregistreerd. 

 

Hijman en Carolina gingen regelmatig met 

hun kinderen op bezoek bij Piet en Tine 

Meij, het onderwijzersechtpaar in Kalen-

berg. Soms bleven ze er enige tijd logeren. 

Maar onderduiken in Kalenberg was niet 

mogelijk, omdat het onderwijzersgezin 

door de NSB scherp in de gaten werd 

gehouden. Wel gaf Hijman zijn studie-

boeken bij meester Meij in bewaring. 
Het ex-libris in een studieboek van Hijman Vrieslander 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122792/hijman-pines-vrieslander
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122791/carolina-vrieslander-cohen
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122790/mirjam-sjelomieth-vrieslander
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122790/mirjam-sjelomieth-vrieslander
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122789/daniel-immanoeel-vrieslander
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122789/daniel-immanoeel-vrieslander
https://h5mc.nl/de-registratie-van-de-joden-in-nederland/
https://www.openjoodsehuizen.nl/image/2018/4/13/afbeelding1.png(mediaclass-lightbox.ef5d8548c7322f2245a472cba2b648044d247466).png
https://www.openjoodsehuizen.nl/image/2018/4/13/ex_libris_van_hijman_vrieslander.png(mediaclass-lightbox.ef5d8548c7322f2245a472cba2b648044d247466).png


 
Correspondentie door Vrieslander met de 

Joodsche Raad 

Hijman bleef zijn godsdienstige taken uitvoeren. Op de 

fiets ging hij vanuit Steenwijk of Kalenberg naar een 

Joodse slagerij in Wolvega, omdat daar nog onder 

rabbinaal toezicht geslacht mocht worden. Hij was ver-

tegenwoordiger van “De Joodsche Raad”. Het kantoor van 

de Raad was op dit adres gevestigd. Hij organiseerde vanaf 

mei 1942 kleermakerscursussen voor Joodse mannen die 

uit overheidsdienst waren ontslagen of van wie het bedrijf 

door de Duitsers was gevorderd. De cursussen duurden tot 

juli 1942 toen de Joodse mannen naar de werkkampen 

moesten. Ondanks zijn functie als contactpersoon van de 

Joodsche Raad ontkwam Hijman niet aan tewerkstelling. 

In de vergadering van het kerkbestuur op 9 augustus 1942 

deelde Hijman mee dat hij naar een kamp moest. De 

volgende dag werd hij uit zijn huis gehaald en op transport 

naar Ruinen gezet. Weer een dag later is hij doorgestuurd 

naar Westerbork. 
 

 

 Carolina, Mirjam en Daniel volgden hem 

korte tijd later. Het gezin Vrieslander bleef 

acht maanden in Westerbork. Op 18 mei 

1943 gingen ze op transport naar Sobibor, 

waar zij drie dagen later zijn omgebracht. 

Hijman was 30, Carolina 29, Mirjam 3 en 

Daniël 2 jaar 

 
 

< Hijman, Carolina, Mirjam en Daniël  

worden herdacht op het Gedenkteken  

voor de Joodse Steenwijkers  

bij de Gasthuispoort 

 

  

Op 7 december 2016 zijn bij hun woning vier stenen gelegd.  

Ze zijn geadopteerd door de Sint Clemensschool, de Bernhardschool en de Beatrixschool. 

 

Klik hier voor meer informatie over Hijman, Carolina, Mirjam en Daniël op 

“Struikelstenen Steenwijk” 

 

  

Klik hier voor de documentaire  “Over Joodse Steenwijkers” 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/systematische-uitsluiting-terreur-en-genocide/uitsluiting-joden/joodse-raad/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Joods_monument_Steenwijk.JPG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Joods_monument_Steenwijk.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=bDMkdO88S34
https://struikelsteen.nl/struikelstenen/adressen-struikelstenen-steenwijk/struikelstenen-gasthuisstraat-12/
https://struikelsteen.nl/struikelstenen/adressen-struikelstenen-steenwijk/struikelstenen-gasthuisstraat-12/
https://www.youtube.com/watch?v=HN-AFgNcAX8
https://www.openjoodsehuizen.nl/image/2018/4/13/afbeelding3.png(mediaclass-lightbox.ef5d8548c7322f2245a472cba2b648044d247466).png
https://www.openjoodsehuizen.nl/image/2018/4/13/afbeelding4.png(mediaclass-lightbox.ef5d8548c7322f2245a472cba2b648044d247466).png
https://www.youtube.com/watch?v=HN-AFgNcAX8
https://struikelsteen.nl/struikelstenen/adressen-struikelstenen-steenwijk/struikelstenen-gasthuisstraat-12/

