Grote Staat 19
Isidore Schaap en Frederika Roza Schaap-Kamerling
Isidore en Frederika Schaap waren bevriend met Derk en Berendje
van Assen - Grolleman, Isidor en Frederika Schaap zijn in 1939 in
Maastricht komen wonen. De familie Schaap was joods maar zeer
geassimileerd, zij gingen soms op zondagochtend met Derk en
Berendje naar de Hervormde Kerk.
Derk en Berendje van Assen - Grolleman hebben Isidore en
Frederika Schaap geholpen bij het ‘onderduiken’.
Isidore Schaap stond aan het hoofd van het plaatselijke kantoor van
een Rotterdams bedrijf en Berendje van Assen Grolleman was een
van zijn klanten.
Der twee echtparen ontdekten dat zij veel gemeen hadden met
elkaar : beide echtparen waren midden in de veertig en hadden een
klein gezin ( het echtpaar van Assen had geen kinderen en de familie
Schaap had een dochter, Hetty, die een tiener was en als enige de
oorlog overleefde.
In de zomer van 1942 werd de familie Schaap opgeroepen zich te
melden voor deportatie; Derk hielp hen een schuilplaats te vinden. Zij
brachten de eerste nachten door bij een gezin dat een brillenwinkel
in Maastricht beheerde. Ondertussen werden hun persoonsbewijzen
veranderd en werd de J verwijderd, zodat reizen minder riskant was.
In deze twee dagen slaagde het echtpaar erin een aantal bezittingen
uit hun kelder te halen en bij het echtpaar Roushop, dat naast hen
woonde, op te slaan. De dag daarop stapte de familie Schaap in de
trein naar Utrecht waar zij in het huis van mevrouw Rinkking, de
echtgenote van een van de neven van Derk, werden ontvangen. Zij
verhuisden echter spoedig naar de familie De Vries in
Hllegom.(Mevrouw De Vries was de zus van Berendje.) De familie
Schaap werd daarna gedwongen zich op te splitsen Isidore en
Frederika Schaap verhuisden naar de familie van Buren in

Amsterdam, waar zij later werden opgepakt, zij werden vermoord in
Auschwitz. De heer van Buren werd ook gearresteerd en werd ook
vermoord in een concentratiekamp.

Hetty Schaap
Hetty had zich intussen heen en weer verplaatst tussen Hillegom en
Diemen; nadat haar ouders waren gearresteerd, moesten de
familieleden van de van Assens, bij wie hetty in Diemen
ondergedoken had gezeten, haar laten gaan en werd zij door
mevrouw Rinkking naar Apeldoorn gebracht. In Apeldoorn werd zij
ondergebracht bij de familie ter Horst, die ook familie was van de van
Assens – mevrouw ter Horst was een zuster van Derk van Assen. Daar
verbleef Hetty vanaf oktober 1942tot december 1943, toe het niet
meer veilig ws om ondergedoken te zitten bij iemand die ook maar
de minste connectie had met Derk van Assen. Hetty ging daarna naar
het nabijgelegen huis van dominee Visser. Op dit adres werd zij
voorzien van een vals persoons bewijs waarmee zij de rest van de
oorlogstijd vrij kon rondlopen. Hetty bleef zeer nauw contact houden
met deze laatste twee gezinnen na de oorlog, toen zij als weeskind
over was gebleven.

ISIDORE SCHAAP:
Rotterdam 24 april 1894
Auschwitz 8 april 1944

FREDERIKA ROZA SCHAAP - KAMERLING:
Wildervank 28 februari 1894
Auschwitz 28 januari 1944

