
Pol-gegevens Jacob Dreesde 
 
Jacques (Jacob) Dreesde, geboren op 15 juni 1922 te Maastricht, kok en vermoord op 31 maart 1944 
ergens in Midden-Europa; hij wordt 21 jaar. Hij woont bij zijn moeder en stiefvader aan de 
Frankenstraat 55 te Maastricht. 1 
 
Op 10 juli 1942 krijgt de commissaris van politie te Maastricht een lijst opgemaakt n.a.v. de 
Verordening 6/1941 van alle in Maastricht ingeschreven en woonachtige “vol” Joodse burgers. Jacob 
Dreesde staat op deze lijst met adres Frankenstraat 55. Op dezelfde lijst staan: 

- S. Leeraar (echtg. Sanders), geboren 10 maart 1902. (Moeder van Jacob) 
- J.  (Joseph) Sanders, geboren 5 augustus 1889. (Vader/stiefvader en hoofdbewoner) 
- D. Sanders, geboren 13 augustus 1927. 
- A. Sanders, 27 januari 1939. 2 

 
In juni 1942 woont Jacob Dreesde bij zijn moeder en stiefvader aan de Frankenstraat 55 te 
Maastricht, hij staat vermeld op de lijst opgemaakt Jacob Dreesde zijn moeder en stiefvader Joseph 
Sanders staan ingeschreven in een acht-kamer woning aan de Meerssenerweg 321 met in totaal zes 
gezinsleden. 3 
 
Voor de 1e deportatie van Joodse burgers naar Westerbork op 15 juli 1942 is door de Politieke Politie 
een onderzoek ingesteld aan de hand van de bovenstaande lijst van de zomer van 1940, naar 
rijwielen die in het bezit van de Joodse burgers zouden zijn. 
Bij Joseph Sanders zijn de rechercheurs ook geweest, maar achter zijn naam staat met de hand 
geschreven: “nimmer een rijwiel gehad.” 4 
 
Dezelfde lijst wordt gebruikt om op 29 juli 1942 een controle te houden bij alle Joodse burgers op 
deze lijst of zij “drager der jodenster” geen overtreding kan worden geconstateerd. De commissaris 
van politie schrijft naar de NSB-burgemeester L. Peeters: “Mijnheer. Bij de gehouden controle op het 
dragen der ster door de daarvoor in aanmerking komende Joden is geen overtreding der daarop 
betrekking hebbende Verordening hier ten stede geconstateerd.” 5 
 
Op 20 oktober 1943 wordt Jacob Dreesde en zijn moeder Selma Leeraar-Sanders gearresteerd in hun 
onderduikadres en op transport naar Westerbork gesteld. 6 Op 16 november 1943 wordt Jacob 
Dreesde vanuit Westerbork op transport naar Auschwitz gesteld en op 31 maart 1944 ergens in 
Midden-Europa vermoord. 7 
 
In de overlijdensakte staat dat hij in Polen is overleden (vermoord) 
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