Simon en Hester de Bruin - Langewijk 262
De stenen op dit adres zijn geadopteerd door Dalton Kindcentrum De Groen.
Simon de Bruin
Hester de Bruin-Ligtenstein

28-06-1876, Dedemsvaart
18-05-1872, Strijen

14-05-1943, Sobibor
14-05-1943, Sobibor

Simon de Bruin werd op 28 juni 1876 geboren in Dedemsvaart als zoon van Isaac Meijer de Bruin en Aaltje Leman. Zijn
vader was één van de stichters van de synagoge aan de Markt in Dedemsvaart en een halve eeuw bestuurder van de
plaatselijke Joodse gemeenschap. Simon trouwde op 16 mei 1907 in Groningen met Hester Ligtenstein die in 1872 in
Strijen (Z.H) was geboren. Er werden 4 kinderen geboren: Izaäk Meijer (Ies, 1908), Conelia Alida (Corry, 1909), Alida
Paulina (Ali, 1913) en Eva (1907). In 1932 bij het 25-jarig huwelijk van het echtpaar De Bruin werd deze foto gemaakt.

Van links naar rechts: Ies, Hester, Eva, Ali, Simon en Corry
Simon de Bruin was slager en had een slagerij aan de Hoofdvaart in een winkel-woonhuis dat nu genummerd is
Hoofdvaart 111-113.

In 1938 verkocht De Bruin de slagerij en verhuisde hij met zijn vrouw naar een huis aan de Langewijk 262. De 4 kinderen
waren inmiddels volwassen en ook allemaal al uit Dedemsvaart vertrokken.

Izaäk de Bruin was vertrokken naar Gieten waar hij als kostganger inwoonde bij de Joodse familie Meijer. Hij werkte
als gemeentelijk vleeskeurmeester bij exportslachterij Udema. Izaäk werd op 5 oktober gedeporteerd naar Auschwitz
waar hij eind 1944 is omgekomen. Corry de Bruin vertrok in 1928 naar Amsterdam om te gaan werken als dienstbode.
In 1937 trouwde ze in die stad met Jacob Staal. Met haar man en haar toen 4-jarige zoon Emanuel werd Corry in
december 1942 naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Eva de Bruin was eveneens naar Amsterdam vetrokken
waar ze als naaister werkte bij de confectiefabriek Hollandia Kattenburg. Het grootste deel van het personeel van
Kattenburg werd opgepakt en op 30 november 1942 vanuit Westerbork weggevoerd. Ook haar man Joseph Waas,
leerbewerker van beroep, werd met dit transport gedeporteerd. Beiden overleefden niet. Ook Ali de Bruin was in 1930
naar Amsterdam vertrokken om er als dienstbode te gaan werken. Ali trouwde in 1940 met Arnold Franco. Ze kwam
in oktober 1942 in Westerbork terecht en werd op 8 februari 1944 naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Haar
man overleefde de oorlog en overleed in 1968.
Op het moment dat hun kinderen werden opgepakt waren Simon en Hester de Bruin nog steeds in Dedemsvaart. Op
de registratiekaart van de Joodse Raad van Simon was aangetekend dat hij plaatselijk Hoofdvertegenwoordiger was
van de Joodse Raad (JR) en vice-voorzitter van de Nederlands Israelitische Gemeente. Onderaan de kaart was nog
toegevoegd neemt sinds 24.3.43 functie niet meer waar. Die opmerking is niet vreemd als je bedenkt dat hij op dat
moment met zijn vrouw en de in Balkbrug wonende Keetje Leman de enige overgebleven Joden zijn in Avereest. Hun
Joodse dorpsgenoten zijn bijna allemaal enkele maanden daarvoor, in oktober 1942, weggevoerd en voor het grootste
deel al voor het eind van dat jaar vermoord, zo weten we nu. De Bruin en zijn vrouw waren vanwege de functie bij de
Joodse Raad eerst nog vrijgesteld.
Begin april 1943 werd bekend gemaakt dat er met ingang van 10 april geen Joden meer mochten wonen in alle
provincies met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De Joden die zich nog wel in de andere provincies
bevonden moesten naar kamp Vught. Wat er met Simon de Bruin gebeurt, is te achterhalen met de informatie op zijn
JR-kaart.

Rechtsboven staat genoteerd 9/4/43
naar V(ught) en daaronder dat hij op
9 mei 1943 vanuit Vught naar Wbk
(Westerbork) gaat waar hij verblijft in
barak 58. Daar zijn hij en zijn vrouw
maar kort, want schuin geschreven
met rood is te lezen Tr. (transport)
11-05-43.

De namen van Simon de
Bruin en zijn vrouw Hester de
Bruin-Ligtenstein zijn terug te
vinden op de transportlijst
van 11 mei 1943 naar het
vernietigingskamp Sobibor.
Daar zijn beiden direct na
aankomst vermoord.

