
 

Onderduiken 

In 1940 bestaat de joodse gemeenschap in Geertruidenberg hoofdzakelijk uit oude tot zeer oude mensen, 

die niet meer de kracht bezitten om zich ter verweren of onder te duiken. Anderzijds menen ze, dat het 

allemaal niet zo’n vaart zal lopen en – ondanks de raadgevingen van dominee Visser om onder te duiken – 

wachten ze af. Het gezin van Mau Kooperberg (zoon van de Raamsdonksveerse Jacob Kooperberg) en Leen 

Kalker is daarop een uitzondering. Vijf van hen nemen tijdig de benen en duiken onder.  

Onderduiken is echter een riskante zaak, zowel voor de onderduikers zelf als voor hun helpers. Verraad en 

toevallige ontdekkingen liggen op de loer. Enkele inwoners van Blaricum, Geertruidenberg, Raamsdonk, 

Stuivezand en Dordrecht zetten zich met gevaar voor eigen leven in om de Bergse joden van een wisse 

dood te redden.  

Bep Kooperberg, dochter van Mau en Leen Kooperberg, wordt geboren in Geertruidenberg op 6 april 1914. 

Ze volgt een opleiding tot verpleegkundige en vertrekt later naar Amsterdam, waar zij in 1938 werkt als 

verpleegster bij “De Joodsche Invalide”; een Nederlandse instelling voor verpleging van Joodse bejaarden 

en gehandicapten in Amsterdam. Daar ontmoet ze Coen Rood. Coen is kleermaker van beroep en werkt 

door omstandigheden ook kort in dit ziekenhuis. Op 11 september 1940 trouwen ze. Coen krijgt een 

oproep om zich te laten keuren voor een joods werkkamp. Hij heeft niet veel keus met het gevolg dat hij op 

25 april 1942 op de trein stapt en op weg gaat naar Rouveen (bij Staphorst). Daar gaat hij in het joodse 

werkkamp “Conrad” dwangarbeid doen als grondwerker. Na enige tijd komt hij in Westerbork terecht en 

van daaruit belandt hij achtereenvolgens in een aantal andere kampen met als laatste Landsberg. In 1945 

wordt hij geëvacueerd naar Ampfing, waar hij op 2 mei 1945 door Amerikanen wordt bevrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via een illegale organisatie krijgt Bep een onderduikadres aan de Schelmseweg nr. 18 in Oosterbeek (G.). 

Bep heeft geen geldige papieren en moet dit adres ’s avonds in het donker zien te vinden. Niet zonder 

gevaar, want de bewoners van de huizen in deze buitenwijk werden gedwongen om Duitse militairen in 

huis te laten. Ze klopte aan bij alle adressen aan deze weg tot ze bij nr. 18, bij de familie Van Zijl – de Jong, 

is waar ze wordt binnengelaten. Er moet er een verklaring worden bedacht waarom Bep daar in huis is. 

Haar dekmantel is dat ze is ingehuurd als hulp in de huishouding en als zodanig krijgt ze dan een etmaal per 

maand verlof. Tijdens deze vrije dagen gaat ze via Arnhem naar Amsterdam en logeert dan bij Thea, een 

niet joodse vrouw, die getrouwd is met de oudste broer van Coen. Tot de keer in september 1944 dat ze 

niet terug kan naar Oosterbeek, omdat Oosterbeek en Arnhem gebombardeerd worden door de 

Amerikanen (de slag om Arnhem). Bep moet dan bij haar schoonzus Thea in Amsterdam blijven.  

De 14th Armored Division, een gepantserde divisie van het Amerikaanse leger, stuit op 2 mei 1945 met 

haar verkenners op Waldlager Ampfing. Na een gevecht wordt dit kamp bevrijd. Als Coen terugkomt in 

Nederland, wordt hij opgenomen in het Portugees Israëlitisch ziekenhuis in Amsterdam. Hij is dan helemaal 

uitgeput en ziek en heeft geen woning meer. In dat ziekenhuis ontmoet hij vroegere buren, die weten waar 

Bep woont. Coen en Bep worden herenigd op 9 juni 1945 en emigreren samen naar de Verenigde Staten 

van Amerika. 
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