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Jakob Cohen, kelner bij N.V. Concertgebouw De 

Vereeniging 

RAN 255_324 Dossier Concertgebouw De Vereeniging 
RAN 255_46 Notulenboek Concertgebouw De Vereeniging 
 

Jakob (of Jacob) Cohen, geboren op 9 juni 1908 in Rotterdam, werkte in 1940 als kelner 

bij N.V. Concertgebouw De Vereeniging. Hij was een van de werknemers die volgens de 

regels van de verordening van 30 september 1940 - indirect - in dienst was van de 

gemeente, en daardoor geconfronteerd werd met ontslag. Hij was niet rechtstreeks in 

dienst van de gemeente, maar omdat De Vereeniging in grote mate afhankelijk was van 

gemeentesubsidie, werden ook dit soort dienstverbanden onder de verordening 

geschoven. Zie ook dossier RAN 2_10512 Ontslag Joden Gemeente, en ons artikel op 

deze site: Ontslagen uit gemeentedienst. 

Jakob woonde met zijn moeder Melanie Hoffman, weduwe van Hartog Cohen, op 

Willemsweg 83. Na zijn ontslag als kelner bij De Vereeniging per 11 januari 1941 wendde 

hij zich tot Maatschappelijk Hulpbetoon, zoals ook blijkt uit de documenten verderop. 

Najaar 1941 en voorjaar 1942 duikt zijn naam op in bewaard gebleven archieven van de 

Werkverruiming, in projecten die werden uitgevoerd in de omgeving van Nijmegen 

(Beersche Overlaat en Heumensoord).1 Aan het eind van de zomer van 1942 moet hij, 

zoals meer Joodse ‘werkloze’ mannen, een oproep hebben gekregen voor het ‘Joodse 

werkkamp’ Wittebrink bij Hummelo.2 In ieder geval zit hij er eind september, totdat dit 

kamp, zoals alle Joodse werkkampen in die dagen, schlagartig werd ontruimd en alle 

mannen, onder wie ook zijn broer Wilhelm en zijn neef Hartog Cohen, naar Westerbork 

werden afgevoerd.3 Alle drie werden zij van daaruit op 19 oktober op transport gesteld 

naar Auschwitz, waar zij op 21 oktober aankwamen. Kennelijk is hij daar geselecteerd 

voor dwangarbeid, waarschijnlijk was zijn broer al in Cosel de trein uit gesleurd. Na vier 

maanden werd hij vermoord. Zijn moeder werd opgepakt tijdens de razzia van 17 

november 1942, en ging een week later naar Auschwitz haar dood tegemoet.  

 
1 RAN 368_43.  
2 RAN 368_87. 
3 Zie hierover ook ons artikel De gang naar de Joodse werkkampen op deze site. 



2 
 

www.oorloginnijmegen.nl 
 

 

Frederiks aan het Bestuur van Concertgebouw De Vereeniging, 11 januari 1943, 

ontslag Jakob Cohen (RAN 255_324). 
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Raad van Bestuur van De Vereeniging, 27 januari 1941. ‘Ontheffing van Joden van 

waarneming van functie’ (RAN 255_324).  
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Notulenboek bestuursvergadering De Vereeniging 30 januari 1941, p.412 (RAN 

255_46).   

Trefwoord ‘Joodse kelner’: ‘Mededeeling van het Dep. v. Binnenlandsche Zaken dat 

met ingang van 11 Jan. ’41 de Joodsche kelner J. Cohen van de waarneming van zijn 

functie is ontslagen. Hij blijft voorlopig in het genot van zijn wedde. Deze kelner had 

een garantieloon van ƒ 3.80 Zijn overige inkomsten bestonden uit fooien. Hij heeft zich 

tot Maatschappelijk Hulpbetoon gewend om steun. Volgens deze instelling zou de 

vennootschap (?) hem niet alleen zijn garantieloon moeten doorbetalen, doch tevens 

het gemiddelde van het bedrag, dat hij aan fooien ontving. Wij hebben ons ter zake 

om uitsluitsel gewend tot het Departement, tevens met het verzoek nog wel te willen 

overwegen, of de desbetreffende verordening niet ten onrechte door de gemeente 

voor ons van toepassing is verklaard.’ 
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Ook gemiddeld ontvangen fooien uitbetalen is niet voorgeschreven (RAN 255_324). 
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Notulenboek bestuursvergadering De Vereeniging 28 februari 1941, p.417 (RAN 

255_46) 

Onder het trefwoord ‘Niet Arisch personeel’: De directeur deelt mede, dat blijkens 

bericht van den directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon, onze mening, als zou door 

de Vereeniging ook het gemiddelde fooien bedrag aan den uit zijn functie ontheven 

niet-arischen kelner, Cohen, moeten worden betaald, onjuist is.’  

 

 


