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Opdat wij hen niet vergeten 

 
 

Samuel Roos (54 jaar), omgebracht 

op 28 mei 1943 in Sobibor 

 

Alfred Roos (15 jaar), omgebracht 

op 28 mei 1943 in Sobibor 

 

Antje Roos (12 jaar), omgebracht 

Op 28 mei 1943 in Sobibor 

 

Suze Roos (8 jaar), omgebracht 

Op 28 mei 1943 in Sobibor 

 

 

 
 

Markt 9 in Lochem (foto uit 1905) 

 

 



In het pand Markt 9 hebben drie generaties koosjere slagers hun vak 

uitgeoefend. De laatste generatie betrof weduwnaar Samuel Roos, die 

met zijn drie kinderen in 1943 is opgepakt en in Sobibor vermoord.  

 

Samuels echtgenote was Rachel Roos-Rozendaal, die in 1941 is overleden. 

 

De indeling van de slagerij is vanuit deze tijd tot 1980 intact gebleven. Pas 

met de komst van Bennie en Joke Sieverink in 1980, werd deze uitgebreid 

en  gemoderniseerd. 

 

Slagerij Roos was niet de enige slagerij in Lochem, er waren er vele 

ondermeer in de Bierstraat, verderop de Markt, in de Molenstraat, de 

Smeestraat, de Dr. Rivestraat en de Walderstraat. 

 

Op 1 april 1943, vlak na  de deportatie van het gezin Roos, werd hun pand  

door tussenkomst van  de Niederländische Grundstücksverwaltung aan 

zogenaamde oorlogskopers verkocht. Na de oorlog vond er rechtsherstel 

plaats en kwam het pand in handen van de erfgenamen van Samuel Roos.  

 

Het verhaal ging dat Samuel Roos niet geloofde dat zijn kinderen iets zou 

worden aangedaan. Zij hadden blond haar en zagen er niet joods uit.  

Verschillende adviezen om ze onder te brengen bij een boer wees hij af.  

   

In 1943 werd de familie Roos met andere Joodse gezinnen verzameld bij 

het stadhuis van Lochem. Van daaruit vertrokken zij met onbekende 

bestemming, de kleine Suze met een pop in haar armen geklemd. Zij 

kwamen terecht in Sobibor, waar zij direct werden vergast. 

 

 

De moeder van Samuel was Sara Roos-Meijers (80 jaar). Zij woonde in bij 

het gezin Heilbronn op Nieuweweg 6 en kwam om het leven in Vught op 

30 april 1943. Voor haar en de andere bewoners van dit pand worden 

vandaag ook Stolpersteine gelegd.  

Het organiseren van de herdenkingsstenen voor de familie Roos is het 

initiatief van Bennie en Joke Sieverink, die de slagerij van 1980 tot 2020 

hebben gerund. Nu is deze in handen van Sari en Erik Nijenhuis. 

 
 
 

  
 

 
 
Bronnen: Joods monument en 40 jaar Slagerij Sieverink, een zoektocht naar de historie 
(uitgegeven door Bennie en Joke Sieverink in het voorjaar van 2020).      


