Esther Knoop wordt op 18 november 1882 in Amsterdam geboren als tweede kind
van Salomon Knoop en Ribca Lopes Cardozo. Ze komt uit een gezin met 8 kinderen.
Haar jeugd brengt ze door in Amsterdam en daar volgt ze ook een opleiding tot
hoedenmaakster. In 1917 verhuist Esther Knoop naar Hengelo, ze is alleenstaand en
gaat als modiste en winkeljuffrouw werken in de winkel van Berg aan het
Marktplein, tegenwoordig het Burgemeester Jansenplein, naast café-restaurant
“National”.
In 1923 neemt Esther de zaak van Berg over. De zaken gaan goed en in 1925
verhuist ze naar Langestraat 5 om daar haar zaak te kunnen uitbreiden. Zelf gaat
ze boven de winkel wonen. Ze had in die tijd verschillende ateliermedewerksters in
dienst, waaronder Alida Gerritdina Krije-Holthuis met wie ze bevriend raakt.
“Maison Knoop” was een eersteklas zaak volgens de dochter van Alida KrijeHolthuis, Meta Krije. Esther Knoop verkocht behalve zelf ontworpen en zelf
gemaakte hoeden ook bijpassende accessoires, zoals sjaals en kralenkettingen.
Als Esther na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers wordt
gedwongen haar zaak af te staan aan een zgn. Verwalter en dus ook niet meer
boven de zaak kan blijven wonen, biedt de familie Krije haar aan bij hun in huis te
komen wonen. Zij wonen aan de Vondelstraat nummer 3. Daar huurt ze een kamer
aan de voorkant van het huis. In december 1942, gewaarschuwd voor razzia’s
vertrekt ze naar haar zuster Rachel in Huizen (NH) om daar onder te duiken. Met
haar zus, inmiddels weduwe geworden, en diens stiefzoon duiken ze onder, eerst in
Huizen en daarna in Laren bij kennissen die een pension runnen. Daar worden ze
verraden.
Samen met een aantal andere onderduikers worden ze opgepakt en overgebracht
naar de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Van daaruit worden ze op transport
gezet naar doorgangskamp Westerbork in Drenthe. Op 9 oktober 1943 komen zij en
haar zus Rachel daar aan en worden ze opgesloten in de strafbarak 67. Deze was
bedoeld voor Joden die ondergedoken hadden gezeten en gearresteerd waren. Tien
dagen later, op 19 oktober, wordt Esther Knoop samen met haar zuster Rachel op
transport gesteld en bij aankomst in Auschwitz op 22 oktober 1943 onmiddellijk
vergast. Esther Knoop is 60 jaar geworden. Haar zuster Rachel 58 jaar.
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