
Samson Samuel Berg, 29 jaar

Geboren: 22 mei 1912 in Hengelo
Overleden: 20 oktober 1941 in Mauthausen
Adres: Deldenerstraat 6-8
Beroep: slager, veehandelaar
Stolperstein gelegd in 2015

Samson Samuel Berg is het oudste kind van David Berg en Sophia Frankenhuis. Hĳ heeft
twee zussen, Rosa en Hilda. Als hĳ zeventien is, overlĳdt zĳn moeder en hertrouwt zĳn
vader met Louise Portje. Samson Berg is, evenals zĳn vader die een slagerĳ heeft aan de
Deldenerstraat 6-8, slager van beroep en veehandelaar. Tĳdens de razzia van 13 en
september 1941 wordt hĳ van zĳn bed gelicht en overgebracht naar Mauthausen waar hĳ op
20 oktober 1941 sterft aan ondervoeding en uitputting.
Na de oorlog wordt door de zuiveringscommissie die onderzoek doet naar het optreden van
de Hengelose politie tĳdens de bezettingstĳd, een klacht behandeld tegen de Hengelose
rechercheur Edersma. De klacht ging over de wĳze waarop Edersma de vader van Samson
onder druk had gezet om achter het adres te komen van diens zoon, Samson Berg. Hĳ zou
hem verzekerd hebben, dat zĳn zoon niets zou overkomen en dat hĳ David Berg zou
moeten arresteren als deze het adres van zĳn zoon Samson niet zou geven. De
zuiveringscommissie adviseerde destĳds aan het Militair Gezag Edersma voor vĳf jaar uit
te sluiten van bevordering. Vier maanden na deze uitspraak werd hĳ bevorderd tot
hoofdagent, een jaar later tot brigadier en in 1952 tot adjudant. In juli 1963 kreeg
Edersma eervol ontslag.

De zus van Samson, Hilda Berg, wordt op 28 april 1943 door de Hengelose ‘Jodenjagers’
Bronsema en Frankevoort gearresteerd. Zĳ was van woonplaats veranderd zonder de
daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen. Met deze omschrĳving werden Joden
aangeduid die waren ondergedoken. Via Westerbork is zĳ op 7 mei 1943 bĳ aankomst in
Sobibor vergast. Zĳ was ongehuwd en hielp mee in de slagerĳ van haar vader.

Het staat vast, dat deze Bronsema ook betrokken is geweest bĳ de arrestatie van de ouders
van Samson Berg, David Berg en Louise Portje. Na hun arrestatie werden ze overgebracht
naar het politiebureau in Hengelo. Daar plegen ze op 22 juni 1943 in de politiecel
zelfmoord. Ze liggen begraven op de Joodse begraafplaats aan de Dennenbosweg in
Hengelo.

De andere zus van Samson, Rosa, verkoopster van beroep was naar Amsterdam verhuisd.
Daar is zĳ opgepakt en op 30 april 1943 in Auschwitz vermoord.

Voor de geschiedenis van alle Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik
hier

https://bit.ly/3ksLjGg

