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Naam baby Carolina van Leeuwen onthuld op Joods monument  

Tijdens een indrukwekkende 4 mei herdenking heeft Heerlen na meer dan 70 jaar de 

naam van baby Carolina van Leeuwen toegevoegd aan het Joods 

herdenkingsmonument aan de Akerstraat. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele 

belangstellenden, waaronder haar nicht Marianne Bont die daarvoor speciaal met haar 

dochter, kleinkinderen en andere naaste familie, naar Heerlen waren gekomen.  

Op het adres Akerstraat 5 te Heerlen liggen Stolpersteine voor de familie van Leeuwen: 

vader Louis, moeder Betsie en twee dochters Henriette en Carolina. Stolpersteine zijn 

gedenktekens in bestrating voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, 

gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De jongste dochter van de familie 

van Leeuwen, Carolina, van slechts 8 maanden oud, stond niet vermeld op het Joods 

herdenkingsmonument te Heerlen, hetgeen recent ontdekt werd door het Comité 4 en 5 mei 

Heerlen.  

Leerlingen van het Bernardinus College zijn samen met Jan Bardoul van de Stichting 

Lodewijk Foijer op zoek gegaan naar de geschiedenis van Carolina. Haar familie wist tot 

voor kort niet van haar bestaan. Uit het onderzoek komen verschillende feiten naar voren. 

Op 7 juli 1942 kwam Carolina ter wereld, niet hier in Heerlen maar in Den Haag. In Den 

Haag is geen aangifte gedaan van de geboorte. Later is zij wel in Heerlen ingeschreven, 

daar sinds januari 1941 alle personen met één of meer joodse grootouders op grond van de 

verordening 6/1941 verplicht waren zich binnen een maand te melden bij de burgemeester 

van hun gemeente.  

Vader Louis van Leeuwen heeft het speciaal daarvoor bestemde formulier voor dochter 

Carolina in Heerlen ingevuld en in juli 1942 bij het gemeentehuis ingeleverd. Hieruit bleek dat 

ze niet in Den Haag was ingeschreven anders had men in Heerlen haar registratie niet 

geaccepteerd.  

In augustus 1942 werd de familie Van Leeuwen opgeroepen om vervoerd te worden naar 

doorgangskamp Westerbork. Deze oproep vermeldde drie leden van het gezin Van 

Leeuwen. Louis,  Betsie en Henriëtte. Carolina ontbrak. Dit duidt erop dat zij waarschijnlijk 

door een bedoelde of onbedoelde fout niet terecht is gekomen in het bevolkingsregister. 

Maar het aanmeldingsformulier bij de gemeente spreekt van haar bestaan. 

Geen van de familieleden hebben zich overigens gemeld, deze bevonden zich namelijk nog 

in Den Haag. Op 22 september 1942 is het gezin uitgeschreven uit Heerlen en ingeschreven 

in Den Haag op de Zuylichemstraat 8. Hier is het gezin gearresteerd op 13 november van 

dat jaar. Het jonge gezin is op 2 maart 1943 naar het vernietigingskamp Sobibor 

gedeporteerd, waar het zijn einde vond.  



Vanaf de registratie in Heerlen is er niets meer te ontdekken over Carolina. Het meest 

waarschijnlijke is dat zij, als baby, mee is gevoerd naar Sobibor om daar  te worden 

vermoord.  

Het Comité 4 en 5 mei Heerlen heeft in samen werking met Jan Bardoul en het Bernardinus 

College gemeend dat het van belang is om het verhaal van Carolina van Leeuwen onder de 

aandacht te brengen bij een groter publiek. Kay Golob, eindexamenstudent VWO van 

genoemd college heeft er zijn profielwerkstuk aan gewijd. Hij was de aangewezen persoon 

om het verhaal tijdens de 4 mei herdenking in het stadhuis van Heerlen te vertellen, hetgeen 

hij met veel betrokkenheid en devotie deed. Vervolgens onthulde burgemeester Depla, 

samen met mevrouw Marianne Bont uit Amstelveen, nicht van Carolina, haar naam op het 

Joods herdenkingsmonument. Met het onthullen van de naam heeft Carolina een identiteit 

gekregen en is haar heen gaan niet voor niets geweest. Via Carolina willen we het 

bewustzijn over het gegeven dat vrijheid niet van zelfsprekend is, bevorderen.  
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