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De ouders van Herman waren Arnold Mansfeld en Rika Mansfeld de Vries. 
Volgens de persoonskaart van de Joodse Raad woonden zij op de Amstelkade 

50/1.1  Herman en Rika waren in bezit van een Sperre met behulp van papieren 
waardoor zij konden blijven werken, gekregen van iemand van het verzet. 

 

 
 
Op 24 februari 1943 werd Herman geboren, volgens eigen zeggen op de 

Ferdinand Bolstraat, en enige maanden later moest het gezin hals over kop 
onderduiken omdat de verzetsman die hen aan de papieren had geholpen was 
gepakt. De ouders konden ergens onderduiken in het Gooi, waarschijnlijk 

Bussum, maar de baby kon niet op hetzelfde adres ondergebracht worden omdat 
dat te gevaarlijk zou zijn. 

 
Herman werd naar een dokter gebracht en na een week naar de gezusters 
(tevens medische zusters) Meet in Laren. Deze dames hadden meer 

onderduikers in huis op hun zolder. De onderduikers moesten de hele dag op bed 
blijven zitten want de vloer kraakte en er kwamen voortdurend mensen in huis 

voor de zusters Meet. Herman is daar verzorgd door een vader en zijn zoon van 
13 jaar, die nu als oudere man in het Nederlandse bejaardenhuis Beth Juliana in 
Israël woont. 

Jacobus Jan Prinsen (5-11-95) kwam hem daar, na ongeveer een maand 
ophalen. Bij Jacobus Prinsen en zijn vrouw Engelina (Lien) Bartha Burghoorn in 

de Schoolstraat 6 (later hernummerd naar Klein Engendaalweg 52; Schoolstraat 
heet tegenwoordig Insingerstraat) bleef Herman wonen tot het einde van de 
oorlog.  

 
1 ArolsenArchives, kaart Joodse Raad 



 
Chaim Mansfeld (Herman) stuurde mij een foto van een kind in een doopjurk 
samen met Jaap en Lien Prinsen. Het lijkt erop dat hij is gedoopt en doorging 

voor een eigen kind van Prinsen. Hij werd Japie genoemd, zijn doopnaam zal dus 
Jacobus geweest zijn naar zijn ‘vader’. In de doopregisters van de PKN in Soest 

is echter geen dopeling onder de naam Prinsen te vinden. Mogelijk is hij niet als 
gedoopt ingeschreven. 

 
In hun huis was ook een Duitse officier ingekwartierd maar die had blijkbaar 
geen argwaan of wenste geen argwaan te hebben. 

 
NA WO II 

Na de oorlog kwamen de ouders van Herman hem ophalen. Zij vroegen op 17 
mei 1945 in Soest een TD (tijdelijk domicilie) aan. Als adres gaven ze op 
Regentesselaan 3, misschien was dit hun laatste onderduikadres. Japie moest nu 

weg van zijn ‘ouders’ en mee met wildvreemde mensen. Gelukkig heeft hij wel 
altijd contact kunnen houden met zijn onderduikouders. 

 
Op de kaart van de Joodse Raad staat vermeld dat het gezin na de oorlog 
woonde op Rivierenlaan (nu president Kennedylaan) 18huis in Amsterdam. 
Na enige tijd is het gezin vertrokken naar Groningen waar vader Arnold werk 

gevonden had. In Groningen werden nog twee kinderen geboren, Nathan en 
Ezra. 

In 1951 vertrok het gezin naar Israël, waar Herman, die zich in Israël Chaim 
noemde nu nog woont. Voor het gezin vertrok werd nog afscheid genomen in 
Soest. Zuster Jo Grootveld, die vlakbij in haar pension ook onderduikers had 

gehad nam Herman en Priscilla Luijben toen mee naar de duinen. 



Jacobus Prinsen overleed in de 50er jaren, maar Lien Prinsen heeft vele malen 

voor langere tijd in Tel Aviv gelogeerd. Zij wilde principieel geen Yad VaShem 
onderscheiding, dus die is ook niet voor haar aangevraagd. 

 
 
 

Informatie van  
Chaim Mansfeld, 23 juli 2021 

Priscilla Zuidema-Luijben, die vlakbij (Eigendomweg) woonde en ook in 1943 
geboren is. 
Gesprek op 25 juni 2021 in Velsen -Noord 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


