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Dit dossier, RAN 2_40199, gaat bijna in zijn geheel over de wijze waarop in Nijmegen de gemeentelijk 

Bevolkingsadministratie het vertrek van zovele Joden uit de gemeente verwerkt. Het is een tamelijk 

ongeordend dossier en er lijken stukken te ontbreken. 

De registratie van de personen om wie het gaat vindt uiteindelijk plaats op twee lijsten die zich nu 
beide bevinden in dossier RAN 2_40203: de lijst ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’en de lijst 
‘Gevluchte Joden’. Zie ook ons artikel op deze site: Het bevolkingsregister in overeenstemming 
brengen met de feiten. 
 
 

 

 

Telegram van Gemeente Westerbork aan Gemeente Nijmegen, 30 december 1942. 

‘Spoedigst wordt u toegezonden lijst inwoners uwer gemeente verblijvende in lager Westerbork 

welke voor 1 januari as in bevolkingsregister Westerbork moeten worden opgenomen ingevolge 

circulaire rijksinspectie bevolkingsregisters 26 november. Burgemeester Westerbork.’ Deze lijst, zie 

verderop. 
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Aan Secretarie Afd Bevolking, 31 december 1942. Van: Leider van de Distributiedienst 

4080/42/H/W. ‘Hierbij zend ik U toe een door mij van het Centraal Distributiekantoor ontvangen lijst 

van gedeporteerde joodsche personen. Deze personen kunnen van het bevolkingsregister worden 

afgevoerd.’ Handtekening onleesbaar. Deze lijst hebben wij vooralsnog niet aangetroffen. 

 

Hieronder: burgemeester van der Velden, 21 december 1942 aan RIBR: 368 personen afgevoerd van 

het bevolkingsregister; daarvan 287 wegens vertrek naar buitenland (land onbekend ) en wegens 

vertrek onbekend waarheen 81 VOW. 
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‘(…) dat uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat 368 personen van joodschen bloede in deze 

gemeente geen verblijf meer hebben en op grond daarvan op 19 december j.l. van het 

bevolkingsregister zijn afgevoerd. Afgevoerd wegens vertrek naar het buitenland (land onbekend) 

287 en wegens vertrek onbekend waarheen (vow) 81 personen.’ 
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Burgemeester Westerbork, 29 december 1942. ‘(…) circulaire dd. 12 November 1942 D II no. 11-
22/30 van het Hoofd der Rijksinspectie voornoemd, verzoek ik U de afschrijving vóór of op 31 
December 1942 te doen plaats hebben. In verband met het feit, dat het den Commandant van het 
Lager Westerbork verboden was inlichtingen te verstrekken ten aan zien van de in het kamp 
opgenomen personen, was het mij, tot mijn leedwezen niet mogelijk de hierbij gevoegde lijst eerder 
toe te zenden.’ 
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Van der Velden aan CvP, 8 december 1942: ‘Met het oog op de omvangrijke werkzaamheden welke 
op korten termijn ter Gemeentesecretarie ter uitvoering van de circulaire (…) moge ik U verzoeken 
mij per omgaande de gegevens te doen verstrekken, bedoeld in mijn aan U gericht schrijven van 18 
november (…).’  
Brief 18 november hieronder. 
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JEANNETTE HOFMANN, SUZANNA STODAL, SYBILLA DE WIJZE, HERMAN VAN BEEK 
 
Stodal heet eigenlijk Stodel; Hofmann wordt elders gespeld als: Hoffmann. De datum van arrestatie 
wordt niet vermeld [maar is 17 november 1942, zie 2_40204]. Oss, Amsterdam; Paraaf Wilbers. Zie 
ook onze Namenlijst. 
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‘(…) mij een opgave te doen toekomen van de namen en adressen alhier, van personen van 
joodschen bloede, die, blijkens Uwe administratie, thans in deze gemeente geen woonplaats meer 
hebben. Indien bekend, zal tevens gaarna worden vernomen waar betrokkenen (vermoedelijk) 
verblijf houden. Voor zoveel nodig deel ik U mede dat ook degenen, die niet als voljoden zijn te 
beschouwen, doch tot het gezin behooren van een persoon van voljoodschen bloede (J), in de 
opgave moeten worden vermeld. Een spoedig antwoord wordt op prijs gesteld.’ Van der Velden, 
paraaf Wilbers. 
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‘door Secr te teekenen! / 1 afschrift van bijgaand circ. verzenden en origineel + 1 afschrift voor BVM’ 
[= Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken].  
 

  

Van der Velden aan burgemeester Westerbork, 8 januari 1943. ‘Voor zover mij bekend is, moet het 

“Lager Westerbork” als een doorgangskamp worden beschouwd, waar het verblijf slechts als een 

oponthoud gedurende de reis naar het buitenland is aan te merken. Mij is niet bekend, dat in 

genoemd kamp personen worden geïnterneerd of tewerkgesteld. Het komt mij voor, dat bezwaarlijk 

gesproken kan worden van een verblijf voor onbepaalden tijd in den zin van art. 23, 2, van het Besluit 

Bevolkingsboekhouding.’ Artikel 19 van de circulaire RIBR 26 nov. 1942 D II no. 11-43/4 
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Circulaire dd 12 november D II no. 11-22/30 van het Hoofd der Rijksinspectie; Onderwerp: Onderzoek 
personen van joodschen bloede i.v.m. artikel 11 B.B./ Er staat wel een kruis door deze circulaire, 
maar die is er pas gezet in 1951. ‘Vervallen ingevolge Circulaire Hoofd Rijksinspectie 
Bevolkingsregister de dato 31 januari 1951, no. 152.’  
 
 
‘Tengevolge van de maatregelen, welke met betrekking tot personen van voljoodschen bloede (J) zijn 
getroffen, hebben den laatsten zijd veel mutaties plaats gehad, welke waarschijnlijk niet alle in het 
bevolkingsregister zijn verwerkt.’ Lentz 12 november 1942. VOW; vertrokken naar buitenland; 
vertrokken naar andere gemeente; vermoeden van overlijden. 
‘(…) Teneinde bestaande verschillen tusschen de administratie en de werkelijkheid tot een oplossing 
te brengen, moge ik U, met verwijzing naar het bepaalde in artikel 111, van het Besluit 
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Bevolkingsboekhouding,  Staatsblad 1936, no. 342, uitnoodigen vóór 31 december a.s. ten aanzien 
van personen, wier persoonskaart met een J is geruiterd het persoonsregister in overeenstemming te 
doen brengen met de feiten. (…)  
Is of wordt na ingesteld onderzoek bekend, dat de niet meer in Uw gemeente vertoevende Joden in 
een andere gemeente verblijven, dan ware afvoering van het Bevolkingsregister Uwer gemeente 
naar dat van werkelijk verblijf te bevorderen.  
Vertoeven de Joden in het buitenland, dan ware afvoering van het Bevolkingsregister Uwer 
gemeente wegens vertrek naar het buitenland (zoo mogelijk met vermelding naam land) te 
bevorderen.  
Bestaat gegrond vermoeden van overlijden, doch beschikt U niet over definitieve gegevens, dan 
behooren zij van het bevolkingsregister Uwer gemeente te worden afgevoerd wegens vermoedelijk 
overlijden (artikel 83, 2de lid van genoemd Besluit). 
Verblijven zij niet meer in Uw gemeente, en kunt U niet de beschikking krijgen over gegevens 
omtrent de huidige verblijfplaats, dan ware afvoering wegens vertrek onbekend waarheen (vow) te 
bevorderen. 
Zoodra, doch uiterlijk 31 December a.s. op de boven omschreven wijze het bevolkingsregister Uwer 
gemeente met de werkelijkheid in overeenstemming is gebracht, moge ik U verzoeken mij daarvan 
bij afzonderlijk schrijven verslag te willen doen.’  
 
Het Hoofd der Rijksinspectie der Bevolkingsinspectie, J.L. Lentz. 
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‘Im Lager Westerbork befindlichen Personen am 31.12.1942 aus NYMEGEN’ 
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De personen vermeld op deze bladen verbleven op 31 december 1942 in Westerbork. De discussie 
tussen de burgermeester van deze plaats en die van Nijmegen gaat over de vraag of zij moeten 
worden opgenomen in het bevolkingsregister van Westerbork. Zoals blijkt uit het schrijven van Van 
der Velden op pagina 3 hierboven heeft het bevolkingsregister van Nijmegen alle gedeporteerde 
Joden van het register afgevoerd als vertrokken naar het buitenland. Westerbork is geen definitieve 
woonplaats: zie schrijven van van der Velden op p. 8. 
 
Op deze lijst in RAN 2_40199 staan 75 mensen, verreweg de meesten van hen zijn op 18 november 
vanuit Nijmegen naar Westerbork gebracht. Uitzonderingen zijn de 16 hieronder staande mensen. 
We zijn er niet zeker van of de laatste hand aan deze lijst gelegd is door een ambtenaar van de 
toenmalige gemeente Westerbork of door een Duitse functionaris. Zie ook ons artikel: ‘Het 
bevolkingsregister in overeenstemming brengen met de feiten’, op deze site. In deze periode was er 
een hulpsecretarie van de gemeente Westerbork gevestigd binnen het kamp. Zie ook nog onze 
Namenlijst en het artikel over de razzia op 17 november 1942.  
 
Op onderstaande namenlijst staat 40203K voor de door de Afd. Bevolking van de gemeente 
Nijmegen vlak voor 19 december 1942 opgestelde namenlijst: ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’, 
te vinden in dossier RAN 2_40203; ook op deze site. 
 
Busnac, Alexander Bernhard (geb. 8-2-23) - staat op lijst 40203K; in W. 3 -5 okt na werkkamp 
Wittebrink (Hummelo). 
Hartogs, Israel (geb. 2-7-73) – niet op 40203K; razzia 16 september 1942; Eng. nationaliteit. Hij bleef 
langer in Westerbork juist vanwege deze nationaliteit. 
Kaas, Celine (geb. 27-2-08) – staat op lijst 40203K; razzia 2 – 3 oktober 1942. 
Katan, Saartje (geb. 10-1-94) – 40203K - razzia 2 – 3 oktober (de Wijze) 
Kroon, Hildegard (geb. 27-3-20) – staat op geen andere lijst; 28 november 42, opgepakt, wij denken 
in Appingedam. 
Levie, Gabriël (geb. 19-12-78) – staat op lijst 40203K. Komt op 26 nov. 42 in W., bijzondere datum; 
mogelijk individueel, als strafgeval, gearresteerd. 
Meierhof, Inge Marga (geb. 2-7-30) – staat op lijst 40203K; razzia 2 – 3 oktober 
Neufeld, Moritz (geb. 22-11-02) – staat op 40203K, razzia 2 augustus 1942, via Kamp Amersfoort 
Wallach, Mathilda R. (geb. 7-11-95) – razzia 2 augustus 1942, via Kamp Amersfoort.  
Wijze, Albertine de (geb. 5-3-24) - staat op geen andere lijst; waarschijnlijk toch opgepakt op 17 nov. 
42 of vlak erna; ze was in ieder geval op 24 november 1942 in Westerbork. 
Wijze, de, Jacob (geb. 21-4-98) – staat op 40203K, razzia 2 – 3 oktober (de Wijze) 
Wijze, de, Kaatje (geb. 21-8-24) – staat op 40203K; zéér waarsch. toch opgepakt bij razzia 17 
november 1942. 
Wijze, de, Louis (geb. 30-5-22) – staat op 40203K; razzia 2 – 3 oktober 1942. 
Wolff, Abraham M. (geb. 8-1-13) – staat op 40203K, ws werkkamp; in Wb 5 oktober 1942, zie ook 
Celine Kaas 
Wolff, Everdina H. (geb. 30-10-39) – staat op 40203K, razzia 2 oktober, registratie aankomst W 7 
oktober, daar ziekenhuis 
Wolff, Marcus L. (geb. 14-11-40) – staat op 40203K , razzia 2 oktober, registratie aankomst W 7 
oktober, daar ziekenhuis. 
Van de toen 196 opgepakten zitten er op 31 december dus nog maar 59 in Westerbork. De rest is al 
naar het oosten 'vertrokken'.  
 

HIERONDER: Lijst van mutaties, Mutatiekaart. Razzia 16 september 1942. Zie ook ons artikel 
over de razzia van 16 september 1942. 
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Op de mutatielijst staan 20 namen van personen die allen op 16 september of kort daarvoor in 
Nijmegen zijn opgepakt, maar op de lijst wordt dat niet aangegeven of toegelicht. 
 

 

NB: Bij drie namen een - voor de naam. Waarschijnlijk omdat zij niet voorkwamen op 2_40203; bij 
Femia Gotlieb is dat omdat zij waarschijnlijk niet ingeschreven stond als inwoonster van de gemeente 
Nijmegen. Haar PK is wat onduidelijk.  
 
- Elias den Arend, Aank W 17/9 – Strafgeval.1 
Alexander Gotlieb, Aank 17 september, transport 18 september 
Arthur Max Gotlieb 2, Aank 17 september, transport 18 september; volgens een secundaire bron 
opgepakt begin september op weg naar Grave; mogelijk speciale val van v. Elferen 
- Femia Gotlieb, Aank 17 september, transport 18 september; mogelijk speciale val van v. Elferen 
Herman Gotlieb 3, Aank 17 september, transport 18 september; v. een secundaire bron opgepakt op 
weg naar Grave; mogelijk die dag sp. actie v. Elferen.  
Mozes Gotlieb, Aank 17 september, transport 18 september 
Leopold de Haas, Aank 17 september, transport 18 september 
Sophia Rubens, Aank 17 september, transport 18 september 
Salomon Litman, Aank 17 september, transport 18 september 
- Eveline Pels, Aank 17 september, transport 18 september 
Klaartje Klein, Aank 17 september, transport 18 september 
Jetje Levie, Aank 17 september, transport 18 september 

 
1 Elias den Arend is niet op 16 september opgepakt, maar eind augustus 1942. Hij werd echter kennelijk wel 
overgebracht naar Westerbork, zoals de arrestanten van de razzia op 17 september. 
2 Arthur en Herman Gotlieb werden niet op 16 september, maar al iets eerder opgepakt. Zij werden wel zoals 
de andere arrestanten op 17 september overgebracht naar Westerbork en op 18 september naar Auschwitz. 
3 Zie noot 2. 
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Emile Polak, Aank 17 september, transport 18 september 
Hans Polak, Aank 17 september, transport 18 september 
Augusta Zadick, Aank 17 september, transport 18 september 
Berta Markreich, Aank 17 september, transport 18 september 
Leon Zadick, Aank 17 september, transport 18 september 
Michel Zadick, Aank 17 september, transport 18 september 
Helene Rubens, Aank 17 september, transport 18 september 
Salomon Zwarenstein, Aank 17 september, transport 18 september 
 
Op 16 september werden ook Israël Hartog, Nephtalie Pels, Eva Koperenberg, Sabine Litman, Simon 
Pels en anderen opgepakt. Zie ons artikel over deze razzia. 
 
De personen op deze lijst zijn allen, op drie na, op 16 september 1942 in Nijmegen opgepakt. 
Kennelijk is deze mutatielijst van de gemeente Westerbork kort na 1 januari 1943 bij de Afd. 
Bevolking van de gemeente Nijmegen aangekomen en vervolgens vergeleken met het 
bevolkingsregister en met name met de lijst ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’, die op 19 
december 1942 naar Lentz was gestuurd en die per die datum in Nijmegen van het bevolkingsregister 
waren afgevoerd, zie pagina 3 hierboven. Zie ook RAN 2.40203 en 2.40204.  
 
Femia Gotlieb is de dochter van Claartje Femia Klein en Mozes Gotlieb en de zus van Alexander en 
Theresia. Zij werkte als winkeljuffrouw in Nijmegen en stierf op 21 september 1942 in Auschwitz. 
Over haar en andere leden ook iets op de site Stolpersteine-Dordrecht.  
Bij de nummers 15 t/m 18, wellicht wat moeilijk leesbaar, gaat het om de familie Zadick uit de Arend 
Noorduijnstraat 31 in Nijmegen.  
Bij Eveline Pels gaat het om de nog zeer jonge Evaline Bertha Pels, dochter van Jetje Pels-Levie. Op de 
al genoemde lijst ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’ (in: RAN 2_40203, ook op deze site) schrijft 
een verontwaardigde ambtenaar met pen eronder: ‘Waar zit Pels E b dochter Simon en Levie J ?’ 
Over deze mutatielijsten nog dit: ‘Voor de Duitsers waren de mensen zelf en hun herkomst 
(woonplaats) niet van belang. Vanuit Berlijn werden de getalsmatige doelstellingen bepaald die per 
periode moesten worden behaald. Het administratieve proces om de deportatielijsten te maken, was 
veel minder secuur dan de eerder administratieve bewerkingen in het vervolgingsproces. Er was in 
het begin geen rekening gehouden met de administratieve consequenties voor de gemeentelijke 
bevolkingsregistraties. De gemeenten wilden dat er lijsten met de personalia van de gedeporteerden 
aan hen beschikbaar werden gesteld. Daartoe was een belangrijke aanpassing nodig: de laatste 
woonplaats moest worden vermeld. Volgens de nieuwe werkwijze werden er door de hulpsecretarie 
van de gemeente Westerbork in het doorgangskamp Westerbork op basis van de primaire 
deportatielijsten per gemeente ‘geschoonde’ lijsten opgemaakt, zoadat de bevolkingsregistraties 
konden worden aangepast. Het Duitse bestuur profiteerde van de extra controleslag: ook voor de 
registratuur van de VVRA (Vermögensverwaltung- und Renteanstalt) werden de lijsten aangepast. De 
VVRA was een Duitse instelling die Joods vermogen in beslag nam en de nieuwe lijsten maakten die 
klus makkelijker. De mutatielijsten voor de gemeenten en de geschoonde lijsten zijn dus geen 
primaire deportatielijsten. Ze zijn opgemaakt nadat de treinen waren vertrokken.’ Uit: Luijters, 
Schütz e.a., De deportaties uit Nederland, Amsterdam,  2017, hfdst 2: Raymond Schütz, Het dossier 
van het oorlogsarchief, p. 24.  
 


