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Roof van Joodse fietsen 
 

Dit dossier (RAN 2_40209) bevat stukken over de roof van de fietsen van Joden in juni 

1942. Op 20 juni wordt hierover van Rauter een beschikking gepubliceerd - Steinweg 

beklaagt zich erover dat hij verder geen enkele instructie ontvangt (zie hieronder) – en 

de rijwielen moeten ingeleverd zijn op 24 juni. In Amsterdam vindt deze confiscatie iets 

later plaats. Fietsen met defecten moeten worden gerepareerd op kosten van degene 

die bestolen wordt. Als iemand kort tevoren een fiets heeft verkocht aan een ‘ariër’, 

moet die laatste de fiets afgeven en moet de ‘Jood’ hem schadeloos stellen. 

 

In Nijmegen doet, zoals ook in andere plaatsen, de burgemeester een poging om de 

medici (drie personen), de leerlingen van Joodse scholen die het rijwiel gebruiken om 

daar te komen (negen personen) en de personen die de fiets, meestal een bakfiets o.i.d., 

gebruiken voor hun bedrijf, hun fiets te laten behouden. Wij concluderen dat deze 

poging is mislukt. Op de lijst is Zilversmit de laatste van het formulier; onder zijn of haar 

naam worden de geconfisqueerde dames-, heren- en transportfietsen opgeteld, 

respectievelijk 33, 53 en 0, samen dus 86 (zie p. 6). Maar op 21 juli 1942, een kleine 

maand na de inlevering wanneer op de dan opgemaakte lijsten de betreffende vijftien 

fietsen nog doorgestreept worden, schrijft Peters (zie p. 17): ‘Ondergetekende, M.H. 

Peters, Hoofdagent van Politie te Nijmegen, verklaart heden ten raadhuize te hebben 

ontvangen, 101 aan Joden toebehoorende rijwielen en een pak onderdeelen en 10 

gebruikte buiten- en 2 gebruikte binnenbanden.’ Kennelijk zitten ook de vijftien fietsen 

(van bijvoorbeeld Hollander, Busnac en Nathan of Nephtalie Pels) erbij, die aanvankelijk 

al dan niet teruggegeven zouden worden. Weliswaar verduidelijkt Procureur-Generaal 

De Rijke op 29 juni 1942 (zie p. 12): ‘Transportdriewielers (zgn. carriers) behoeven niet 

te worden ingeleverd. Van het bezit daarvan moet wel op grond van art. 18 van 

Verordening 58/1942 vóór 30 juni 1942 aangifte worden gedaan bij de ‘Zentralstelle’ für 

jüdische Auswanderung’. De Verordening dus die in meest brede zin de onteigening en 

roof regelt.  

 

‘Een document van 5 februari 1942 onthult het doel van deze nieuwe verordening: het 

gaat hier om ‘die Erfassung bezw. Arisierung des jüdischen Restvermögens (Forderungen, 

Gegenstände aus Edelmetall, Juwelen, Hausrat usw)’; het blijkt dat de Rijkscommissaris 

deze ‘Erfassung bezw. Arisierung’ met de grootst mogelijke spoed wil verwezenlijken 

(‘mit möglichster Beschleunigung’). Hier moest niet alleen gestolen worden, maar liefst 

ook gegraaid; het treft, dat men hiermee nu juist opbotste tegen een andere 

voortdurend terugkomende wens: het zo grondig mogelijk te doen. Overal immers 

ontdekten diverse instanties nog gaatjes. Men begeerde het ‘Restvermögen’, dus dat 

Joodse bezit, waar door voorafgaande voorschriften of handelingen nog niet in gegrepen 

was. Met grote vlijt concentreerden zich hoge en lagere dienaren der bezettende macht 

op deze arbeid en het is nog verwonderlijk, zowel dat men op 21 mei met iets 

tevoorschijn kwam, als dat er na dit stukje perfectionisme nog wat open was gebleven, 

dat weer later ‘erfasst’ moest worden en wel toen de machine, die de Joden van het 

allerlaatste, hun leven, beroofde, al op volle toeren liep.  
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Nu de verordening. Zij telt zeven afdelingen: de nrs. IV, VI en VII de gebruikelijke 

dreig-, straf- en slotbepalingen. Afdeling I (art. 1-7) ‘Vorderingen en rechten’ eist nu, als 

aanvulling op het bepaalde in de verordening nr. 148/1941 en andere de aangifte van 

alle vorderingen, hoe klein ook, welke ook, waar ook, wanneer ook. Afdeling II stelt het 

‘vrije maximum’ voor geldelijk vermogen, alsmede voor vorderingen en andere rechten 

vast (art. 8-9) en verzwaart aanzienlijk het in 148/1941 bepaalde; het vrije maximum, 

waarover iedere persoon maandelijks mocht beschikken, werd verlaagd van 1000 naar 

250 gulden, maar nu per ... gezin. Afdeling III (art. 10-16) ontfermt zich over ‘collecties, 

kunstvoorwerpen, voorwerpen van edele metalen en juwelen’ (...).’1 Omdat de 

uitvoering van deze Verordening 58 verliep buiten het gemeentelijk ambtelijk apparaat 

om, hebben wij daarover hier geen dossiers gevonden. Dat is dan weer de makke van 

archiefonderzoek: de archiefvormers, de machthebbers bepalen de richting. 

Op 4 augustus vraagt de burgemeester nog vriendelijk of hij de kosten van het vervoer 

van de fietsen naar Arnhem kan verhalen op de Gevolmachtigde voor de Reorganisatie 

van de Nederlandsche Politie (id., p. 16). De firma Schraven (Weurtseweg) had immers 

bij de gemeente een nota ingediend voor dat transport op 21 juli met twee platte 

(bespannen) wagens van het gemeentehuis naar een garage (garage Aalbers) aan de 

Utrechtseweg 65 in Oosterbeek. Het ging om 13 uur reistijd maal 2 à 1,75, dat maakt f 

45,50. Maar namens deze Gevolmachtigde antwoordde zijn Chef Comptabiliteit Th. 

Bakkers op 26 augustus 192 dat deze vervoerskosten ‘niet ten laste van het Rijk kunnen 

worden gebracht.’ (Zie p. 20.) 

 

 

 
1 Jacques Presser, Ondergang, Deel 1, pag. 232. 
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2_40209 Rijwielen, in te leveren door Joden / Beschikking van 20 juni 1942: ‘Rijwielen, welke rechtens of 

economisch aan joden toebehooren, dienen uiterlijk op 24 juni 1942 te 13 uur met alle toebehooren (...) in 

berijdbaren en behoorlijken toestand bij den burgemeester der gemeente waar de jood zijn woonplaats 

heeft of waar zijn zaak gevestigd is te worden ingeleverd.’ 



RAN 2 – 40209 Roof van rijwielen en de bestemming daarvan 
 

4 
 



RAN 2 – 40209 Roof van rijwielen en de bestemming daarvan 
 

5 
 

 
 

(Kaufman) ’Is op Joodsch lyceum te Arnhem’; (Salomons) ‘met 6 gebruikte buiten- en 2 gebruikte 

binnenbanden + rijwielonderdeelen’; (Weinberg) ‘onberijdbaar’.  
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’Lijst van ingeleverde rijwielen, toebehoorende aan Joden, die in deze gemeente een praktijk als 

geneeskundige uitoefenen’. Van Gelder, Hertzdahl, Hollander. 
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’die het rijwiel voor uitoefening van hun zaak behoeven’; Glaser (bazar), Nathan Pels, De Vries 

(bakkerij) 
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’(…) aan Joden, die als leerlingen van Joodsche onderwijsinrichtingen, deze rijwielen voor het 

bezoeken van deze inrichtingen behoeven’; Busnac, Chaim, van Buuren, Frank, Gottschalk, 

Kaufman, De Leeuw, Salomons, Voltijn.  
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Broersen schrijft op 22 juni 1942 nog ter verduidelijking: ‘Mochten rijwielen worden aangeboden, 

welke reparatie behoeven, dan dienen deze reparaties onverwijld op kosten van den Joodschen 

eigenaar te worden uitgevoerd.’ 
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Op woensdag 24 juni 1942 woont Van Dijk een bespreking bij ‘tusschen de hoofden van 

plaatselijke politie en de Sicherheitspolizei’ in Zwolle. Ook ‘rijwielen van arische vrouwen die met 

een jood gehuwd zijn en van vrouwen die met een jood onder huwelijkse voorwaarden getrouwd 

zijn’ vallen onder de inleverplicht. Overwogen wordt een deel van de fietsen en het materiaal aan 

de politie af te staan. Een politieambtenaar zal in Nijmegen de ingeleverde goederen controleren. 

’geen bezwaar, doch zoolang geen nadere instructies zijn ontvangen – deze zijn gevraagd – wordt 

niets aan de politie afgestaan’. ‘De politieambtenaar kan onderzoeken, doch moet zich melden 

bij A.Z.‘ 
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De Rijke, 29 juni 1942: ‘Verder is mij gebleken, dat nog herhaaldelijk aan pensions het bordje ‘Verboden 

voor Joden’ ontbreekt. (…) moet worden uitgelegd, dat het aan Joden verboden is, op openbare banken 

plaats te nemen, welke op straten en pleinen en langs wegen zijn opgesteld. Deze banken moeten geacht 

worden openbare inrichtingen te zijn, welke bestemd zijn, de bevolking ontspanning te bieden.’ 

‘Transportdriewielers (zgn. carriers) behoeven niet te worden ingeleverd. Van het bezit daarvan moet wel 

op grond van art. 18 van Verordening 58/1942 vóór 30 juni 1942 aangifte worden gedaan bij de 
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‘Zentralstelle’ (...)”; voorheen joodsche bedrijven (...) welke geheel geariseerd zijn’; invalidenwagentjes. 

’Arische wergevers die joodsch personeel in dienst hebben’; ‘Palestina-pioniers.’  

Van der Velden aan gevolmachtigde enz. [Broersen]: ’(…) of de rijwielen welke de doktoren en de leerlingen 

der onderwijsinrichtingen, alsook de voor een bedrijf benoodigde transportrijwielen (...) zouden kunnen 

worden vrijgegeven.’ 
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Van der Velden aan Van Dijk, CvP 
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Weinberg: ‘onberijdbaar’. 

De naam W.R. Zilversmit komen wij uitsluitend op deze lijst tegen. 

Op deze lijst ontbreken de eerder ingeleverde rijwielen, waarvoor, naar achteraf blijkt vergeefs, de 

gemeente een uitzondering wil maken (zakelijk gebruik, medici, leerlingen). 
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Artsen Van Gelder, Hertzdahl, Hollander.  

Hun zaak: Glaser, Pels, De Vries. 
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‘(…) die als leerlingen van joodsche onderwijsinrichtingen deze rijwielen voor het bezoek van die 

inrichtingen behoeven.’ S. Busnac, J.M. van Buuren, E. Chaim, N. Frank, S. Gottschalk, E. Kaufman, R. de 

Leeuw, S. Salomons, J. Voltijn. 
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Peters, hoofdagent van Politie te Nijmegen, ‘verklaart heden ten Raadhuize te hebben ontvangen 101 aan 

Joden toebehoordende rijwielen (…).’ Nijmegen, 21 juli 1942. Toch de 101 eerder ingeleverde rijwielen dus. 
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Aantekeningen: 21 juli – Oosterbeek – Aalbers garage – Utrechtseweg 65 – 7 uur Stadhuis – 2 platte wagens 

- Hoofdagent Peters. 
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Comptabiliteit, Th. Bakkers; ‘vervoerskosten van de aan Joden toebehoorende rijwielen niet ten late van het 

Rijk (…)’; 26 augustus 1942. 
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Een van de 101 bewijzen van ontvangst, die zich bijna allemaal nog in dit dossier bevinden. N. Frank. Rijwiel 

merk Indus (jongensrijwiel).  

 

 

  
 

Nog een aantal ‘bewijzen van ontvangst’, maar niet alle:       o.a. Kitty de Wijze, Levi de Wijze. 
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o.a. Aäron de Vries, Houtstraat (transportfiets, bakker); Drukker. 
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o.a. Fritz Tauber; Henri Drielsma met een ‘Burgers’en een ‘Gazelle’. 
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o.a. Lezer (merk: Sowes), Jacob de Wijze (merk: Bato) 



RAN 2 – 40209 Roof van rijwielen en de bestemming daarvan 
 

28 
 

 
Nog een fiets ingeleverd door Jacob de Wijze, de vader van Louis de Wijze: een Douglas. 



RAN 2 – 40209 Roof van rijwielen en de bestemming daarvan 
 

29 
 

 
o.a. Richel de Leeuw, Siegmund Gottschalk. 


