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Staten van door Joden bewoonde huizen, 1942
[Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2020]
Het dossier dat wij hier publiceren (volledige omschrijving: Archief 2 Secretarie Gemeente
Nijmegen 1810-1946, Overige aangelegenheden, Inventarisnummer 40219, Beschrijving:
Staten van door Joden bewoonde huizen, 1942) is voor ons een van de meest curieuze,
raadselachtige maar tegelijk meest veelzeggende en ook meest macabere van de vele
stukken die wij zagen. Het dossier bevat geen enkele toelichting, geen correspondentie,
geen opdracht en dus geen doelstelling die ons iets verduidelijkt.
Een ding lijkt zeker: de Gemeente Nijmegen laat op en rond 1 september 1942 de huizen
opmeten van verschillende woningen van Joodse inwoners van de stad. Dit gebeurde op
een moment dat bijna al deze huizen (nog) werden bewoond door deze inwoners. Er
wordt aangebeld. Iemand stelt zich voor als werknemer van de Gemeente Nijmegen en
zegt dat hij alle ruimten – ook de badkamer, de zolder en de kelder, we slaan niets over –
precies komt opmeten, omdat, ja, omdat u een Jood bent. Een enkeling woonde er al niet
meer. Het gezin Levitus was uit de eigen woning boven de lunchroom aan de Grote Markt
gezet en had een woning gehuurd aan de Vossenlaan. Het huis van het gezin Elsbach, op
Vredestraat 2, was al in 1941 gevorderd door de Duitse Wehrmacht, die er op den duur
de Bahnhoftruppe onderbracht. Het gezin had het huis moeten verlaten met achterlating
van alle spullen, de hele inventaris, die zij ook niet meer zouden terugzien. Net na de
opmetingen wordt ook het huis van Kitty de Wijze en haar ouders en zussen gevorderd:
ook zij moeten alle meubilair en alle spullen achterlaten.1 Ook zij zullen niets meer
teugzien. Het ging in beide gevallen om huurhuizen, al was er in het geval Elsbach sprake
van een Joodse eigenaar, namelijk de slager Siegfried Gottschalk van de Willemsweg.
De opmetingen worden kennelijk gecoördineerd door een van de drie poten van de
Afdeling BVM (Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken) van de Gemeente. De
onderafdeling Verkiezingen had in deze jaren niet zo veel te doen, dunkt ons, de afdeling
Bevolking des temeer. Die komen we tegen in wel de meeste van de door ons
gepubliceerde documenten. Maar de afdeling Militaire Zaken? We weten het verder niet.
Alle afdelingen stonden onder leiding van de Hoofdambtenaar Wilbers, die eigenlijk de
baas was van de afdeling Bevolking maar al geruime tijd de langdurig overspannen H.P.M.
Teunissen als chef van de hele afdeling verving.
In de periode dat de opmetingen plaatsvinden is Verordening 154/1941 ‘betreffende het
joodsche grondbezit’ al ruim een jaar in werking. Daarin werd de liquidatie van joods
onroerend goed geregeld. Deze verordening verplichtte de joodse bevolking in Nederland
haar grondbezit – en dat omvatte ook het onroerend goed op de grond en de daarop
gevestigde rechten zoals verhuur en hypotheek - aan te melden bij de Duitse
bezettingsmacht. De aanmeldingen moesten worden ingediend bij de Niederländische
Grundstückverwaltung (NGV). Deze droeg het beheer over aan met name het ANBO en
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Een beschrijving van de inventaris van het huis van Kitty de Wijze op deze site in het document
Correspondentie over de vordering van panden t.b.v. de Wehrmacht onder he thema ROOF.

www.oorloginnijgen.nl

2
Nobiscum, die de onteigening en de doorverkoop feitelijk ter hand namen. Zie hierover
enkele andere stukken op deze site onder het thema ROOF. Maar het vreemde is: hier kan
het niet om gaan. Bij de genoemde verordening gaat het om Joodse huizenbezitters. In
Nijmegen waren er in ieder geval 35 Joodse huiseigenaren samen circa 101 woningen
bezaten. In enkele gevallen woonden zij er zelf, maar veel panden werden ook verhuurd.
Daarnaast waren er twee bedrijven die een enkel pand bezaten en dan was er nog de
Israëlitische Gemeente, die eigenaar was van de Synagoge en de bijbehorende panden,
waaronder het huis van de rabbijn, en van twee begraafplaatsen. Dit alles wordt geroofd.
Maar dat zijn niet de panden waarover het gaat in de Statenlijsten. Wij zijn er zelfs niet
zeker van wat de betekenis van dit woord is in dit verband, maar we denken dat het gaat
om lijsten waarop de actuele staat, toestand, van het huis beschreven wordt.
Van de dertig opgesomde woningen zijn er, zo menen wij, 21 gehuurd, mogelijk van een
Joodse eigenaar maar meestal niet. Tot op zekere hoogte kon de niet-Joodse eigenaar,
zou je zeggen, zelf beschikken over de woning, wanneer de bewoners zouden vertrekken
(en wanneer die vervolgens was leeggeroofd – maar dat begon net enkele weken later te
spelen). Waar komen de gegevens vandaan? Niet van het Kadaster,2 die registreert niet
aan wie een woning verhuurd wordt. We moeten aannemen dat de gegevens van de
Afdeling BVM zelf komen: zij konden op basis van de lijst 1941/6 (RAN 2_40195, ook op
deze site) makkelijk een lijst samenstellen. Wat wilden zij met deze gegevens gaan doen?
Waarom staan dan weer niet alle door Joden bewoonde huizen op de lijst? Wat was het
criterium? De grote deportaties waren in Nijmegen op dat moment nog niet begonnen,
veertien dagen later is de eerste grote razzia.3 En wat betekenen de kruisjes en de strepen
bij de namen en de adressen? Het onderscheid huur of koop wordt hiermee niet gemaakt.
Het blijven voor ons vooralsnog raadsels.
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Het Archief van het Kadaster (Nijmegen) over de oorlogsjaren is helaas verloren gegaan.
De razzia van 16 september 1942; op 2 augustus, een maand eerder, waren er vijftien katholiek
gedoopte Joden opgepakt, van wie er drie naar Westerbork en later verder naar het oosten gaan.
Meerdere Joden zijn ook al als strafgeval gedeporteerd. De razzia’s waren in met name
Amsterdam al eerder begonnen, het Doorvoerkamp Westerbork was op 1 juli geopend. Zie ook
de vier artikelen over vier razzia’s in Nijmegen op deze site.
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Salomon Elsbach, reeds gevorderd door DW (= Deutsche Wehrmacht). De lijst is dus opgemaakt na
de vordering in oktober 1941 en voor de ontruiming van de overige huizen.
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Huis van Brouwers wordt doorgestreept. Op 1 september 1942 constateert iemand dat Brouwer
‘geen jood’ is. Dat maakte opmetingen door de gemeente zinloos.
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Dit formulier is in feite geen onderdeel van het dossier en is er volgens ons per ongeluk in terecht
gekomen. Joden moesten allerlei voorwerpen, ook allerlei gewone gebruiksvoorwerpen, inleveren.
Zie Verordening Rijkscommissaris 108/1941. art. 4 lid 1 onder 10. Model VIII. Inlevering voorwerpen.
Voorwerpen die wel aangemeld moeten worden maar nog niet ingeleverd.
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Oranjesingel 49, Jozef Drielsma, opmeting pand door de Gemeente Nijmegen. Aantal personen in
pand woonachtig: 3
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Opmeting huis van Brouwers (Canisiussingel 27, hoek Prins Hendrikstraat 1): ‘geen jood. eigendom
van NV Nederland’. Aantal personen: 6. Eronder 1 Sept 42 en handtekening van S. Jager, die, denken
we, van Bouw- en Woningtoezicht was.
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Glaser, Fransestraat 40, 4 personen: man, vrouw, kind, schoonmaker.
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Pontanusstraat 27, J. de Weijse > Weijze. De Wijze, aantal personen in huis woonachtig: 6. Getekend
1 Sept 42 en handtekening van S. Jager, volgens ons van Bouw- en Woningtoezicht. 8 kamers, serre,
keuken, badkamer. Jager is hier betrokken bij de opmeting van woningen waar Joden woonden. In
december 1944 was hij in het kader van rechtsherstel ook betrokken bij een pand van Leonardus van
Brink (Wolfkuilseweg 161). Zie onze Namenlijst bij Leonardus van Brink.
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Gemeente Secretarie, afd. Militaire Zaken vraagt opmeting van Graadt van Roggenstraat 6, bewoond
door mevr. Parmentier woning vóór donderdagmorgen half tien. Momenteel nog bewoond door drie
dames tot 17 sept; dan verder onbewoond. Is van Mevr. Vermeer, Brussel; zaakwaarnemer Keppel
Hesseling, Cornelis Speelmanstraat 32, Den Haag.” Op dat adres was inderdaad een wijnhandel
gevestigd met de naam Wessel Hesselink. RAN 2_40219 (Statenlijsten joodse woningen), p.8. Daar ook
eigenares pand. Nadere gegevens over de eigenaresse, de zaakwaarnemer en over de bewoners
ontbreken.
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David Glaser, Izaks en vier kinderen, Parkweg 36.
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Borneostraat 32, E. Kaufman (4 personen: man, vrouw en twee kinderen). Eerste en tweede etage
apart twee personen, man en vrouw, J. Mendels.
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Bijleveldsingel 13, Hertzdahl. Aantal personen in pand woonachtig: 3. Weer de ondertekening op 1
Sept 42 van S. Jager is, die volgens ons van Bouw- en Woningtoezicht was.
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Bij Van Embden, Graafseweg 20, met pen toegevoegd: ‘Joodse Raad ~ … (?; Fröbelschool??) mag vrij
voor uitzending Duitsland (??).’ Wij menen dat Salomon niet werkte bij de Joodse Raad. Het gezin
werd op 17 november 1942 opgepakt. Glaser werkte wel voor de Joodse Raad, maar het bijschrift
lijkt niet bij hem te horen. Ook: Graafseweg 32, Parkweg 36 (D. Glaser), Borneostraat 22,
Ubbergseveldweg 71 (Lehman Frank), Pontanusstraat 27, Javastraat 136, St. Annastraat 80 (v Spier),
Bijleveldsingel, Fransestraat 40 (Glaser), Canisiussingel 27.
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Namenlijst van personen (steeds ‘gezinshoofden’ zoals dat toen heette) die voorkomen in
bovenstaande stukken.
Isidoor Beem, bovenhuis Berg en Dalseweg 84
Nathan Brogholter, Graafseweg 32
Jozef Drielsma, Oranjesingel 49
Joseph Drukker, St. Annastraat 3
Salomon Elsbach, Vredestraat 2
Salomon Embden, Graafseweg 20
Robert van Gelder, Kronenburgersingel 21
Adolf Gersons, Sint Annastraat 69
Alfred Glaser, Fransestraat 40
Hans Gumbert, Groesbeekseweg 38
Benoit Hertzdahl, Bijleveldzingel 13
David Hollander, Groesbeekseweg 34
Arnold de Jong, Surinameweg 13
Philippes de Leeuw, Vredestraat 6
Daniël Meijer, Kwakkenbergweg 94
Franz Reinach, St. Annastraat 37
Israël Rubens, Groesbeekseweg 428
Levi de Wijze, Graafseweg 84
Simon de Wijze, Van Spaenstraat 23
Abraham van Zuiden, Fransestraat 17
Salomon Zwarenstein, Prins Hendrikstraat 5

Op blad 2:
Glaser, Graafseweg 32
Embden Van, Graafseweg 20
Glaser, David, Parkweg 36
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Frank, Lehman, Ubbergseveldweg 71
Kaufmann, E., Borneostraat 22
Wijze J. de, Pontanusstraat 27
Glaser, Javastraat 136
Spier, St. Annastraat 80
Hertzdahl, Bijleveldsingel 13
Glaser, Fransestraat 40
Brouwers, Canisiussingel 27 (hier doorgestreept)
Ter verduidelijking nog deze BIJLAGE: Joodse Eigenaren onroerend goed Nijmegen UIT
Verkaufsbücher:
A. de Jong
A. de Leeuw
A. de Marcas
A. Gotlieb
A. Hartog
A. v.d. Bergh
A.H. Frank-Bronkhorst
C. Kaufman-Zilversmit
C.R. Gersons-v. Embden
D. Meyer
D. Veissi
D.S. Hollander
I. de Jong
I. Glaser
J. de Wijze
J. Glaser
J. Levitus
J. Prins
J.E.E. Isaacson
L. Kruijer
M. de Haas-Leven
M. Gersons
M. Gotlieb-Sachs
M. Snijders-v. Driel
M. Zadick
M.A. Michiels-Cohen u. Gen.
N. Nathan-Frank
N.V. Castoria
P. de Leeuw
Polmans Confect. Fabr.
R. Frankenhuis-Prins
S. Winter-Cohen
S. Zwarenstein
S.E. v. Embden
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T. de Leeuw
T. Leviticus-Bromet
Ook nog: Castoria NV
Niet in Verkaufsbücher:
+ Isr. gemeente
Israël Rubens
Siegfried Gottschalk
en mogelijk anderen
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