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Drie families De Wijze in Nijmegen: documenten over hun 
lot na de arrestaties. Louis de Wijze en familieleden. 
 

[Laatst bijgewerkt op 2 september  2020] 

 

In dit document hebben we documenten bijeengebracht over verschillende leden van de 

drie Nijmeegse gezinnen De Wijze. Eén familie De Wijze woonde aan de Graafseweg en 

werd gedwongen te verhuizen naar het pension van Van Geuns aan de Johannes 

Vijghstraat, met achterlating van bijna al hun spullen. Zie daarover ook de brief van Joke 

de Wijze op deze site en daarbij ook nog de inventarislijst van hun huis op de Graafseweg, 

ook op deze site. Een van de dochters was Kaatje de Wijze, Kitty, naar wie nu het pleintje 

in de Benedenstad is vernoemd. De vier dochters werden opgepakt bij de grote razzia op 

17 november 1942, de ouders, die een soort Krankensperre hadden, werden opgepakt op 

9 april 1943 of hebben zich op die dag zelf gemeld, waarschijnlijk in ‘KL Herzogenbusch’ 

(Kamp Vught). Dochter Sybilla was kort ervoor gehuwd met Herman van Beek; zij hadden 

al een huis in Oss, waar Herman vandaan kwam, maar werden beiden ook op deze dag in 

Nijmegen opgepakt. 

 

Dan woonde er het gezin De Wijze aan de Pontanusstraat, met onder meer Louis de Wijze. 

Dit gezin werd tijdens de razzia van 2 oktober opgepakt. Dochter Sybilla was op die avond 

niet thuis en werd niet opgepakt. Ruim een maand later, op 17 november, dook zij onder 

met haar partner Paul Vyth. Zoon Louis zou na veel ontberingen, die in het boek van Kees 

van Cadzand,  Ontsnapping uit de dodenmars opgetekend werden, terugkomen uit 

Auschwitz. Ook zijn zus Kitty (Kaatje) keerde terug naar Nijmegen vanuit ‘KL 

Theresienstadt’. Bij hen in huis woonde ook de vluchtelinge Inge Meierhof uit Heinsberg. 

Ook over haar staan enkele brondocumenten hieronder. 

 

Sara Goslinski en haar man Simon de Wijze woonden op de Van Spaenstraat 23, een pand 

waar in die periode meer Joden woonden. Zij werden allen opgepakt bij de grote razzia 

van 17 november 1942. Zie op deze site ook ons artikel over deze razzia. 

 

Kaarten van de Joodse Raad 
 

De cartotheek van de Joodse Raad werd kort na de bevrijding teruggevonden. Over 

ontelbaar veel personen bevat deze cartotheek een of meer kaarten. De kaarten zijn niet 

altijd gemakkelijk te begrijpen en ook niet altijd goed leesbaar. Een zeer goede inleiding 

erop is die van Raymund Schütz, Vermoedelijk op transport, ook online als PDF te 

raadplegen. Op de kaart staan enkele persoonsgegevens en, indien van toepassing, de 

datum van registratie in een kamp, meestal dus Westerbork. Die datum was dan de dag 

van aankomst of soms de dag erna.  

 

Vaak wordt vermeld dat een persoon op een zekere datum nog steeds in Westerbork was, 

in welke barak en eventueel waar de bagage zich bevond. Op Wikipedia staat (zoek op 

‘Westerbork, barakken’) een lijst van de barakken in dat kamp met hun functie, waarbij 
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we wel moeten aantekenen dat de functie in de loop van de tijd kon veranderen. Zo 

werden er personen geïnterneerd in barakken die te boek stonden als werkbarakken. Er 

waren ook onder  meer ziekenbarakken en er was een ‘weeshuisbarak’.  

 

Door de kaart staat met een stift de datum van verdere deportatie vermeld. Het is nu niet 

helemaal zeker wanneer deze aantekening is gemaakt. In een enkel geval werden er 

naoorlogse gegevens toegevoegd, vooral in het geval dat iemand was teruggekeerd uit de 

kampen. 

 

Brieven van Kitty de Wijze en Joke de Wijze aan hun ouders 
 

Onderaan in dit document hebben we grote delen opgenomen van brieven die de beide 

zussen Kitty en Joke schreven aan hun ouders. Eerst schreven ze brieven vanuit Kamp 

Westerbork, later vanuit de trein die naar Auschwitz reed. Ook hun zus Sybilla en haar 

man Herman van Beek schreven brieven, onder andere aan de moeder van Herman die 

toen in Westerbork verbleef. De brieven zijn ook via de site van het Regionaal Archief 

Nijmegen te raadplegen. Op onze site is de leeskwaliteit hoger, zijn de brieven volgens 

ons in de juiste volgorde geplaatst en van een trascriptie en van commentaar voorzien. 

 

De families De Wijze, kort overzicht 
 

Het ging om drie broers De Wijze, alle drie geboren in Beugen. Zij waren alle drie 

werkzaam in de vleeshandel. Meer over hen in onze Namenlijst (onder het thema WIE). 

 

Levi de Wijze  

 

Levi was gehuwd met Lea Groenewoudt; ze woonden op de Graafseweg. Het huis werd 

gevorderd in oktober 1942. Zij hadden vier dochters: Kaatje (Kitty), Johanna (Joke), 

Albertina (Tiny) en Sybilla (Elly) de Wijze. Tussen haakjes staan de roepnamen. Deze Kitty 

wordt herdacht op het naar haar genoemde pleintje in Nijmegen. De vier dochters werden 

opgepakt bij de grote razzia van 17 november 1942. De ouders of een van hen, 

hoogstwaarschijnlijk Levi, werden als ‘transportunfähig’ beschouwd en bleven nog in 

Nijmegen. Levi is waarschijnlijk als ‘zieke Jood’ op 9 april 1943 direct naar Westerbork 

gebracht, Lea heeft zich op diezelfde dag waarschijnlijk in Vught gemeld. Met hun dochter 

Elly werd ook haar man Herman van Beek opgepakt. Zij hadden al een huis in Oss en 

Herman stond in die gemeente ingeschreven. Ook over hem iets hieronder, zie hierover 

echter ook onze artikelen over de razzia op 17 november 1942 en over de ‘opschoning’ 

van het Bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen. Kitty en Joke schreven brieven uit 

het kamp en uit de trein. Zij trokken op met Max en Heimann Nink en met Cato van der 

Stam, over wie hieronder ook iets. Max Leib schreef vanuit Westerbork nog een bericht 

aan de ouders van de vier dochters. Sybilla en Herman schreven onder andere aan zijn 

moeder, Gonda Nink. 
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Jacob de Wijze 

 

Jacob was gehuwd met Saartje Katan; zij woonden op de Pontanusstraat en hadden drie 

kinderen: Louis, Sybilla (Elly) en Kaatje (Kitty). Het gezin werd opgepakt bij de razzia in de 

nacht van 2 op 3 oktober 1942, alleen Sybilla was toen toevalllig niet thuis. Met hen werd 

ook Inge Meierhof opgepakt, een vluchtelinge uit Heinsberg die toen bij hen inwoonde. 

Ook over haar hieronder iets meer. Kitty trouwde in Westerbork met Leo Kok, over wie 

ook iets hieronder. Sybilla dook onder met haar vriend Paul Vyth op 17 november 1942. 

Zij fietsten met hun oom en tante Gustav Vyth en Jenny Levor samen tot Heumen, maar 

dan gaat het niet meer. Hun neef Kurt Vyth ontfermde zich toen over Jenny en Gustav. 

Paul en Elly fietsten tot het pontveer in Velden boven Venlo en gingen naar Grubbenvorst, 

waar ze enkele dagen bleven. Zie ook onze Namenlijst. 

 

Simon de Wijze   

 

Simon was gehuwd met Sara Goslinski; zij woonden in deze periode op de Van 

Spaenstraat. Zij werden beiden opgepakt bij de grote razzia van 17 november 1942. 

 

De Wijze van de Graafseweg, later Johannes Vijghstraat - 

documentatie over de vervolging 

 

 
Albertina de Wijze, 15 maart 1924, Boxmeer, reg. nr. 11606 17/1 barak 70; 24 november 

1942 . Neu…(Nach…) Jacob, das Request angedient / Erfolg noch nicht bekannt / 20 januari 

1943 barak 70, 17 januari; 9 februari 1943 V aanvr voor Joodse Raad Nijmegen; 11 februari 

1943, bagage 10 februari barak 71; 16 februari 1943, barak 71 op 15 februari; 25 februari  

> V aanvrage Joodse Raad Nijmegen; 6 mei 1943 < bagage 5 mei barak 71. Er doorheen 

geschreven Tr 14 /9 43 (transport 14 september 1943).  
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Johanna Jeanette de Wijze, Joke de Wijze 17.11.22, Graafseweg, J. Vijghstraat 60 

Nijmegen. Gegevens: Aankomst Westerbork 18 november 1942; met - Lea Groenewoudt 

4.3.25, - Albertina 15.3.24, - Kaatje 23.11.28. Transport 12 december 1942. 

 

 

Lea Groenewoudt. 4 maart 1895, Eindhoven; de Vijghstraat; 9 april 1943 V. V betekent 

normaal gesproken ‘Vught’ (KL Herzogenbusch). Zij is dus wellicht eerst naar Vught 

gedeporteerd. Op 9 april moesten alle niet ‘gemengd gehuwde’ Joden zich melden in 

Vught, maar de zieken werden naar Westerbork gebracht, zie ook RAN 2-40207, 
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binnenkort op deze site. Wij denken dat haar man Levi – die als roepnaam Louis had, niet 

te verwarren met zijn neef Louis – wel als zieke naar Westerbork is overgebracht. 

 

 
Kitty de Wijze, Kaatje de Wijze, geb. 23 november 1920; gegevens hier: reg. nr. 11366; 

18 november verzoek om vrijstelling, door medewerkers Joodse Raad Nijmegen / 20 (?) 

… 1942 (?) [dit moet wel zijn: 20 november 1942] < niet mogelijk 19 november; 

Transport 12 december 1942. 

 

 
Levi de Wijze, Graafseweg 84, echtgenoot van Lea Groenewoudt / 10.4.85 b Beugen, Ned. 

/ reg. nr. 32806 / Gesperrt wegens: niet gesperrt; Vroeg. werkkr.: Veehandelaar, export 
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en fabrikant; diploma’s: -  / Indruk: kan niet transportiert werden / Gezondheidstoestand: 

ziek / Alg. opmerking: alle kinderen naar Westerbork vertrokkken / N53 / o5496 / J / [erbij] 

[aankomst] Westerbork 9-10 april 1943, barak 82. [NB: op deze kaarten betekent N53: 

Nijmegen; J = Joods]. Barak 82 was een ziekenbarak. 

 

 
1 ) Levi de Wijze, 32806, geb. 10 april 1885, Beugen, aankomst Westerbork 9 – 10 april 

1943 barak 82 en 2) Lea de Wijze-Groenewoudt, 4 maart 1895, Eindhoven, aankomst W. 

9 – 10 april 1943, barak 71 / 19 april 1943 < bagage 18 april 1943 barak 71, 6 mei bagage 

barak 71 / BISM (?) 12 mei … (?); [erdoorheen geschreven:] Transport 14 / 9/ 43 14 

september 1943.  
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Sybilla de Wijze (geb. 14 maart 1919, Boxmeer. Reg.nr. 11356; Oss /8/9. Adres Oss 

Floraliastraat 23; Nederl., zonder, gehuwd met Herman van Beek; aankomst Westerbork 

18 november 1942; [groot erdoor heen:] Tr. 9-2-43 (op transport 9 februari 1943. [Tr.49; 

zonder = waarsch. zonder beroep] 

 

Herman van Beek, Oss Floraliastraat 23,  Oss /8/8 ; Amsterdam 11 november 1908, reg.nr. 

11356; aankomst Westerbork 18 november 1942; barak 70; correspondent; gehuwd met 

S. van Beek-de Wijze 14-3-19 [Groot erdoorheen:] trp 9/2 43 [Transport 9 februari 1942]. 
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Herman van Beek en Sybilla de Wijze; 11356 [pogingen tot verkrijgen Sperre, Vrijstelling]; 

25 november 1942 < RAF / 16 januari 1943 > V. aanvrage; 20 januari 1943 < bar. 70; 8 

februari 1943 > V-aanvrage; aanvrager J.R. Nijmegen (Joodse Raad Nijmegen). 

NB: Het betreft hier Sybilla de Wijze, woonachtig op de Graafseweg, kort voor de 

arrestatie gedwongen verhuisd naar de Johannes Vijghstraat. Een nicht op de 

Pontanusstraat, zus van Louis de Wijze, heette ook Sybilla de Wijze. Zij is ondergedoken 

met Paul Vyth. 
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De familie De Wijze van de Pontanusstraat - documentatie over de 

vervolging 

 

Jacob de Wijze en familie / Reg.nr. 17909 3/5 oktober 1942 aankomst Westerbork / 12-

13 oktober nog in Westerbork / 17 januari 1943 Barak 61 / met De Wijze-Katan Sara / 26 

februari 1943 Transport. 
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Kaart J Raad; huwelijk Kitty de Wijze met Leo Kok. Zie onder Kaatje Kok [= Kitty de Wijze 

van de Pontanusstraat]. 

 

Leo Kok, 1662 II, barak 61. 7 april 1943, bagage barak 61 2/4. 11 (19?) april 1943 > 

bagage barak 61. 
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Leo Kok, geb. 7 januari 1923; Amsterdam Vossenkade; 13 november 1942 nog in 

Westerbork, barak 65; 21 januari 1943, barak 61; 22 januari 1943, stuur dekens voor 

moeder, spreek over emigratie eerst met heren van Tijn <> H. Weinberg, Noorder 

Amstellaan 95, Amsterdam [NB: dit is nu de Vrijheidslaan]. 
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Leo Kok, o.a.: tekenaar, ongehuwd, dossier 56343 (waarsch. naoorlogse toevoeging), 24 

mei 1944 nog in Westerbork, Thereesienstadt, 29 september 1944 van Theresienstadt 

Auschwitz, Transport EI; gehuwd met Kaatje de Wijze 1662; D 10/IX 42.  
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Leo Kok / 7 januari 1923 Antwerpen / Häflingnr. 119943; Dokumente 1 + 1; KL 

Mauthausen / I/O Nr. 249624. Kampkaarten, kaarten betreffende een verblijf in een KL. 

De status van deze kampkaarten is ons nu niet helemaal duidelijk. 
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Leo Kok kampkaart Theresienstadt / Terezin o.a. erop: Deportace na východ: cislo E1-1109 

dne 29 IX 1944 deportatie naar het oosten, nummer E1-1109 op 29 september 1944; 

oorspronkelijk transportnummer: 364-XXIV/7- ) / NB: op site holocaust.cz deze data : 

Transport XXIV/7, č. 364 (06. 09. 1944, Nizozemí -> Terezín) ; Transport El, č. 1109 (29. 09. 

1944, Terezín -> Osvětim); Zahynul, d.i.: Transport 6 september 1944 van Nederland naar 

Theresienstadt, op 29 september 1944 transport 1109 van Thersienstadt naar Auschwitz, 

daar omgekomen. 
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Kitty de Wijze (geb. 21 – 8 – 1924), oorspr. reg. nr. 365 XXIV/ z Nederland; folio v knize 

‘Terezin’ 233 {= komt voor in het Theresienstadtboek onder pagina 233). (NB: Zij is de 

dochter van Jacob de Wijze en Saartje Katan en woonde op de Pontanusstraat; zij is een 

nicht van de ‘andere’ Kitty de Wijze). 
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Kok / Kaatje de Wijze Kitty de Wijze (1924) / Statenl Ther. (Theresienstadt) zoals in …. 

 

Zelfde kaart / 3 oktober 1942 aankomst Westerbork; Stamml.; op 2 februari 1943 pav. 

(ZKH) / met de W., Louis (1922); geh. met Leo Kok (7.1.23); op 24 mei 1944 nog 
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Westerbork; Reg.nr. 8463. Transport Theresienstadt 4 juli (?) 1944 / zelfde adres (?) ; Mei 

1945 … There… 25-28 Mei 1945 (?). (Grote) R (= Repatriant); Deze R is een naoorlogse 

toevoeging en betekent dat betrokkene is teruggekeerd. 

 

 

 

Sara Katan Sara de Wijze-Katan 10 januari 1894, met Jacob de Wijze; reg. nr. 17909; 3/5 

oktober 1942 in Westerbork. 12-13 oktober 1942 nog in Westerbork; 7 november 1942 

nog in Westerbork, barak 63; 13 november 1942 nog in Westerbork, barak 57. Transport 

15 februari 1943 met De W., Jacob. 
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Sara Katan, 10 januari 1894, reg.nr. 17909, Pontanusstraat 27, (Aankomst in) 

Westerbork: 3/5 oktober 1942, met Jacob de Wijze; 12/13 oktober 1942 nog in 

Westerbork; 7 november, idem, barak 63; 13 november 1942 nog in Westerbork, barak 

57; Trp. 16-2-43; Transport 16 februari 1943 >. 

 

 

Louis de Wijze 2 JR Boxmeer 05526 zie 5523 / Lijst B getr. met vader 3 oktober 1942 / 

kans op sperring 15(6) oktober 1942 / <  ? 18 oktober 1942 / niet voldoende 22 oktober 
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1942 / gerepatrieerd / 25 februari 1943 V (= [hier] Sperre, Vrijstelling) aanwezig: JR (= 

Joodse Raad) Nijmegen / 6 maart 1943: Barak 61. 

 

 

Het is onduidelijk of deze kaart behoort bij Louis de Wijze uit Nijmegen. Er lijkt een 

geboortedatum 13 mei 1929 op te staan. Misschien een vergissing? De aankomstdatum 

in Westerbork klopt wel. 12/13 oktober 1942 nog in Westerbork. Het lijkt erop dat er een 

soort onderzoek werd gedaan op 12 en 13 oktober naar wie er nog aanwezig was in het 

kamp van degenen die waren opgepakt op 2 of 3 oktober of die op die dagen waren 

overgebracht van een ‘Joods werkkamp’ naar Westerbork.  
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Louis de Wijze 30 mei 1922 Boxmeer Graafseweg 84 of Pontanusstraat 27 / 05526 / Bl 5 

no. 201 / 2 [of: 7 ?] november 1942 (?) nog in Westerbork barak 63 [NB: officieel was dat 

een werkbarak] / 13 november 1942: barak 52 [eigenlijk Barak Boekbinderij] of misschien 

57 [werkbarak kabels] / met de W Kaatje (1924) / [groot erdoorheen: Tr (Transport) 23 

maart 1944 / gerepatrieerd vlg BR Boxmeer / Nijmegen (31 juli 1950) adres Vossenlaan 

28 Nijmegen. [naoorlogse toevoeging; nb: BR staat hier bijna zeker voor 

Bevolkingsregister]. 
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ITS (Intern. Tracing Service), referentiekaart (betr. twee schrijfwijzen van ‘Wijze’). 

Volgens ITS [nu: Arolsen-Archives] betreft het hier een door KL Buchenwald uitgegeven 

kaart.  
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Hierboven: Louis de Wijze, Kaart Kamp Buchenwald, achterzijde. 

 

 
Sybilla de Wijze (geb. 1920) d.d. 43670 V / Wbk (??) 18-11-’42 (18 november 1942); 

Nijmegen Hindestraat 33 / met Paul (geb. 24 12 11 te Calcar (Kalkar) / A form 338579 IB 

37144 / J2 PB 23-9-’41 / AF aanw. 8-3-’43 >. De IB- aantekening is naoorlogs; daarmee dus 

ook de aantekening over het A-formulier. Gaat het bij AF 8.3.43 ook om dat A-formulier? 

[We weten nu niet wat dit allemaal betekent. Alle andere bronnen wijzen – met veel 
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zekerheid - erop dat zij begin oktober 1942 zijn ondergedoken, o.a. in Grubbenvorst 

(Joosten) en in Blitterswijck. Op deze kaart moet sprake zijn van een misverstand. Het was 

overigens wel de bedoeling Sybilla op te pakken op 17 november 1942. Zij dook precies 

op die dag onder.] 

 

Inge Meierhof (Inge Meyerhof) 
 

 
In de samenvatting hierboven staan gegevens over haar [Archief Koblenz; Gegevens]. 

Hieronder enige correspondentie over waar zij geplaatst zou kunnen worden na haar 

aankomst in Nederland. Zij kwam vanuit Heinsberg, waar ook Alfred Vyth enige jaren 

woonde, naar Nederland. Blijkbaar was Inge een dochter van de nicht van de hieronder 

genoemde Leopold Hertz in Arnhem. [BRON VAN ONDERSTAANDE DOCUMENTEN OVER 

INGE:  DOKIN.NL; daar staan meer brieven over haar.] 
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Inge de Wijze Meyerhof, Paulanusstraat 27, Beugen (Inge Meierhof, Pontanusstraat 27, 

Nijmegen); niet meer in Westerbork. 

 

 

Inge Meierhof, 1 juli 1930. Pleegkind Joodse Raad. Nr. 6931; (vette letter:) D 15 oktober 

1942; Transport 16 februari 1943. 
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Inge Meierhof : Registratie aankomst in Westerbork: 3/5 oktober 1942; 12/13 oktober 

1942 nog in Westerbork, 7 november nog in Westerbork, barak 63, 13 november 1942 

nog in Westerbork, barak 57. 
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Kitty de Wijze (*1924), tekening van Leo Kok, gemaakt in Westerbork, 1944. Bron: Joods 
Historisch Centrum. 
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Sara Goslinski en Simon de Wijze 

Hieronder één document betreffende Sara Goslinski, de vrouw van Simon de Wijze, Van 
Spaenstraat. Simon, Levi en Jacob waren drie broers. 
 

 
Sara Goslinski, 21 november 1894, Van Spaenstraat 23, Nijmegen. Met Simon de Wijze; 
Aankomst Westerbork 18 november 1942; Transport 30 november 1942. 
 
NB: Van Simon de Wijze (*2 februari 1890) vonden we geen kaart van de Joodse Raad. 
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Brieven van Kitty de Wijze en Joke de Wijze aan hun ouders 
 
Hieronder volgen brieven die Kitty de Wijze (eigenlijke voornaam: Kaatje) en haar zus 
Joke (Johanna) schreven aan hun ouders, die toen nog niet opgepakt waren en nog 
woonden in het pension op de Johannes Vijghstraat. De brieven en briefkaarten werden 
verstuurd vanuit Kamp Westerbork, de laatste werden uit de trein op weg naar 
Auschwitz gegooid, gevonden en bezorgd bij hun ouders. Dezen werden geïnterneerd op 
9 april 1943. Zie verder de Namenlijst op onze site en de kaarten hierboven. De brieven 
zijn ook via de site van het Regionaal Archief Nijmegen te raadplegen. Op onze site is de 
leeskwaliteit hoger, zijn de brieven volgens ons in de juiste volgorde geplaatst en van 
een transcriptie en van commentaar voorzien. 
 

  
Deze briefkaart gooit Albertina uit de trein in Nijmegen op 18 november of misschien 
ontdoet zij zich ervan op het station, of nog eerder. Ze schrijft: ‘Wij’, mede namens haar 
drie zussen. De brief is gericht aan de familie Dijkman (HWA Dijkman, 
vertegenwoordiger), de buren van de familie De Wijze (totdat deze gedwongen moest 
verhuizen naar de Johannes Vijghstraat). Het tussenliggende huis was onbewoond. 
 
“Lieve mensen, Wij moeten weg. Houdt jullie flink. Wij doen het ook. Kussen Tini” 
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18 november 1942, Nijmegen 
Het zou kunnen dat de snel geschreven kaart ook bedoeld was voor haar ouders en dat 
ze misschien niet durfden. De briefkaart is afgestempeld in Nijmegen op 18 november 
1942. 

 
Graafseweg 88, Stad 
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kaart 3 achter Poststempel lijkt: 10 december 1942. Joke de Wijze / Postkantoor 
Hooghalen(?). Aan: fam. L. de Wijze, Joh. Vijgstraat 60, Nijmegen. 
“Liefste vader en moeder, Eindelijk is het ogenblik aangebroken, dat Kitty en ik weg 
moeten. We hebben reuze spannende dagen meegemaakt. Dat is nu voorbij. We zijn 
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allemaal flink. U moet flink zijn hoor! We komen terug. Ik hoop, dat we heel veel bekenden 
zien en dat zal ook wel. We gaan niet alleen en dat is een hele troost. Ze hebben hard 
genoeg voor ons gewerkt, maar het is niet gelukt. Het heeft zo moeten zijn. We zien elkaar 
vlug weer terug hoor! Dus blijf flink. Doet u de groeten aan alle bekenden. Ik eindig nu 
met heel, heel veel omhelzingen van jullie liefh. dochter Joke. Tot spoedig weerzien. We 
zijn met Toos, Max en Herman mee.” 
 

 
Kitty vanuit Westerbork aan haar ouders, 11 december 1942. “Lieve ouders, Pakjes 
ontvangen. Hartelijk bedankt. Kitty.” 
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Kitty aan haar ouders. Vanuit Barak 70, Westerbork. Stempel Assen 12 december 1942 
(de mogelijkheid bestaat dat delen van de post vanuit Hooghalen in Assen verwerkt 
werden). 
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12 december 1942 NOG IN KAMP 
Westerbork, 12/12/42 (12 december 1942) “Lieve Vader en Moeder. Lieve ouders, U 
moet maar niet schrikken, maar Joke en ik moeten vandaag weg. Er is niets meer aan te 
doen. We zijn erg flink en hoopvol wat betreft de toekomst. Ik hoop, dat jullie flink zijn, 
want we willen jullie dolgraag weer terugzien. Laat de moed niet zakken. Houdt U flink 
voor ons. We komen er absoluut doorheen en leven met het idee jullie spoedig weer terug 
te zien. Elly, Herman en Tini blijven hier. Wij zullen daar wel veel familie en kennissen 
ontmoeten, dat is een grote troost. Misschien zien we ze uit Bommel en die van De Haas 
nog wel. Nu liefste Vader en Moeder, tot spoedig ziens! Vele kussen en omhelzingen van 
Kitty.” 



37 
 

www.oorloginnijmegen.nl 
 

 
 
Zelfde kaart, andersom: “We zijn met Toos, Max en Herman mee”  
 
[Het moet hier gaan om Max en Herman Nink uit Hilversum en Cato (Toos) van der 
Stam: (Bandung, 14 september 1917 – Auschwitz, 15 december 1942)] Zie ook verderop.  
 

 
Noordelijke helft Kamp Westerbork. Barak 70 bovenin. 
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Brief van Kitty en Joke aan Sybilla, Albertina, Herman en fam. Leib, allen in Kamp 
Westerbork, vanuit de trein kennelijk, 12 december 1942. ‘Lieve Herman, Elly en Tini en 
fam. Leib. We zijn hier met zijn 5-en bij elkaar, hebben ruimte genoeg en amuseren ons 
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best. Ik hoop dat jullie het goed maakt en daar kunt blijven. Alles valt reuze mee. Straks 
krijgen we koffie. Je ziet, een reuzebediening. Daag! Vele kussen en omhelzingen. Kitty.” 
 

 
Aan: Den heer H. v. Beek, Barak 70. Lager Westerbork. Barak 70 was een ‘woonbarak’ 
aan de uiterste noordzijde van het Lager. 
 
“Lieve allemaal, Zoals K. schrijft is het hier in orde. De stemming is puik. Houden jullie je 
allemaal sterk hoor! M. Leib voor alles bedankt. Geef Marion en Manfred maar een 
extra kus van mij. Allemaal hartelijke groeten en kussen van jullie Joke. Groeten ook aan 
Jaap. Groeten van fam. Nink.” 
 
Met Kitty en Joke reizen in de trein mee Max en Herman Nink, die familie waren van de 
moeder van Herman van Beek. Over hen nog iets hieronder, zoals ook over de fam. Leib. 
 
De kaart is kennelijk in de buurt van Haren uit de trein geworpen, zie poststempel en 
daar door iemand op de post gedaan. Bij station Haren reed de trein langzaam: hij boog 
daar van het hoofdspoor af en nam een verbindingsbocht onder de stad Groningen van 
de spoorlijn Assen-Groningen naar de spoorlijn Groningen-Winschoten en verder.  
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Eerste kaart aan de ouders vanuit de trein 

 
12 december [in de trein] 
“12 Dec. Schrik niet. Jo en ik moeten weg. Vrij onverwachts, maar er was niets aan te 
doen. Liefste vader en moeder. Wij zijn (Kitty en ik) nu in de trein. Gelukkig zitten we bij 
Toos, Max en Herman. We zijn vol goede moed. Houden jullie je s.v.p. flink. We komen 
terug, hoor!  
Ik schei nu uit. Dus houdt jullie je maar taai. Vele omhelzingen en kussen van jullie liefh. 
dochter. Wees alstublieft flink daarvoor leven we. Geeft de moed niet op. Joke. 
Lieve ouders. Eindelijk is het zover. We zitten in de trein. Nu rijden we het grote avontuur 
tegemoet. Zo beschouwen we het tenminste. Onze grootste hoop is, dat jullie flink zult 
zijn, want we willen jullie dolgraag weer gauw terugzien. En dat gebeurt vast en zeker, 
denk er om.  
[In marge:] Doe de groeten aan alle bekenden, vooral Wim en familie” 
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Hieronder: voorzijde:  

  
“Lieve ouders, we hebben het altijd goed gehad en zijn goed doorvoed, dus we komen er 
vast en zeker doorheen. Ik geloof, dat de behandeling goed is. Het zal allemaal wel 
meevallen. Alles sal reg kom, denk daar aan. We gooien deze kaart uit de trein, ik hoop 
dat jullie hem ontvangen zult. Voor de laatste keer, nogmaals gekust en omhelsd van Kitty. 
We zullen veel aan jullie denken en onder alle omstandigheden flink zijn en ons hoofd er 
bij houden. Zie jullie maar te blijven waar je bent! Daaaag! Tot spoedig ziens! Dag! 
 
NB: Wij kunnen de poststempel van de kaart niet ontcijferen maar zeker lijkt wel dat deze 
in 1943 is afgestempeld. Dat impliceert dat iemand de kaart heeft gevonden en deze na 
een zekere tijd heeft gepost, naar we mogen aannemen wel vóór april 1943. De kaart lijkt 
geschreven te zijn toen zij net in de trein zaten, ze schrijven dat ze voornemens zijn de 
kaart uit de trein te gooien. Op 9 april werden de ouders van Kitty en Joke uit Nijmegen 
weggevoerd. Vóór die datum hebben zij de kaarten van hun dochters veilig gesteld. 
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Tweede kart aan de ouders vanuit de trein  

 k 

  
Aan: L. de Wijze, Joh. Vijghstraat 60, Nijmegen; Poststempel Assen, 12 december 1942. 

“Liefste vader en moeder, We rijden nu. U zult het wel merken aan mijn schrift. De 
stemming is hier goed. Max heeft al spijkers geslagen om onze jassen op te hangen. Hier 
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zit iemand met een baby van 7 weken. Als we zeker weten dat U flink bent, is het voor 
ons ook niet erg. Wij komen er wel. Dus denk er om. Nogmaals het beste en sterkte. Heel 
veel kussen van jullie Joke. [In marge: Groeten Toos, Herman, Max] 
Lieve Vader en moeder. We rijden nog steeds. We zijn flink en jong, we komen er vast 
doorheen. Als U er maar om denkt, na de oorlog allemaal bij Wim ons melden, dat hebben 
we met Elly, H(erman) en T(ini) ook afgesproken. We lachen al weer. Onze humor krijgen 
ze er toch niet uit. Die laten we ons door niets ontnemen. Als jullie maar flink zijn. Schrijf 
jullie maar naar W’bork, dat we vol moed zijn en naar jullie geschreven hebben. Als de 
reis voorbij is en we zij weer aan het werk, gaat alles weer best. 
Lieve mensen, tot spoedig ziens. Daag! Vele kussen van Kitty.” 
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Hieronder een brief aan de ouders uit de trein geworpen ergens in de buurt van 
Winschoten. Voorzijde. Kitty, Max, Joke bij de grens. De kaart is niet afgestempeld maar 
wel aangekomen.  
 
De trein stopte overigens in Nieuweschans. Hier werd de locomotief van de NS vervangen 
door een stoomlocomotief van de Reichsbahn. Ons lijkt dat de kaart kort daarvoor is 
geschreven, in ieder geval vanuit een rijdende trein. 
 

 
“Lieve vader en moeder. Kitty heeft de toestand hier al beschreven. Ik ga zo hiernaast in 
de coupé op bezoek. Daaag! Kussen van Joke.” 
Lieve menschen. “Wij houden ons goed en zal ik mijn best doen om op de meisjes te 
letten. Max.” [Max Nink. Max is van 1913.]  
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 Achterzijde:

 
 
“Lieve Vader en Moeder. We gaan dadelijk de grens over en ik wil jullie nog even goede 
dag zeggen. We zijn nog steeds in beste stemming en we zijn nu al zover dat we het 
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interessant beginnen te vinden. Denk jullie er om, we zullen steeds ons best doen en flink 
zijn. We zien elkaar gauw weer terug. Het hobbelt zo, ik kan haast niet schrijven. Vele 
kussen en groeten ook van fam. Nink. Kitty.” 
  
Elly en Herman vanuit de trein. 9 Februari 1943 (het geschreven jaartal is een vergissing). 
De kaart is iets voorbij Assen uit de trein gegooid en in Zeijen op de bus gedaan op 11 
februari 1943. De eerste kaart is geschreven door Elly, de tweede door Herman. 
 

”Liefste mensen, We zitten in de trein en hebben goede plaatsen. U kunt zich niet 
voorstellen hoe opgewekt de stemming is. We hebben van alles bij ons en zijn goed dik 
aangekleed. Tini heeft morgen schrijfdag en zal U alles uitleggen. We hebben net koffie 
gehad en we hebben ook al wat gegeten. We zien daar K. en J. misschien wel terug en de 
… 
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… gedachte alleen daaraan doet me opgewekt zijn. Houden jullie je flink? Doet U de 
groeten aan alle bekenden? Van ons de hartelijke groeten en heel veel kussen van Uw 
liefh. Elly” 
 
Elly: in de Namenlijst de registratienaam Sybilla. 
Schrijfdag: ‘Om dit alles [de vele post] in goede banen te leiden en het postverkeer te 
kunnen controleren, waren er schrijfdagen ingericht. Eens in de veertien dagen mocht 
iedere kampingezetene één brief van twee kantjes of twee postkaarten schrijven. Vanaf 
juni 1944 was het alleen kampingezetenen boven de zestien jaar toegestaan te schrijven’; 
uit: Moraal, E., ‘Als ik morgen niet op transport ga, ga ik ‘s avonds naar de revue’: kamp 
Westerbork in brieven, dagboeken en memoires (1942-2010)’ 
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Tweede kaart aan de ouders van Elly en Herman. Deze is geschreven door Herman. 

 

 
“9 februari 1942. Lievelingen. We rijden en ik hoop, dat deze kaart jullie bereikt. Er was 
niets aan te doen en zooals zooveel anderen moeten we ons lot aanvaarden. Moge de 
goede God ons allen de kracht en de moed daartoe geven. Tini is er nog. We wilden haar 
niet mee hebben. Hopen daar veel bekenden te treffen. Van moeder en Tini konden we 
afscheid nemen. Houd jullie zich goed. Als wij het kunnen, kunnen jullie het zeker. Nou 
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menschen, tot spoedig ziens hoor! Heel veel kussen en groeten van jullie liefh zoon 
Herman” 

Afgestempeld in Zeijen, 11 februari 1943. Zeijen ligt 7 km 
boven het centrum van Assen, niet helemaal direct aan de spoorlijn maar wel in de buurt. 
Er zijn voortdurend mensen geweest die ergens in de buurt daarvan woonden en gingen 
zoeken naar eventueel uit de treinen geworpen post e.d. 
 
Voor de ouders waren de brieven de laatste levenstekens van drie van hun vier dochters. 
Ziek – vooral vader Levi - komen zij op 9 april 1943 aan in Westerbork en zullen daar nog 
hun dochter Tini (in de lijst: Albertina) treffen. Op 14 september worden zij gedrieën naar 
Auschwitz getransporteerd en daar twee of drie dagen later vermoord. 
 

 
 
M. Leib, Barak 15 G; we weten nu niet zeker wie hij is, zie ook hieronder / Poststempel 
Hooghalen? XII XII 1942? Kaart voor de ouders van de vier dochters De Wijze, verstuurd, 
als wij het goed zien, op de dag dat Kitty en Joke op de trein naar Auschwitz gezet 
werden. 
 
Hieronder: Max en Herman Nink zaten bij hen in de trein, een goederentrein menen wij. 
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Max Nink, 21 mei 1913; Aankomst in Westerbork 26 november 1942. [Kaart van zijn 
vrouw Cato van der Stam niet gevonden] 

 
Heimann Nink (Herman Nink), 18 juni 1920. 
 
Gonda Nink is de moeder van Herman Van Beek, zie hieronder. 
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30 december 1942, Lager WESTERBORK; 10 augustus 1944, BERGEN-BELSEN; 9 maart 
1946: Amsterdam. 
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Max Leib, Homberg, 3 mei 1909 – Auschwitz, 8 januari 1944. Hij werd al in 1940 als 
vluchteling naar Westerbork gestuurd; zie ook de brief van zijn vrouw hierover. Zie site 
JM. 
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JR-kaart van Max Leib, 2 maart 1909. Transport 14 september 1943 (trein naar Auschwitz). 
 

 
Liselotte Lewin, 26 maart 1912 
Hieronder Marion Leib. Zij werd geboren op 9 maart 1942 in Kamp Westerbork, toen nog officieel een onder 
Nederlands beheer staand ‘Vluchtelingenkamp’. Ruim een jaar oud ging zij op 14 september 1943 transport 
naar Auschwitz.  
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NB: meerdere documenten uit 1939 op site JM. Kennelijk was zij in verwachting. Max is dan in het 
vluchtelingenkamp [onleesbaar, maar toch niet in Westerbork] geïnterneerd. Liselotte zou graag zien dat 
Max aanwezig kan zijn bij de bevalling. We moeten aannemen dat dit kind het niet heeft overleefd. 
 
 
 

 

 
 
 
 
  



56 
 

www.oorloginnijmegen.nl 
 

Sybilla de Wijze en Paul Vyth duiken onder. 
 

 
Klooster Wanroij / na hun onderduik verbleven hier Sybilla de Wijze en Paul Vyth, 
onmiddellijk na de bevrijding van Noord-Limburg. Hun kind werd hier kort na de 
bevrijding geboren. Sybilla en Paul verbleven onder meer in Grubbenvorst, Blitterswijck, 
Californië (tussen Grubbenvorst en Horst) en Leunen. Via Venray trokken zij naar 
Wanroij, van daar wat later naar Nijmegen. Zij waren op 3 september 1942 gehuwd. 
Hieronder o.m. een fragment uit een interview met hen. Het hele interview is te vinden 
op onze site. 
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Joke de Wijze HBS diploma B. Juli 1941 (Gemeentelijke HBS voor meisjes). PGNC 17 juli 

1941. Kort voor de sluiting van de scholen voor Joden, ook deze HBS voor meisjes, 

Julianaplein. 

  



58 
 

www.oorloginnijmegen.nl 
 

Fragment uit een interview (9 september 1985) van Jan Driever met 

Paul Vyth en Sybilla de Wijze 

[Sybilla:] ‘We zijn daar [N.B.: Hindestraat 33, bij o.a. Marcus Vyth, de vader van Paul] 

blijven slapen, want we mochten immers na 20.00 uur niet meer op straat komen. Mijn 

zusje Kitty is ook nog mee geweest, maar zij is vóór 20.00 uur naar huis teruggegaan. 

Zoals gezegd, die nacht hebben mijn man en ik bij mijn schoonouders in de Hindestraat 

geslapen. De volgende dag was het huis van mijn ouders in de Pontanusstraat verzegeld. 

Als wij die avond daarvoor thuis waren gebleven, zouden wij natuurlijk ook opgepakt zijn 

en naar Westerbork gebracht. Mijn ouders, mijn zusje, mijn broer en mijn schoonzusje 

[we denken dat zij bedoelt ‘pleegzusje’, Inge Meierhof] zijn opgehaald door de foute 

politieagenten Wanders en Wiebe. De volgende dag, 3 oktober, zijn wij nog naar het 

politiebureau gegaan en hebben gevraagd of we niet in ieder geval nog wat kleren van mij 

uit het verzegelde huis van mijn ouders mochten halen. Nou, dat mocht dan. Ik kan me 

nog herinneren dat Prick zei: ‘Maak je maar geen zorgen, je vader en moeder komen 

binnen een paar dagen terug’. Dat is dus niet gebeurd. In het huis van mijn ouders konden 

we zien dat er nogal rotzooi was gemaakt. Behalve mijn kleren hebben we nog wat foto’s 

meegenomen. Sieraden en andere waardevolle dingen waren weg. Nadat wij uit het huis 

weg waren, werd het opnieuw verzegeld.  

Na het ophalen van mijn ouders, mijn zusje, mijn broer en mijn pleegzusje hebben we nog 

een week of zes in Nijmegen gezeten, bij de ouders van mijn man. Nog lang niet alle Joden 

uit Nijmegen waren opgehaald, maar midden november deden de geruchten de ronde 

dat de resterende Joden opgehaald zouden worden. Dat zou in de nacht van 16 op 17 

november gebeuren. Wij hebben toen maar het zekere voor het onzekere genomen en 

besloten die nacht niet thuis te blijven. Wij zijn toen naar kennissen gegaan, de familie 

Verwaayen in de Madoerastraat. We konden daar niet definitief blijven, maar wel de 

nacht doorbrengen. 

[Paul:] Mijn ouders zijn toen ook ondergedoken. De nacht van 16 op 17 november sliepen 

wij ontzettend slecht. We lagen op de voorkamer en aan de overkant woonden Joodse 

mensen, de familie Bernstein, Duitse Joden. Wij durfden niet uit het raam te kijken, maar 

we hebben wel lawaai gehoord en gehuil en geschreeuw van kinderen. De familie 

Bernstein is inderdaad die nacht weggevoerd.  

Wij wilden mijn oom en tante meenemen, maar we zijn met hen niet verder gekomen dan 

Heumen. Op een adres heb ik nog geld geboden om die mensen onder te laten duiken, 

maar ’t ging niet. Toen heeft hun teruggekeerde zoon, Kurt Vyth, voor hen een 

verhuisvergunning aangevraagd. Ze zijn naar Amsterdam gegaan, waar ze zijn opgepakt 

en weggevoerd. [N.B.: Bij de oom en tante gaat het om Gustav Vyth, Jenny Levor. Gaan 

met Kurt Vyth naar Amsterdam].’ 

Zie over alle personen, ook over hun onderduik, meer in onze Namenlijst. Over hun 

onderduik en die van anderen, zie ook het artikel ‘De onderduik. Joodse inwoners van 

Nijmegen die proberen te ontsnappen’ op deze site. Daar ook nog interviews met Louis de 

Wijze en een met Sybilla de Wijze en Paul Vyth samen. 


