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Onderduikers vanuit Nijmegen
[Laatst bewerkt: 22 mei 2020]

Angst voor wat komen gaat
Rond 26 april 1940 vertrokken David Veissi en Beatrice Cohen met hun kinderen Henri,
Samuel en Stella uit Nijmegen naar Sofia. De chef van de Afdeling Bevolking van de
Gemeente Nijmegen, Frans Wilbers, verdacht hen ervan te zijn vertrokken uit ‘vrees’
voor een Duitse inval in Nederland. Hij wilde overschrijving uit Nijmegen weigeren,
omdat het niet om een ‘echte’ verhuizing zou gaan, maar om een ‘tijdelijk’ verblijf. Wij
kennen hun motieven niet om te vertrekken, we weten alleen dat zij in Nijmegen enkele
huizen en bezittingen achterlieten, die later geconfisqueerd zouden worden. In
Bulgarije kwamen zij ook in een semi-fascistisch land terecht, maar waarschijnlijk
hoopten ze vanuit Sofia te kunnen doorreizen naar Thessaloniki, waar hun roots lagen.
Het gezin kwam daar inderdaad terecht, maar het bracht niet veel goeds. De stad werd
aangevallen en later bezet door Italiaanse troepen en dan, in april 1941 - van kwaad tot
erger - door Duitse. Het gezin kwam terecht in het ghetto van de stad en werd daar
opgepakt, op Stella (Esther) na. David, Beatrice, Henri en Samuel werden vermoord in
Auschwitz. De fascistische barbarij had hen in Europa ingehaald.
Wij gaan ervan uit dat dit eigenlijk het enige Nijmeegse gezin is dat vlak voor de oorlog
naar het buitenland vertrok om te ontkomen aan wat er in de lucht hing.1 Mogelijk
probeerden ook Mordka Slezyngler en zijn vrouw en twee kinderen te ontkomen aan
het gevreesde fascistische geweld, toen zij in 1938 hun huis aan de St. Annastraat
verlieten en vertrokken naar Palestina. Andere gezinnen trokken naar het westen van
Nederland,2 mogelijk in de hoop en verwachting daar bij een Duitse overval meer
mogelijkheden te hebben om wat te regelen: ‘We gaan achter de waterlinie’, werd er
wel gezegd, de moderne vormen van militaire hegemonie en geweld onderschattend.
Al op 10 mei 1940 waren in Nijmegen eigenlijk alle legale mogelijkheden om te
ontsnappen afgesneden. We kennen de verhalen van degenen die vanuit Amsterdam
nog probeerden via Frankrijk in Spanje te komen of met een bootje naar Engeland te
gaan. In Nijmegen lijkt dit niet gebeurd te zijn en eigenlijk was het zo goed als
onmogelijk: de stad was, toen de Duitse troepen in de vroege ochtend van 10 mei de
stad binnentrokken en de vliegtuigen overvlogen, binnen een mum van tijd - als eerste
Nederlandse stad - in fascistische handen. Al op dezelfde dag werden de eerste Duitse
verordeningen door Ortskommandant Hoffmann, telg van de textielbaronnen uit Kleve,
uitgevaardigd.
Er zal heel wat gepraat zijn in de maanden hierna, gevloekt, gebeden, gehuild: wat te
doen? Wij weten daarover niet heel veel en zullen hier ook niet te veel over speculeren.
Dat praten, vloeken, bidden, huilen zal nog zijn toegenomen toen in de herfst een grote
1

Het gezin verhuisde tussen eind 1917 en begin 1922 vanuit Saloniki (Thessaloniki) naar
Hamburg. De bevolking van die eerste stad, die sinds 1912 Grieks was, bestond voor meer dan
de helft uit Joden; het was een echte multiculturele stad. De Joodse bevolking werd getroffen
door de brand van 1917, die bijna de helft van de stad in de as legde en vooral ook door het
Griekse nationalisme, vooral toenemend door de Grieks-Turkse oorlog, dat de eigen gewoonten
van de Joodse bevolking onderdrukte. In 1924 of 1925 gaat het gezin van Hamburg naar
Antwerpen en dan in 1926 naar Nijmegen. David Veissi importeerde tabak, we mogen aannemen
vooral vanuit Thracië en Bulgarije.
2
Zie daarover ook ons artikel op deze site: Klein commentaar bij een artikel van Wilbers.
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groep niet-Nederlandse Joden, vooral Duitse, vanuit de westelijke kustgebieden naar
Nijmegen trokken.3 Velen van hen gingen bij elkaar wonen, zoals op de Hugo de
Grootstraat 294, op de Van Spaenstraat en de Madoerastraat. Wij kunnen ons
voorstellen hoeveel radeloze gesprekken in deze huizen zijn gevoerd. Andere Duitse
vluchtelingen woonden al voor het begin van de oorlog in Nijmegen, zoals diverse leden
van de familie Vyth, die uit Kalkar kwamen. Via de handel kenden zij al Nijmegenaren,
zoals de familie De Wijze in de Pontanusstraat. De Duitse vluchtelingen brachten nare
verhalen mee uit dat land, de Nederlandse Joden wilden wel begrijpen dat het erg was,
maar niet dat het zó erg was, terwijl waarschijnlijk al bijna helemaal niemand toen kon
bevatten hoe erg het kon zijn. Zo vertelde Alfred Vyth in een interview5 van ruim na de
oorlog dat hij maar niet kon begrijpen dat de familie De Wijze, met toch zoveel
contacten onder de boeren, zo lang niet wilde denken aan vluchten. Bij De Wijze in huis
verbleven meerdere Duitse vluchtelingen, onder wie ook een neef van de vader van
Sybilla en Louis de Wijze, Julius Sander. Sybilla vertelde in een interview: ‘Van hem
hoorden we allerlei verhalen over wat er zich in Duitsland zoal afspeelde, met name
over de discriminatie van de Joden. Omstreeks 1938 is hij bij ons in huis gekomen en
toen zei hij al: “Wacht maar eens af. Wat er in Duitsland aan de hand is, komt ook hier
naar toe!” Wij waren toen nog optimistisch en dachten dat het zo’n vaart wel niet zou
lopen. Zoiets zouden de Nederlanders niet toelaten. Dat hebben we steeds gedacht, dat
zou hier niet kunnen.’6

We vertrouwen het niet
We hebben het in dit artikel over de Joodse inwoners van Nijmegen die tijdens de
bezetting een poging deden te ontsnappen aan het terreurregime. Sommigen zochten
dus al voor de oorlog een veilig heenkomen door naar het buitenland te gaan. In het
jaar na de Duitse inval lijkt nagenoeg niemand ondergedoken te zijn en daarna kwam
het aanvankelijk langzaam op gang. Naast deze Joodse inwoners waren er op den duur
ook vele anderen die door onderduik poogden aan de fascistische klauwen te
ontsnappen. Van deze anderen liepen degenen die in het Verzet opereerden het
grootste risico, maar ook degenen die koste wat kost weigerden tewerkgesteld te
worden in Duitsland7 moesten goed oppassen.
3

Op 8 oktober 1940 komen 10 personen uit Zandvoort naar Nijmegen, op 26 oktober nog eens
twee. Uit Heemstede kwamen op 4 oktober twee Joden naar Nijmegen en op 9 oktober 1940
arriveerde de grootste groep: op die dag lieten circa 39 Joden zich overschrijven vanuit Haarlem
naar Nijmegen. Het ging in bijna alle gevallen om Joden met de Duitse nationaliteit, in enkele
gevallen met de Poolse, die ergens na 1933 naar Nederland gevlucht waren. De verhuizingen
waren niet vrijwillig. Deze gang van een groot aantal van oorsprong niet-Nederlandse Joden
vanuit de kustgebieden naar het oosten van Nederland vond plaats nadat het hun als categorie
verboden was in die gebieden te verblijven per september 1940. Zie bijvoorbeeld: Fritz Bauer
Institut, Holocaust Jahrbuch 2017, p.83. Daarnaast kwam ook een aantal gezinnen die eerder
Nijmegen hadden verlaten terug naar de stad, zoals de familie De Marcas en het koppel Arnold
de Jong en Estella de Jong met hun dochter Frederika.
4
Niet het huidige nummer. Het gedeelte van de huidige Hugo de Grootstraat tussen de Berg en
Dalseweg en de Ten Hoetstraat heette destijds Rosendaelstraat. De panden van de Hugo de
Grootstraat met oneven nummers werden op 18 september 1944 door Duitse soldaten en
NSNAP’ers in brand gestoken.
5
Interview met Elli von den Driesch en Alfred Vyth, afgenomen door Jan Driever, RAN 579_117.
Het dossier bevat ook dagboekaantekeningen van Alfred en enig ander materiaal.
6
Interview van Jan Driever met Sybilla de Wijze en Paul Vyth, ook op deze site.
7
‘Op 21 maart 1942 werd SS- u. SA-SS-Obergruppenführer Fritz Sauckel, Gauleiter in Thüringen,
benoemd tot Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Het werd zijn taak de onvrijwillige
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Onderduikers moesten talloze moeilijkheden overwinnen, het is al vaker elders
beschreven. Er moest een betrouwbaar adres gevonden worden, men moest oppassen
voor de NSB’ers in de straat en de overal ingekwartierde Duitsers, men moest geld op
tafel leggen - soms een redelijk bedrag, soms een absurd hoog bedrag, geld dat je al
ruim van tevoren ergens had moeten onderbrengen. Men moest ook ernstig rekening
houden met zware represailles tegen verwanten, men moest vaak persoonsbewijzen en
andere documenten vervalsen. Vlak voor de oorlog was een distributiestamkaart
ingevoerd, in de oorlog het door Jacob Lentz – hoofd van de Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters in Den Haag - perfect ontworpen persoonsbewijs. Vooral om het de
onderduikers moeilijk te maken werd eind 1943 de Tweede Distributiestamkaart
ingevoerd. Men kon deze kaart alleen krijgen door het persoonsbewijs te tonen op het
gemeentehuis, waar de gegevens werden vergeleken met die in de
bevolkingsadministratie.8

tewerkstelling in het Derde Rijk te organiseren. Vóór het einde van de oorlog zou hij miljoenen
Europeanen laten wegvoeren om hen in te zetten in de Duitse wapenindustrie. De Leiter van het
Arbeitsbereich in den Niederlanden en Generalkommissar zur besonderen Verwendung Fritz
Schmidt kreeg als Beauftragter van Sauckel in Nederland dezelfde taak. Onder hem ressorteerde
vanaf april 1942 de Hauptabteilung Soziale Verwaltung, de vroegere Geschäftsgruppe. Dit
orgaan, dat voorheen onder verantwoordelijkheid viel van Hans Fischböck, Generalkommissar
für Finanz und Wirtschaft, zou zich intensief gaan bezighouden met het inschakelen van
Nederlanders in de Duitse oorlogseconomie.’ Citaat uit Wikipedia. Het standaardwerk over de
arbeidsinzet is dat van Ben Sijes, De arbeidsinzet: de gedwongen arbeid van Nederlanders in
Duitsland, 1940 - 1945 ('s-Gravenhage, 1966). De grootste razzia’s i.v.m. de Arbeidsinzet werden
in 1944 gehouden, vooral in de herfst. Nijmegen lijkt zo’n razzia niet gekend te hebben. Wel
werden er tal van individuen opgepakt, zoals onder meer blijkt uit het Surveillancedagboek van
de Politie, RAN 85_2870. In totaal verloren 30.000 mannen in Duitsland tewerkgestelden daar
het leven. Wij hopen later nog op de Arbeidsinzet van Nijmegenaren terug te komen. Overigens
werd ook de deportatie van de Joden naar de kampen soms officieel voorgesteld als gedwongen
tewerkstelling. Inderdaad hadden grootindustriëlen zoals Siemens en Krupp ook hier grote
vestigingen.
8
Saillant detail is dat op de Afdeling Bevolking in Nijmegen de ambtenaar Matheus Vuijsters, die
bijna ontslagen was omdat zijn echtgenote Joods was – zie ons artikel over de ontslagen op deze
site – verantwoordelijk was voor de invoering van het Persoonsbewijs en later voor die van deze
Tweede Distributiestamkaart. Zie RAN OSAN Personeelsdossier M. Vuijsters. Foto van de kaart
overgenomen van de site Uitdeoudekoektrommel.com.
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Voorbeeld van een Tweede Distributiestamkaart.

De geschiedenis van de onderduik van de Joodse inwoners van Nijmegen kan
geschreven worden aan de hand van de fase waarin het fascistisch geweld zich in de
ogen van de vervolgden bevond. We denken aan de vroege antisemitische maatregelen,
aan de arrestaties en razzia’s in Amsterdam, Twente en Arnhem in 1941, aan de
oproepen om naar een Joods werkkamp te gaan, aan de onteigeningen, aan de
vernederingen, aan de Jodenster, ach, aan zoveel. Maar de beslissing om ondergronds
te gaan hing natuurlijk evenzeer af van tal van individuele keuzes, van karakters en van
soms bijna toevallige omstandigheden en contacten. In dit artikel proberen we te
beschrijven wat we hebben kunnen ontdekken over hen die uiteindelijk buiten het zicht
van het geweldsapparaat gingen leven. Sommigen lukte het daar te blijven, anderen
werden, vaak door verraad, opgespoord en afgevoerd, zoals dat heette.
Alfred Vyth zat zelf, zo vertelde hij, in de zomer van 1941 al een poosje ondergedoken
bij een boerengezin bij Wijchen, maar dat hield hij toen nog niet vol. In juli 1942, toen
zijn zus Lore in Amsterdam werd opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd, besloot
hij definitief in het verborgene te gaan leven. Met zijn partner Elli von den Driesch
woonde hij twee jaar, twee maanden en twee dagen op de zolder bij de familie
Magendans aan de Verlengde Groenestraat 14. Zij waren een van de eersten die deze
stap waagden. Twee jaar en zoveel dagen, het is de beschouwing van degene die
terugkijkt, maar degene die vooruit keek wist helemaal niet wat er ging gebeuren. De
vooruitzichten, ook de ‘militaire’, waren in die periode in ieder geval somber, zeer
somber. Alfred probeerde nog zijn zus Ellen uit Amsterdam naar zijn duikadres te laten
overkomen, maar het was al te laat.
Op Timorstraat 32 woonden heel wat leden van de familie Vyth. Wat zouden hun
conclusies geweest zijn? Alfred vertelde nog dat zijn oom – hij bedoelt dan waarschijnlijk
Marcus Vyth - ook een adres had gevonden en er al zijn spullen heen had gebracht,
maar dat hij, toen hij zich er echt wilde vestigen, geweigerd werd. Misschien waren dit
ook weer ervaringen die ertoe bijdroegen dat anderen hun beslissingen om onder te
duiken nog eens heroverwogen of uitstelden. Over de verschillende ‘Vyths’ en hun
partners verderop nog meer.
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We blijven nog even in de zomer van 1942. Van Bernard de Beer weten we weinig, het
lijkt erop dat hij begin augustus in zijn eentje besloot om ondergronds te gaan leven. Hij
werd toen gezocht. In het Algemeen Politieblad van 27 augustus 1942 verscheen een
opsporingsbericht van de Commissaris van Politie van Nijmegen, Van Dijk: ‘(…) Beer, de,
Bernard, (…) zonder beroep, wonende te Nijmegen, Fagelstraat 14, die sedert 10 Aug.
1942 spoorloos is. Signalement: lang, ong. 1,90 m., slank postuur, donkerbruin haar,
langwerpig gelaat, rechte neus; gekleed met blauw colbertkostuum, lichtkleurige
regenjas, bruinen slappen hoed en zwarte schoenen; draagt bril.’9 Hij was zonder
beroep, dus mogen we aannemen dat bij hem rond die tijd een oproep in de bus is
gevallen om zich te melden voor een Joods werkkamp. Vanaf waarschijnlijk 31 mei 1942
waren er al Nijmegenaren gegaan naar Kamp Molengoot in Hardenberg en in april al
enkelen naar Kamp Linde onder Hoogeveen.10
Anderen vertrokken omdat ze daartoe bijna waren opgestookt. Mogelijk is Abraham
Mendes da Costa in deze periode nog even ondergedoken geweest, maar we hebben
hiervoor geen aanwijzingen. Het feit dat hij in deze periode werd opgepakt en
hoogstwaarschijnlijk naar KL Amersfoort werd overgebracht,11 wijst erop dat hij als
‘strafgeval’ is opgepakt en gedeporteerd. Bovendien wordt hij kort daarna al richting
Auschwitz gedeporteerd, terwijl hij toch werd ‘geclassificeerd’ als Portugese Jood; de
positie van deze groep stond toen nog ‘ter discussie’. Straf waarvoor, we weten het niet,
het kon van alles zijn in die dagen. Abraham had verbeten geageerd tegen de Nijmeegse
ambtenaren die hem als Jood wilden registreren, maar dat zette deze ambtenaren er
alleen maar toe aan om hem aan te geven bij Jacob Lentz, het hoofd van de
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters in Den Haag, die hen aanraadde om het geval
ook aan te brengen bij Justitie.12
Onderduiken zelf was voor Joden met de Beschikking van Rauter van 15
september 194113 op zichzelf al een criminele daad geworden, want paragraaf 3 luidde:
‘Der dauernde oder vorübergehende Wechsel des Wohnsitzes oder gewöhnlichen
Aufenthaltsortes bedarf der Genehmigung’. In paragraaf 7 werd niet alleen de
onderduiker, maar ook de onderduikgever strafbaar gesteld. Bij arrestaties wegens
onderduik werden met name deze twee paragrafen gebruikt. Mogelijk is dit feit ook
Abraham ten laste gelegd, we weten het niet. Weliswaar zette Van Dijk de naam van
Mendes in een opsporingsbericht van 21 januari 1943 en ook Wilbers noteerde zijn
naam op een lijst van ‘gevluchte joden’, die hij op 19 december 1942 naar Lentz

9

Algemeen Politieblad 27 augustus 1942, nr. 1656.
Zie vooral RAN 368_26 en RAN 368_109. Wij komen later met een artikel over de werkkampen
en de razzia op 2 oktober 1942 in Nijmegen.
11
Dat denken wij omdat op de kaart van de Joodse Raad na aankomst van Abraham in
Westerbork wordt toegevoegd: ‘Amersfoort’.
12
Zie RAN 2_40193 Correspondentie over Verordening 6/1941, o.a. p.30, 128, 129 (ook te vinden
op deze site). Ook speelde bij sommigen nog even de vraag of zij die tot de Portugees Israëlitische
Gemeente behoorden wel als ‘vol-joden’ konden worden beschouwd. ‘De Portugese joden
hadden zich bij de aanmelding in het kader van VO 6/41 vrijwel allemaal als ‘voljoods’
opgegeven. Er waren ca. 4300 personen lid van de Portugees Israëlitische Gemeente (PIG) te
Amsterdam en op hun Joodsche Raadkaarten werd het stempel PIG geplaatst. Op initiatief van
de oud-rechter N. de Benedetty werd vanaf de herfst van 1941 getracht om hen niet onder de
raciale categorie ‘vol-joods’ te laten vallen.’ (In: Raymund Schütz, Vermoedelijk op transport, p.
40.) Ook op de kaart van Abraham Mendes da Costa stond deze stempel. Misschien ging hij de
straat op zonder ‘Jodenster’.
13
De beschikking van Rauter onder meer in NIOD 101b_103.
10
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stuurde,14 maar Mendes was toen al lang van Amersfoort overgebracht naar
Westerbork, en van daar op 24 juli 1942 naar Auschwitz-Birkenau, waar hij op 26 juli
aankwam. Jacques Peeper zat ook in die trein en vertelde: ‘Na twee dagen reizen
kwamen wij ’s nachts om ongeveer 2 uur aan in wat later Birkenau bleek te zijn. Vanuit
de verte zagen wij de lichtjes van de omheining reeds. Bij aankomst werden de portieren
opengemaakt door de SS’ers, die met stokken bewapend waren en ons praktisch uit de
trein sloegen.’15 Na twee maanden werken in de hel van Birkenau werd Abraham
vermoord.
Mogelijk de eerste die vanuit Nijmegen naar Auschwitz werd gedeporteerd was Israël
(Julius) Cohen. Hij was op 10 mei 1942 opgeroepen om op het politiebureau te
verschijnen, op grond van de beschuldiging dat hij geen Jodenster droeg. Dat feit was al
voldoende om hem op te pakken. Eerder was hem door de politie verteld dat hij als
‘gemengd gehuwde’ geen Jodenster hoefde te dragen (wat niet zo was). Zijn vrouw was
katholiek, de kinderen werden katholiek opgevoed. Hij droeg er dus geen. Hij zat eerst
gevangen in Arnhem op de Aussenstelle aan de Utrechtseweg (SiPo). Daar schreef hij
een brief aan zijn gezin.16 Hij werd van daar overgebracht naar KL Amersfoort, mogelijk
eerst nog even naar de Strafgevangenis in Scheveningen. Op 16 juli 1942 vertrok vanuit
station Hooghalen de tweede trein van Nederland naar Auschwitz. In deze trein
bevonden zich 895 gedetineerden onder wie 309 gevangenen die toen waren
overgebracht uit Kamp Amersfoort. De trein kwam op 17 juli 1942 aan in Auschwitz.
Vrijwel zeker was Julius onder hen.
Julius was getrouwd met Marie-Louise Constant, van oorsprong een Belgische;
samen hadden ze zeven kinderen. Wat konden de achterblijvers doen? De moeder bleef
met de jongere kinderen in Nijmegen, maar de oudere zonen vertrokken. Mozes (Maup)
vertrok richting Portugal met de bedoeling om van daaruit naar Engeland te gaan, maar
hij strandde ergens in Frankrijk. Jacques dook onder in de sportschool van Van Stokkum,
Wilhelminasingel 10, en als het daar te riskant leek, mocht hij ook af en toe bij dokter
Groeneveld verblijven. En Hartog (Herman) ging eerst naar het gezin van zijn verloofde
Thea Hendriks in Beuningen en trok vervolgens verder naar Beauvais in Frankrijk.17
Dan het gezin van Leentje Cohen en Jacob Levitus, hun dochters Henriëtte en Yvonne
met nog de vriend van Henriëtte, Jacob de Jong. Hun lunchroom aan de Grote Markt
was al geconfisqueerd en stond namens de Niederländische Grundstückverwaltung
onder beheer van makelaar Claase. Die instantie streek het geld op toen Claase op 1
juni de zaak verkocht aan Ritz, die er een fascistisch café (‘De Duitsche Taverne’)
begon.18 Zonder zaak, zonder inkomen, zonder toekomst zaten ze in hun huis aan de
Vossenlaan 28. Maar er volgde meer. Op 9 augustus kwam bij de politie het bericht
14

Zie Algemeen Politieblad, 21 januari 1943. En: RAN 2_40203 Lijst van Gevluchte Joden (ook op
deze site) en ons artikel Het bevolkingsregister in overeenstemming brengen met de feiten op
deze site.
15
Aangehaald in: Guus Luijters, In memoriam, Amsterdam 2012, p.65.
16
De brief staat integraal in het boek van Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen, Nijmegen,
2019, p.347. De verplichting om de Jodenster te dragen bestond vanaf 3 mei 1942 en gold voor
alle Joden van 6 jaar en ouder; per persoon kon men voorlopig maximaal 4 sterren kopen, per 4
sterren (of minder) één textielpunt, prijs per ster 4 cent door de dragers zelf te betalen. De aan
Joden opgelegde verplichting om een onderscheidend teken te dragen kent een lange
geschiedenis en is van oorsprong een bedenksel van de Rooms-Katholieke Kerk.
17
De gegevens komen vooral uit Bart Janssen, o.c., pp.345-351. Zijn mooie verslag is vooral
gebaseerd op gesprekken met een andere broer, de in die jaren nog jonge Anton.
18
RAN 85_6102, zie ook advertenties in de Zwarte Soldaat. En ook in de Verkaufsbücher, ook op
deze site.
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binnen dat de verblijfplaats van het gezin ‘onbekend’ was nadat er enkele dagen eerder
was ingebroken in hun huis. Het ging niet zomaar om een inbraak: er werd veel gestolen,
maar de opzet was vooral om het gezin te terroriseren. ‘Op Donderdag 6-8-1942 te
18,30 uur heeft de Jood Jacob Levitus wonende Vossenlaan no. 28 te Nijmegen, aan zijn
woning bezoek gehad van twee tot nog toe onbekende mannen, waarop Levitus met
zijn vrouw en dochtertje is gevlucht. Kort daarop is vermoedelijk door inklimming uit de
woning het aanwezige geld, en in den nacht van 7-8-1942 door forcering van een ruitje
in de voordeur een groot gedeelte van de aanwezige huisraad geroofd. Blijkens
getuigenverklaring in de buurt, heeft Levitus geruimen tijd tevoren een schriftelijke
bedreiging ontvangen, onderteekend met: “een N.S.N.A.P. man.” Een van
vorenbedoelde mannen sprak in de Duitsche taal en heeft aan een jongen in de buurt
een legitimatiebewijs getoond, waarop een Duitsche Adelaar en een foto voorkwam.
Aan de hand van de getuigenverklaringen wordt vermoed dat Levitus gechanteerd is en
onder bedreiging is gevlucht. Zijn verblijfplaats is onbekend,’ zo meldt het bericht.19

Algemeen Politieblad van 20 augustus 1942, ‘sedert 6 Aug. 1942 onwettig uit zijn gemeente afwezige
Joden’.

Voor het gezin begon een lange reis door Nederland, België en Frankrijk, waar ze, na
ook nog verder naar het zuiden te zijn getrokken, uiteindelijk probeerden om de
Zwitserse grens over te steken. Alleen Henriëtte en haar vriend Jacob lukte dat. Afgemat
keerden de drie anderen naar Nijmegen terug. Van Gaalen, bij wie ze uiteindelijk ruim
een jaar zouden verblijven, beschreef hun aankomst als volgt: ‘Van Gaalen beschrijft
hoe Yvonne, Jacob en Leentje op 8 januari 1943 bij hem aankwamen. Ze hadden een
zwerftocht van zes weken door Frankrijk, met name in de buurt van de Zwitserse grens,
achter de rug en hadden zich al die tijd niet kunnen verzorgen.’20 Yvonne ging naar de
dochter van Van Gaalen in Terwinselen en overleefde zoals haar zus de oorlog, maar
Jacob Levitus en Leentje de Jong werden opgepakt, nadat hun verblijfplaats aan de
politie was doorgegeven door Peeters aan de Broerdijk.21
Ook Jacob Frank en zijn broer Lehman werden feitelijk gepusht om ondergronds te
gaan, ook al speelden ze blijkbaar al wat langer met die gedachte. Jacob woonde nog in
hun ouderlijk huis op het Kelfkensbos, Lehman was na zijn huwelijk met Hendrika de
19

RAN OSAN 19_6011.
RAN 146_7, Collectie vooronderzoek Rogier; gereformeerden tijdens de oorlog. Verslagen van
onder meer Rijpkema en Van Gaalen.
21
Voor meer details over de arrestatie, zie de Namenlijst. De arrestatie wordt beschreven in
diverse stukken in het CABR (Nat. Archief).
20
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Beer verhuisd naar de Ubbergseveldweg. Jacob was in dubio: in augustus 1941 sprak hij
met Jacob van Spier, die op de St. Annastraat woonde, over samen onderduiken. Wat
Jacob niet kon weten was dat deze Van Spier alles overseinde aan de Politieke Dienst
van de Gemeentepolitie Nijmegen en zo stond op 25 augustus 194222 agent Wiebe bij
hem aan de deur, die hem concrete voorstellen voorlegde. Jacob wantrouwde de zaak
al direct en ging naar zijn oom Marcus Frank op de Oude Stadsgracht. Vanuit dat adres
liet hij zich door de man van een van zijn zussen naar een onderduikadres in Arnhem
brengen.23 Dat was net op tijd, want diezelfde avond viel de politie het huis aan het
Kelfkensbos binnen, waar zijn moeder Alida Bronkhorst en zijn zus Charlotte werden
opgepakt en heel wat spullen en drank werden geroofd.24 Hendrica de Beer en de broer
van Jacob, Lehman, hebben in deze inval waarschijnlijk een aanleiding gezien om
onmiddellijk ondergronds te gaan. Zij staan vermeld in een bericht in het Algemeen
Politieblad van 3 september 1942.
Lehman en Hendrika werden op of rond 1 juni 1943 opgepakt en naar
Westerbork overgebracht. Eind augustus werden zij verder gedeporteerd naar
Auschwitz, waar Hendrika direct werd vermoord en Lehman ruim een half jaar later.
Jacob slaagde erin om uit handen van de politie te blijven, wij weten niet of hij in
Arnhem bleef. Diny Vrengel25 vertelt dat Nathan Minco samen met iemand met de naam
Ben Frank onderdook bij de familie Gerritsen-Van Kampen in Batenburg, waar meerdere
Joodse onderduikers een veilig heenkomen vonden. Wij nemen vanwege de verdere
context aan dat zij hier inderdaad doelt op Jacob Frank van het Kelfkensbos.

22

Wij hebben de indruk dat Jacob zich hier vergist in de datum, gezien het verloop van het
verhaal en ook gezien het feit dat zijn naam al op 27 augustus in een opsporingsbericht in het
Algemeen Politiebericht stond. Het ligt meer voor de hand dat Wiebe enkele dagen eerder bij
hem aan de deur stond, dat hij toen naar Marcus ging en op 24 of 25 augustus naar Arnhem.
Letterlijk zegt Jacob: ‘Hierna heb ik Wiebe, voornoemd, zijn adres gevraagd en hem
medegedeeld, dat ik de volgende dag bij hem zou komen, om verder af te spreken. Enige dagen
van te voren had ik met mijn zwager afgesproken, dat hij mij op 25 Augustus 1942, des avonds
te omstreeks 10 uur, af zou halen en naar Arnhem zou brengen, alwaar ik onder zou duiken. Door
het gesprek met Wiebe, heb ik toen mijn plan gewijzigd en heb reeds eerder mijn woning
verlaten en bij een oom van mij, wonende te Nijmegen, aan de Oude Stadgracht, de komst van
mijn zwager afgewacht.’ CABR PRA AFD. NIJMEGEN - PROCES VERBAAL 92, A.H. Wiebe (20-121897), Inv.nr. 6744; o.a. Frank, Kelfkensbos. In: Nationaal Archief.
23
Over Marcus Frank hebben we een artikel op onze site geplaatst. Over de verklaring die Jacob
na de oorlog aflegde tegenover het onderzoeksteam, zie in onze Namenlijst, vooral ook onder
Charlotte Frank.
24
Zie ook CABR PRA AFD. NIJMEGEN - PROCES VERBAAL 92; en ook het boek Jodenjacht (red.
Van Liempt) wijdt meerdere passages aan deze inval. Zie ook onze Namenlijst onder Charlotte
Frank, Alida Bronkhorst, Jacob Frank en Lehman Frank.
25
Interview van Jan Driever met Diny Vrengel, RAN 579_117, ook op deze site.
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Algemeen Politieblad, 27 augustus 1942.

Zeker niet naar een werkkamp
Vanaf begin april 1942 kregen meerdere Joodse mannen in Nijmegen een oproep voor
een van de Joodse werkkampen. Zo’n oproep gaf bij een aantal van hen de doorslag om
weg te wezen. Dit was bijvoorbeeld het geval met de familie Gotlieb, die in de Burghardt
van den Berghstraat woonde. Zoon Arthur dook onder, maar werd al bijna meteen weer
opgepakt, op dezelfde dag als zijn vader Herman. Zij werden vastgezet en twee weken
later vervoerd naar Westerbork; een dag later richting Auschwitz. Arthur werd
hoogstwaarschijnlijk in Kosel, misschien in Birkenau, de trein uitgedreven en stierf daar
niet veel later. Zijn vader werd direct in Auschwitz vergast. Hermans vrouw, Theresia,
dook in deze periode met haar beide dochters Willy Karla en Karla Willy onder op de
Graafseweg, op hetzelfde adres waar eerder haar zoon Arthur Max was opgepakt.26 En
ook Joseph Gotlieb, de broer van Theresia, die eerder als docent in Tiel was ontslagen
omdat hij Jood was en tot dan nog had gewerkt aan het Joods Lyceum in Arnhem, dook
begin of half september onder.27 Zijn naam verscheen in een opsporingsbericht in het
Algemeen Politieblad van 24 september 1942.
Ook Raphaël Rosen Jacobson, die in 1940 vanuit Wassenaar in Nijmegen was komen
wonen, ging vroeg weg. Hij was ergens begin 1942 opgepakt, maar op de een of andere
manier weer vrijgelaten. Eerder had hij zijn ‘voljoodse’ afkomst nog aangevochten.28 Hij
besloot met zijn broer te vertrekken. Zijn broer Eduard schreef hierover na de oorlog
een boek. Toen deze Eduard voor een werkkamp werd opgeroepen, besloot hij niet
vrijwillig te gaan. Liever ontvluchtte hij Nederland, vanwege de houding van de
Nederlandse bevolking en om aan geallieerde zijde militair aan de oorlog deel te nemen.
26

Theresia, haar dochters en ook haar broer Joseph overleefden de oorlog. Uit de naoorlogse
verhoren kwam naar voren dat de agent Van Elferen, die Arthur had opgepakt, op de hoogte was
van hun onderduikadres en hen daar ook wel bezocht. Theresia legde tijdens het proces tegen
Van Elferen verklaringen à decharge af. Van Elferen was een van de agenten van de Politieke
Dienst van de Gemeentepolitie, evenals o.a. de ook in dit artikel genoemde Wiebe en Hidskes.
We nemen vooralsnog aan dat de drie vrouwen ergens tussen 2 en 16 september onderdoken.
Andere leden van de familie Gotlieb werden opgepakt tijdens de razzia van 16 september 1942.
Meer hierover in ons artikel over deze razzia op deze site.
27
Het kan niet anders dan dat hij een Sperre had op grond van zijn werk bij het Joods Lyceum
aan de Marktstraat in Arnhem. Hij keek om zich heen, ook op het Lyceum, en zag de ‘ondergang’.
28
Zie RAN 2_40193, op deze site; daar p.187.
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Samen met zijn broer, Raphaël dus, die onverwacht uit de gevangenis werd vrijgelaten
en nog iemand, vertrok hij uit Nederland. De drie mannen werden via België naar het
niet-bezette deel van Frankrijk gegidst. Vlak voordat ze met hun gids de demarcatielijn
wilden oversteken, werden ze gearresteerd en naar de gevangenis van Romantin
gebracht. De twee broers werden veroordeeld tot zes weken gevangenis, maar omdat
zij zich inzetten voor hun zwaarder gestrafte maat, werden ze gedrieën op transport
gesteld. De twee broers wisten echter te ontsnappen door uit de trein te springen.29 Een
wikipagina over hem en met name over zijn broer meldt dat hij kort na de deportatie
van zijn moeder naar Auschwitz naar Frankrijk vluchtte, en vervolgens naar Spanje. Daar
zat hij een tijd vast. Hij arriveerde in maart 1944 in Engeland en keerde na de oorlog in
Nijmegen terug.
De broers Pels, Simon, Isaäc, Nathan en Andries, kregen alle vier een oproep voor een
Joods werkkamp. Simon lag in het Joodse ziekenhuis aan de St. Annastraat,30 waarmee
hij hoopte te ontsnappen aan de keuring. Hij, zijn vrouw en kind, nog een baby, en ook
zijn ouders werden op 16 september 1942 opgepakt. Jetje Pais en Evaline werden
enkele dagen later vermoord, Simon zelf iets later.31 De andere drie besloten kort
daarvoor onder te duiken en woonden rond 1 september een kleine maand op de
Nijmeegse Baan, totdat ze daar weg moesten. Samen zaten ze ook nog even bij de
familie Kruitwagen in Hees en bij de familie Pee in de Jan van Galenstraat. Nathan
besloot tenslotte terug te keren naar Hees, naar de woning van Kruitwagen, Dorpsstraat
67.32 Zijn vriendin, Greetje Aelberts, trof het ongeluk dat ze de zus was van de vrouw
van makelaar Claase. Volgens Wiebe haalde deze zijn zus Greetje persoonlijk op uit het
huis van hun vader, toen Hidskes en Wiebe haar zochten. Wiebe, Hidskes en ook Isaäc
Pels zijn van mening dat Claase het onderduikadres van Nathan had doorgegeven aan
de politie. Hoe dan ook, Nathan werd op 13 mei 1944 opgepakt,33 naar Westerbork
vervoerd, van daar naar Auschwitz, verder naar Groß-Rosen, dan naar kamp
Buchenwald, waar hij, op 3 maart 1945, in het Kranken Bau werd opgenomen. Hier
overleed hij op 8 maart 1945, omstreeks 10.15 uur, volgens een kamparts aan de
gevolgen van een maag- en darmcatarre.34
Isaäc zegt nog: ‘Ik heb wel een seintje gekregen, van wie weet ik niet meer, dat
de jongelui opgepakt zouden worden. Ik ben toen naar Enkhuizen gegaan.’ Erna was hij
nog bij Van Den Berg-Hulsman (Mr. Franckenstraat), bij Otten (Huygensweg) en bij
notaris Hekking. Frans van Burken35 was vaak degene die de adressen regelde. Het
langste zou Isaäc verblijven bij de familie Meeuwse in Lent, tot daar de Duitsers zich ook
definitief terugtrokken. Ook zijn broer Andries overleefde deze helse jaren. Andries was
het langste ondergedoken bij het slagersechtpaar Evert Buurman en Anna Salemink
(oom en tante van Eef Hofs) aan de Molenstraat in Angeren. ‘Dries en Evert Buurman
29

Deze beschrijving van de tocht is gebaseerd op een samenvatting van NIOD 244-1115,
‘egodocumenten’. De naam van Raphael komt wel voor op RAN 2_40203, ‘Lijst van Joden die
naar een kamp zijn gegaan’. Hij was, toen de lijst werd gemaakt, allang gevlogen. Wel zou hij dus
eerder gevangen hebben gezeten, aldus zijn broer.
30
Het ziekenhuisje aan St. Annastraat 69 werd beheerd door de hoofdverpleegster Josephine
Gersons, het zat bij haar in huis. David Hollander was er arts.
31
Zie hierover ons artikel over de razzia op 16 september op deze site.
32
De Dorpsstraat heet nu Schependomlaan. De gegevens hier zijn deels gebaseerd op een
interview van Jan Driever met Isaäc Pels, RAN 579_117, interview 26.
33
Zie ook Surveillancedagboek Politie, deels op deze site. Verder ook: CABR Nathan Pels, Andries
Pels; uit: Inv.nr. 23 III / BS Arnhem 62 / PRA Zutphen 1283 (Wiebe); 60; in Nationaal Archief. Zie
ook bericht uit Algemeen Politieblad op volgende pagina.
34
Zie ook Sterbeurkunde van Nathan Pels, KL Buchenwald.
35
Frans van Burken, 1899-1965, een van de centrale figuren in de LO-Nijmegen.
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kenden elkaar via het slachthuis in Nijmegen. Dries is in 1942 of begin 1943 met Evert
naar Angeren gegaan. Op zijn onderduikadres aan de Molenstraat was hij volgens zijn
persoonsbewijs Jan Houben en was zijn godsdienst Protestant.’ Er was daar nog een
onderduiker, Hans Janssen, een uit Assen afkomstige priesterstudent zonder
persoonsbewijs. Deze hield tijdens de zeker ook in Angeren hevige gevechten tijdens de
Market Garden-operaties een dagboek bij.36 Deze Hans kan wel de distributiebonnen in
het dorp ophalen en beide onderduikers voelen zich redelijk veilig in het dorp. Andries
Pels werkt als slagersknecht bij de onderduikgever. Hans beschrijft hoe het huis geraakt
wordt en hoe Duitsers soms het huis binnengaan. Bij onraad werden ze gewaarschuwd,
soms door de plaatselijke veldwachter Stevens. Dries en Hans zochten dan hun heil
onder meer tussen de bonenstaken of op de hooizolder van de familie Hofs. Op 13
oktober 1944 komt de sommatie dat alle inwoners Angeren moeten verlaten. De familie
Buurman en ook Andries Pels komen dan na een lange voettocht in Dieren terecht. Ze
verblijven daar in een schuur achter een huis en slagen er gelukkig in distributiebonnen
te verkrijgen.37

Juli 1944 staan voor de winkel van de slagerszaak van Evert Buurman aan de Molenstraat v.l.n.r.: Dries
Pels, Anna Buurman-Salemink met haar nichtje Annie Brouwer, Evert Buurman en Hans Janssen. Bron:
artikel Eef Hofs. Zie noot 36.

Iemand die zeker in deze periode een veilig heenkomen moet hebben gezocht maar
over wie dit nergens vermeld staat, is Julius de Haas. Hij woonde met zijn zus Gezina en
zijn broer Leopold op de Van Oldenbarneveltstraat 69. Gezina was in juli getrouwd met
Jacob Zaligman uit Meppel. Jacob had kennelijk in augustus nog in Meppel een oproep
gekregen om naar het Joodse werkkamp Linde onder Hoogeveen te gaan, en daaraan
ook gehoor gegeven, want hij werd op 18 augustus 1942 overgebracht van werkkamp
Linde naar Westerbork. Leopold en Gezina werden op 16 september 1942 in Nijmegen
opgepakt, waarschijnlijk, zo denken wij, omdat Leopold en Julius de oproep naast zich

36

Zie: Eef Hofs, Dagboek van een onderduiker. De beruchte septemberdagen van 1944 gezien
vanuit Angeren. Deel 1 in Angers Verleden, jaargang 1 nummer 1 p.20-25 en deel 2 in Angers
Verleden, jaargang 1 nummer 2, p.26-30.
37
Gegevens over het verblijf in Angeren van Andries (Dries) Pels vooral uit het genoemde
dagboek van Hans Janssen en op basis van aan ons door Eef Hofs verschafte informatie.
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neer hadden gelegd. De politie rekende Gezina en Leopold in, maar Julius was kennelijk
niet thuis. Hij meldde zich na de bevrijding in Eindhoven bij het Joodse comité.38
Ook Kurt Polak kreeg een oproep. Misschien had hij al berichten ontvangen van zijn
broer Fritz, die in het Joodse werkkamp Wittebrink39 bij Hummelo zat, ook al weten we
nu niet precies vanaf welk moment. Kurt dook onder, op 10 september 1942 werd hij
vermeld in een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad, samen met de broers
Pels, ‘die sedert 27 augustus 1942 voortvluchtig zijn.’ Zijn vader Emil40 en zijn broer Hans
en ook de bij hen inwonende Helene Stern werden op 16 september 1942 opgepakt, op
18 september vervoerd naar Auschwitz en daar onmiddellijk vergast – alleen Hans zou
nog enige tijd dwangarbeid verrichten. Zijn broer Fritz werd op 3 oktober 1942
overgebracht van Wittebrink naar Westerbork zoals duizenden mannen op die dagen
vanuit de werkkampen daarheen werden gebracht. Fritz zou nog even moeten ‘werken’
in Birkenau alvorens te worden omgebracht.
We weten niet waar Kurt zich verborgen hield, heel waarschijnlijk is wel dat hij
begin januari 1943 werd opgepakt. Van de 750 Joden in de trein van 11 januari naar
Auschwitz worden 88 mannen en 101 vrouwen ‘geselecteerd’ voor arbeid, onder wie
Kurt. Arbeid maakt vrij; hij bezweek in of rond april 1943.

Algemeen Politieblad, 10 september 1942

September 1942
Het is september 1942. Iedereen wist min of meer wat er zich afspeelde, of moest toch
wel sterke vermoedens hebben gehad dat de fascisten erop uit waren alle Joden te
achtervolgen. Sommigen vertrouwden misschien nog op de vrijstellingen, de Sperren,
38

Gegevens bij United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). De enige andere
verwijzing naar zijn vlucht vinden we op de site Dutchjewry onder Gezina (Suzy) de Haas: ‘Susi [=
Gezina] had in Nijmegen de zorg voor haar broers, bv met eten koken. Later heeft Susi met haar
echtgenoot nog een aantal bedrijven en huizen in bezit gehad, waardoor ze nogal "vast" zat toen
Julius wilde vluchten. Hij is daarop alleen gegaan en als enige overlevende uit de oorlog
teruggekomen, na ondergedoken te hebben gezeten.’ Het Centraal Registratiebureau voor
Joden in Eindhoven probeerde vanaf begin maart 1945 gegevens te verzamelen over Joden die
uit de onderduik terugkeerden of uit de concentratiekampen.
39
We leiden uit gegevens af dat er vanaf begin augustus 1942 meerdere mannen uit Nijmegen
in dat kamp verbleven.
40
De vader en de drie zonen woonden op de Barbarossastraat. De vrouw van Emil was eerder
overleden.
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die net in die periode na bemiddeling van de Amsterdamse Joodse Raad aan zo’n 7500
Joden waren verstrekt. Maar er was geen enkel zicht op het einde van de barbarij. In
Nijmegen waren op 2 augustus Joden opgepakt en afgevoerd, op 16 september volgde
de eerste grotere razzia. Tussendoor waren meerdere Joden als ‘strafgeval’ opgepakt.
Onderduik werd bittere noodzaak, maar was een bijzonder moeilijke opgave. Je wist
niet hoelang het zou duren, zelfs niet of er ooit een einde aan zou komen. Je had
misschien geen vervalst persoonsbewijs en bijna zeker geen distributiestamkaart en
andere bescheiden. Bovenal: hoe moest je iemand vinden die bereid was je op te
nemen? Voor zover bekend functioneerde er in die periode geen echt
onderduiknetwerk in Nijmegen. Ook de wetenschap dat je direct afgevoerd zou worden
als je werd betrapt knaagde. Wat was de beste keuze tussen twee kwaden?
Wij gaan ervanuit dat in september nog niet veel Joden uit Nijmegen onderdoken, wij
menen in totaal tien. Jozef Drielsma en Elisabeth doken ergens onder in Twente41 en zij
namen Clara Teig met zich mee. Clara was op 20 januari 1939 met haar broer Richard
en zonder enige bagage en zonder te weten waar ze waren op het station in Nijmegen
aangekomen, waar ze werden opgewacht door het Vluchtelingencomité van rabbijn
Alexander Salomons. Ook Elisabeth en Jozef stonden er al. De meisjes, zo was toen de
gang van zaken, zouden worden ondergebracht in families, de jongens in een
kinderkamp. Clara ging mee naar het huis op de Oranjesingel, Richard reisde door naar
het tehuis Jozeboko (eigenlijk een tehuis voor Joodse wezen, eind jaren 30 ook een
opvang voor gevluchte Joodse kinderen) in Wijk aan Zee. Richard verhaalt in 201542 hoe
Clara met het echtpaar Drielsma mee in onderduik gaat in een ‘attic’, een vliering. Na
de oorlog zouden ze weer herenigd worden.43
Het huurhuis aan de Oranjesingel 49 werd al snel verzegeld en
politiecommissaris Van Dijk schreef aan de burgemeester: ‘De verzegelde huizen blijven
in dien toestand totdat een daarvoor aangewezen Sonderkommando zal overgaan tot
ontzegeling en ontruiming. Aangezien van de meeste dezer huizen de sleutels bij dit
Sonderkommando berusten kunnen deze woningen niet betreden worden. Voor zoover
de woningen werden ontruimd zijn de boedels opgeslagen in het voormalige
“Unitas”.’44

41

Hier terzijde: Twente was een van de streken, zoals ook sommige delen van Friesland en
Noord-Limburg, waar veel onderduikadressen gevonden werden. Ook Joden uit Twente zelf
vonden er relatief vaker onderdak en het aantal ‘overlevende Joden’ in de drie steden daar is er
relatief hoog. Zie bijvoorbeeld de lijsten van het Centraal Registratiebureau voor Joden,
opgemaakt in Eindhoven vanaf maart 1945. Zie ook nog: Croes en Tammes, Gif laten wij niet
voortbestaan, Amsterdam 2006. Dat Twentse Joden relatief vaker onderdoken kan mogelijk ook
nog zijn veroorzaakt door het feit dat hier al in de herfst van 1941 de eerste grotere razzia’s
plaatsvonden buiten Amsterdam. Voor Noord-Limburg zie ook: Herman van Rens, De vervolging
van joden en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, vooral
p.251 e.v.
42
Interview met Richard over zijn oorlogservaringen, te zien en te horen op USHMM. Ook Clara
Drielsma vermeldt de onderduik in september van haar oom, tante en ‘pleegdochter’ in haar
oorlogsverslag dat ze schreef voor Rogier, zie RAN, 146 (Rogier) inv.nr. 50 Oorlogsverslag van
Clara Drielsma.
43
Richard wordt opgepakt, waarschijnlijk in Emmen. Bij de bevrijding zit hij nog in Westerbork.
Zie GMD 1, archief Gem. Westerbork, 80a Lijst van joden, die op bevrijdingsdag in het kamp
Westerbork aanwezig waren. Hij geeft dan als contactadres Drielsma op.
44
Philips, directeur van de Gemeente Gasfabriek en Waterleiding, klaagt erover dat hij in deze
huizen waaronder dit pand, de meters niet kan laten opnemen. Zie ook RAN 2_40213, ook te
vinden op deze site.
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Rond 20 september 1942 gingen Anny Stahl en Walter Weinberg, die in 1940 drie
weken voor de Duitse inval in Haarlem joods gehuwd waren, ondergronds. Zij hoorden
bij de groep die in oktober 1940 naar Nijmegen was gekomen. Misschien deden er in
deze periode, september 1942, geruchten de ronde dat er een razzia zou komen op
Duitse Joden.45 Wij weten het niet, we weten nu alleen dat zij ergens in Nederland
onderdoken en na de oorlog naar Uruguay vertrokken.46
Cato Zilversmit en Elie Kaufman trokken met hun twee zonen kort na de Duitse inval
naar Rotterdam, waar hun derde zoon Carel Albert blijkbaar al woonde, maar ze
keerden terug naar Nijmegen. We nemen aan dat ze in 1942 weer naar Rotterdam zijn
teruggekeerd en dat ze daar eind februari 1944 werden opgepakt. Op de kaart van de
Joodse Raad werd vermeld dat het gezin op 1 maart 1944 in Westerbork aankwam met
de toevoeging: van Rotterdam (er zou ook Amsterdam kunnen staan). Carel Albert komt
een week later in het Drentse ‘doorgangskamp’ terecht, maar dan zijn zijn ouders en
broers al verder gedeporteerd.

Uitsnede uit de lijst die het hoofd van de afdeling Bevolking van de gemeente Nijmegen, Frans
Wilbers, maakte van gevluchte Joden (d.d. december 1942). David Reens en Wilhelmina van Es.

David Reens zocht in diezelfde periode een schuilplaats, samen met zijn vrouw
Wilhelmina van Es. ‘Dat iemand zoiets doet’, moet de Chef van de afd. Bevolking,
Wilbers gedacht hebben, toen hij de lijst ‘Gevluchte Joden’ opmaakte: Wilhelmina is
immers de enige niet-Joodse vrouw op deze lijst, die hij uiteraard vergeleken zal hebben
met de door hem na de aanmeldingen van februari 1941 opgestelde lijst met ‘Joden te
Nijmegen’. ‘echtgenoote van David Reens; zij is echter ARISCH !!’, typt hij achter haar
naam.47 De aanhouding van David wordt verzocht in een bericht in het Algemeen
Politieblad van 24 september 1942, zijn vrouw wordt hierin niet genoemd. David had
daarvoor, wanneer precies weten wij niet, een oproep gekregen om naar een werkkamp
te gaan. De NSB-arts Feitsma48 keurde hem goed maar om onduidelijke redenen hoefde
hij nog niet te gaan. In september 1942, kreeg David een seintje van Spijkstra dat ze hem
alsnog zouden komen halen. Hij zat op dat moment in het verzet, samen met onder
meer zijn vrouw verzorgde hij valse Ausweise en persoonsbewijzen; de stempels krijgen
ze van drukkerij Van der Vee in de Molenstraat. Louis Leermans, Tjerk Spijkstra en Ep
45

Zie Noot 22 in ons artikel over de razzia op 16 september.
Vlothoer Anzeiger, 28 november 2006.
47
Zie RAN 2_40203, Gevluchte Joden, op deze site. Bij de lijst uit 1941 gaat het om RAN 2_40195,
eveneens op deze site. Het opsporingsbericht in Algemeen Politieblad, 2065, 24 september 1942
(38).
48
David Reens noemt hem in het interview Feitsma, maar het moet wel gaan om de NSB’er
Feikema. Deze gynaecoloog van de Canisiussingel zien we in meerdere rollen. Hij is ook aanwezig
in de HBS aan de Kronenburgersingel, waar in de avond en nacht van 17 november 1942 196
Joden werden samengedreven. ‘Die was volkomen fout, hij was NSB’er en de manier waarop hij
de mensen keurde doet me echt denken aan nazi-systemen’, zegt David Reens over hem. Zie
RAN 579_117, Interviews Jan Driever nr. 23; David Reens. Over Feikema, zie ook RAN 575_53
(GGD). Feikema schreef ook in ‘Volk en Vaderland’, bijv. 10 juli 1942.
46
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Brendel49 besloten toen om David naar Rotterdam te brengen. Met Ep Brendel fietste
hij eerst naar Elst en samen gingen ze verder naar Rotterdam.
Die avond werd zijn huis in de Paulus Potterstraat omsingeld door Van Dijk,
Wanders, Wiebe, De Ruiter en anderen. Zij doorzochten alles, zijn vrouw liet niets los.
In de week erop bleven ze iedere dag langskomen. Wilhelmina ging vervolgens ook naar
Rotterdam om zich daar verborgen te houden en te werken in de verzetsbeweging.
David verbleef verder in Haarlem en in Wageningen. Ten slotte was tot aan de bevrijding
het huis van de moeder van Wilhelmina aan de Van ’t Santstraat hun schuilplaats.
David vernam dat zijn ouders in Amsterdam werden opgepakt omdat hij zelf
was ondergedoken: ‘Mijn ouders zijn namelijk het slachtoffer geworden van mijn
verdwijnen in de oorlogsjaren. Ze zijn beiden opgepakt. Mijn vader was Jood, mijn
moeder niet, die was van gereformeerde huize. Toen ik door de politie gezocht werd,
zijn ze naar hun ouderlijke huis in Amsterdam gegaan. Ze hebben mijn vader
meegenomen. Mijn moeder wilde hem niet alleen laten gaan en is hem gevolgd. Ze zijn
in Westerbork terechtgekomen en daarna naar Sobibor gebracht, waar ze in 1942 in de
gaskamers zijn omgekomen.’ Het zijn de traumatische gevolgen van de beslissing om
niet mee te werken met het terroristische regiem. David bedoelde hier overigens 1943:
zijn moeder Debora Snit en zijn vader Mozes Reens werden beiden op 1 april 1943 of
de dag ervoor naar Kamp Westerbork getransporteerd, op 6 april verder gedeporteerd
en op 9 april vermoord.50 Het is waarschijnlijk dat zijn moeder in Duitse ogen wel ‘Joods’
was, zelf staat David ook als ‘voljoods’ (J) geregistreerd in Nijmegen. We mogen
aannemen dat zij beiden toch opgepakt zouden zijn – hoe dan ook heeft alleen de
gedachte aan schuld hieraan een stempel gedrukt op het verdere leven van David.
Wilhelmina was eerder nog een keer naar de Moerdijkstraat in Amsterdam
gegaan om de ouders van David op te zoeken. ‘Mijn vader heeft toen gezegd: “Zeg me
maar niet waar hij zit, dan kan ik het ook nooit verder vertellen.” Een dag of wat later
zijn ze toch bij hem gekomen. Toen hebben ze hem voor de keus gesteld: zeggen waar
ik zat of meegaan. Toen moet mijn vader gezegd hebben dat hij niet wist waar ik zat.
Dat hadden de buren gehoord.’ De ouders sturen nog een kaart vanuit gevangenschap
naar de bovenburen op 31 maart.51
Catharina Adelaar, haar broer Maurits en diens vrouw Sophia van Lier gingen samen
begin oktober 1942 ondergronds. Zij dreven samen een klein pension aan de Berg en
Dalseweg met beneden een eetzaaltje, in een huis op de hoek met de Sophiaweg. Al in
juni werd het pand verder verhuurd.52 Maar niet veel later moest Catharina de
gevaarlijke bovenwereld in, ze was blijkbaar te ziek en behoefde medische hulp. Wij
weten nu niet of dit voor of na de grote razzia van 17 november gebeurde, maar haar
naam staat wel op een lijst van de Gemeente Nijmegen met de naam ‘Joden die te
Nijmegen nog wonen en verklaren zelf of een der huisgenooten ziek te zijn’. Deze
ongedateerde lijst moet wel stammen uit de tweede helft van november 1942. Het ging
er bij deze lijst niet om dat deze mensen niet gedeporteerd werden omdat ze ziek
49

Bekende namen uit het verzet in Nijmegen. Bij An Jansen en Ep Brendel zat Esther Bamberger
ondergedoken. An Jansen komt om in Ravensbrück in november 1944.
50
Gegevens van kaarten Joodse Raad. Hun overlijdensdatum op oorlogsvermisten.nl.
51
Deze gegevens uit Interview met Jan Driever, zie noot 46.
52
Althans volgens Mattern uit Arnhem van de OMNIA Treuhandgesellschaft, die wat later de
liquidatie van de zaak ter hand neemt: ‘Der Jude Maurits Adelaar betrieb in einem gemieteten
Wohnhaus in Nijmegen, Berg en Dalscheweg 420 eine kleine Pension, die aber schon im
1.Halbjahr 1942 aufgegeben sein muess, da das Haus schon seit Juni 1942 wieder anderweitig
vermietet ist. Bei der Polizei war Adelaar nicht bekannt. Beim Einwohnermeldeamt wurde er am
19. Dezember 1942 abgeschrieben.’ Zie: NIOD 094f-5869. Sophia van Lier repareerde verder
Perzische tapijten. Zie RAN 610_679. Mogelijk ook die op de vloer? Zie foto.
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waren, maar omdat ze ‘transportunfähig’ waren, zoals de Judensachbearbeiter van de
Aussenstelle Arnhem, Willy Bühe, het noemde. Het gaf te veel gedoe.

Toen op 9 april 1943 Nijmegen definitief judenrein gemaakt moest worden, werd er voor
de zieken wel iets bedacht: Gabriël, die als werkvrouw bij de Nijmeegse politie werkte,
begeleidde op 9 april 1943 ‘zieke Jodinnen’, onder wie Catharina, naar Westerbork. Ze
nam de plaats in van hoofdinspectrice Geldens van de Kinderpolitie, die hiervoor was
aangewezen maar deze opdracht weigerde. De Joodse zieke mannen, onder wie Levie
de Wijze, werden separaat op dezelfde dag naar Westerbork overgebracht. Gabriël
declareerde ƒ 7,50 voor de door haar gemaakte verblijfskosten in Westerbork.53
Catharina komt die dag in Westerbork in barak 81 terecht, de ziekenbarak, maar niet
voor lang. Al op 13 april wordt zij verder gedeporteerd. Maurits en Sophia overleven dit
alles en heropenen na de oorlog het pension.
Herta van Coevorden en haar man Leo (Lazarus) Beem doken met hun kinderen ook in
oktober onder. De net hiervoor genoemde David Reens vertelt dat ook Lazarus Beem
was gekeurd voor een werkkamp. Zij konden heel waarschijnlijk hun beide kinderen bij
‘pleegouders’ onderbrengen, hun zoon Eddy mogelijk bij het echtpaar Koning in Ter
Aar.54 We weten niet waar de in 1943 tijdens de onderduikperiode geboren Leonie werd
ondergebracht. In het proces tegen politieagent Hidskes kwam ter sprake dat hij de
ouders had aangehouden in Soesterberg. Twee dagen eerder was in Nijmegen de net
de dag ervoor bij Wijnacker op de Tooropstraat 8 ondergedoken broer van Herta,
Siegfried, opgepakt met zijn vrouw Martha van Kleef. Wiebe vond bij hem een
notitieboekje dat leidde naar twee vrouwen in Utrecht, van wie er een onder grote druk
andere adressen doorgaf.55

53

Zie RAN 2_40207, p. 2 en RAN 2_4786 voor de declaratie.
Zie Nieuwe Leidse Courant 10 december 1966.
55
Zie o.a. verslag van proces tegen Hidskes in De Gelderlander, 17 november 1949 en verder de
deels in het Hebreeuws gestelde verklaring van hun zoon Eddy voor Yad Vashem, die ook als
onderduikadres de Amersfoortseweg 48 in Soesterberg en als arrestatiedatum 9 mei 1944
noemde. Zie ook Recherchedagboek RAN 85_3924 en Surveillancedagboek Gemeentepolitie,
RAN 85_2870 (7 mei 1944), te vinden op deze site. Zie ook nog het rapport Berkelaar, RAN
579_394.
54

Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan

www.oorloginnijmegen.nl

17
In augustus of begin september 1942 bracht Diny Vrengel haar vader Abraham naar het
station. Hij had besloten om gehoor te geven aan de oproep om naar het Joodse
werkkamp Wittebrink bij Hummelo te gaan.56 Hij dacht hiermee het beste te doen voor
zijn vrouw en kinderen. ‘Maar toen moest mijn vader zich melden op de Wittebrink bij
Hummelo. Bij de Joodse Raad in de Gerard Noodtstraat zeiden ze tegen hem: “Als jij
gaat, kunnen je vrouw en je dochter rustig thuis blijven.” Zodoende is mijn vader toen
gegaan.’57 In de nacht van 2 op 3 oktober werd hij, zoals alle mannen in de Joodse
werkkampen, door SS’ers overgebracht naar Westerbork. In diezelfde nacht werden
verscheidene echtgenoten en kinderen van deze mannen in Nijmegen – zoals overal in
Nederland – uit hun huizen gesleurd. Op die avond verlieten Diny en haar moeder hun
huis nog na achten, ze gingen naar de familie Minco op de Lange Hezelstraat, waar nog
twee agenten kwamen zoeken. Via de achterdeur bij de Hessenberg probeerden ze op
hun eerste onderduikadres te komen, aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Omdat de
politie teleurgesteld was dat zij deze familieleden van een werkkampman niet kon
oppakken, arresteerden ze enkele anderen die niet op de lijst stonden, in dit geval de
familie De Wijze aan de Pontanusstraat.58
Diny en haar moeder Mientje Eichenwald brachten eerst drie zware maanden
door op hun eerste adres en kregen toen opeens een uitnodiging voor een kerstdiner
bij de familie Bergman aan de Weurtseweg 102, bij het ernaast gelegen Shell-depot en
-kantoor. Daar zagen ze toen ook Nathan Minco, die eerder van een werkkamp naar
Westerbork was gebracht maar uit dat kamp was ontsnapt. Iemand gooide er toen een
brief door de bus waarin stond dat ze niet meer mochten terugkeren naar hun
onderduikadres. Diny bleef daarna verder bij een tante van haar vriend Harry op de
Iepstraat. Haar moeder Mientje gaf bijna de moed op en besloot toen naar kennissen in
Enschede te gaan. Ze hoorde niets over het lot van haar man en over Fokkina en was op
van de zenuwen. ‘In ieder geval zat ze in Enschede en op een gegeven moment is ze
weer aan het dwalen geslagen en dan kwam ze nog wel eens bij mijn vriend aan huis.
Die mensen waren natuurlijk ook bang als ze aan de deur kwam. Ze was dan aan het
zwerven. Dat deed ze vaker en op het laatste hebben ze haar in Arnhem gepakt. Dat is
het laatste geweest wat ik ervan gehoord heb, dat ze haar in Arnhem in een park hebben
opgepakt.’ Dat was in maart 1943, Mientje werd naar het huis van Bewaring gebracht
en van daar op 23 maart naar Westerbork, naar de strafbarak 66. Op 30 maart ging zij

56

Interview met Diny Vrengel, door Frank Eliëns en anderen, te zien op de beeldbank van de site
van het RAN. Er waren al geen inkomsten meer, het kleine bedrijf was onder beheer van een
Verwalter gesteld en hij verliest de verkoopvergunning (en zijn geld), zo vertelt Diena Vrengel
tegen Eric Theloosen, Rond het Joods gedenkteken 12 (in: Benedenstadnieuws). Over Abraham
Vrengel vinden we een brief van OMNIA uit 1943 aan de Wirtschaftsprüfstelle: ‘Betrifft Abraham
Vrengel, Begijnenstraat 11, Li nr. 5903/HA 2/41, Omnia V 170; Bericht; Der Jude Abraham
Vrengel wohnte am obiger Adresse und unterhielt auch ein kleines Lager. Er befasste sich mit
Handel in Säcken. (….) von geringer Bedeutung. [Hij was] beim Kamer van Koophandel nicht
eingeschrieben. Er führte kein Personal (…). Der Jude besass ein Sackstopfmachine, welche auch
verschwunden ist und trotz Nachforderungen nicht mehr gefunden werden konnte. Die
Wohnung wurde durch die Polizei geräumt. (…) Seit Anfang April ist die wieder anderseitig
vermietet. Vrengel wurde etwa Mitte 1942 abgeführt. (…) Mieteschuld 1130.-.’ NIOD 094f_5978.
57
Interview van Jan Driever met Diny Vrengel; RAN 579_117, 35; te vinden op deze site.
58
Diny meent dat ze bij De Wijze uitkwamen omdat deze de volgenden waren in alfabetische
zin. Dat klopt denken wij niet helemaal: dan waren ze naar de bakker De Vries gegaan en zijn
gezin. Zij worden overigens zes weken later opgepakt. Er waren nog anderen dan die in
aanmerking kwamen. Mogelijk gingen ze ook wel naar De Wijze omdat Jacob de Wijze al gekeurd
was voor een Joods Werkkamp, althans volgens Bertha van Gelder in het ook op deze site
geplaatste interview. Waarom Wanders en de zijnen naar de Pontanusstraat gingen, het blijft
gissen.
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daar de trein in, een straftransport, op weg naar Sobibor. Zij werd er vermoord op 2
april 1943.
Uiteindelijk bleef Diny aan het eind van de oorlog zonder directe familie over,
ze had alleen haar vriend Harry nog over, en haar nicht Diena Maas, die in Nijmegen
met haar moeder was ondergedoken in het gezin van haar latere man Jan Snabel, waar
zij werden opgepakt. Diena overleefde Auschwitz, haar moeder niet.59
De zus van Diny, Fokkina, dook al wat eerder onder. Voor de oorlog was zij naar
Amsterdam gegaan omdat ze in Nijmegen geen werk kon vinden. ‘Mijn zuster is vanuit
Amsterdam eerst naar Nijmegen gegaan en daarna is ze vanuit Nijmegen verder gegaan
naar Groningen. Daar hadden wij veel familie wonen (…)’, zegt Diny. In 1941 of begin
1942 kwam ze dus terug naar Nijmegen maar besloot toen in de stad Groningen onder
te duiken. Zij was daar ook actief in het verzet en ging waarschijnlijk ergens in augustus
op zoek naar vier jongens, die daar in de buurt uit een van de Joodse werkkampen waren
ontsnapt om hen naar een onderduikadres te leiden. Maar een NSB’er zag hen lopen en
waarschuwde de politie. Op 27 augustus kwam Fokkina in Westerbork, een dag later al
werd zij verder gedeporteerd en op 31 augustus werd zij vergast in Auschwitz.
Nathan Minco zelf was inderdaad net voor 7 november 1942 ontsnapt uit het Kamp
Westerbork, waar hij als zovelen op of rond 5 oktober vanuit een werkkamp was
gekomen. Hij behoorde daarbij tot de zeer weinigen: in totaal zijn er 210 Joden uit dit
kamp ontkomen.60 Na een ontsnapping volgden er meestal represailles binnen het
kamp. Bovendien had iedereen bij aankomst papieren en distributiebescheiden moeten
inleveren, bij ontsnapping zat je dus zonder. Ook kon er een actie volgen tegen de
verwanten. Zijn broer Sallie en zijn ouders werden opgepakt bij de grote razzia van 17
november 1942, we nemen aan dat dit toch zou zijn gebeurd wanneer Nathan niet was
ondergedoken. Het gezin had kort tevoren nog een poging gedaan weg te komen.
Stoffelen, de zoon van Nel Warnet van de Houtstraat 82, zegt dat zijn moeder een
smeekbede kreeg van het gezin Minco om hen op te nemen: ‘ Ze besloot de pastoor te
raadplegen. Hij heeft haar toen gezegd dat zij als weduwe met drie jonge kinderen dit
grote risico niet mocht aangaan. Daarna hebben wij geen contact meer met het gezin
Minco gehad’.61
Nathan zelf verborg zich tot circa 15 december 1942 ergens in de omgeving van
Westerbork of Hooghalen en keerde daarna terug naar Nijmegen,62 we moeten ons
indenken hoe moeilijk dat geweest moet zijn. In een interview met Jan Driever uit 1985
meldt Ben Companjen dat Mevr. Van de Tempel63 bij hem kwam met een Joodse jongen
genaamd Nathan Menco, voor wie zij een onderduikadres zocht. Hij verbleef enkele
weken bij Ben Companjen en zijn vrouw Judith Dekker. Jacoba Flipse hielp meerdere
Joodse onderduikers aan een adres, in samenwerking met haar man en met C. Alink,
het voormalige SDAP-gemeenteraadslid. Bij de groep rond Alink behoorde verder o.a.
Ed Brendel. Jacoba werkte hierbij ook samen met de in augustus 1944 in Kamp Vught
gefusilleerde Pater Sebald.
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Diena schreef een aangrijpend verslag van de arrestatie, de deportatie en het verblijf in
Auschwitz, dat door haar dochter Roosje is uitgetypt. Zie RAN 579_334. Om de opsporing van
Diena Maas wordt verzocht in een bericht in het Algemeen Politieblad van 21 januari 1943.
60
Wij vermoeden dat hij de enige Nijmegenaar was die dit lukte. Daniël Santcroos, die zich na de
oorlog definitief in Nijmegen vestigde, ontkwam ook uit het kamp. Het aantal van 210 op de site
Drenthe in de oorlog.
61
Bart Janssen, o.c., p.886.
62
Gegevens vermeld op de kaart van de Joodse Raad.
63
Het gaat hier om Jacoba Flipse, vrouw van Van den Tempel, van de Beethovenstraat 71.
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We zagen al dat Nathan rond kerst onderdak had gevonden bij de familie
Bergman aan de Weurtseweg. Diny Vrengel vertelt dat Nathan vervolgens verder ging,
naar de familie Gerritsen-Van Kampen in Batenburg, waar meerdere Joodse
onderduikers een veilig onderkomen vonden. Ook Ben Frank ging er samen met Nathan
heen, maar wij zijn nu niet helemaal zeker op wie zij hier doelt. Het moet wel bijna gaan
om Jacob Frank van het Kelfkensbos.

Arnold de Jong

Ergens in oktober vertrokken ook Estella de Jong, Arnold de Jong en Frederika uit de
stad. Zij waren al eens in 1940 weggegaan, naar Bloemendaal, wat de argwaan had
gewekt van de altijd waakzame ambtenaar Frans Wilbers; hij had hun naam genoteerd
op een lijst met een streepje voor hun naam omdat ze Joods waren.64 In 1941 keerden
ze terug, maar niet voor heel lang. Op 22 oktober 1942 stonden hun namen in een
opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad. In Helden in Midden-Limburg was een
groot kamp, ‘Vrij Nederland’ geheten, waarin zich verzetsmensen en heel wat nietJoodse onderduikers ophielden. De drie leden van het gezin De Jong verbleven in de
naastbij gelegen boerderij van de familie Cornelis Krans.
Het hele kamp, inclusief hun schuilplaats, werd op 18 juli 1943 verraden door
Peter Kessels uit Meijel. Hij zou korte tijd later geliquideerd worden. Toen de SiPo/SD
uit Maastricht arriveerde, hadden de meesten met veel moeite weten te ontkomen.
Maar Estella, Arnold en Frederika werden gegrepen. De familie Krans werd ook
vastgezet – in Vught en vader en zoon erna in kampen in Duitsland - zoals ook notaris
Haffmans uit Helden, de eigenaar van het terrein. Frederika en haar ouders moeten van
18 juli tot 27 of 28 augustus nog ergens in een cel hebben gezeten; we nemen aan in
Maastricht of in Arnhem, waar zij ondervraagd zullen zijn. Volgens de gegevens op RAN
2_13325, ook op deze site, waren ze niet in Nijmegen.65

64

Zie RAN 2_9922 en ons artikel hierover op deze site.
Estella en Arnold hadden beiden de achternaam De Jong. Bronnen over Helden vooral: een
ongedateerd krantenartikel op de site Joods Monument; 4en5meimonumenten.nl (Helden);
floddergatsblog/liqidatie kronenberg; Herman Rens, Vervolging Joden en Sinti in Limburg, pag.
377. Voor overige gegevens vooral de kaarten van de Joodse Raad.
65
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Wanneer Jacob Zwarenstein een veilig heenkomen zocht, is voor ons onduidelijk. Hij
dook in ieder geval onder voor 15 december 1942, want hij staat op de lijst van
gevluchte Joden die kort voor 19 december werd opgemaakt. Op 21 januari 1943
plaatste politiecommissaris Van Dijk een opsporingsbericht in het Algemeen
Politieblad.66 We nemen aan dat hij toch al iets eerder was vertrokken, misschien in
augustus of september. Zijn ouders, bij wie hij nog woonde, werden opgepakt bij de
razzia van 16 september 1942. Zijn broer Charly was ergens in die zomer op de
Sarphatistraat in Amsterdam gaan wonen, maar werd daar toen al gearresteerd en naar
Mauthausen gezonden. Misschien is Jacob wel naar België gegaan, want na de oorlog
werd in dat land over zijn nalatenschap beslist.67 Zeker is dat hij op 29 juni of misschien
de avond ervoor in Westerbork aankwam en meteen dezelfde dag verder werd
gedeporteerd naar Sobibor.
Op Fransestraat 17 woonde Rosetta Lion met haar bijna negentigjarige vader Benjamin
Lion, haar man Jozef van Zuiden en twee jongens van 14 en 17 jaar. De ene, Benjamin
van Zuiden, was de zoon van een zus Van Rosetta, ook Abraham van Zuiden was
waarschijnlijk een direct verwante, al weten we nu niet precies hoe. Abraham ging naar
het gymnasium in Nijmegen, maar werd daar verwijderd.68 Benjamin ging tot kort
daarvoor naar de ULO in Zwolle, werd daar vermoedelijk ook weggestuurd en kwam pas
in 1942 naar Nijmegen. Bij de razzia van 17 november 1942 werden Rosetta, haar oude
vader en ook Benjamin van Zuiden opgepakt. Maar Jozef van Zuiden en Abraham – die
tot aan het begin van de oorlog in Maastricht hadden gewoond – waren blijkbaar niet
thuis. We kunnen hier slechts gissen naar de reden van hun afwezigheid. Misschien
hadden zij eerder een oproep voor een werkkamp gekregen en hielden ze zich daarom
verborgen. Mogelijk hadden ze niet verwacht dat naaste familieleden, die niet voldeden
aan de geldende criteria voor een werkkamp, gearresteerd zouden worden. We weten
slechts dat Jozef en Abraham naar het noorden gingen, naar Hoogeveen of daar ergens
in de buurt, waar zij verwanten hadden wonen. Meerderen van hen, onder wie ook de
vader van Benjamin, waren vanuit Hoogeveen ondergedoken, om niet naar de
werkkampen te hoeven gaan, maar meerdere verwanten van hen waren in de nacht van
2 op 3 oktober daar opgepakt. Wij nemen aan dat ze uiteindelijk onderdak vonden bij
Heerenveen.69 Zoals zovelen zullen zij terugkeren, zij dan pas na de bevrijding van
Drenthe, maar in wat voor een leegte.

Een razzia op komst
De maand waarin de meeste Joden uit Nijmegen onderdoken was november. Zij staan
bij elkaar in een opsporingsbericht.70 We kunnen er zonder meer van uit gaan dat er
notitie is gemaakt van de adressen waar op de avond van de razzia van 17 november
1942 de deur niet werd opengedaan. Van enkelen weten we dat zij inderdaad precies
66

Zie RAN 2_40203 (‘Gevluchte Joden’) en het Algemeen Politieblad van 21 januari 1943.
Zie Belgisch Staatsblad, Directeur Domeinen, 6 mei 1954.
68
Zie ook ons artikel Van school gestuurd op deze site.
69
De naam van Abraham komt voor op ‘A list of 430 Jews who came out of hiding in Sneek in
1945’. Voor de ‘Lijst in het district Sneek opgedoken Joden’ zie ook:
Uitdeoudekoektrommel.com. Het adres daar luidt: Rotsterhaule 83 (niet ver van Heerenveen).
De naam van Jozef op: A list of 160 Dutch Jews who came out from hiding in Drachten at the end
of the war. Information consists of name, date and place of birth; op site USHMM.
70
Algemeen Politieblad nr.48, 3 december 1942, bericht 3001. Er staan 36 namen; Israël
Oppenheimer staat dubbel vermeld en Marinus Frankenhuis staat ten onrechte vermeld, hij was
al veel eerder opgepakt.
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op die dag waren vertrokken, mogelijk hadden enkele anderen al iets daarvoor een
schuilplaats gezocht.

Algemeen Politieblad 3 december 1942, fragment

Gertrud Blumenthal en Herbert Löbenstein en hun dochter Lotte waren die bewuste
avond niet thuis. Al in 1941 was hun parfumeriezaak ‘Apollo’ aan de Molenstraat hun
ontnomen. Ruim een half jaar erna werden ze alle drie opgepakt, vermoedelijk in
Nijmegen. In ieder geval werd het gezin in een cel van het politiebureau geplaatst en ze
bleven er tot 3 mei; op die dag werden ze naar Westerbork gebracht.71 Op 18 mei
vertrok daar een trein naar Sobibor, zij zaten erin.
Clementine Simon woonde bij hen in huis en werkte er mee. Ook zij verdween
ondergronds maar werd niet opgepakt. Na de oorlog bleef zij in Nederland.
Het gezin Glaser van de Parkweg ging op 17 november 1942 of vlak daarvoor naar een
kennis in Herveld. Meteen werd daar al een onderzoek ingesteld. Rogier, die eind jaren
50 onderzoek deed naar de Nijmeegse oorlogsjaren, schreef direct na de notitie over de
razzia van 17 november: ‘Een uit Nijmegen verdwenen Joodse familie zou in Herreveld
(gem. Valburg) [= Herveld] ondergedoken zijn. Onderzoek geen resultaat. Wel blijkt een
te Herreveld wonende boer grondbezit van deze Jood verkregen te hebben.’72
Op 7 december 1942 reisden de politieagenten G. Wanders en J. van Elferen,
beiden lid van de zogeheten Politieke Dienst van de gemeentepolitie, met de trein naar
71

Over de politiecel in Nijmegen, zie RAN 2_13325, ook op deze site (In een Nijmeegse cel
beland). Andere gegevens van de kaarten van de Joodse Raad.
72
In RAN 146_9, Cohier 3. Hij schrijft hier dat hij een maandelijks verslag leest van de
Gemeentepolitie, een zgn. Lagebericht, voor de verbindingsofficieren des Befehlhabers der
Ordnungspolizei beim Generalstaatsanwalt te Arnhem. Dit lijkt erg op het politieverslag 579_341
(‘Kokke’), maar lijkt toch ook soms af te wijken. Tevens lijkt het op de verslagen die de
hoofdcommissaris van Politie van Nijmegen, Van Dijk, meestal maandelijks stuurden naar De
Rijke, de Procureur-Generaal in Arnhem. Zie NIOD-100. Toch komen ook die niet exact overeen
met de andere twee.
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Herveld. Doel van hun reis was: ‘Opsporing joden’. Zij declareerden de kosten.73
Uiteindelijk spoorde de politie hen na een onopzettelijke loslippigheid van iemand in
Nijmegen op. Politiecommissaris Van Dijk berichtte Procureur-Generaal de Rijke: ‘Am.
23. Juni 1943 (…), gleichen Tag, Herveld festgenommen sechs Juden. Sie wurden nach
Westerbork überführt. Bei der festnahme wollten sie flüchten. Es wurde von den
Feuerwaffen gebrauch gemacht. Ein Landwirt der diesen sechs Juden reichlich ein
halbes Jahr Obdach verschaft hatte, wurde dem SD zur Verfügung gestellt.74 J. Kok, M.
Kok, Van Dalen en Vilier, de ‘helpers’, werden die dag in Nijmegen opgesloten, zij bleven
twee of drie dagen in de cel.75 De familie Glaser werd op 24 juni 1943 naar Westerbork
gedeporteerd.76
Selma Koopmann en haar dochter Apollonia Friedberg hadden samen een naaiatelier.
Ook zij hebben in de loop van de 17e november misschien gehoord dat ze met hun
koffers klaar moesten staan voor een reis. Zij besloten dit niet af te wachten maar een
andere reis te maken, ook ongewis, maar met een grotere kans op een betere uitkomst.
Lonie (Apollonia) ging naar Venray. We weten dat omdat ze na de oorlog meldde dat ze
daar nog eens de dochter van de agent Wiebe in haar eigen jurk had zien lopen. Wiebes
vrouw had ook een en ander uit het atelier meegenomen.77 Op 1 april 1943 ontruimde
de firma Van Wezel hun huis en vervoerde het meubilair naar ‘Unitas’, op het Valkhof.78
Rachel Prins is op een van die dagen zeker ook vertrokken. Wij weten hier nu weinig
van. Een verwante, misschien haar zoon, Rinus (Marinus) Frankenhuis was van
Wittebrink overgebracht naar Westerbork en van daar naar diverse werkkampen79,
zoals Kosel en Annaberg. Na de oorlog werden ze herenigd.
De familie Gottschalk had een slagerij aan de Willemsweg. Siegfried, de vader, nam het
in 1945 op voor de Duitser Frederichs van de Graafseweg, die hem in november 1942
geholpen zou hebben.80 Karola Marx, haar man en twee zonen doken in de buurt onder,
bij Alberta Barriël en Johannes Wolf, die de drogisterij Toko aan de overkant dreven en
langer bij Johanna Bisschops en Antonius van de Bogaard aan de Maerlantstraat.81
Rudolf en Heinz, de twee zonen, zouden ook een tijd zijn ondergebracht in Rotterdam.
De hiervoor genoemde David Reens kreeg meteen na de bevrijding een functie in het
interneringskamp bij en in de kazerne aan de Groesbeekseweg, achteraf gezien een
bittere ervaring. Soms zaten de ‘goeden’ gevangen en liepen de ‘fouten’ vrij rond. ‘Op
een bepaald moment hoorde ik een geweeklaag en gejammer. Ik zag een rijtje mensen
73

RAN 2_4746, p.32-34.
NIOD 100_55 (Archief Procureur-Generaal De Rijke).
75
RAN 2_13325, ook op deze site.
76
Zie RAN 2_4785: De agenten De Ruiter en Wiebe (van de Politieke Dienst) leverden hiervoor
een declaratie in: vertrek om 6 uur, zij kwamen terug om 19:30; verblijfskosten in Westerbork
voor ieder: ƒ 4,40. Een verslag van de gebeurtenissen is ook te vinden in: Frank Eliëns, Nijmegen
tussen bezetting en bevrijding, Zaltbommel, 1995, p.51.
77
CABR (NA), Inv. nr. 23 III, Bijz. Strafkamer Arnhem 62 / PRA Zutphen 1283 (Wiebe).
78
Zie 2_4786, p.44. Van alle ondergedoken Joden werden de huizen leeggehaald. Zie
bijvoorbeeld RAN 2_40213 (op deze site) en met name onze Namenlijst.
79
Zie o.a. NIOD 250d Kampen en gevangenissen, 532 M. Frankenhuis. Zie ook onze Namenlijst.
80
Veel van zijn goederen zouden daar ook heen gebracht zijn. Zie: 85_3464 Dag- en
nachtrapporten tijdelijke politiepost Van Slichtenhorststraat (Pius Convict). Het slagersbedrijf
was intussen ook geconfisqueerd, zie o.a. Gelders Archief 1035_6283, KvK (Gottschalk), passim;
en: het dossier van OMNIA (NIOD 094f_5912).
81
Zie: De Gelderlander, 11 april 2000, waar bericht wordt dat de kinderen van het echtpaar een
Yad Vashem-onderscheiding hiervoor ontvingen.
74

Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan

www.oorloginnijmegen.nl

23
die ik herkende als slager Gottschalk van de Willemsweg en een meneer Biochowski
[het zal hier zeker gaan om Bielschowsky, van de wasserij]. Dat waren nota bene Joden.
Maar het waren van oorsprong Duitsers, die toen nog in het bezit waren van een Duitse
pas. Daarom waren ze opgepakt en opgesloten bij de andere Duitsers en bij de NSB’ers.
Ik heb ze toen toch wel binnen de kortst mogelijke tijd op vrije voeten kunnen stellen.’82
In de loop van de jaren 30 kwamen vier mannen met de achternaam Vyth vanuit
Duitsland naar Nederland al dan niet met hun partners. Hun roots lagen in Kalkar, maar
Alfred had een tijd in Heinsberg gewoond. Op de een of andere manier hadden ze via
hun handelsrelaties in de vleesindustrie contact met de drie broers De Wijze en hun
gezinnen in Nijmegen. Mogelijk kwam ook Inge Meierhof uit Heinsberg zo uiteindelijk
terecht bij De Wijze aan de Pontanusstraat. De broers Gustav en Marcus vestigden zich
met hun vrouwen Jenny Lefor en Irene Anschel in een huis aan de Timorstraat, van hun
kinderen kwam alleen nog Paul, de zoon van Marcus, mee. Kurt zat eind jaren 30
gevangen in Kleve, Lotte en Helene waren naar Amsterdam gegaan. Verder woonde er
nog de al genoemde Alfred in hetzelfde huis aan de Timorstraat, hij was een zoon van
een broer van Marcus en Gustav en zo dus een neef van Paul. Allemaal deden ze een
poging om te ontsnappen aan het extreemrechtse geweld en ze hebben ook geprobeerd
anderen ervan te overtuigen datzelfde te doen. Gemakkelijk was het echter niet. Paul
en Alfred waren nog jong, Gustav en Marcus en hun vrouwen al een jaartje ouder.
Alfred vertelde over het extreme geweld dat hij meemaakte in Heinsberg. In
1933 was hij al eens in Amsterdam gaan wonen en hij herinnerde zich de steun die hij
kreeg daar van linkse zijde. Maar zijn ouders wilden dat hij terugkeerde naar Kalkar. In
1937 ging hij definitief naar Nijmegen, zijn aanvankelijk nog tegen beter weten in
enigszins optimistische ouders trokken met de twee dochters Ellen en Lore naar
Amsterdam. In 1941 dook Alfred al een poosje onder en – we noemden het al aan het
begin van dit artikel - op 15 juli 1942 definitief, bij de familie Magedans aan de
Verlengde Groenestraat. Tot de bevrijding heeft hij met zijn vrouw het huis niet
verlaten, ze leefden op een of andere manier met de verkoop van textiel uit het
handeltje dat Alfred eerder dreef. Hij probeerde nog vergeefs om ook voor zijn zussen
een schuilplaats te vinden. Ze weifelden en toen was het te laat.83
We weten niet waar Irene Anschel en haar man Marcus zijn ondergedoken. Na de razzia
van 2 oktober bleven zij, zo verklaarde hun zoon Paul in een interview,84 nog zes weken
in Nijmegen. Paul en zijn vrouw Sybilla woonden toen bij hen in. Sybilla was ook bij hen,
toen op 2 oktober haar hele familie op de Pontanusstraat werd weggevoerd. ‘Nog lang
niet alle Joden in 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’, vertelde Sybilla. De twijfels waren groot, de
conclusies verschillend. Sybilla herinnerde zich nog het meningsverschil met sommigen
van de familie De Wijze van de Graafseweg, die toen net gedwongen naar het pension
aan de Johannes Vijghstraat waren verhuisd. Zij hadden de neiging, aldus Sybilla, zich
bij de situatie neer te leggen. Maar wat was de situatie? Zij zeiden: ‘Als het dan moest,
moest het maar. Maar wij wilden dat niet, wij probeerden ons hachje te redden. Zij zijn
allemaal opgepakt en er is er niet één van teruggekomen! Mijn tante vond onderduiken
82

RAN 579_117, Jan Driever, interview met David Reens. Zo zaten in Nijmegen toen dus Joden
vast tezamen met fascisten.
83
Deels gebaseerd op RAN 579_117: Jan Driever interviewt Alfred Vyth en Elli von Driesch met
daaraan toegevoegd een reeks dagboekaantekeningen.
84
Jan Driever, interview met Paul Vyth en Sybilla de Wijze. Paul was eigenlijk de zoon van Marcus
Vyth en Thekla Levor, maar Thekla was in 1930 overleden en Marcus was hertrouwd.
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heel erg.’ Eigenlijk deed iedereen in Nijmegen van de familie Vyth en verwanten een
poging om te ontkomen. Marcus en Irene doken onder op 16 of 17 november. Krap een
jaar later werden zij echter opgepakt, vermoedelijk niet in Nijmegen.85
Paul en Sybilla waren die zomer nog getrouwd. Veel gasten waren er niet
geweest, je kon bijna niet meer reizen. Ook Paul was eind jaren 30 naar Nijmegen
gekomen vanuit Kalkar, hij voelde zich er snel thuis. Misschien kende hij Louis de Wijze
al, anders leerde hij hem wel kennen bij voetbalclub Quick, waar Paul keeper was en
Louis speler. Echt veel contacten leken de uit Duitsland gevluchte Joden niet te hebben
met de Joodse Raad in Nijmegen.86 In ieder geval op de ochtend van 17 november 1942
is deze raad op de hoogte van de voorgenomen razzia. De geruchten bereikten heel wat
Joodse inwoners van de stad. Paul en Sybilla verlieten het huis aan de Hindestraat en
brachten de nacht door bij hun vrienden, de familie Verwaaijen op Madoerastraat 13.
Daar kregen zij ’s nachts de gruwelijke bevestiging van hun keuze om te vluchten. ‘s
Avonds hoorden ze hoe de familie Bernstein met hun zes kinderen, de jongste net een
jaar oud, hun huis aan de overkant werd uitgejaagd. Paul en Sybilla durfden niet te
kijken. ’s Morgens namen ze beiden de fiets87 en gingen met hun oom en tante, Jenny
Levor en Gustav Vyth, op weg. Misschien hadden ze het adres van slager Joosten in
Grubbenvorst wel gekregen van Louis de Wijze. Deze vertelde dat hij met Joosten – een
klant van de vleeshandelaren De Wijze - al contact had om daar onder te duiken, maar
de fatale razzia van 2 oktober kwam voor Louis te vroeg.88 Naar het zuiden fietsten ze
met zijn vieren, kennelijk het eerste stuk niet over de Rijksweg, want ze stopten in
Heumen. Daar besloten Gustav en Jenny niet verder te gaan; Gustav, bijna 69 en Jenny,
dik 65, zullen gedacht hebben dat ze het niet vol konden houden. En ze wisten dat hun
zoon Kurt bezig was om een soort legaal adres voor hen en voor zichzelf te regelen in
Amsterdam.
Gustav en Jenny gingen dus met hun zoon Kurt naar de Ben Viljoenstraat 22 in
Amsterdam. Maar daar werden ze half januari 1943 opgepakt. Van Amsterdam werden
ze overgebracht naar het politiebureau in Nijmegen en daar zaten ze vast van 15 januari
tot 19 januari. Op die dag werden ze verder vervoerd naar het Huis van Bewaring in
Arnhem, waar ze tot 28 januari 1943 vastzaten. Zij zullen daar zeker verhoord zijn door
de Judensachbearbeiter van de Aussenstelle, Willy Bühe, of een van zijn
ondergeschikten.89 Die zullen hen gevraagd hebben naar hun toen nog niet opgepakte
zoon Kurt, en waarschijnlijk ook naar Paul, naar Markus, naar Alfred en hun partners.
85

Hun namen komen niet voor op RAN 2_13325, ook op deze site. Zij zaten, nemen we aan, dus
niet in een Nijmeegse politiecel. Er zijn redenen om aan te nemen dat hun dochter Lotte in Den
Haag al in augustus was opgepakt, nog zekerder lijkt dat het geval bij haar zoon, de dan zes
maanden oude Daniël. ‘6 Monate’, schrijft iemand op de systeemkaart van de Joodse Raad. In
mei 1943 gaat hij verder op transport.
86
Sybilla: ‘Van de Joodse Raad in Nijmegen weten we niet veel. We hebben eigenlijk alles op
eigen houtje gedaan. De Joodse Raad heeft wel gezegd dat we een rugzak klaar moesten zetten,
met kleren, zeep en dergelijke dingen, voor het geval we zouden moeten vertrekken. Max Läser
was lid van de Joodse Raad [Hier wordt gedoeld op Mozes Lezer, Timorstraat]. Hij heeft ons
gezegd een rugzak klaar te houden. Max Läser is ook weggevoerd.’
87
Misschien wel geleend van hun vrienden. Niet lang hiervoor hadden ze als Jood hun fietsen
moeten inleveren. Zie RAN 2_40209, Confiscatie van Joodse fietsen, ook op deze site.
88
Interview met Louis de Wijze. Zie 579_117, interview 30.
89
De Aussenstelle aan de Utrechtsestraat 55 (nu 85) in Arnhem was een afdeling van de SiPo/Sd.
Chef in Arnhem was Arthur Thomsen. Verhoren werden vaak afgenomen door Küknert, Huhn en
Bühe. Voor het verdere transport naar Westerbork was met name Untersturmführer Breit
verantwoordelijk. Zie o.a. Gelders Archief, 1557-281. Dat ze in een cel zaten in Nijmegen: zie RAN
2_13325, ook op deze site. Zie over hen ook de Namenlijst. Over de latere carrière van Kurt is
ook een Wikipediapagina.
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Op 28 januari belandden ze in Westerbork en in mei werden ze verder gedeporteerd
naar Sobibor. Kurt werd iets later opgepakt in Amsterdam en overleefde de internering
in Theresienstadt.
Paul en Sybilla fietsten vanaf Heumen de hele dag verder, nog ruim 55 kilometer
tot aan Velden. Daar namen ze de pont en belden ze aan bij de slager Joosten. De
volgende dag gingen ze weer verder, naar de familie Küsters in het buurtschap Californië
- die ƒ 200 per week vroeg - , toen naar de aardige familie Köstens ‘op de Gum’ [wij
weten niet wat hier bedoeld wordt, het moet ergens in de buurt van Horst zijn], zes
maanden naar Toon Houwen in Leunen bij Venray en dan het langste nog een angstige
tijd in Blitterswijck. Ze zullen daar ook de razzia’s in de streek in vooral oktober 1944
hebben ervaren, toen 3000 mannen bij elkaar werden geharkt voor de arbeid in
Duitsland. Op 26 november 1944 werd Blitterswijck bevrijd, de hoogzwangere Sybilla
en Paul liepen naar Venray en werden van daar overgebracht naar een klooster in
Wanroij waar hun kind werd geboren.

Klooster Wanroij, Sybilla de Wijze en Paul Vyth, verbleven hier onmiddellijk na de bevrijding van NoordLimburg. Hun kind werd hier geboren.

Cato van Embden dook onder met haar man Maurits Gersons, wij weten niet waar. Al
in de herfst van 1942 werd hun huis aan de Graafseweg geconfisqueerd en via makelaar
Claase doorverkocht aan Evers, die meer panden opkocht uit de geroofde boedel. De
meubels werden toen ook weggehaald. Op 23 september 1943 werd hun aankomst
geregistreerd in Kamp Westerbork, op 16 november werden zij verder gedeporteerd
naar Auschwitz. Lex van Weren zat ook in de goederentrein en herinnerde zich hoe de
Grüne Polizei op een station af en toe de trein binnenviel om de laatste bezittingen weg
te nemen, ze sloegen. In Dresden bleef de trein tien uur stilstaan.90 ‘Aankomst in
Birkenau, op drie kilometer afstand van Auschwitz. Toen de deuren van de wagons
opengingen, wist ik meteen dat het helemaal mis was. Dat gevoel had ik persoonlijk nog
nooit eerder gehad. We waren in direct levensgevaar, dat voelden we. Het was eerst
doodstil. Plotseling begon een aanhoudend geschreeuw, een spreekkoor van kerels die
‘raus … raus … raus’ riepen. Er werd getimmerd en geslagen met stokken en zwepen. Ik
keek uitsluitend naar de gezichten van de SS’ers. Huiveringwekkend. Later bleek het een
speciaal Kommando te zijn dat uitsluitend voor dit werk was aangesteld.’91 Cato werd
naar de gaskamers gedreven, Maurits werd geselecteerd voor dwangarbeid in Birkenau.
Een laatste gezin waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat zij in die maand
Nijmegen verlieten was dat van Sallina Sleutelberg, Isaäk van Gelder en hun dochter
90

Dick Walda, Trompettist in Auschwitz, herinneringen van Lex van Weren, aangehaald in Guus
Luijters, In Memoriam, p.693.
91
Ibidem.
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Bertha van Gelder. Bertha was eerder een van de medewerkers op de Joodse School
geweest.92 Isaäk van Gelder krijgt ergens in 1942 een oproep voor een werkkamp: ‘(…)
de mensen van de Joodse Raad hebben toen gezegd: “Ga er niet heen, want eerst
hebben ze jullie zo te pakken en na enige tijd zijn jullie vrouwen en kinderen aan de
beurt.” Mijn vader is toen ook niet gegaan en hij heeft nog geluk gehad.’93 Dat ‘geluk’
was dat er ergens een interpretatieverschil was: moesten mannen tot of tot en met 60
naar het kamp? Hij werd op de eerste dag van de zomer net 60. Bij de eerste geruchten
over razzia’s, begin 1942, ging het gezin al naar Rotterdam, naar het adres waar zij later
weer zouden terugkeren, maar ze besloten toch weer terug naar Nijmegen te gaan. Zij
hadden afgesproken met dokter Groeneveld dat deze hen zou helpen, maar Groeneveld
werd plotseling opgepakt.94 ‘Toen kwam oktober 1942, we zijn toen ondergedoken. In
onze brievenbus vonden we een papiertje, waarop stond: “Van Gelder, ga weg.” Dat
briefje gaf eigenlijk de stoot om onder te duiken. Een politieagent had dat briefje bij ons
in de brievenbus gedaan. (… ) Toen heb ik gezegd: “Nu gaan we.“’
Op 1 oktober 1942 namen ze de trein naar Rotterdam met ‘een persoonsbewijs
waar de “J” uitgehaald was. Een relatie van mijn vader, iemand uit het verzet, had daar
voor gezorgd.’95 In Rotterdam zaten ze eerst bij twee tantes, daarna bij een ‘gemengd
gehuwde’ neef in Hoogvliet. Van daar gingen Isaäk en Sallina naar een adres in Almelo,
naar het gezin van een hoofdredacteur van een krant, van daar naar Nijverdal en dan
naar Den Ham. Maar Bertha bleef tot ergens in de herfst van 1944 in Rotterdam en
Pernis – waar ze een schuilplaats had tussen twee plafonds, met in die periode deels
moeilijke en kwalijke maar ook goede ervaringen. De plek bij de neef in Pernis leek veilig,
maar later, toen ze al weg was, hoorde ze dat hij toch nog was opgepakt. Hij werd naar
een werkkamp in Nederland gestuurd.96
Toen de hongerwinter voelbaar werd, waagde Bertha een poging om het
Hollands Diep over te steken, naar waar de Duitsers inmiddels waren verdreven, maar
ze wilde ook haar ouders terugvinden. Het lukte haar om mee te kunnen rijden naar
Ommen, in een krakkemikkige op houtgas rijdende auto. Er werd nog een oude fiets
voor haar opgescharreld waarmee ze verder kon naar Den Ham. Daar werd ze net als
haar ouders opgevangen door Geesje Helmig, wier man Johan Peters in 1943 was
92

Zie ook het artikel Van school gestuurd op deze site.
Zie interview van Jan Driever met Bertha van Gelder, RAN 579_117, nr. 32; ook te vinden op
deze site. We zien hier dat Bertha zich het advies van de Joodse Raad heel anders herinnert dan
met name Diny Vrengel. Of waren de adviezen in het ene geval of in de ene periode misschien
ook werkelijk verschillend?
94
Dat gebeurde in de nacht van 9 op 10 september 1942, toen ook meerdere onderduikers in
Nijmegen werden opgepakt. Wij komen later terug in een artikel op de onderduikers die van
buitenaf in Nijmegen kwamen. Groeneveld ontsnapte overigens later uit de politiecel in
Nijmegen; hij werd later alsnog in Frankrijk opgepakt. Zie o.a. RAN 579_695, een interview met
hem.
95
Hun huis laten ze achter, het meubilair hadden ze deels bij kennissen en vrienden
ondergebracht. Bertha: ‘Een meneer, bij wie we ook goederen ondergedoken hadden, is bij ons
geweest op ons onderduikadres. Dat was iemand die vlak bij ons gewoond had. Hij vertelde dat
we amper weg waren en toen stonden de Duitsers al bij ons huis.’ Zie ook o.a. RAN 2_40206 (p.
4) , Brief van Van Lokhorst aan Schneider, 22 april 1943, ‘Zur ausführung der Briefe vom
Kommissar der Provinz Gelderland, vom 19. und 20. April 1943, bzw. no. 1071/5 und 1072/10,
beehre ich mich Ihnen mit zu teilen, dass in dieser Gemeinde noch acht (8) Wohnungen
leerstehen, welche von Juden geräumt worden sind. Diese Wohnungen sind die folgende: Frans
Halsstraat 44 [en nog zeven andere adressen]. Inventarisierung des in diesen Wohnungen
anwesenden Mobiliar hat noch nicht stattgefunden. Sobald dies geschehen ist, wird ein Inventar
folgen.’
96
Dit roept de vraag op of er ergens in 1944 speciale kampen waren voor wat de fascisten
noemden ‘gemengd gehuwde’ mannen. Wij hoorden daar niet eerder over.
93
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overleden. Geesje ving heel wat onderduikers op. Haar broer, actief in het verzet, werd
opgepakt en gefusilleerd. Op zeker moment vorderden de Duitsers de naastgelegen
school, die toen vol soldaten kwam te zitten. Achteraf bleek dat de plaatselijke
Hauptmann wel degelijk wist wat er omging bij Geesje, maar niets heeft doorgebriefd.
Zowel Bertha als haar ouders konden de onderduikperiode financieel goed
doorstaan, omdat zij tevoren hun geld verspreid hadden ondergebracht bij kennissen
en zakenrelaties, en het daar vooral door de vrouw van deze neef geleidelijk lieten
ophalen. Na de oorlog zien wij hun namen terug op de registratielijsten van het Centraal
Registratiebureau voor Joden.97 De onzekerheid, de onvoorspelbaarheid van de
toekomst was voor Bertha het grootste probleem.
Ergens in november moeten ook Marianne van Raap en Dorothea Mendel een beter
heenkomen hebben gezocht. Hun mannen Aron Kaufman en David Sealtiel waren
hoogstwaarschijnlijk aan het einde van de zomer naar een werkkamp gegaan. De
vrouwen wisten een plek te vinden, maar niet voor erg lang. Marianne zat
ondergedoken op de Hatertseweg 221 bij Geertruida van Geijn en haar man Hendrik
van Kampen. Ze wordt op 20 december 1943 opgepakt samen met Hendrik.98 Dorothea
moet eind april 1944 zijn opgepakt.
Ook de man van Josephine Gersons, Adolf Gersons, was naar een werkkamp gegaan,
naar Wittebrink. We nemen aan, gezien de gegevens op de systeemkaart van de Joodse
Raad, dat ook haar zoon Bernard was overgebracht van een werkkamp naar Westerbork
op of rond 3 oktober. Zelf had ze toen nog vanwege haar functie een Sperre, maar wat
was die eigenlijk waard? In haar huis aan de St. Annastraat was het Joodse ziekenhuis
gevestigd, zij functioneerde er zelf als hoofdverpleegster. David Hollander was er
fungerend arts. Er zullen een paar bedden hebben gestaan. Ergens in november lagen
er in ieder geval Franciska Krause, Selina Rubens, haar zus Henriëtte Gersons en zij zelf.
Daarom hadden zij ook een Krankensperre, een bewijs van transportunfähigkeit. Ergens
in januari of begin februari 1943 gingen de beide zussen ondergronds maar krap een
jaar later werden ze allebei opgepakt. Het huis aan de St. Annastraat en het ziekenhuis
waren in maart 1943 al leeggeroofd. Veel ging er naar het klooster Berchmanianum,
waar Karl Herfurth zijn Mutterheim, later Lebensbornheim, aan het opzetten was.99

97

De naam van Isaäk op: Alfabetische lijst, 2e supplement (april 1945) op de lijst van maart 1945;
dit supplement bevat o.m. een eerste opgave van in Twente bevrijde Joden. Zijn adres is hier:
Welgenstraat 3, Almelo. De naam van Bertha op: Supplement A1, supplement bij de lijst van
Maart 1945. Haar nieuwe adres hier: Den Ham, niet ver van Ommen. De naam van Sallina op een
soortgelijke lijst, bij USHMM geheten ‘known as "Alphabetical list (Supplement A5)" of Jewish
survivors in the Netherlands, it is one supplement of several to a series of such Holocaust survivor
directories compiled and published by the Jewish Coordinating Commission for the liberated
area of the Netherlands’, hier geen adres aangegeven. Ongetwijfeld was zij ook in Almelo.
98
Zie ook: RAN 2_13325, opgesloten in een Nijmeegse cel, ook op deze site. Hendrik van
Kampen saboteerde als PTT-er de correspondentie van Duitse instanties. Hij werd gearresteerd
op 20 december 1943. Op 14 maart 1945 is hij in KZ Dachau overleden aan "vlektyfus".
99
Karl Herfurth schreef over de roof en de inrichting op 5 november 1942 al aan de
Standartenführer Sollmann: ‘Dr. Mayer wird sich für die Beschaffung voll einsetzen Wenn wir
dabei berücksichtigen, dass alle Beschaffungen kostenlos durchgeführt werden
(beschlagnahmtes Jüdisches Besitztum), dann füllt die Besoldung für Fräulein Smarda für 3-4
Monate nicht ins Gewicht. Ausserdem wird sie ja tatsächlich für uns beschäftigt, weil bei den
Beschlagnahmen, Dienstfahrten durchgeführt werden müssen, die Gegenstände werden
listenmässig erfasst und die Verpackung und der Transport zum Heim muss durchgeführt
werden. Das sind Arbeiten mit denen sich Dr. Mayer nicht alleine belasten kann.’ De brief berust
bij ITS-Archief, nu Arolsen Archiv. De diverse stukken ook op deze site onder het thema: Terzijde.
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En dan nog Sara Gotschalk. Samen met haar zus Elisabeth en verscheidene anderen
woonde ze op de Van Spaenstraat 23. De meeste bewoners werden opgepakt bij de
grote razzia van 17 november, maar Sara niet. We mogen aannemen dat zij zich toen al
verborgen hield.100

Ook een Sperre is niet veilig
November was voorbij. De razzia van 17 november 1942 was bedoeld om ‘alle’ Joden in
Nijmegen op te pakken, zoals Procureur-Generaal De Rijke het had beschreven na de
voorbereidende bijeenkomst, voorgezeten door Willy Bühe.101 Uitgezonderd van de reis
‘naar het oosten’ waren nu alleen nog de zogeheten ‘gemengd gehuwden’, de Joden
met een Sperre en de mensen die in de fascistische terminologie ‘niet-voljoden’ werden
genoemd. Maar ook uit deze groepen waren er al meerdere mensen opgepakt en
weggevoerd. Ook voor hen was er niets zeker, ook hierover moet veel gepraat zijn: wat
te doen? In het vervolg van dit artikel kunnen we niet anders dan losse opmerkingen
maken over wat sommigen van hen deden. Soms is duidelijk wat er gebeurde.
Sommigen hielden zich gedeisd bij een vriend, trokken naar Amsterdam, of deden wat
het hen beste leek.
Al vrij kort na de grote razzia doken Jetje Pais, haar man Abraham Boektje en hun beide
kinderen Judith en Jozef onder. In het maandrapport over de periode 15 november t/m
14 december 1942, opgemaakt door de Nijmeegse politiecommissaris Van Dijk voor de
Procureur-Generaal De Rijke in Arnhem schreef hij onder meer: ‘Op bevel van de
Sicherheitsdienst zijn op 17 November 1942 het merendeel der alhier woonachtige
joden gearresteerd en op 18 November j.l. naar het kamp te Westerbork overgebracht.
Sinds 2 December 1942 is de jood J. Boektje en diens echtgenoote die nog in deze
gemeente woonden, voortvluchtig. Zij zijn in het Algemeen Politieblad gesignaleerd. In
het geheel zijn thans drie joden uit deze gemeente voortvluchtig.’102 En op 15 februari
schreef hij: ‘In de afgelopen periode werden te Nijmegen 14 joden aangehouden en op
transport gesteld wegens overtreding van verschillende voorschriften’, waarbij hij zeker
ook op hen doelt. Abraham bezat een
Sperre en staat ook op een lijst van de gemeente Nijmegen met de titel ‘Joden, die in de
gemeente Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’. Hij had een zogenoemde
Rüstungssperre, hij had een stempel in de serie 60.000 en hoger: Rüstungsjuden
(werkzaam in bont, confectie, diamant, oud-metaal enzovoort). In totaal hadden in
Nederland 6.746 personen zo’n Sperre. Met pen is bij zijn naam op deze lijst en bij die
van vrouw en kinderen toegevoegd: ‘Gearresteerd en naar Arnhem’.
Inderdaad werden zij op 5 januari 1943 gearresteerd en in een cel in het politiebureau
100

We kunnen niet helemaal uitsluiten dat zij uiteindelijk wel in een kamp is geweest, gezien de
aard van de lijst waarop haar naam staat (de kopie bij Ushmm wordt omschreven als: ‘3 =
AA0003; This collection includes various lists totaling 3,538 Jewish survivors from the
Netherlands. The lists include: 1) April list of Jews that arrived in Eindhoven from the camps
Bergen Belsen and Buchenwald 2) List of Jews from the Netherlands, who were found in the
Bergen-Belsen hospital on May 3, 1945 3) List of Jews (of Dutch nationality), found in a camp in
Hillesleben on May 6, 1945 and repatriated 4) List of Jews from the Netherlands (non-Dutch
nationality), who were found in a camp in Hillesleben on May 6, 1945 and were repatriated to
the Netherlands 5) List of Jews from the Netherlands, found in Buchenwald on May 4, 1945 and
6) List of Dutch nationals found at Auschwitz). Deze naoorlogse verzamellijsten zijn moeilijk te
interpreteren. Meer onderzoek is hier vereist.
101
NIOD 100, D-629. Zie ook ons artikel over deze razzia op deze site.
102
NIOD-100, Toegangsnummer 54.
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geplaatst in opdracht van de SD.103 In ieder geval werd hij op 6 januari 1943 naar de
gevangenis in Arnhem gebracht en ongetwijfeld daar verhoord. Op 13 januari 1943
werd hij, zoals ook Isaäc Wolf (z) en zeven anderen, met een zogenoemd. ‘S’-Transport
vanuit de gevangenis Arnhem overgebracht naar Westerbork. De ‘S’ staat hier voor
‘strafgevallen’.104

Kurt Basch was arts, hij was voor de oorlog, als een met een katholieke vrouw
getrouwde Jood, toch maar uit zijn stad Kaiserlautern vertrokken naar Nijmegen. Daar
kon hij niet als dokter werken; hij werd toen monteur. Op een zeker moment in de
winter van 1942 ging hij naar Sint-Anthonis, nadat hij bij toeval iemand uit dat dorp had
leren kennen.105
Ook Arnold Malinowski was een arts, hij was in september 1933 van Görlitz gevlucht
naar Nijmegen. Hij was gehuwd met H. Sievers, die niet Joods was. We denken dat hij
zich na april 1943 terugtrok, maar we weten niet precies hoe dat is gegaan. Uiteraard
was het hem verboden zijn beroep uit te oefenen.106 Op 28 februari 1949 verkreeg hij
bij wet het Nederlanderschap. Blijkens de argumentatie daar is hij in 1933 gevlucht en
nam hij ‘gedurende de oorlogsjaren actief aan het verzet deel’.107
Hugo Ganz en Margaretha Kaufmann gingen in deze periode naar Amsterdam, maar zij
meldden dat kennelijk niet bij de afdeling Bevolking in Nijmegen. Op hun
persoonskaarten werd genoteerd ‘VOW [vertrokken onbekend waarheen] per 19
december 1942’, ze werden opgenomen in de gemeentelijke lijst van ‘Gevluchte Joden’
en hun namen verschenen in een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad.108 In
Amsterdam
werden
ze
half
1943
opgepakt.
103

Zie RAN 2_13325, kosten nachtverblijf en fouragering gevangenen; ook op deze site.
Zie NIOD 250i-0189; afgebeeld fragment komt uit dit dossier.
105
Enkele gegevens ook op de site: TonnyGoossens 13 augustus 1917/jouwweb.nl. De gegevens
hier lijken niet helemaal betrouwbaar. Er wordt gesproken over bij de Ortskommandant in
Nijmegen weggemoffelde officiële gegevens, over valse papieren en een frauduleus verkregen
Ausweis voor Kurt, en over het feit dat hij met een jodenster op door het dorp liep. De combinatie
van deze drie waarheden lijkt erg onwaarschijnlijk. Er wordt ook gesteld dat alle Joden op 23
maart 1943 de provincie moesten verlaten. Dit was in werkelijkheid op 10 april 1943, maar de
regel gold niet voor wat de fascisten ‘gemengd gehuwde’ Joden noemden. Daarvan was Kurt
Basch er een. We mogen aannemen dat Kurt wel in een moeilijk parket zat: hij leefde gescheiden
van zijn vrouw en kon zo mogelijk de status van zijn huwelijk niet aantonen. Bovendien was hij
tegen de antisemitische regels in van woonplaats veranderd. Dat zou kun leiden tot een Stransport, een deportatie van Sonderfälle.
106
Op 28 februari 1949 verkreeg hij bij wet het Nederlanderschap. Blijkens de argumentatie daar
is hij in 1933 gevlucht en nam hij “gedurende de oorlogsjaren actief aan het verzet deel”. Tekst
van wet 1153, handelingen 1948-1949.
107
Tekst van wet 1153, Handelingen 1948-1949.
108
Algemeen Politieblad 23 januari 1943.
104
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Niet uit te sluiten is dat zij in werkelijkheid niet echt ondergedoken waren, maar naar
familie waren gegaan. Hun dochter Lilian was echter al in of voor september daar
opgepakt. Op de Amsterdamse gezinskaart van Ganz staat aangetekend: ‘is hier
woonachtig sedert maart 1942’.109

Kaart van de Joodse Raad, Margaretha Kaufmann110

Het gezin van Jeanette Cohen, Henri Drielsma en hun twee kinderen Donald en Yvonne
ontvluchtte Nijmegen, zoals de meesten, met de nodige moeite. Tegen kerstmis 1942
besloten ze te gaan. Henri vertelde het aan zijn zus Clara uit Elst, die toen ook definitief
besloot om samen met haar moeder de stap te wagen.111 Henri Drielsma en Jeanette
Cohen wisten nog in december hun kinderen veilig over te dragen aan iemand die hen
naar Twente bracht, waar zij de oorlog veilig doorkwamen. Zelf gingen ze naar Utrecht,
maar daar vielen ze in handen van een onbetrouwbare bemiddelaar. Toch wisten ze
vervolgens een onderkomen te vinden in Limburg, waar ze tot na de bevrijding
bleven.112
Fritz Tauber en Helene Büks waren vanuit Oostenrijk voor het fascisme naar Nijmegen
gevlucht, maar ze behoorden tot de 196 Nijmeegse Joden die in de avond en nacht van
17 november 1942 werden opgepakt en de volgende dag naar Westerbork werden
overgebracht. Van de toen geïnterneerden werden er na enkele dagen drie mensen
weer heengezonden: Fritz, Helene en daarnaast Paul Drukker. Bij Fritz was de reden dat
hij bij het bedrijf Willem Smith absoluut onmisbaar was.113 Fritz en Helene konden naar
109

Aantekening bij zijn naam op de site Oorlogsdoden Nijmegen op basis van een e-mail van Rob
Essers. Hun verblijf in die stad had dus een zekere ‘officiële’ status.
110
Kaart te lezen als: woont op Postjesweg 26, Amsterdam. Registratie van aankomst in
Westerbork: 7 augustus 1943; ondergebracht in Barak 67; deportatie van Westerbork naar
Auschwitz: 24 augustus 1943. Zij werd daar vergast op 27 augustus 1943.
111
Clara woonde toen nog in Elst bij haar moeder. Twee broers waren al eerder gearresteerd. Zij
zelf heeft dan nog een Sperre als docent van de Joodse School (zie ook ons artikel Van school
gestuurd op deze site). Clara wist dat de vrijstelling niets meer waard was, zeker toen de school
met nog zo weinig leerlingen op het punt van sluiten stond. Ze dook onder in Nijmegen, het
langste bij kapper Bongaards, Lage Markt 45, waar haar moeder overleed. Zij en haar eerder
genoemde oom Jonas Drielsma kregen veel hulp van Langelaar uit Nijmegen.
112
Gegevens vooral uit: RAN 146, inv.nr. 50 (Rogier); verslag oorlogsjaren C. Drielsma.
113
Zie hierover meer op de site Willemsmithistorie.nl met diverse documenten en vooral ook het
boek dat Fritz Tauber zelf schreef over zijn oorlogservaringen: Rondom Westerbork,
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 2004. Fritz schreef de eerste versie tijdens de
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Nijmegen terugkeren, zij het niet voor lang. Zij moesten naar Amsterdam om bij de
Zentralstelle für jüdische Auswanderung de juiste papieren te krijgen. Toen ze die
hadden ontvangen, mochten ze niet meer terug naar Nijmegen. Fritz kreeg nog wel een
reisvergunning om dagelijks op en neer te gaan naar zijn werk, maar in januari 1943
besloten hij en zijn vrouw Helene definitief om onder te duiken. Sjoerd Wiersma uit
Joure bracht hen naar hun eerste onderduikadres, de familie Kuipers, een boerengezin
in het plaatsje Rosterhaule in Friesland. Op 6 juni 1944 moesten ze dit adres vanwege
verraad verlaten. Ze kwamen terecht bij de familie Bruin in Echtenerbrug. Na 10
maanden volgde het derde onderduikadres bij Klaas en Margje Jansma in Echten. Op 17
april 1945 vierden ze daar de bevrijding. In deze periode schreef Fritz zijn boek.
We weten feitelijk helemaal niets van wat er met Marianne van Dijk, die eerder van de
HBS aan het Julianaplein was gestuurd, haar zus Rebecca en hun moeder Rosa
Rodriguez is gebeurd. Zeker is dat Rebecca in een opsporingsbericht werd gezocht.114
We nemen aan dat zij met haar zus een schuilplaats heeft gezocht, want zij werden
beiden hoogstwaarschijnlijk op 9 februari gedeporteerd van Westerbork naar
Auschwitz, waar Rebecca enige dagen later werd vermoord en Marianne enige
maanden later. Hun oma, de moeder van Rosa, die ook bij hen op de Bachstraat
woonde, was al opgepakt bij de razzia van 17 november 1942. Rosa, die zich als
‘gemengd gehuwd’ had laten registreren,115 werd gedeporteerd met een trein die op 15
november 1943 vanuit KL Herzogenbusch (Kamp Vught) naar Auschwitz vertrok. Daar
werd ze vermoord in januari 1944.

De hier nog jongere zusjes Rebecca en Marianne met hun vader.

onderduik. Zie ook ons artikel over de razzia op 17 november op deze site met enkele passages
uit dit boek, en de Namenlijst.
114
Algemeen Politieblad, 21 januari 1943.
115
Zie RAN 2_40198. Rosa was eerder gehuwd met Joseph Van Dijk - de vader van de beide
kinderen, zie foto - en in 1939 met Johannes Prins.
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Heiman Vromen, voormalig directeur van Unox, was in het bezit van een Sperre
(nummer 51970).116 Zijn naam komt ook voor op een lijst van de Gemeente Nijmegen,
‘Joden, die in de gemeente Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’. Heiman
verhuisde, mogelijk gedwongen, in januari 1943 tijdelijk naar Amsterdam, naar de
Transvaalkade 122III. Maar op de kaarten van de Joodse Raad van zijn vrouw, Rosetta
Hartogs en die van zijn kinderen, Maria, die toen net vijf werd, en Leo, wordt niet over
een verhuizing gerept, zij bleven waarschijnlijk in Nijmegen. Leo was eerder van de
Nutsschool op de Hertogstraat verwijderd en bezocht in de winter 1942 en de eerste
maanden van 1943 nog steeds als een der laatsten de Joodse school waarvan het restant
tegen kerstmis 1942 verhuisde van de Smetiusstraat naar de Gerard Noodtstraat.
De kinderen werden bij gezinnen in Nijmegen ondergebracht: Leo bij de familie
Kramer aan de Groesbeekseweg117 en Maria bij de familie Kemper, Obrechtstraat 4.
Kemper verklaarde dat hij sinds ongeveer maart 1943 de jongste dochter van Heiman
Vromen in huis had genomen. ‘Zij was niet opgesloten maar bezocht regelmatig kerk en
school.’118 Opvallend, want Joodse leerlingen mochten absoluut niet naar een van de
kleuterscholen. Haar vader vond hier later ook onderdak. Mogelijk refereerde H. Otten
van de Groesbeekseweg in een verklaring ten faveure van politieagent Wiebe aan haar:
‘Wiebe vertelde mij op eind 1943 dat op de Zusterschool aan de Groesbeekseweg een
Joods meisje was dat net als de andere kinderen naar de kerk ging en deed alsof zij RK
was. Wiebe zei dan: “van mij zal ze geen last ondervinden.” Er was toen inderdaad een
Joods meisje op die school en bij dhr. Biessels Sophiaweg 89 in huis.’119 Meteen na de
bevrijding had Heiman Vromen nog onenigheid met de onderduikgever Kramer, waar
Leo had verbleven: op 25 september 1944 verzocht Heiman Vromen op het
politiebureau om ‘bemiddeling voor teruggave van meubelen, welke hij destijds had
geborgen bij Kramer Groesbeekseweg alhier.’ ‘Vromen is Israëliet’, staat erbij.120
Het gezin De Marcas was ook actief voor de Joodse Raad en bezat zodoende een
‘vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland’, maar gerust waren ze er niet op. Een
vriendin van zijn dochter Gertrude (Trudy) vertelde later: ‘Mijnheer De Marcas was
accountant, ik vond hem als kind een voorname heer. Mevrouw De Marcas was een
vriendelijke en charmante dame (…). In januari 1943 durfde het gezin De Marcas niet
meer op straat te komen. Op een avond in januari kwam mijn zus erg ongerust terug.
Ze vertelde dat het niet goed ging met de familie De Marcas. Er stonden koffers in de
gang en iedereen zag er verschrikkelijk slecht uit.’121 Inderdaad werden ze - vader
Albert, moeder Roosje Glaser en hun twee dochters Sara en Gertrude - op 26 januari
1943 gearresteerd en in een politiecel in Nijmegen gezet.122 Op 28 en 29 januari kwamen
ze aan in Westerbork, mogelijk hadden ze nog een of twee nachten in de gevangenis in
116

Zie Kaart Joodse Raad. Het gaat dan om de categorie 40.000-60.000: Protektions- und
Angebotsjuden (Blaue Reiter, Frederiks-lijsten, van Dam-lijsten of Barnevelders), 448 personen.
Dit verklaart mogelijk, we moeten dit voorzichtig stellen, dat het gezin wellicht minder zwaar
achtervolgd werd.
117
Ab Uijen meldt dat hij daar boeken en studiemateriaal brengt. Zie RAN 579_30, dagboeken
Uijen.
118
Gelders Archief, MG 1037-465
119
Zie CABR inv.nr. 23 III / BS Arnhem 62 (Nat. Archief). Wij weten overigens niet zeker of Maria
op zeker moment inderdaad van Kemper naar Biessels is gegaan. Ferdinand Biessels, de directeur
van de Swift-schoenenfabriek, was actief bij het geven van hulp aan onderduikers en op het
gebied van fondsenwerving.
120
Zie RAN 85_3925 Dagboek Recherche van 28-08-1944 tot 07-12 1944.
121
Zie Bart Janssen, o.c., p.839.
122
Zie RAN 2_13325, ook op deze site. Of er toen nog iets van een aanklacht geformuleerd is, is
ons onbekend.
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Arnhem doorgebracht.123 Hun zoon Moritz studeerde eerst in Amsterdam en was er
accountant. Hij is een survivor. Hun zoon David verliet heel kort voor de arrestatie zijn
huis.124 Op 4 februari 1943 plaatste politiecommissaris Van Dijk een opsporingsbericht
in het Algemeen Politieblad met zijn naam. Zoals bijna steeds stond erbij:
‘Inbeslagneming van het op hen bevonden geld wordt mede verzocht.’
Twee maanden later werd hij opgepakt. We nemen aan niet in Nijmegen, want
zijn naam komt niet voor in het over deze periode bewaard gebleven
surveillancedagboek van de Nijmeegse politie.125 Zou hij naar zijn broer zijn gegaan in
Amsterdam en daar ergens zijn toevlucht hebben gezocht?

David de Marcas

Op 21 april werd hij geregistreerd in Kamp Westerbork, zes dagen later werd hij verder
gedeporteerd. Iemand schreef nog op de kaart van de Joodse Raad: ‘4 september 1943,
laatste bericht uit Kamp Lublin (voormalig vliegveld).126
Joseph Lion en Jülchen Löwenberg hadden een zogeheten Krankensperre, ze waren al
in de 70, maar gingen ergens in deze winter toch ondergronds, we weten niet waar. Ooit
waren ze eigenaar van enkele fabrieken in Boxmeer en omgeving, maar nadat deze in
financiële problemen waren geraakt, waren ze naar de Pontanusstraat in Nijmegen
verhuisd. Een zoon was al op jonge leeftijd overleden, twee dochters waren voor de
oorlog naar Engeland verhuisd.127 Hun zoon Silo Ernst was opgepakt bij de grote razzia
van 17 november en ook hun huisgenote Threse Bromet, eigenaresse van het pand,
weduwe van Isidoor Leviticus, was toen opgepakt. Ontheemd zochten zij die winter,
denken we, een onderkomen. Maar niet voor lang: op 23 februari 1943 werden ze
opgepakt. Ze verbleven twee dagen in een Nijmeegse politiecel.128 Op 25 februari 1943
declareerde politieagent De Ruiter de lunchkosten die hij in Westerbork, had gemaakt:
ƒ 8,11. Joseph en Jülchen gingen met de trein naar Beilen - ‘Bijlen’ schreef hij - en van

123

Mogelijk arriveerde vader Albert de Marcas een dag later: bij hem is de registratiedatum 29
januari, bij de anderen 28 januari.
124
Zijn naam staat op een lijst van de Gemeente Nijmegen met de titel ‘Joden, die in de gemeente
Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’. Het Sperrenummer van zijn vader was 85784.
De Sperrenummers 80.000-99.999 hadden betrekking op werk voor de Joodse Raad. Voor zijn
naam is met pen het verwijsteken ╔ toegevoegd en onderaan nog: ‘27 januari 1943
geconstateerd gevlucht’. We mogen aannemen dat er die dag en de volgende naar hem werd
gezocht.
125
RAN 2_1325, ook op deze site te raadplegen.
126
Kaart Joodse Raad (NA). Hij is mogelijk de enige uit Nijmegen die in KL Majdanek is vermoord.
Het vliegveld werd gebruikt als werkkamp, het vernietigingskamp Majdanek lag op ruim 2 km
ten zuidoosten ervan.
127
In: T. Schönwetter, Handelsman in vee en vlees: de belevenissen van Louis de Wijze. Den Haag
1999, p.57.
128
Zie RAN 2_13325, ook op deze site te raadplegen.
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daar met een rijtuig naar Westerbork.129 Niet veel later werd hun huis leeggeruimd en
enige tijd later woonde politieagent Hidskes, lid van de Politieke Dienst, in hun huis.130
Rudolf Grunewald was in of vlak voor 1937 van Kaldenkirchen naar Venlo en Tegelen
gegaan. Zijn vader overleed tijdens zijn onderduik in Venlo. Rudolf verhuisde op 8
oktober 1940 van Venlo naar Nijmegen maar dook ergens eind 1942 samen met zijn
moeder onder in Well, Noord-Limburg. Na de oorlog gingen zij naar Argentinië.
Begin 1943 hoefde je je helemaal niet veilig te voelen met een Sperre op zak of omdat
je gehuwd was met een niet-Jood, of om welke reden dan ook. Nathan de Vries en
Mozes Lezer hadden zo’n vrijstelling, stonden wat met elkaar te praten en keken
intussen naar een voetbalwedstrijd, ergens in de verte op een veld. Dat werd door
iemand gezien, waarschijnlijk een buurtgenoot, die aangifte deed bij de politie. Ze
werden opgepakt en in het bureau in Nijmegen opgesloten. Hun vrouwen en kinderen
kregen een oproep om naar het bureau te komen. Te voet gingen ze daarheen, een
buurvrouw nam een van de kleinen mee met de tram. Daar aangekomen werden ze
vastgezet en naar de SD in Arnhem gebracht.131 Ze werden iets erna op straat gezet
onder voorwaarde dat ze niet meer naar Nijmegen terug zouden keren en naar
Amsterdam zouden gaan.
Mozes Lezer en Jeannette Manassen hadden voor hun zoon Menno een opvang
gevonden via Jo Heinsius, die een apotheek had aan de Molenweg, waar overigens de
beide dochters van Philip Mechanicus zich schuil hielden. Jo Heinsius had de kleine
Menno bij haar ouders ondergebracht.132 Zelf werden Mozes en Jeannette rond 20 juli
1943 in Amsterdam opgepakt, in augustus gedeporteerd van Westerbork richting
Auschwitz en daar of in die omgeving omgebracht: zij meteen na aankomst, hij zo’n vier
maanden later. De kleine Menno overleeft de oorlog.
Nathan de Vries en Sophie de Jong waren al zes weken na hun verbanning uit Nijmegen
opgepakt in Amsterdam, waar zij woonden op de Jan Luijkenstraat. Hun dochter
Channa, net drie weken oud, werd ook gedeporteerd, maar wij vermoeden dat ze hun
dochter Judith ergens in Amsterdam hadden ondergebracht. Op 11 januari 1944
werden de ouders en de zeer jonge Channa naar Bergen-Belsen gebracht. Op 10 april
1944 werden zij samen in een trein gezet die na een waanzinnige tocht door het nog
door de fascisten beheerste deel van Duitsland op 25 april tot stilstand kwam in het
dorpje Tröbitz, vol met doodzieke, uitgeputte of al gestorven mensen. Russische
soldaten haalden met moeite de mensen uit de trein en brachten de nog levenden naar

129

Zie dossier RAN 2_4785.
Het huis wordt leeggehaald door transportbedrijf Van Wezel (Waalkade) op 21 en 22 mei
1943. De meubels gaan naar Unitas. Vier mannen werken hier ieder vijftien uren aan; RAN
2_4786, pag. 17; voor de opslag bij Unitas, zie ook RAN 2_40212 en voor de declaraties van het
vervoer der meubelen en de opslag ervan bij de vertegenwoordiger van de Reichskommissar, zie
RAN 2_40207. Een groot deel van de goederen ging uiteindelijk naar Duitsland; de kosten werden
gedekt uit de geroofde bij Lippmann-Rosenthal gedeponeerde vermogens. Over de agent
Hidskes in het huis, zie RAN 2_9945 (o.a. Onder beheer gestelde personen).
131
Zie ook onze Namenlijst voor deze arrestaties. De arrestaties komen aan de orde tijdens de
naoorlogse verhoren van De Ruiter, Wiebe en Kaal ter voorbereiding van de rechtszitting van de
Bijzondere Strafkamer, Arnhem, 62 CABR (Mozes Lezer, Nathan de Vries). Nationaal Archief.
132
Zie: Biografisch Woordenboek Gelderland deel 10: Bekende en onbekende mannen en
vrouwen uit de Gelders geschiedenis, p. 75. Geredigeerd door I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys, C.A.M.
Gietman e.a.
130
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ziekenhuizen in de buurt. Ook Nathan en Sophie bezweken hier, de jonge Channa werd
na een poos naar Nederland gebracht.133
Er waren anderen die in de eerste helft van 1943 naar Amsterdam trokken, naar wij
aannemen vaak gedwongen; het was een tijdlang Duitse politiek om de Joden te
concentreren in Amsterdam, met de achterliggende gedachte om daar een getto te
vormen. Vanaf 10 april 1943 was het verblijf in acht provincies verboden, allen moesten
zich melden in KL Vught.134 Degene die zich niet meldde werd opgepakt, ook in
Nijmegen. De zieken werden direct gedeporteerd naar Westerbork. Iets later, op 23
april, moesten alle Joden uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland
verhuizen naar Amsterdam.
Vanuit Nijmegen gingen, zo vermoeden wij, de volgende Joden naar Amsterdam.
Fokkina Vrengel en Moritz de Marcas gingen er al eerder heen om te werken. Maar in
de loop van 1942 en 1943 gingen er volgens ons heen: Ilse Kaufmann, Leo Kaufmann,
rabbijn Alexander Salomon met Roosje Hes en hun kinderen, Paul Drukker, Esther
Peekel, Heiman Vromen, Mariëtte Heymans en Salomon de Jongh samen, Salomon
Kuijt, Ludwig Hirsch, Erwin Kwiat, Elkan Speijer, Esther Peres, Bernard Rosenbaum en
Louis Voltijn. Eerder noemden we al Gustav Vyth, Jenny Levor en hun zoon Kurt. Recha
Rozenbach wilde zich bij haar man voegen in Amsterdam, maar kreeg juist geen
verhuisvergunning.135 De meesten van hen werden daar iets later opgepakt.
Sommigen gingen naar Amsterdam met een nog ‘geldige’ vrijstelling op zak. Die waren
in Amsterdam iets langer geldig, met ingang van 10 april 1943 bestond het systeem in
de rest van Nederland niet meer. Maar tegen het einde van mei 1943 hadden de
stempels ook in de hoofdstad iedere waarde verloren.
Enkele andere Joden uit Nijmegen vestigden zich nog, nemen we aan, ‘legaal’ in een
andere plaats. Michiel van Thijn ging terug naar Eibergen, naar de verwanten van zijn
eerder overleden vrouw en dook daar waarschijnlijk ook onder. Later zat hij echter in
een werkkamp; hij werd in oktober 1942 omgebracht. Esther van Zuiden ging terug naar
Eindhoven en hield zich daar schuil. De eerder uit Duitsland gevluchte Anna Reiss
werkte als huishoudster in het gezin van Isidor Grosser. Zij zocht mogelijk een veilig
heenkomen in de omgeving van Venlo. Deze stad gaf zij althans begin 1945 als
woonplaats op.
Helemaal op het laatst, waarschijnlijk op 9 april, zoeken Sally Sander, zijn vrouw Frieda
Terhoch een veilig heenkomen met hun adoptiedochter Eva Ruth. Bij hen woonde nog
een ander aangenomen dochter, Liesele, de dochter van een broer van Sally, Walther,
maar zij wordt in deze documenten niet genoemd.136 Sally had een Sperre, ook op grond
van zijn verdiensten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
133

Hierover de bijvoorbeeld het Wikipedialemma hierover (Tröbitz) en de daar genoemde
bronnen. Andere gegevens komen met name van de kaarten van de Joodse Raad (NA).
134
Zie o.a. RAN 2_40207, Deportaties van Joden en declaraties van de gemeente bij het
Departement van Binnenlandse Zaken betreffende deze deportaties en de opslag van goederen
van Joden. Het systeem van vrijstellingen was voorbij. Alleen wat heette ‘gemengd gehuwden’
konden onder bepaalde voorwaarden nog blijven.
135
Het systeem van verhuisvergunningen was feitelijk gebaseerd op de Bekendmaking van
Rauter van 15 september 1941. Over Recha Rozenbach zie: NIOD 101b-44.
136
Deze broer Max uit Rees zat vast in Dachau. Documenten over de vlucht uit Duitsland op de
site Dokin. Naoorlogse documenten over hun onderduikperiode, zie RAN 1225_6924, Stukken
betreffende de vergoeding van schade door vordering of inkwartiering door Duitse instanties.
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‘Gemengd gehuwden’
Het is april 1943. De Sperren tellen niet meer mee. Velen zijn verdreven, vooral naar
Amsterdam. Anderen hadden een Sperre, maar werden toch opgepakt, als S-geval,
strafgeval. Ze waren bijvoorbeeld ergens op betrapt, waarop, je kunt het zo gek niet
bedenken. Wie er nog was moest zich op 9 april melden.
Er woonden toen nog Joden in Nijmegen, maar niet veel. Dit zijn mensen die zich eerder
hadden laten registreren als ‘Joodse partij’ binnen een ‘gemengd huwelijk’.
Ondertussen waren er ook al enkelen van hen opgepakt, als S-geval. Enkele anderen
hadden vrijstelling gekregen van het dragen van de Jodenster op voorwaarde dat man
of vrouw een sterilisatie hadden ondergaan.137
‘Gemengd gehuwd’ was Walther Rothe. Hij en zijn vrouw Gertrud Jacobi hadden samen
drie kinderen. Samen waren ze vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht en het gezin
had zich, zoals zovelen, op 8 oktober 1940 in Nijmegen gevestigd. Op 1 april 1944 benam
Gertrud zich van het leven, zich geen raad meer wetend met de gruwelijke situatie, uit
angst voor wat er kon gebeuren met haar Joodse man en kinderen, ten huize van Marius
Tausk, die toen inmiddels op de Javastraat woonde. Zij werd nog naar het ziekenhuis
vervoerd, maar het was tevergeefs. De dominee van de Lutherse kerk, Pel, wist nog bij
de Ortskommandant gedaan te krijgen dat hij een telegram mocht sturen naar de
moeder van Gertrud in Berlijn.138 Door haar daad bracht Gertrud haar man Walther en
hun kinderen feitelijk in een nog moeilijker parket: de eventuele beschermende werking
die dit soort huwelijk nog zou kunnen bieden verviel zodra het huwelijk ontbonden werd
door dood of scheiding.
Niet vreemd dat Walther en de kinderen onmiddellijk na haar dood
onderdoken. De jonge kinderen Ovid, Nadira en Zenita werden ondergebracht bij Frans
Reichert en Margareta Hienkens aan de Van Peltlaan. Op 20 mei 1944 kwamen de NSBpolitieagenten Verstappen, Wiebe, De Ruiter en Versloot daar huiszoeking doen. Hun
was ter ore gekomen dat er ‘jodenkinderen’ zouden zitten. De kinderen waren toen net
een dag eerder elders ondergebracht. Er liep wel een klein meisje door het huis, over
wie De Ruiter later verklaarde: ‘Er was toen echter wel een kleindochter van Reichert in
huis die door Versloot eerst nog verdacht werd een jodin te zijn. Er is toen door Versloot
nog een doos met rollen pepermunt naar de NSVO aan de Graafseweg gebracht.’ Frans
Reichert moest niettemin mee naar het hoofdbureau en werd daar door Verstappen
verhoord, maar hij hield stand. Zijn schoondochter ging nog naar het bureau om voor
hem te pleiten.

De namen van Sally en Frieda komen voor op ushmm.org, list of survivors. 3 = AA0003: This
collection includes various lists totaling 3,538 Jewish survivors from the Netherlands. The lists
include: 1) April list of Jews that arrived in Eindhoven from the camps Bergen Belsen and
Buchenwald 2) List of Jews from the Netherlands, who were found in the Bergen-Belsen hospital
on May 3, 1945 3) List of Jews (of Dutch nationality), found in a camp in Hillesleben on May 6,
1945 and repatriated 4) List of Jews from the Netherlands (non-Dutch nationality), who were
found in a camp in Hillesleben on May 6, 1945 and were repatriated to the Netherlands 5) List
of Jews from the Netherlands, found in Buchenwald on May 4, 1945 and 6) List of Dutch nationals
found at Auschwitz. Dit suggereert dat ze op het einde nog zouden zijn geïnterneerd. Maar
verder wijzen de ons bekende documenten niet hierop. Meer onderzoek is hier nodig.
137
We komen over een tijd hierop terug in een artikel.
138
Zie RAN 146_7, onderzoek Rogier naar protestantse kerken, verslag Pel. Verder nog: RAN
579_116, interview van Jan Driever met B. Companjen op 28 mei 1985.
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Op vrijdag 14 september waren Wiebe en de SD-agent Kuhnert weer bij
Reichert. Kuhnert schoot Frans Reichert, die actief was in de Vrij Nederlandgroep, dood.
De schoondochter Antoinette de Graaf verklaarde: ‘Op vrijdagmorgen kwam ik in de
woning van hen en zat Opperluitenant Verstappen reeds op de stoel in de kamer. Hij
wilde mij toen een hand geven, maar ik zei: “Ik heb van jou geen hand nodig.” Hij zei
mij: “Nu kun je je schoonvader niet meer vrij praten”.’139
Walther Rothe was iets eerder naar Friesland gegaan.140 In de laatste periode
van de oorlog zat hij ondergedoken in Sijbrandaburen bij de familie Tjeersma. De drie
kinderen zijn na hun verblijf bij Frans Reichert bijna zeker ook naar Friesland
overgebracht waar ze meteen na de bevrijding in een hotel in Sneek verbleven, dat toen
was ingericht als een opvanglocatie.141
Frederik van den Bergh, Ella Lob en hun zoon Abraham waren als gezin nog in het bezit
van een vrijstelling. Ze staan als zodanig op een lijst van de Gemeente Nijmegen van
personen met een Sperre, maar tegelijkertijd komen ze ook voor op een lijst van
personen die er juist geen hebben. Ella was verwijderd uit het bloeddonorenbestand,
samen waren ze geschrapt als seizoenkaarthouder bij Concertgebouw De Vereeniging.
Ook zij hadden hun fiets ingeleverd. Die winter doken ook zij onder. Zij staan vermeld
in een lijst van voortvluchtige Joden, die politiecommissaris Van Dijk op 22 april 1943
stuurde aan Gewestelijk Politiepresident in Arnhem, Walraven,142 waarin hij schreef:
‘ter voldoening aan den inhoud van Uw schrijven van 14 April 1943 (...) betreffende:
joden, heb ik de eer UHEd. Gestr. hierbij de vier door U bedoelde opgaven te doen
toekomen.’143 We weten niet waar het gezin onderdak zocht. De broer van Frederik,
Jacob, was kort voor de oorlog naar Heemstede verhuisd met zijn vrouw en twee jonge
dochters. Zij hadden hun dochters ondergebracht in Driebergen, waar zij werden
opgepakt, en hielden zichzelf schuil in de buurt van Heemstede. Ook de vader van
Frederik en Jacob, Abraham van den Bergh, verborg zichzelf met zijn vrouw Betsy Knurr
in Heemstede.

139

Gebaseerd op: CABR, Reichert; uit: Inv nr 23 III / BS Arnhem 62 / PRA Zutphen 1283 (Wiebe).
De naam Rothe valt niet in dit dossier, het gaat echter wel zeker om deze drie kinderen.
140
Hij moet daarbij hulp gehad hebben van Heinsman, die eerder nog kort op de Afd. Bevolking
onder Wilbers had gewerkt. Hij verklaart in een interview met Driever op 11 april 1985: ‘Zo heb
ik bijvoorbeeld de Jood Rothe die op het eind moest onderduiken, via Piet Kluin weg laten
komen.’ (RAN 579_116/Heinsman, interview 11-4, pag.1).
141
Hun naam op AA0016 (zie site ushmm): A list of 3,828 Jews from Supplement A1 of survivor
lists prepared by the Central Registry Bureau of Jews located in Eindhoven. Information consists
of name, date of birth and place of birth. Haar naam staat op een lijst van Centraal
Registratiebureau voor Joden, Afdeling van de Joodsche Coördinatie-Commissie voor het
bevrijde Nederlandse gebied, Eindhoven, Supplement AIV, supplement bij de lijst van Maart
1945. Haar nieuwe adres hier: Inf. Hot. Havenburg, Sneek. Het zal waarschijnlijk gaan om Hotel
Hanenburg in Sneek. Voor de adressen van Walther in Friesland, zie ook:
ondergedokeninfryslan.nl
142
Walraven was toen kort daarvoor in die functie in de plaats gekomen van De Rijke. De Rijke
bleef Procureur-Generaal. Lang ervoor had Walraven nog eens gewerkt als agent in Nijmegen.
Na de oorlog probeerde hij pensioen te verkrijgen over de daar gewerkte jaren. Zie RAN OSAN
pd 19.24496 (Personeelsdossier Walraven).
143
Meerdere lijsten in NIOD_100-144 (Archief Procureur-Generaal Arnhem). De
getranscribeerde lijsten ook op deze site.
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Walraven aan zijn Schreibtisch.144 Foto Gelders Archief.

Ook Hans Gumbert, die een boekhandel had in de Van Welderenstraat, was ‘gemengd
gehuwd’. Hij, zijn vrouw Maria Bisschoff en hun zoon Johann waren in 1935 vanuit
Solingen naar Nijmegen gekomen; zijn moeder Agnes Israël trok in 1939 bij hen in vanuit
Wuppertal. Fungerend Politiepresident Walraven vroeg in een telegram aan de
gemeenten om vóór 8 september 1943 (opnieuw) opgave te doen van de ‘gemengd
gehuwden’. Deze opgave had kennelijk te maken met de voorgenomen regeling om
bepaalde vrijstellingen te verlenen aan degenen die zich lieten steriliseren.145
Politiecommissaris Van Aperen noteerde bij zijn naam: ‘Sinds 13 juli 1943 vermist.’ Van
zijn vlucht wordt ook melding gemaakt in het commentaar bij zijn
naturalisatieaanvrage146 en ook hijzelf vertelde over deze periode.147 Hans verbleef
aanvankelijk enige tijd bij Annie van Gijen148 aan de Nijmeegsebaan 74 maar woonde
verder steeds op de vliering boven zijn winkel.
Uit enkele secundaire bronnen kunnen we nog opmaken dat er nog enkele anderen uit
Nijmegen onderdoken, maar details ontbreken. Rika van der Klein werd met haar man
uit hun huis aan de Roerstraat gezet. Zij verschuilde zich op Kelfkensbos 22, het pand
dat door het gezin Frank was verlaten. Daar werd zij getroffen door het bombardement
van februari 1944, waarna ze niet veel later in het ziekenhuis overleed.149
Catharina Godefroi was gehuwd met Deinse. In 1945 meldde zij zich in Eindhoven aan
bij het Joodse Comité dat gegevens verzamelde over degenen die waren teruggekeerd
uit de onderduik.150

144

C. Walraven werkte veel eerder kort bij de Gemeentepolitie Nijmegen. In 1956 zeurt hij bij de
gemeente Nijmegen om zijn in die periode toen opgebouwde pensioen. Zie RAN OSAN pd 1924496 (Personeelsdossier Walraven).
145
Wij komen hier later in een afzonderlijk artikel op terug. Bron NIOD_100-166.
146
Hij wordt in 1954 tot Nederlander genaturaliseerd (zitting ’53 -’54, 3529). Hier wordt gemeld
dat hij van 1942 tot 1945 ondergedoken heeft gezeten. Hij schreef toen het boek: Nietzsche,
Homer, Fr. A. Wolf.
147
In ‘De boekenwereld’, jg. 11, nr. 3 vinden we een interview van P. Buijnsters met Hans
Gumbert over o.a. zijn vlucht en zijn winkel. Hij vertelt dat hij zelf in 1942 onderdook, maar dat
de zaak nog werd voortgezet door zijn vrouw en pro forma verkocht werd aan Marianne Canoy,
die al bij hem werkte. Het geld ging toen natuurlijk wel aanvankelijk naar de Niederländische
Grundstückverwaltung. Zij regelde ook het aanvankelijke onderduikadres voor hem.
148
Zie: Anneke Nolet, Vrouwen en verzet, Nijmegen 2020, p.190
149
Zie onder meer gegevens op de Site Oorlogsdoden en de daar genoemde bronnen.
150
Lijst van Centraal Registratiebureau voor Joden, Afdeling van de Joodsche CoördinatieCommissie voor het bevrijde Nederlandse gebied, Eindhoven, Supplement A1, supplement bij de
lijst van Maart 1945.
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Het lijkt erop dat ook Erwin Bielschowsky, eigenlijk de directeur van wasserij ‘De
Pauw’, zich enige tijd enigszins verborgen hield. Hij was in de lente van 1943 al
tweemaal opgepakt, een feit dat na de oorlog tijdens het proces tegen Van Elferen
onderdeel van de aanklacht was. In ieder geval laat hij zich na de oorlog registreren op
de al genoemde lijsten in Eindhoven.151 David Reens, die kort na de bevrijding voor het
Militair Gezag in de kazerne aan de Groesbeekseweg werkte, merkte tot zijn schrik dat
Erwin was opgesloten met fascisten, alleen omdat hij van oorsprong Duits was. Echt
ondergedoken zal hij niet zijn, we weten ook dat Erwin in januari 1944 een vrijstelling
kreeg van het dragen van de Jodenster.152
Ook de ‘gemengd gehuwde’ arts Robert van Gelder dook onder, maar we hebben
daarvoor nu geen andere aanwijzingen dan de verklaring van L. Knaven: ‘Twee Joodse
collega’s van mijn vader, de huisartsen dr. Van Gelder van de Kronenburgersingel en
dr. Hertzdahl die op de Spoorstraat woonde zaten wel ondergedoken. Af en toe
kwamen zij midden in de nacht naar mijn vader. Zij [Hertzdahl en Van Gelder] zaten in
een ondergrondse beweging, die onderduikadressen voor de Nijmeegse Joden
organiseerde.’ Als iemand dan ziek werd, werd hij of zij doorverwezen naar de vader
van Knaven, die zijn praktijk had bij zijn huis op de Kronenburgersingel, waar ook de
dermatoloog Van Gelder woonde.153
Dan nog Nelly Imbach. Zij was getrouwd met de roomse Antoon Schaeffer. Haar toen
nog heel jonge zoon Frederik vertelde later dat zij zich gedwongen zagen onder te
duiken en wel bij de familie Aanhold aan de Hatertseveldweg.154

Terug in Nijmegen
We kunnen alleen maar bitter concluderen dat je met onderduiken meer kans had om
deze periode door te komen dan wanneer je dat niet deed. Als je het niet deed, was de
overlevingskans feitelijk bijna nul. Toen de Duitse troepen in september 1944 verdreven
waren, konden degenen die in de stad ondergedoken waren – degenen over wie we het
hierboven hadden maar ook al degenen die om andere redenen ondergedoken waren,
vanwege verzetswerk of om te ontkomen aan de arbeidsinzet, en dan verder nog de
talloze onderduikers van buiten de stad - weer even buitenshuis op adem komen. Maar
met gemengde gevoelens. Eerst moesten zij een veilig heenkomen zoeken, de bommen
en granaten maakten heel wat slachtoffers in die maanden. En dan de ontdekking dat
ze beroofd waren van bijna iedereen en alles, van hun vrienden en verwanten, van hun
woningen en goederen, van hun goede herinneringen, van hun vertrouwen. Wat restte
was de band met hen die hen werkelijk terzijde hadden gestaan.
Degenen die elders hun heenkomen hadden gezocht kwamen veelal pas in de
loop van 1945 terug in de stad, zoals ook de weinigen die de kampgruwelen hadden
overleefd. Zij kwamen terug in een ten dele verwoeste stad waarvan de inwoners lang
niet allen bereid waren te luisteren naar hun ervaringen. Wij gaan in dit artikel verder
niet in op dit in lang niet alle gevallen warme weerzien. We proberen in een later
151

Aantekening op Kaart van Joodse Raad.
Brief 7 januari 1944 (‘Vertrouwelijk’) van RIBR aan burgemeester Nm. dat de CommissarisGeneraal voor Veiligheid hem vrijstelling heeft verleend van het dragen van een Jodenster;
dossier RAN 2_40214. Deze gevallen worden voortaan aangeduid met ‘blauwe ruiter’.
153
Bart Janssen, o.c., p.765.
154
Bron is hier hun in 1940 geboren zoon Frederik, die natuurlijk ook meeging. Aanhold woonde
dichtbij de toenmalige kleine spoorwegovergang. Dit gedeelte van de Hatertseveldweg langs het
park heet nu Muntweg. Zijn opmerking op Noviomagus.nl.
152
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stadium nog eens een artikel te publiceren over hoe het proces van rechtsherstel is
verlopen, een proces dat, zoals bekend, eigenlijk nog steeds niet is afgesloten.155

Toelichting bij Lijst van onderduikers uit Nijmegen
De twee lijsten met één inventarisnummer (RAN 2_40203) bestonden oorspronkelijk uit
twee delen: ‘Gevluchte joden’ (hieronder V) en ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’
(hieronder K). Het gaat ons hier om de lijst V. De lijst 40203 V staat als brondocument
op deze site onder het thema ‘Registratie’. Vermelding op de lijst K (ook op onze site)
hieronder is meestal incorrect.
De lijsten werden rond 12 december 1942 opgemaakt en op 19 december 1942
verstuurd aan Lentz. Uit correspondentie blijkt dat de opsteller van de lijst, Frans
Wilbers, de gegevens over de ‘gevluchte Joden’ bijna zeker moet hebben gekregen van
de gemeentepolitie. Vermelding op de lijst van gevluchte Joden impliceert dat de vlucht
voor half december heeft plaatsgehad, vaak in ieder geval vóór 17 november 1942 – zij
werden bij de razzia niet thuis aangetroffen, en soms nog ruim daarvoor. De datum van
het opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad is hierbij enigszins een indicatie.
Zowel bij het opstellen van de opsporingsberichten als bij de namenlijst van ‘Gevluchte
Joden’ zijn fouten gemaakt; in de meeste gevallen gaat het daarbij om mannen die via
de zogenoemde Joodse werkkampen begin oktober 1942 naar Westerbork werden
vervoerd. Op het moment dat ze in opsporingsberichten verschenen waren ze al
vermoord. In die gevallen zou het kunnen dat zij eerder ooit wel ondergedoken waren
geweest of hadden geprobeerd om anoniem te leven. Er zijn aanwijzingen dat dat het
geval was bij bijvoorbeeld Marinus Frankenhuis. Misschien had ook Abraham Mendes
da Costa zich even verborgen gehouden, maar echt concrete aanwijzingen hiervoor
hebben we niet. Hoe dan ook zijn de vermeldingen op 40203V en in een
opsporingsbericht foutief op het moment van opmaken. Indien personen als
voortvluchtig geregistreerd werden, maar dat in werkelijkheid niet waren, worden zij
niet vermeld in onderstaande tabel.156
De lijst in NIOD 100, toegangsnummer 144, is doorgegeven door de Nijmeegse
politiecommissaris Van Dijk aan Fungerend Gewestelijk Politiepresident C. Walraven, op
diens verzoek op 22 april 1943. Het ontbreken van de naamsvermelding van een
persoon op deze lijst kan twee dingen betekenen: de persoon in kwestie was eerder
ondergedoken maar was inmiddels opgepakt, of de persoon is na 15 april 1943
ondergedoken (of misschien, in zeldzame gevallen, de onderduik was niet bekend of
niet geregistreerd). Van de 139 in onderstaande tabel genoemde personen werden er
76 niet opgepakt. Marinus Frankenhuis (van wie niet zeker is of hij überhaupt
onderdook) werd wel opgepakt maar overleefde de kampen. Bij drie overlevende
155

In de Namenlijst op deze site vinden we wel tal van details over wat de weinige terugkeerders
aantroffen. Allereerst vernamen zij stapje voor stapje de details over wat er met hun naasten –
buurtgenoten, vrienden en verwanten, soms zelfs hun jonge kinderen – was gebeurd. Hun huizen
werden bewoond door anderen, soms woonden er de leden van de Politieke Dienst van de
Gemeentepolitie. Hun spullen waren afgevoerd. Er was geen geld en steun kregen ze
mondjesmaat. In de op deze site gepubliceerde interviews gaan Bertha van Gelder en vooral Diny
Vrengel uitgebreid in op deze ervaringen.
156
Op sommige sites wordt helaas wel gesuggereerd dat dergelijke vermeldingen wel de realiteit
weerspiegelen, althans wordt de vermelding kritiekloos overgenomen. Zo op de site ‘Joods
Monument’ en op de site ‘Oorlogsdoden Nijmegen’.
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personen is het onduidelijk of zij misschien helemaal aan het eind van de oorlog nog
werden gearresteerd. Ruim de helft van de onderduikers werd dus niet gedeporteerd,
zestig wel. We moeten hierbij wel aantekenen dat zich onder degenen die niet werden
opgepakt ook een aantal personen bevindt die hoe dan ook toch een iets kleinere kans
had om gearresteerd te worden, omdat er minder actief naar hen gespeurd werd. Zij
waren wat in de extreemrechtse terminologie heette ‘gemengd gehuwd’ of zij waren
de kinderen in een dergelijk gezin.
______________________________________________________________________
Bijlage 1. Namen van Joodse inwoners van Nijmegen die onderdoken.
In bijlage 2 dezelfde namen, maar dan met enkele gegevens over de bronnen waarin
zij voorkomen.
Adelaar, Catherina
Adelaar, Maurits
Anschel, Irene
Basch, Kurt
Beem, Eddy
Beem, Lazarus
Beer, de Bernard
Beer, de, Hendrica
Bergh, vd Frederik
Bergh, vd Abraham
Bielschowsy, Erwin
Blumenthal, Gertrud
Boektje, Abraham
Boektje, Judith
Boektje, Jozef
Büks, Helene
Coevorden, van, Herta
Cohen, Herman
Cohen, Jacques
Cohen, Jeanette
Cohen, Leentje
Cohen, Maup
Dijk, v. Marianne
Dijk, v. Rebecca
Drielsma, Donald
Albert Hessel
Drielsma,Henri
Abraham
Drielsma, Jozef
Drielsma, Yvonne
Driesch, Von den Elli
Eichenwald, Mientje
Emden, van Cato
Rosalie
Es, van, W
Esso, van, Alida
Frank, Jacob
Frank, Lehman (* 1919)

Frankenhuis, Marinus
Friedberg, Apollonia
Ganz, Hugo
Gelder, van Bertha
Gelder, van, Isaak
Gelder, van, Robert
Gersons, Bernhard
Gersons, Henriette
Gersons, Josephina
Gersons, Maurits
Glaser, Abraham
Glaser, David Abraham
Glaser, Frieda
Glaser, Miep Hetty
Glaser, Sara
Godefroi, Catharina
Gotlieb, Arthur
Gotlieb, Karla Willy
Gotlieb, Theresia
Gotlieb, Willy Karla
Gotlieb, Joseph
Gottschalk, Heinz Paul
Gottschalk, Rudolf
Gottschalk, Sara
Gottschalk, Siegfried
Grunewald, Rolf
Gumbert, Hans
Haas, de , Julius
Hertzdahl, Benoit
Imbach, Nelly
Izaks, Esther
Jong, de Arnold
Jong, de Estella
Jong, de Frederika Eva
Jong, de Jacob
Kahn, Susanna
Kaufman, Elie
Kaufman, John David
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Kaufman, Margaretha
Kaufman, Martijn
Knur, Betsy
Koopmann, Selma
Klein, van de, Rika
Levitus, Henriette
Levitus, Jacob
Levitus, Yvonne
Levor, Jenny
Lezer, Menno
Lier, van Sophia
Lion, Joseph
Lob, Ella Liberta
Löbenstein, Herbert
Löbenstein, Lotte Lore
Löwenberg, Jülchen
Maas, Diena
Malinowski, A
Marcas, de, David
Marx, Karola
Mendel, Dorothea
Minco, Nathan
Oppenheimer, Heinz
Pais, Jetje
Pels, Andries
Pels, Israël
Pels, Nathan
Polak, Kurt
Prins, Rachel
Raap, van, Marianne
Reens, David
Reiss, Anna
Rodriguez, Rosa
Rosen Jacobson,
Raphaël
Rothe, Nadira
Rothe, Ovid
Rothe, Walther
www.oorloginnijmegen.nl

42
Rothe, Zenika
Sander, Eva
Sander, Liesel
Sander, Sally
Schaeffer, Frederik
Simon, Clementine
Sleutelberg, Sallina
Stahl, Anny Sara
Tauber, Fritz
Teig, Clara Dora

Terhoch, Frieda
Thijn, van, Michiel
Vrengel, Diena
Vries, de, Judith
Vromen, Heiman
Vromen, Leo
Vromen, Maria
Vyth, Alfred
Vyth, Gustav
Vyth, Marcus

Vyth, Paul
Weinberg, Walter I.
Wessel, Elisabeth
Wijze, De Sybilla
Zilversmit, Cato
Zuiden, van, Abraham
Zuiden, van, Esther
Zuiden, van, Jozef
Zwarenstein, Jacob

Bijlage 2. Gegevens over het voorkomen van de namen
1. Op de lijst ‘Gevluchte Joden, zoals die zich nu bevindt in RAN 2_40193.
2. In een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad.
3. In een lijst die hoofdcommissaris van Politie Van Dijk in april stuurde aan ProcureurGeneraal De Rijke en die zich nu bevindt in NIOD-100.
4. Tevens wordt aangegeven of de ondergedoken persoon is opgepakt.
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Adelaar,
Catherina
Adelaar,
Maurits
Anschel, Irene
Basch, Kurt
Beem, Eddy
Beem, Lazarus
Beer,
de
Bernard
Beer,
de,
Hendrica
Bergh,
vd
Frederik
Carsten
Bergh,
vd
Abraham
Bielschowsy,
Erwin
Blumenthal,
Gertrud
Boektje,
Abraham
Boektje, Judith
Boektje, Jozef
Büks, Helene
Coevorden,
van, Herta
Cohen,
Herman
Cohen,
Jacques
Cohen,
Jeanette
Cohen, Leentje
Cohen, Maup
Dijk,
v.
Marianne
Dijk,
v.
Rebecca
Drielsma,
Donald Albert
Hessel
Drielsma,
Henri Abraham
Drielsma, Jozef

40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad
x
15.10.42

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?
nee

Opgepakt?

Opmerkingen

ja

Ziek terug uit
onderduik

x

15.10.42

ja

nee

x

3.12.42
22.10.42
22.10.42
20.8.42

ja
nee
ja
ja
ja

ja
nee
nee
ja
nee

3.9.42

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

ja

ja

x
x
x

3.12.42

Sec. bron

Onderduik niet zeker

ja

x

x

x

x

22.10.42

nee
ja

ja
ja
nee
nee
nee

Sec. bron

nee

nee

Sec. bron

4.2.43

ja

ja

6.8.42

ja
nee
nee

nee
nee
ja

21.1.43

nee

ja

4.2.43

ja

nee

4.2.43

ja

nee

24.9.42

ja

nee
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Sec. bron
Onzeker of zij
werkelijk onderdook
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Drielsma,
Yvonne
Driesch, Von
den Elli
Eichenwald,
Mientje
Emden,
van
Cato Rosalie
Es, van, W

40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad
4.2.43

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?
ja

Opgepakt?

x

3.12.42

ja

ja

x

15.10.42

x

3.12.42

Esso, van, Alida x
Frank, Jacob
x
Frank, Lehman x

nee

ja
ja

ja

nee

ja

21.1.43
27.8.42
3.9.42

ja
ja
ja

ja
nee
ja

x

Opmerkingen

Op 40203: “z. Reens;
‘zij is arisch!!!”

(geb. 1919)

Frankenhuis,
Marinus

x

3.12.42

ja

Ja
(Overleeft)

Friedberg,
Apollonia
(Lonie)
Ganz, Hugo

x

3.12.42

ja

nee

x

21.1.43

ja

ja

Gelder,
van
Bertha
Gelder, van,
Isaak
Gelder, van,
Robert
Gersons,
Bernhard
Gersons,
Henriette Rosa
Gersons,
Josephina
Gersons,
Maurits
Glaser,
Abraham
Glaser, David
Abraham
Glaser, Frieda
Glaser, Miep
Hetty
Glaser, Sara
Godefroi,
Catharina

x

3.12.42

ja

nee

x

3.12.42

ja

nee
nee

K

18.2.43

ja

ja

18.2.43

ja

ja

18.2.43

ja

ja

3.12.42

ja

ja

3.12.42

ja

ja

x

3.12.42

ja

ja

x
x

3.12.42
3.12.42

ja
ja

ja
ja

x

3.12.42

ja

ja
nee

x

Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan

Foute vermeldingen,
mogelijk wel korte
onderduik
voorafgaande aan
arrestatie begin 1942.

Onderduik niet zeker,
mogelijk verhuisd
zonder ‘vergunning’.

Sec. bron, Janssen p.
765
Foute vermeldingen,
al eerder opgepakt

Soort Sperre, dan
onderduik

Waarschijnlijk
onderduik op lijst
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40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad

Gotlieb, Arthur

x

Gotlieb, Karla
Willy
Gotlieb,
Theresia
Gotlieb, Willy
Karla
Gotlieb,
Joseph
Gottschalk,
Heinz Paul
Gottschalk,
Rudolf
Gottschalk,
Sara
Gottschalk,
Siegfried
Grunewald,
Rolf
Gumbert, Hans

x

Haas, de ,
Julius
Hertzdahl,
Benoit Daniel
Imbach, Nelly
Izaks, Esther
Jong,
de
Arnold
Jong, de Estella
Jong,
de
Frederika Eva
Jong, de Jacob
Kahn, Susanna
Kaufman, Elie
Kaufman, John
David
Kaufman,
Margaretha
Kaufman,
Martijn
Knur, Betsy
Koopmann,
Selma

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?

Opgepakt?

nee

ja

24.9.42

nee

nee

x

24.9.42

nee

nee

x

24.9.42

nee

nee

24.9.42
3.12.42

ja

nee

x

3.12.42

ja

nee

ja

nee

3.12.42

ja

nee

21.1.43

ja

nee

nee

nee

x

nee
x

21.1.43

ja

nee

x
x

3.12.42
29.10.42

ja
ja

nee
ja
ja

29.10.42
29.10.42

ja
ja

ja
ja

x
x
x
x

20.8.42
3.12.42
1.10.42 OD
1.10.42 OD

ja
ja
ja
ja

nee
ja
ja
ja

x

21.1.43

ja

ja

x

1.10.42 OD

ja

ja

ja

nee
nee

x

3.12.42
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AA0016, Lijst
Eindhoven.
Onderduik voor sept.
1942, zeer kort

nee

x

x

Opmerkingen

Of: Gotschalk

Notitie van Van Dijk,
NIOD 100_144;
‘gemengd gehuwden’
Sec. bron

Sec. bron

Onderduik niet zeker,
mogelijk verhuisd
zonder ‘vergunning’.

Duikt onder op 17
nov., zoals dochter

www.oorloginnijmegen.nl

46
40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad
Klein, van de,
Rika
Levitus,
Henriette
Levitus, Jacob
Levitus,
Yvonne
Levor, Jenny
Lezer, Menno
Lier,
van
Sophia
Lion, Joseph

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?
nee

Opgepakt?

Opmerkingen

nee

Sec. bron; zij overleed
door bombardement

x

20.8.42

ja

ja

x
x

20.8.42
20.8.42

ja
ja

ja
ja

x

3.12.42

x

15.10.42

nee
nee
ja

ja
nee
nee
ja

Lob,
Ella
Liberta
Löbenstein,
x
Herbert
Löbenstein,
x
Lotte Lore
Löwenberg,
Jülchen

ja

nee

3.12.42

ja

ja

3.12.42

ja

ja

nee

ja

4.2.43

ja
nee
ja

ja
nee
ja

3.12.42
21.1.43

ja
nee

nee
ja

nee

nee

Maas, Diena
Malinowski, A
Marcas,
de,
David
Marx, Karola
Mendel,
Dorothea
Minco, Nathan

x

Oppenheimer,
Heinz Israel

x

3.12.42

ja

? (overleeft)

Pais, Jetje
Pels, Andries

K

10.9.42

nee

ja
nee

Pels, Israël

K

10.9.42

nee

nee

Pels, Nathan
Polak, Kurt

x
K

10.9.42
10.9.42

ja
nee

ja
ja

Prins, Rachel
x
Raap,
van, x
Marianne
Reens, David
x
Reiss, Anna

3.12.42
21.1.43

ja

nee
ja

24.9.42

ja
nee

nee
nee

x
x

21.1.43

K

Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan

Eerst K-Sperre, dan
onderduik, arrestatie
23.2.43

Eerst K-Sperre, dan
onderduik, arrestatie
23.2.43
Sec. bron;

Ontsnapt uit
Westerbork
Mogelijk wel
opgepakt, dan
terugkeer uit kamp
Foutief op K maar
onderduik
Foutief op K maar
onderduik
Foutief op K maar
onderduik

Onderduik niet zeker
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40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad
Rodriguez,
Rosa
Rosen
K
Jacobson,
Raphaël
Rothe, Nadira
Rothe, Ovid
Rothe, Walther
Rothe, Zenika
Sander, Eva

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?
nee

Opgepakt?

Opmerkingen

ja

Onderduik niet zeker

nee

nee

nee

Foutief op K maar
onderduik,
Engelandvaarder
nee
Onderduik 44
nee
Onderduik 44
nee
Onderduik 44
nee
Onderduik 44
nee
Ca. april 1943, zie
1225_6974
nee
Onderduik
hoogstwaarschijnlijk
nee
(?), Misschien wel
overleeft
opgepakt later, dan
terugkeerder
nee
Sec. bron, met Imbach

3.12.43

ja

nee

3.12.42

ja

nee

nee
nee
nee
nee

Sander, Liesel
Sander, Sally

x

Schaeffer,
Frederik
Simon,
x
Clementine
Sleutelberg,
x
Sallina
Stahl,
Anny x
Sara
Tauber, Fritz

Teig,
Clara x
Dora
Terhoch,
Frieda
Thijn,
Michiel

ja

24.9.42

24.9.42

nee
nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee
(?), Misschien wel
overleeft
opgepakt later, dan
terugkeerder
ja
Verhuisde naar
Eibergen, daar
ondergedoken; sec.
bron
nee
nee
Onderduik vanuit Nm.
of vanuit A’dam?
nee
nee
nee
nee
ja

ja

van,

Vrengel, Diena
Vries,
de,
Judith
Vromen,
Heiman
Vromen, Leo
Vromen, Maria
Vyth, Alfred
x
Vyth, Gustav
x

15.10.42

3.12.42
3.12.42

nee
nee
ja
nee

Vyth, Marcus

3.12.42

ja

x
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ja
nee

Opgepakt, naar kamp,
dan vrij, dan
onderduik

Sec. bron
Sec. bron
Onderduik niet zeker;
misschien alleen naar
familie in A’dam
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Vyth, Paul

Weinberg,
Walter I.
Wessel,
Elisabeth
Wijze,
De
Sybilla
Zilversmit,
Cato
Zuiden, van,
Abraham
Zuiden, van,
Esther
Zuiden, van,
Jozef
Zwarenstein,
Jacob Cato

40203 Opsporingsbericht
V
Alg. Politieblad
x
3.12.42

NIOD 100_144
Lijst Van Dijk?
ja

Opgepakt?

Opmerkingen

nee

Schijnbaar foute
gegevens op Kaart
Joodse Raad.

x

24.9.42

ja

nee

x

15.10.42

ja

nee

x

3.12.42

ja

nee

x

01.10.42 OD

ja

ja

nee

nee

Foutief op 40203-K

nee

ja

nee

nee

Mogelijk onderduik
vanuit Eindhoven.
Foutief op 40203-K

ja

ja

K

K
x

21.01.43
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