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De razzia van 17 november 1942 in Arnhem 

[Versie 1, 8 november 2022] 

 

Vooraf 

In de literatuur over de vervolgingen in Arnhem is de razzia die er plaatsvond in de 

avond van 17 november altijd onderbelicht gebleven. Wij menen dat de razzia 

omvangrijker was dan wordt aangenomen en dat rond honderdtwintig personen 

werden opgepakt, die allen vermoord werden. We benadrukken hier dat dit een 

zeer voorlopige hypothese is, bedoeld als een bijdrage en een uitnodiging tot verder 

onderzoek. Onderstaand artikel is mede gebaseerd op het onderzoek dat wij deden 

naar de razzia op dezelfde dag in Nijmegen.  

 

De razzia’s die hieraan voorafgingen 

Zoals overal in Nederland worden de logistieke en administratieve voorbereidingen 

van de massavernietiging van de Joden in Arnhem omstreeks 1 juli 1942 afgerond. 

Op die dag wordt ook het doorgangskamp Westerbork geopend. Met het opstellen 

van wat later de ‘Burgemeesterslijst’ is genoemd is administratief dan alles in 

gereedheid gebracht.  

 

Op 24 juni 1942 ontvangt de Arnhemse burgemeester Bloemers een brief van de 

Commissaris der Provincie Gelderland, Van Heemstra, in opdracht van de 

Zentralstelle für jüdische Auswanderung, met de opdracht deze lijst met alle namen, 

adressen en onderlinge verbanden van de Joden in Arnhem samen te stellen.1 

Bloemers verstuurt de lijst aan de Zentralstelle, wij nemen nu aan rond 7 juli 1942, 

zoals ook in Nijmegen. De Beauftragte des Reichskommissars in Arnhem2 verlangt 

vervolgens een nominatieve opgave van de gegevens. Bloemers stuurt hem deze en 

schrijft in zijn brief aan de Beauftragte: “Ich beehre mich mit zu teilen dass die Liste 

der in Arnhem wohnhaften personen, welche heute an die Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung in Amsterdam eingereicht wird, die Namen u.s.w. von 1797 jüdische 

personen enthält.” Ruim een maand later verlangt de Beauftragte een kopie te 

ontvangen per 18 augustus met erbij enige aanvullende gegevens over de religie van 

 
1 Over de achtergrond van deze lijsten zie ons artikel De burgemeesterslijst in Nijmegen op deze site. 
De correspondentie over de lijst wordt genoemd in Margot Klijn, De stille slag, p.182 en 183. Zij 
verwijst naar: Gelders Archief AGSA inv.nr. 301 24 juni 1942. 
2 De Beauftragte is op dat moment hoogstwaarschijnlijk Adolf Brandes, eigenlijk Beauftragte in 
Utrecht, hoewel de afwezige Schneider blijkens correspondentie met de gemeenten Nijmegen ook 
vervangen is geweest door Schröder, de Beauftragte in Noord-Holland. Burgemeester in Arnhem was 
toen, al vanaf 1934, Henri Bloemers (Hummelo, 18 april 1880 – Velp, 16 september 1947). Hij werd 
eind juli 1944 afgezet. Plaatsvervangend burgemeester was in 1942 Chr. G. Matser. 
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de geregistreerden. We mogen zonder meer aannemen dat er ook kopieën gingen 

naar de gemeentepolitie, zoals ook in Nijmegen, en naar de Aussenstelle, 

rechtstreeks of via de Zentralstelle. 

 

 
Henri Bloemers 

 

a. De razzia in oktober 1941 

 

Anders dan in Nijmegen waren er in Arnhem, zoals ook in andere plaatsen in Gelderland, in 

1941 razzia’s geweest. Zoals er in Amsterdam al gejaagd werd in februari van dat jaar, en in 

Enschede en andere plaatsen in Twente in de nacht van 13 op 14 september 1941 een 

honderdtal, meest jonge, Joden werden opgepakt als ‘gijzelaars’ en ‘naar een 

concentratiekamp’ (lees: Mauthausen) werden gevoerd, zo vonden in Gelderland op 7 en 8 

oktober 1941 diverse razzia’s plaats.  

Volgens Lou de Jong zijn er geen documenten gevonden die aangeven wat het motief was 

van deze door Willy Bühe geleide actie.3 Bühe verklaarde over de gebeurtenissen: 

”Omstreeks eind 1941 kwam van de Rijkscommissaris te ’s Gravenhage de opdracht dat 

verschillende met name genoemde Joden moesten worden gearresteerd en voor de 

arbeidsinzet naar Duitsland overgebracht. Men kon over de namen van de joden beschikken 

omdat een cartotheek van alle joden in Amsterdam of ’s Gravenhage werd bijgehouden.4 In 

die tijd behandelde de jodenafdeling te Arnhem alleen de in Gelderland aanwezige Joden, 

 
3 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 1939-1945. Deel 5, Eerste 
Helft, pp.558-560. Het is ook niet duidelijk waarom er in de plaatsen ten zuiden van Arnhem, 
waaronder Nijmegen, geen acties waren. 
4 De Aussenstelle in Arnhem was overigens in deze periode net bezig een eigen ‘Jodencartotheek’ op 
te zetten, iets waar zelfs Harster het mee oneens was. Deze wilde liever dit soort zaken in eigen hand 
houden. 
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later werd Overijssel hieraan toegevoegd. De hier bedoelde Joden zijn gearresteerd door de 

Grüne Polizei en wel in totaal plusminus honderd. Van deze razzia was tevoren kennis 

gegeven aan de SiPo [Sicherheitspolizei] met de mededeling dat al de te arresteren joden 

voor hun uitzending geneeskundig moesten worden onderzocht. In opdracht van Thomsen5 

heb ik mij naar de verzamelplaats van deze joden, de Willemskazerne te Arnhem, begeven 

teneinde bij het geneeskundig onderzoek aanwezig te zijn.”6 De keuring werd daar, zo zegt 

Bühe nog, verricht door dr. Cathol, een Duitse Militärartz bij het Diaconessenhuis in 

Arnhem. Er werden twintig mannen afgekeurd, tachtig gingen er, zo zegt hij, naar 

Duitsland.7 Bühe maakte een lijst voor BdS of de Zentralstelle für jüdische Auswanderung.  

In plaatsen als Zutphen, Ruurlo, Winterswijk, Lochem, Borculo, Lichtenvoorde en Arnhem 

zijn eerst op 7 en vervolgens op 8 oktober uiteindelijk waarschijnlijk bijna honderd mannen 

opgepakt, maar het was de bedoeling van de Aussenstelle om veel meer mannen te 

arresteren. In Winterswijk werden op 8 oktober van de zeven Joden die de Duitsers, 

vergezeld door leden der gemeentepolitie, wilden ophalen, nog vijf meegevoerd. In Arnhem 

troffen de Sicherheitspolizei en de Ordnungspolizei van de circa honderddertig Joden die op 

hun lijsten stonden, er niet minder dan vierenzestig niet thuis aan. Procureur-Generaal De 

Rijke gaf vervolgens opdracht deze mannen de volgende dag op te sporen en stelde hiervoor 

twee overvalwagens van de marechaussee met chauffeurs ter beschikking. Maar toen 

waren er van de vierenzestig slechts twee thuis.  

In Zwolle moesten in diezelfde nacht door de gemeentepolitie vijftig Joden gearresteerd 

worden. De ontslagen commissaris van politie, G. J. Lettinck, door vrienden op het 

hoofdbureau ingelicht, wist links en rechts waarschuwingen door te geven: van de vijftig 

werden er vijf opgepakt en aan de Sicherheitspolizei uitgeleverd.”8  

Er vonden ook nog enkele arrestaties in Apeldoorn plaats. Alle mannen werden 

overgebracht naar de Willemskazerne in Arnhem, een groot complex bij het huidige 

Willemsplein. De ten minste zeventig voor Mauthausen geselecteerde gevangenen zijn niet 

eerst naar het Huis van Bewaring overgebracht, voordat ze naar KL Mauthausen werden 

 
5 Thomsen was leider van de Aussenstelle in Arnhem. 
6 Nationaal Archief, CABR 108722, Procureur-Fiscaal Ah E 18950, W.F.P.J. Bühe, Bureau Opsporing 
Oorlogsmisdrijven. 
7 Aangenomen wordt nu dat het in Arnhem om 72 mannen gaat. Zij werden overgebracht naar 
Oostenrijk, naar KL Mauthausen, maar een rechtgeaarde fascist als Bühe had al lang geïnternaliseerd 
dat Oostenrijk Duitsland was. 
8 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 5 (Eerste 
Helft), p.560. Jacques Presser vond nog minder over deze actie. Wel ziet hij daar enige weerzin bij 
politie en marechaussee, die er een jaar later in veel mindere mate nog is: “Elders in het materiaal 
blijken verantwoordelijke ambtenaren, vooral onder de marechaussee, weigerachtig, mede te 
werken tot arrestaties, ‘zonder dat aan betrokkenen een bepaalde overtreding van enig strafbaar 
feit wordt ten laste gelegd, terwijl voorts van verstoring der openbare orde en veiligheid geen sprake 
is, zodat voor inhechtenisneming op grond van enig voorschrift van het Nederlandse Wetboek van 
Strafvordering geen aanleiding bestaat’. Rauter's ‘wegleidingen’ heetten dan maar ‘voorlopig niet te 
verwachten’, tenzij zich nu net gevallen van sabotage zouden voordoen. In dit ‘nu net’ vinde de lezer 
het enige commentaar van schrijver dezes op een Duitse belofte, die evenveel waard was als alle 
andere ervoor en erna.” Presser, Ondergang, deel 1, p.145. 
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vervoerd.9 Wij weten niet precies hoe dat gegaan is. We veronderstellen dat zij een nacht 

doorbrachten in de kazerne, op 9 oktober in Arnhem op de trein zijn gezet en daar op 10 

oktober ’s avonds of op 11 oktober zijn aangekomen. In oktober waren bijna alle zeventig 

mannen vermoord, in november allen.10 

In totaal gaat het bij de razzia’s in de herfst van 1941 in Twente – deze in september dus – 

en in de Achterhoek,  Arnhem, Zwolle en Apeldoorn om ongeveer tweehonderd 

gevangenen. Allen zouden omkomen in KL Mauthausen, iets waarvan de verwanten toen 

nog bericht kregen en dat de angst voor de barbaarse wreedheid flink heeft aangewakkerd. 

Mogelijk was angst aanjagen in Joodse kringen en tevens in kringen van het verzet ook wel 

doel van de acties. Iets daarvoor was Rauter in Berlijn en belde daar met Himmler. Hij vroeg 

toestemming om binnen afzienbare tijd zo'n drie- tot vierduizend communisten en Joden 

tussen de 18 en 35 jaar naar Mauthausen af te mogen voeren. Dit om het communistische 

verzet te breken en de Joden nog verder te intimideren. Hoewel Rauter het in september 

1941 verder alleen heeft over het afvoeren van communisten naar Mauthausen, acht Lou 

de Jong het plausibel dat het contact met Himmler een rol heeft gespeeld bij de grote 

Jodenrazzia's in Twente en Gelderland. 

 

b. De actie tegen ‘katholieke Joden’ op 2 augustus 1942 

Op 2 augustus 1942 vond een strafactie plaats tegen katholieke Joden.11 Een bus van het 

bedrijf Toonen vertrok van het hoofdbureau in Nijmegen met vijftien arrestanten en in ieder 

geval politieagent De Ruiter. In Arnhem moesten zes arrestanten instappen, zij kwamen uit 

Arnhem en wijde omgeving.12 Zij allen werden overgebracht naar het PDL Amersfoort, zoals 

meer dan driehonderd ‘katholieke Joden’ uit heel Nederland. Van degenen die in Nijmegen 

instapten werden er meteen of enige tijd later twaalf weer vrijgelaten, drie werden op 

transport gesteld naar Westerbork en werden vermoord. Wij menen dat van degenen die 

in Arnhem instapten er vijf weer werden vrijgelaten. Susanna Felicitas Gütherz, die woonde 

op de Beukenlaan in Oosterbeek, werd overgebracht op 15 augustus 1942, weggevoerd uit 

Amersfoort en op 17 augustus verder naar Auschwitz getransporteerd. Mogelijk is ook Sara 

Lopes Cardoso in Arnhem ingestapt. Zij woonde in Den Bosch met haar man Weelen, maar 

werd opgepakt vanwege de Aussenstelle Arnhem, wij weten niet waarom. Ook zij is 

overgebracht naar Auschwitz en vermoord. 

 

 

 
9 Hun namen vinden wij niet terug in: Gelders Archief 0258 (Gevangenis en Huis van bewaring 
Arnhem). 
10 Henny Dominicus, Mauthausen, een gedenkboek. Amsterdam, 1999. Hierin een complete 
namenlijst van de bij deze razzia opgepakte en in Mauthausen vermoorde mannen. 
11 Zie hiervoor uitgebreider ons artikel De razzia van 2 augustus 1942 op deze site en de publicatie 
met brondocumenten met dezelfde titel. 
12 Het ging om Rees, geb. 3-12-85, Leeuwen, Maurits, geb. 25-04-05, 3. Reich, Walter Israel, geb. 24-
08-87, die woonde Hengelo (G), Italia, Philip, geb. 30-10-90, Dohm, geb. Gütherz, geb. 01-4-03, (Wbk 
> Auschw 17 aug., vermoord in die maand) en Levisohn, geb. 25-4-05 uit Doorwerth. 
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c. De acties in september en oktober 1942 

Op 16 september 1942 vond in Nijmegen een razzia plaats die in hoofdzaak gericht was op 

verwanten van mannen die zich schuilhielden na een oproep te hebben gekregen om te 

verschijnen in een Joods werkkamp.13 Wij menen dat deze razzia een unicum was in 

Gelderland. 

In heel Nederland waren wel al in de lente, maar in Gelderland vooral in de zomer van 1942, 

mannen opgeroepen zich te melden bij een Joods werkkamp.14 De mannen werden allen op 

3 oktober overgebracht naar Westerbork, alleen die in Kamp Avegoor in november. De 

avond daarvoor werden de meeste vrouwen en kinderen van deze mannen opgepakt, zo 

ook in Arnhem. 

 

De razzia van 17 november 1942 
 

De razzia van 17 november in Nijmegen, die wij uitgebreid onderzochten, was niet de enige 

op die avond en nacht in Gelderland, maar maakte deel uit van een veel grotere ‘operatie’ 

waarbij Joodse inwoners in de provincies Gelderland en Overijssel moesten worden 

opgepakt. Behalve in Nijmegen waren er op die dag in Gelderland razzia’s in Apeldoorn, 

Borculo, Doetinchem, Ermelo, Nunspeet, Putten, Rheden, Tiel, Winterswijk, Zaltbommel en 

Zutphen en in Overijssel onder meer Zwolle.15 In Arnhem werden die avond rond de 120 

mensen opgepakt. Opvallend is dat toen een deel van de bewoners van het Israëlitisch 

tehuis voor Oude Lieden, Markt 5, is opgepakt, maar een ander deel pas op 10 december 

1942. Wij begrijpen nu niet goed welke criteria de politie in Arnhem hierbij hanteerde. Is op 

de vergadering de dag ervoor besproken dat er te weinig manschappen waren voor een 

totale actie?  

 

Drie weken later, op 10 december was in Arnhem de grootste razzia. Uiteindelijk sleurde de 

politie 346 Joden uit hun huizen, honderden minder dan de bedoeling was. Voor velen 

waren onder andere de razzia’s in Nijmegen en die in Arnhem van drie weken daarvoor 

kennelijk een teken geweest om niet af te wachten, en onder te duiken. Van de 

onderduikers is een relatief groot deel opgespoord. Vaak werden in 1943 deze arrestanten 

eerst overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem, anders dan in Nijmegen, waar 

opgespoorde onderduikers meest direct naar Westerbork werden gebracht. 

 

 
13 Zie hierover ons artikel De razzia van 16 september 1942 op deze site. 
14 Zie hierover o.m. ons artikel De gang naar Joodse werkkampen en de razzia van 2 oktober 1942. 
Haverhoek noemt deze zeer ingrijpende gebeurtenis niet, maar Margot Klijn, De stille slag, wel, op 
pp.176-180. 
15 De Hoofdcommissaris van politie van Zwolle neemt geen deel aan de besprekingen in Arnhem. In 
Zwolle vertrokken, zo stelt onderzoeker Kees Ribbens, tussen 17 en 20 november in drie groepen 
ongeveer zeventig Joden naar Westerbork, in leeftijd variërend van 4 tot 77 jaar. Zie: C. Ribbens, 
Bewogen jaren: Zwolle in de Tweede Wereldoorlog. Zwolle 1995. In Winterswijk werden 58 Joodse 
inwoners opgepakt, in Doetinchem circa 68 en in Zaltbommel 30. In Zutphen werden op 17 november 
waarschijnlijk 78 Joodse inwoners opgepakt, in Tiel mogelijk één. Ook in Dieren, Apeldoorn, Borculo 
en Ermelo werden arrestaties verricht. 
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Opvallend is dat Margo Klijn in haar gezaghebbende studie over de vervolgingen in Arnhem,  

De stille slag, de razzia maar één keer noemt, namelijk op pagina 193.16  Zij stelt dat relatief 

jonge mensen werden opgepakt. De site ‘JoodsMonumentArnhem’ volgt Klijn en 

onderzoeker C. Haverhoek noemt de razzia helemaal niet in zijn artikel Jodenvervolging in 

Arnhem tijdens de Duitse bezetting, gepubliceerd in september 1999. Opgepakt werden 

volgens ons 36 vrouwen en 28 mannen ouder dan 62, 32 vrouwen en 14 mannen van 18 tot 

62, en negen personen jonger dan 18. Het lijkt erop dat er geen enkel document bewaard 

is over deze razzia in Arnhem; mede daarom is onduidelijk waarom juist deze mensen zijn 

opgepakt en andere niet.  

 

Wij leiden onze data af uit de registratiedata zoals aangegeven op de systeemkaarten van 

de Joodse Raad. Fritz Tauber spreekt in Rondom Westerbork17 over een groep arrestanten 

die in Arnhem door de politie naar de trein worden gebracht waarin zich de 196 arrestanten 

uit Nijmegen bevonden. Het ging hier overigens om drie aan de reguliere om circa 12 uur in 

Nijmegen vertrokken sneltrein van Roosendaal naar Leeuwarden. Tauber spreekt verderop 

over circa 240 arrestanten die op weg gaan van station Hooghalen, waar de trein een extra 

stop maakte, naar Kamp Westerbork. In dat geval zouden er ongeveer 44 personen in 

Arnhem zijn ingestapt. We menen dan ook dat een deel van de arrestanten uit Arnhem op 

een ander uur is overgebracht naar Westerbork. Duidelijk is wel dat het criterium van Bühe 

(‘ALLE’) in Arnhem niet gold. Dat adagium gold daar op 10 december. Untersturmführer en 

Kriminalsekretär Willi Bühe was Judensachbearbeiter op de Aussenstelle, belast ‘met de 

administratie betreffende de Joden’. Zie ook het artikel over hem op deze site. De razzia’s 

zijn hem overigens nooit ten laste gelegd, en uiteindelijk is hij ook nooit veroordeeld. 

 

Voorbespreking op de Aussenstelle Arnhem 
 

Het bevel tot het oppakken van Joden kwam – zoals bij alle deportaties - van de Zentralstelle 

für Jüdische Auswanderung in Amsterdam. De Sicherheitsdienst (SD) in Arnhem was de 

directe opdrachtgever. Op maandag 16 november, de dag voor de razzia, om 11 uur ’s 

ochtends vond er een bespreking plaats in de Aussenstelle Arnhem (Utrechtseweg 85), het 

regionale hoofdkwartier van de Sicherheitspolizei en de SD. Voor deze bespreking waren de 

burgemeesters of hun vertegenwoordigers, de plaatselijke politiecommissarissen of politie-

inspecteurs, uit vierentwintig Gelderse en Overijsselse gemeenten uitgenodigd. Op een 

kladje met de tekst van twee telexen die procureur-generaal Wilhelmus de Rijke in Arnhem, 

de hoogste baas van Justitie in het ‘ressort’ Gelderland en Overijssel, NSB’er, op 13 

november verstuurde aan de commissarissen van politie van Arnhem en Enschede, staat 

vermeld: “namens den leiter der aussenstelle arnheim der sicherheitspolizei und des s.d. 

wordt u uitgenoodigd op maandag 16 november 1942 ten 11 ure voor een bespreking 

aanwezig te willen zijn op bureau van sicherheispolizei arnheim. de procureur-generaal, fgd. 

 
16 Margo Klijn, De stille slag. Utrecht, 2014. 
17 Het boek van Tauber is in november 2022 opnieuw uitgegeven door de Stichting Stolpersteine 
Nijmegen onder de titel: Maanden van angst en verschrikking. Ooggetuigenverslag – Nijmegen, 
Westerbork, Amsterdam, Rotsterhaule 1942-1943; Nijmegen 2022. 
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gew. dir. van politie, de rijke”.18 Ook de commissaris van politie van Arnhem was aanwezig 

bij de vergadering,19 deze was net als die van Enschede per telex uitgenodigd.  

 

Over wat er op die ochtend van 16 november precies is besproken, tasten we in het duister. 

Een handgeschreven conceptbrief van De Rijke, enkele dagen later, op 20 november, 

geschreven, onthult iets meer over de aard van de bespreking. Hij schreef: “In het einde van 

de vorige week werd mij namens den ’Leiter der Aussenstelle Arnheim der 

Sicherheitspolizei und des S.D.’ verzocht, de Burgemeesters en Commissarissen van Politie 

van een 24-tal gemeenten in mijn ressort tegen maandag 16 November 1942 te 11.- uur 

bijeen te roepen voor een bespreking. Mij is daarbij medegedeeld, dat het ging om de 

aanhouding van alle joden in die 24 [doorhaling van De Rijke] de betrokken gemeenten. Aan 

dit verzoek gevolg gevend, heb ik namens de Sicherheitspolizei de Burgemeesters en de 

Commissarissen van Politie uitgenoodigd op bedoelden datum en uur aanwezig te zijn voor 

een bespreking bij de Sicherheitspolizei alhier, echter zonder het onderwerp der bespreking 

te vermelden. Op maandag werd bij monde van den Untersturmführer Bühe de betreffende 

opdracht gegeven.”20 

 

Het onderwerp van de bespreking was de burgemeesters en commissarissen van politie 

vooraf niet meegedeeld. De razzia’s moesten uiteraard in het geheim worden voorbereid 

 
18 NIOD 100 Procureur-Generaal Arnhem 1941-1944, inv.nr. 210 (D616). Het dossier bevat – ook in 
klad – de namen van de gemeenten die voor de bespreking werden gebeld, of per telex of telegram 
werden uitgenodigd. Hoewel De Rijke het in ditzelfde dossier heeft over 24 gemeenten, tellen we er 
in zijn aantekeningen 23: Almelo, Arnhem, Apeldoorn, Borculo, Denekamp, Deventer, Diepenveen, 
Doetinchem, Doesburg, Ermelo, Hardenberg, Hengelo, Kampen, Nijmegen, Nunspeet, Oldenzaal, 
Putten, Rheden, Rijssen, Tiel, Winterswijk, Zaltbommel, Zutphen. Het archief van de Aussenstelle in 
Arnhem is verloren gegaan. 
19 In een dossier van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN, 2, inv.nr.4746, Gemeenterekeningen, 
p.18) bevindt zich een declaratie van de hoofdcommissaris van politie Nijmegen, Van Dijk, voor een 
treinreis naar de SD in Arnhem op 16 november 1942. Volgens deze declaratie begon de bijeenkomst 
in Arnhem om 11 uur en eindigde hij om 12.15 uur. In Arnhem was A.W. van der Burgt tot 17 juni 
1941 hoofdcommissaris van politie. Hij was lid van de NSB; hij nam afscheid in Arnhem op 17 juni 
1941 en ging naar Haarlem. Hij werd tijdelijk opgevolgd door Marinus Zoll, die zeer actief blijft in 
Arnhem en tegen wie na de oorlog vier jaar cel wordt geëist. Op 18 februari wordt Cornelis Christiaan 
Walraven benoemd tot hoofdcommissaris. Hij is geboren in Zwaluwe op 8 augustus 1882, het gezin 
verhuist in 1895 van daar naar Den Haag. Hij werkt onder meer veel samen met Nitzsche van de 
Aussenstelle (SD). Hij blijft in functie tot 1 maart 1943, wanneer formeel de gemeentepolitie in 
Arnhem wordt opgeheven en vervangen door de Staatspolitie, iets wat overigens kennelijk pas 
maanden later doordringt. Walraven wordt dan fgd. Politie-President in Arnhem, naast procureur-
generaal De Rijke. Hij woonde in Arnhem aan de Bakenbergseweg. Op 17 september 1944 vluchtte 
hij met het later ter dood veroordeelde hoofd van de Marechaussee Feenstra naar Zutphen, later 
naar Duitsland. Op 12 juni 1945 wordt hij in München gearresteerd door Amerikaanse soldaten en 
later uitgeleverd aan Nederland. Op 3 maart 1947 wordt hij veroordeeld tot vier jaar internering met 
aftrek van voorarrest. Walraven diende als agent van 15 mei 1909 tot 15 mei 1912 in Nijmegen en 
correspondeert in 1956 nog met die gemeente om pensioen over die jaren te verkrijgen. Hij woont 
dan op de IJselstraat 45/I in Amsterdam. 
20 NIOD 100, inv.nr.210 (D629). De brief was gericht aan de ‘Gevolmachtigde van de Reorganisatie 
van de Nederlandsche Politie’ in Den Haag, de SS-er Leo Broersen, n.a.v. de weigering van twee 
burgemeesters om mee te werken aan de razzia’s op 17/18 november: die van Ermelo en van 
Borculo. Zie hierover verder ook de laatste paragraaf van dit artikel. 
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en bij verrassing worden uitgevoerd. Uit de tekst blijkt dat het de bedoeling was om alle 

Joden in de genoemde gemeenten op te pakken.  

 

Eerder was er een lijst opgesteld met namen van Joden die voorlopig nog moesten worden 

ontzien. De Joodse Raad in Amsterdam had deze namen doorgegeven aan de Zentralstelle. 

Vooral in de maand oktober werden deze Rückstellungen geformaliseerd. Het gaat om 

mensen die in welke vorm dan ook betrokken waren bij het werk van de Joodse Raad in 

brede zin en ook, maar niet in alle gevallen, om hun verwanten. Sommigen van hen kregen 

een Sperre-stempel in hun persoonsbewijs, maar niet allen. Daarnaast waren er kleinere 

lijsten met erop de namen van personen die om andere redenen een Sperre kregen, we 

denken bijvoorbeeld aan de Rüstungssperren.21 Daarnaast circuleerde er ook een lijst van 

zieke Joden die niet opgepakt konden worden. Ziekte was bij deze razzia’s niet de maatstaf, 

of zoals Bühe het zelf formuleerde bij de voorbereiding van een andere razzia op 16 

september: ”Bei dem Gesundheitszustand ist nur auf die Transportfähigkeit zu achten, die 

Altersgrenze spielt keine Rolle.”22 Bij deze razzia werden alleen personen die zeer moeilijk 

te vervoeren waren of aan een besmettelijke ziekte leden niet opgepakt. Bij latere razzia’s 

elders speelde dit criterium niet altijd meer een rol. Een laatste categorie van Joden die niet 

afgevoerd werden, waren wat in de fascistische terminologie heet ‘gemengd gehuwden’, zij 

die leefden in een Mischehe. Van hen waren er intussen al wel enkelen opgepakt als 

strafgeval, maar wat er met hen moest gebeuren als groep, daarover werd in Duitsland nog 

nagedacht.  

 

Voor het oppakken en wegvoeren van zoveel mensen in Gelderland en Overijssel ontbrak 

het de politiekorpsen aan voldoende mankracht. Daarom werden speciaal voor deze 

gelegenheid eenheden van de Marechaussee uit andere gewesten naar Zaltbommel 

overgebracht. Luitenant-Kolonel Commandant van het Marechaussee-gewest Arnhem (F.E. 

Feenstra) liet op 17 november 1942 om 12.20 uur, de dag na de bijeenkomst in Arnhem, 

aan de commandanten van de gewesten Amsterdam, Groningen en ’s Hertogenbosch per 

telex weten “dat het personeel van het u o.h. gewest, hetwelk in zaltbommel is 

gedetacheerd, op donderdag 19 november 1942 [een dag nadat de Joden naar Westerbork 

zouden zijn afgevoerd] naar hun brigades zal terugkeeren.”23 In Nijmegen is er in ieder geval 

één SS’er zeer actief betrokken bij de razzia, Karl Herfurth. Een van de vier overlevenden 

van de razzia in Nijmegen zag ook leden van de Feldgendarmerie. 

 

 
21 Vooral in provinciesteden als Arnhem en Nijmegen hadden weinig personen dergelijke 
vrijstellingen, met name in Amsterdam was die groep relatief groter. Een overzicht van de Sperren 
en de daaraan gekoppelde serienummers o.a. in Raymund Schütz, Vermoedelijk op transport. 
22 Merkblatt für die Judenaktion am 16.9.42, 20 uur; aangetroffen in NIOD 250i, inv.nr.40. We weten 
niet op welke ‘Judenaktion’, waarbij het zou gaan om de ‘Festnahme ausländischer Juden’, Bühe hier 
doelt. 
23 NIOD 100, inv.nr.210 (D624). Feenstra werd op 29 augustus 1946 in Arnhem geëxecuteerd. 
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V.l.n.r. Walraven, Bühe (boven) en Zoll, Thomsen (onder) 

 

Wij weten niet waar de arrestanten in Arnhem de nacht hebben doorgebracht. In Nijmegen 

was de Gemeentelijke HBS, vlakbij het station, hiervoor in gereedheid gebracht. “In de loop 

van de middag van 17 november was het gebouw van de Gemeentelijke HBS aan de 

Kronenburgersingel al in gereedheid gebracht voor het onderbrengen van Joden die die 

nacht opgepakt zouden gaan worden. […] ’s Middags tegen 16.00-16.30 uur kwamen 

verscheidene arbeiders van de gemeentelijke dienst voor publieke werken naar de H.B.S. 

met de mededeling dat er die nacht Duitsers op doortocht in Nijmegen, in de school zouden 

overnachten. Met dat doel ontruimden de arbeiders de klasklokalen. ’s Avonds tegen 20.00 

uur werden de toegangswegen naar de H.B.S. door de politie afgezet: er zouden in het 

gebied tijdbommen zijn gevallen, waaraan door omstanders sterk werd getwijfeld omdat er 

helemaal geen vliegtuigen boven de stad waren geweest.”24 

 

 
24 Arie Beijer, Gemeentelijk beleid in bezettingstijd, Nijmegen 1940-1944 (doctoraalscriptie), 
Nijmegen 1982, p.182. Deze informatie ontleende Beijer aan een interview met twee dochters van 
de oud-conciërge van de HBS aan de Kronenburgersingel; ze woonden tijdens de bezetting in de 
conciërgewoning van de HBS (zie bij Beijer: hoofdstuk 6, noot 132). Het gaat hier overigens om het 
schoolgebouw op de hoek van de Stieltjesstraat en de Kronenburgersingel, dat in 1981 is afgebrand. 
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Erna 

Op 10 december 1942 worden alle Joden, ook zij die niet Transportfähig waren, in Arnhem 

opgepakt. Niet lang ervoor kreeg de hoofdcommissaris van politie de volgende opdracht: 

“Auf Anordnung des Herrn Reichskommissars fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 

sind samtliche in Amheim wohnhaften Juden zu evakuieren. Auf diesem Grunde findet am 

10.12.42 eine grössere Aktion statt, an der samtliche verfiigbare Krafte des SD, der SA, der 

NSDAP, die niederlandische Polizei Arnhem und der Marechaussee teilzunehmen haben. 

Die Aktion beginnt am 10.12.42 schlagartig um 21,00 Uhr.” 

Alleen degenen die in het bezit waren van een Sperre – bijna altijd vanwege werk voor de 

Joodse Raad, of omdat men gehuwd was met een niet-Joodse partner - bleven achter in 

Arnhem. Van hen moesten de eersten zich uiterlijk 10 april 1943 melden in Kamp Vught.  

In dit artikel probeerden we enig licht te werpen op de gebeurtenissen van 17 november 

1942. Wij wijden niet uit over de gebeurtenissen daarna. Klijn en Haverhoek belichten die 

gebeurtenissen wel. Over de razzia op 10 december zijn wel documenten teruggevonden. 

*** 

Voorlopig overzicht van de personen die volgens ons in Arnhem zijn opgepakt op 17 

november 1942. Nader onderzoek is vereist. Het gaat hier om 119 personen, van wie 

vrouwen ouder dan 62: 36; mannen ouder dan 62: 28; vrouwen van 18 tot 62: 32; mannen 

van 18 tot 62: 14; vrouwen tot 18: 4; mannen tot 18: 5. 

Legenda: JV = vrouw jonger dan 18; MV = Vrouw tussen 18 en 62; OV = vrouw ouder dan 62; JM = 
man jonger dan 18; MM = man tussen de 18 en 62; OM = man ouder dan 62. 
Cosel: deze mannen werden in Cosel uit de trein verwijderd en tewerkgesteld in een werkkamp in 
Silezië. Meestal zijn plaats en datum van overlijden onbekend.  
Een vaker terugkerend adres is Markt 5. Hier was gevestigd het Tehuis voor Israëlitische 
Oudelieden 'Beth Mikloth Lezikno'. 

 

Aals, van, Jetta Henriëtte; Utrecht, 23 februari 1880 – Auschwitz, 27 november 1942 (62 

jaar), Beroep: Huishoudster; Adres in mei 1940, Steenstraat 6, Arnhem. Razzia 17 november 

1942 MV 

Bacherach, Sientje [wed. van Klipstein], Arnhem, 21 mei 1874 – Auschwitz, 27 november 

1942, Markt 5 OV 

Baumann, Franz; Frankfurt 1897 ME; Razzia 17 november; Tr. 21 april 1943 > TH > AU MM 

Behrendt, Bernhard, Kolberg, 17 mei 1870 – Auschwitz, 27 november 1942 (72 jaar);  Markt 

5; op Kaart toegevoegd: + Ernestine (Kramatschinsky) 15 december 1870, zie verderop; OM 

Blijdenstijn, van, Antje; Ophemert 2 april 1887, Zijpendaalseweg 1; Razzia 17 november; MV 

Blom, Henriëtte Helena, e.v. Klein; Giessen-Nieuwkerk, 27 september 1899 – Auschwitz, 27 

november 1942 (43 jaar); Eusebiusbuitensingel 37 A; Razzia 17 nov; MV 

Bokke, van der, Susanna; Utrecht, 5 oktober 1899 – Auschwitz, 27 november 1942 (43 jaar); 

beroep: Reizigster, Van Pallandtstraat 59, Arnhem; MV 

Borstel, Hester Alexandrina Arnhem, 25 april 1914 – Auschwitz, 27 november 1942; MV 
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Bos, Abraham; Veenendaal, 12 januari 1894 – Midden-Europa, 31 maart 1944 (50 jaar); 

Beroep: Handelsreiziger; Razzia 17 november; MM 

Bos, Elisabeth e.v. de Vries-Arnhem, 15 maart 1885 – Auschwitz, 27 november 1942 (57 

jaar); Parkstraat 71, Arnhem; MV 

Bremer, Saartje Hoorn 1877; Razzia 17 november maar dan Transportdatum verkeerd 

aangegeven: 24 oktober, moet zijn 24 november; OV 

Bromet, Cornelia, e.v. van Brink; Arnhem, 10 januari 1867 – Auschwitz, 27 november 1942; 

op kaart aantekening: “12 december 1942, niet aanwezig”; wilden ze haar oppakken, terwijl 

ze al was vermoord? Spijkerstraat; OV 

Bromet, Sientje e.v. Klein-Arnhem, 25 september 1871 – Auschwitz, 27 november 1942 [op 

kaart JR andere geboortedatum, 27 november 1869]; Princessestraat; OV 

Bruin, de, Janette, e.v. Cohen; Wisch, 1 januari 1873 – Auschwitz, 27 november 1942 (69 

jaar); Adres Ruiterstraat 39; OV 

Buuren, van, Joseph Samuel; Buurmalsen, 16 februari 1868 – Auschwitz, 27 november 1942 

(74 jaar); Markt 5; We zien nu geen kaart JR vinden; OM 

Carsch, Helene, e.v. de Zoete; Emmerich, 13 februari 1872 – Auschwitz, 3 december 1942, 

70 jaar;  Markt 5; Transport 30 november 1942 ; OV 

Cohen, Anna, e.v. van de Kamp-Amsterdam, 15 maart 1910 – Auschwitz, 27 november 1942 

(32 jaar); Anna Cohen was een dochter van Levie Benjamin Cohen en Sara Lopes Cardozo, 

die op hetzelfde adres woonden. MV 

Cohen, Asser; Arnhem, 23 september 1862 – Auschwitz, 27 november 1942; 80 jaar; 

Beroep: Smid;  Markt 5; OM 

Cohen, Carolina; Arnhem, 8 juli 1900 – Auschwitz, 27 november 1942 (42 jaar); beroep: 

Winkeljuffrouw; MV 

Cohen, Jans Arnhem, 19 april 1870 – Auschwitz, 27 november 1942; OM 

Cohen, Louis Simon Arnhem, 16 november 1875 – Auschwitz, 27 november 1942; Adres in 

mei 1940 Kastanjelaan 27, Arnhem; OM 

Cohen, Philip; Zutphen, 4 april 1864 – Auschwitz, 27 november 1942 (78 jaar);  Adres 

Ruiterstraat 39; OM 

Cohen, Sara Rachel Arnhem, 13 december 1868 – Auschwitz, 27 november 1942 (73 jaar); 

Markt 5; OV 

Debraszijcki, Dora Rotterdam, 25 augustus 1895 – Auschwitz, 27 november 1942 (47 jaar); 

Beaulieustraat 8, hoogstwaarsch. Razzia 17 november Ik kan nu geen kaart JR vinden; MV 

Deen, Dina Marcus e.v. Prins; Amsterdam 4 april 1900; Wielakkersstraat, Razzia 17 nov; MV 

Denneboom, Bertha; Arnhem, 2 januari 1921 – Auschwitz, 11 december 1942; razzia 17 nov; 

MV 
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Denneboom, Henderina Johanna; Arnhem, 21 december 1918 – Auschwitz, 11 december 

1942 Broerenstraat 33, Arnhem; razzia 17 nov; MV 

Dessau, Louise e.v. Cohen; Hamburg, 25 april 1876 – Auschwitz, 27 november 1942; OV 

Dormits, Philip; 25 november 1916; wordt tewerkgesteld; waarsch COSEL razzia 17 nov; MM 

Dormits, Philip; Hoogeveen, 1 december 1887 – Auschwitz, 27 november 1942 (54 jaar); 

Beroep: Slager; razzia 17 nov; MM 

Fels, Henriette, e.v. Gumperz; Einbeck, 29 oktober 1857 – Auschwitz, 27 november 1942, 

85 jaar, Markt 5; OV 

Franken, Jozef Arnhem, 4 april 1872 – Auschwitz, 27 november 1942, Steenstraat 6; OM 

Fürst, Hertha e.v. Simon; Danzig, 22 mei 1900 – Auschwitz, 27 november 1942 (42 jaar); 

Adres in mei 1940, Trans 12, Arnhem; MV 

Gans, Henriëtte Wisch, 22 augustus 1893 – Auschwitz, 27 november 1942; Jansstraat 15; 

MV 

Gelder, de, Saartje, e.v. De Wied; Leeuwarden, 19 september 1867 – Auschwitz, 27 

november 1942 (75 jaar); Stadhoudersstraat; Razzia 17 nov; OV 

Gelder, van, Clara, e.v. Borstel; 30 januari 1895, Utrecht; pensionhoudster; Ik kan kaart nu 

niet vinden, maar hoogstwaarschijnlijk wel razzia 17 nov; MV 

Gelder, van, Johanna e.v. Overste; 15 februari 1874; Utrechtseweg 152; Razzia 17 

november; OV 

Gelderen, van, Philip; Renkum 9 november 1873, Markt 5; OM 

Godschalk, Schoontje; e.v. Van Leer-Assen, 5 februari 1868 – Auschwitz, 27 november 1942; 

Markt 5; OV 

Goldlust, Samuel; Kaschau, 10 maart 1872 – Auschwitz, 7 december 1942 (70 jaar); Pension 

'Bouman', Zijpendaalseweg 53 a, Arnhem; Razzia 17 november; OM 

Gomperts, Isaäc Emanuel; Haarlem, 12 augustus 1893; Beroep: Reiziger; Cosel; MM; 

overlijdensdatum en -plaats onbekend. 

Gomperts, Marcus;  januari 1926 Haarlem overl 31 3 ME / Razzia 17 nov./ Cosel, 

overlijdensdatum en -plaats onbekend; MM 

Groonheim, Sophia Dinxperlo, 29 januari 1876 – Auschwitz, 27 november 1942 (66 jaar), 

Beroep: Breister; Adres Ruiterstraat 39; OV 

Heijman, Samson; Groenlo, 30 augustus 1867 – Auschwitz, 27 november 1942 (75 jaar); 

Sonsbeeksingel, Bereikte de leeftijd van; OM 

Hemelrijk, Marcus; Winterwijk november 1858, Markt 5; Razzia 17 nov; OM 

Herschel, Gesina, e.v. Menko Goor, 20 augustus 1885 – Auschwitz, 27 november 1942 (57 

jaar), Beroep: Koopvrouw Ruiterstraat 31; Razzia 17 nov; MV 
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Hirschel, Antje Coevorden, 20 maart 1872 – Auschwitz, 11 december 1942 (70 jaar);   

Rietgrachtstraat 70, OV 

Hoeden, van der, Sara e.v. Cohen; Markt 5 Nijkerk juli 1874, Razzia 17 nov; OV 

Hoek, Jeannette Henriette, e.v. Frank; Goor, 17 juli 1870 – Auschwitz, 27 november 1942, 

72 jaar, Markt 5; Razzia 17 nov; OV 

Israël, Benjamin Arnhem, 1 juni 1876 – Auschwitz, 27 november 1942; Dijkstraat 18; OM 

Israël, Betje Arnhem, 1 juni 1881 – Auschwitz, 27 november 1942; MV 

Israël, Mina [e.v.] Weiler-, Arnhem, 22 april 1895 – Auschwitz, 27 november 1942; MV 

Italië, Roosje e.v. Klein-Haarlem, 6 mei 1900 – Auschwitz, 27 november 1942 (42 jaar); MV 

Kamp, Benno Jacob van de, Arnhem, 9 februari 1942 – Auschwitz, 27 november 1942 (9 

maanden); Statenlaan 61; Razzia 17 november; zie ook gegevens op de kaart van de 

moeder, Anna Cohen; JM 

Kamp, van de, Meijer Louis, Zutphen, 9 september 1938 – Auschwitz, 27 november 1942 ( 

4 jaar); Statenlaan 61, Arnhem; Razzia 17 november, zie ook gegevens op de kaart van de 

moeder, Anna Cohen; JM 

Kaufman, Sebilla e.v. Pels; Arnhem, 14 februari 1874 – Auschwitz, 27 november 1942, adres 

in mei 1940 Weverstraat 32, Arnhem; Razzia 17 november zeer waarsch; OV 

Kellerman, Bernard Arnhem, 21 april 1873 – Auschwitz, 27 november 1942,  Transport 24 

november; Leoniusstraat 4, Arnhem; OM 

Klein, Cornelia Eva Oss, 7 juni 1905 – Auschwitz, 27 november 1942 (37 jaar); MV 

Klein, David; Bergeijk, 23 november 1868 – Auschwitz, 27 november 1942; Adres in mei 

1940 Prinsessestraat 23, Arnhem; MM 

Klein, Estella Aletta Arnhem, 29 december 1937 – Auschwitz, 27 november 1942 (4 jaar); 

Adres in mei 1940 W. Barentszstraat 18, Arnhem; JV 

Klein, Eva; Oss, 12 juli 1912 – Auschwitz, 27 november 1942, 30 jaar, Beroep: Hulp in de 

huishouding; MV 

Klein, Isidor Arnhem, 13 juli 1929 – Auschwitz, 27 november 1942 (13 jaar); JM 

Klein, Levie; Arnhem, 24 november 1895; Beroep: Schoenmaker; waarsch. COSEL / Razzia 

17 nov; MM; overlijdensdatum en -plaats onbekend. 

Klein, Marcus; Oss, 26 september 1865 – Auschwitz, 27 november 1942 (77 jaar); 

Eusebiusbuitensingel; OM 

Klestadt, Johanna, e.v. Broekman Geseke, 7 november 1878 – Auschwitz, 11 december 

1942, adres in mei 1940 Wielakkerstraat 40 a, Arnhem; Razzia 17 nov; OV 

Koppel, Jacob; Arnhem, 3 augustus 1868 – Auschwitz, 27 november 1942, Tehuis voor 

Israëlitische Oude Lieden, Markt 5, Arnhem; OM 
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Kramatschinsky, Ernestine e.v. Behrendt Reigroden, 15 december 1870 – Auschwitz, 27 

november 1942 (71 jaar); Markt 5; OV 

Kreiter, Antonia, e.v. Bettelheim; Lviv 12 mei 1903 – 3 december 1942 / hoogstwaarsch. 

Razzia 17 nov; MV 

Levie, Liepman; Arnhem, 4 februari 1910; Beroep: Koopman / COSEL overlijdensdatum en -

plaats onbekend / Razzia 17 nov; MM 

Levie, Salie; Rheden 29 november 1877 – Auschwitz 7 december 1942; Klarestraat 10; Razzia 

17 november, Tr 4 december; OM 

Levie, Sophia e.v. Pels; Arnhem, 30 november 1911 – Auschwitz, 7 december 1942 / Razzia 

17 nov; MV 

Lewijt, Tobias Isaac Rhenen, 25 oktober 1858 – Auschwitz, 3 december 1942 (84 jaar); Markt 

5, waarschijnlijk razzia 17 november; OM 

Liefges, Charlotte; Viersen, 13 juni 1864 – Auschwitz, 27 november 1942 (78 jaar); Markt 5;  

de registratiedatum Westerbork (2 januari 1943) moet onjuist zijn; hoogstwaarschijnlijk 

razzia 17 november 1942; OV 

Lime, de, Abraham de Lime: 25 oktober 1889; MM 

Lime, de, Alexander Louis, Arnhem, 5 mei 1931 – Auschwitz, 27 november 1942; JM 

Lime, de, Jenny; Arnhem, 1 december 1926 – Auschwitz, 27 november 1942; JV 

Mainz, Julie Weil, Frankfurt am Main, 17 februari 1872 – Auschwitz, 7 december 1942 (70 

jaar); Razzia 17 nov; OV 

Max Amram, Max; Echte, 20 november 1872 – Auschwitz, 27 november 1942, 70 jaar OM 

Meijers, Antjen, e.v. Rozendaal; Borculo 1869 Markt 5 hoogstwaarsch Razzia 17 OM 

Menassen, Esther, e.v. De Vries-Druten, 21 februari 1864 – Auschwitz, 27 november 1942 

(78 jaar), Markt 5, OM 

Menassen, Jozef; Druten, 3 maart 1861 – Auschwitz, 27 november 1942,  81 jaar Markt 5, 

OM 

Menko, Betsie Arnhem, 6 december 1916 – Auschwitz, 31 januari 1943 (26 jaar); 

Ruiterstraat 31; Beroep: Naaister;  Birkenau uit brief / Razzia 17 nov; MV 

Nort, Emma, e.v. Cohen; 11 december 1873, Poggenbeekstraat 15, Razzia 17 november, 

transport 8 december; OV 

Overste, Marcus Mozes; Haarlem, 22 februari 1871 – Auschwitz, 27 november 1942 (71 

jaar); Beroep: Tekenaar; Utrechtseweg; OM 

Passmann, Bertha, e.v. Kuijk-Geldern, 12 augustus 1866 – Auschwitz, 27 november 1942 (76 

jaar); Markt 5 / op JR spelling Kuyt; OV 

Pels, Isaac Delfzijl, 22 juli 1874 – Auschwitz, 27 november 1942 (68 jaar), beroep: Koopman 

& pensionhouder / Razzia nov zeer waarsch; OM 
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Philips, Rebekka Hengelo 15 mei 1868, Razzia 17 nov; OV 

Polack, Marianna; Gorinchem, 8 juli 1872 – Auschwitz, 27 november 1942, Markt 5; OV 

Presser, Abraham; Amsterdam, 21 november 1899; Beroep: Kantoorbediende; Razzia 17 

nov; Cosel; overlijdensdatum onbekend, volgens Rood overleden in Gleiwitz;  MM 

Prins, Maurits Arnhem, 21 april 1931 – Auschwitz, 27 november 1942; JM 

Prins, Simon Emanuel. Arnhem, 19 september 1893 – Extern kommando Bobrek, 29 april 

1943 (49 jaar); Razzia 17 november 1942; MM 

Pupale, Ettla e.v. Rudolf; Radzieckow, 23 oktober 1874 – Auschwitz, 27 november 1942 (68 

jaar); Markt 5; OV 

Stein, Rebekka e.v. Elias; Wloclawek, 16 juli 1879 – Auschwitz, 27 november 1942 (63 jaar); 

Markt 5; OV 

Reinhard, Maria e.v. Birkenstein Frankfurt am Main, 23 februari 1874 – Auschwitz, 27 

november 1942 (68 jaar), adres: De Wetstraat 4, Arnhem; OV 

Rosenbaum, Betje e.v. Levie; Zevenaar, 9 maart 1868 – Auschwitz, 27 november 1942 (74 

jaar); Markt 5; OV 

Rosenberg, Dientje; 20 januari 1870 Zevenaar; Apeldoornseweg 38; razzia 17 november; Tr. 

25 november, bedoeld moet zijn 24 november 1942; OV 

Rosenberg, Henrietta e.v. Hamburg; Zevenaar, 23 november 1856 – Auschwitz, 27 

november 1942 (86 jaar); Razzia 17 nov / Markt 5; OV 

Rothschild, Hedwig; Mainz, 16 juli 1877 – Auschwitz, 27 november 1942; Markt 5; OM 

Rothschild, Therese; Mainz, 30 december 1882 – Auschwitz, 27 november 1942; Markt 5; 

MV 

Salomons, Aaltje Arnhem, 25 juli 1888 – Auschwitz, 27 november 1942 Nieuwstad 43; MV 

Salomons, Jetje Arnhem, 16 september 1879 – Auschwitz, 27 november 1942, 63 jaar; 

Beroep: Winkelierster; Adres in mei 1940: Nieuwstad 43, Arnhem Nieuwstad 43; OV 

Samson, Henriëtte, e.v. Kellerman; -Harderwijk, 20 september 1879 – Auschwitz, 27 

november 1942, 63 jaar, Leoninusstraat 4, Razzia 17 november; OV 

Schlicher, Olga e.v. Meyer Keulen, 14 oktober 1860 – Auschwitz, 27 november 1942, 82 jaar; 

OV 

Schönfeld, Eva; Frimmersdorf, 30 november 1870 – Auschwitz, 27 november 1942, 71 jaar, 

Passavantlaan 48; OV 

Schoonhoed, Mientje e.v. Dormits-Arnhem, 14 mei 1889 – Auschwitz, 27 november 1942, 

Adres in mei 1940, Klarendalseweg 6 a, Arnhem; MV 

Schoonhoed, Saartje e.v. Bos-Arnhem, 11 juli 1893 – Auschwitz, 27 november 1942 (49 

jaar), Adres in mei 1940, Klarendalseweg 6 a, Arnhem; zeer waarsch. Razzia 17 nov; MV 



16 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

Simon, Eva Philippine, Coburg, 4 mei 1926 – Auschwitz, 27 november 1942 (16 jaar), Beroep: 

Naaister; Trans 12; JV 

Simon, Hans Heinrich Coburg, 10 juni 1888 – Auschwitz, 27 november 1942, 54 jaar, Beroep: 

Koopman; MM 

Snoek, Elisabeth; Winschoten, 27 december 1870 – Auschwitz, 27 november 1942 (71 jaar); 

Markt 5; OV 

Solla, de, Bernardina e.v. Gomperts-de Amsterdam, 5 augustus 1888 – Auschwitz, 27 

november 1942; MV 

Spier, Elias, Arnhem, 26 augustus 1873 – Auschwitz, 27 november 1942; OM 

Ullmann, Edith;  Düren, 1 oktober 1925 – Midden-Europa, 29 januari 1945 (19 jaar); Razzia 

17 november (lang in Wbk) Transport 3 maart; Burgemeester .. straat 93 Arnhem; MV 

Vries, Carolina Constance de Arnhem, 23 juni 1927 – Auschwitz, 27 november 1942 (15 jaar), 

Beroep: Dagdienstbode; JV 

Vries, de, Alida; Groningen, 31 juli 1876 – Auschwitz, 27 november 1942, 66 jaar Markt 5; 

OV 

Vries, de, Izaak; Harlingen 1866, Markt 5 / Razzia 17 nov; OM 

Vries, de, Sara; Haarlem, 2 november 1869 – Auschwitz, 27 november 1942, 73 jaar, Beroep: 

Huishoudster Sint Peterslaan; OM 

Willstaedt, Helene, e.v.Berets; Lüdenscheid, 1 oktober 1887 – Auschwitz, 11 december 194 

(55 jaar);  Razzia 17 nov; Tr. 8 december; Mesdaglaan 64; MV 

Winter, Alexander Arnhem, 8 maart 1872 – Auschwitz, 27 november 1942; OM 

Wolff, Mathilda Carolina Den Haag, 7 september 1895 of 1896 – Auschwitz, 27 november 

1942 (47 jaar), Sonsbeeksingel 41; Beroep: Adjunct-commies belastingen; Razzia 17 

november; MV 
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De eerste twee bladen van ‘Lijsten en adressen van Joden, per wijk geordend, 10 december 1942. Gelders 

Archief 2173-3. 
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Voorbeelden van de op 10 december 1942 gebruikte ‘loopbriefjes’, waarmee de agenten de wijken werden 

ingestuurd. Gelders Archief 2174-18. Van de razzia in november lijkt geen enkel document te zijn overgebleven. 

Het archief van de gemeentepolitie Arnhem is zo goed als dat van de Aussenstelle bijna helemaal verloren 

gegaan. wat er nog resteert is slecht geordend. Ook het archief van de gemeentepolitie Nijmegen is verbrand. 


