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Karl Herfurth
Vooraf
In dit document hebben we meerdere stukken bij elkaar gebracht. Na een korte
inleiding volgen:
1. De in het Archiv Arolsen aanwezige documenten over Karl Herfurth
2. Een brief van Rauter aan Himmler, met name over de rol van de NSV
(Nationalsozialistischen Volkswohlfaht (NSV) en de SS bij de Kinder- en Mutterheime en
bij de Lebensbornheime
3. Fragment uit RAN 81_29, Verslagen van een gezamenlijke verklaring afgelegd door
enkele Nijmeegse agenten over de rol van Herfurth
4. Een brief van hoofdcommissaris Van Dijk waarin hij klaagt over de manier waarop hij,
Karl Herfurth en anderen werden behandeld in de foyer van De Vereeniging, en de
reactie van de directeur daarvan
5. Enkele pagina’s over Lebensborn Nederland en de rol van Herfurth uit: Georg
Lilienthal, Der Lebensborn
6. Een document waaruit blijkt dat enkele SS’ers juwelen verdelen in hun hoofdkwartier,
het klooster Berchmanianum

Inleiding
De invloedrijkste Duitser in Nijmegen was volgens ons zonder meer SSHauptsturmführer Karl Herfurth. Dat was hij niet eens zozeer door zijn rang – strik
genomen had de Ortskommandant meer te zeggen over de dagelijkse gang van zaken
in een gemeente – maar waarschijnlijk eerder door zijn netwerk. De hoogste man van
de NSDAP in Nijmegen was Hilarius Weibeler, Meyer van de Molenstraat en zijn vrouw
waren daarin ook belangrijk, maar Karl Herfurth steeg daar, na zijn komst naar
Nijmegen, ver bovenuit. Over zijn achtergrond weten we eigenlijk niet zoveel. Hij was
geboren in Halle op 30 april 1901.
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KARL HERFURTH. Afbeelding uit: Lennaert Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad
in oorlogstijd (Nijmegen, Vantilt 2018), p.266.

Al in 1940 was hij betrokken bij het Lebensbornproject1 zoals blijkt uit het eerste
document verderop. Ergens in 1942 werd hij vanuit München naar Nijmegen gezonden
om hier een Lebensbornhuis op te zetten. Het op 29 mei 1942 gevorderde klooster
Berchmanianum aan de Houtlaan was hiervoor bestemd.2 Na aankomst in Nijmegen
bewoog hij zich al snel tussen Nijmeegse fascisten. Hij was bevriend met Gerard
Wanders, politieagent van de Politieke Dienst en met Anton van Dijk, de
politiecommissaris; hij had mogelijk een relatie met diens zus. Herfurth trof het: hij
kwam in Nijmegen in de tijd van de grote vervolgingen. Hij was waarschijnlijk aanwezig

1

Wij hopen hierop later nog terug te komen. Op internet zijn diverse verwijzingen te vinden naar
de voorgeschiedenis. Himmler lijkt hier wel de drijvende kracht te zijn geweest. In diverse landen
zijn er Heime opgezet, het enige in Nederland geplande was dat in Nijmegen. Over het
Lebensbornproject heerste een competentiestrijd tussen de aan de NSDAP gelieerde NSV,
ressorterend onder Schmidt enerzijds, en de SS anderzijds. In een brief aan Himmler, hieronder
opgenomen, geeft Rauter zijn visie op dit aspect van de Rassenpolitik. In hoeverre deze
tegenstelling ook zijn gevolgen had in Nijmegen kunnen wij nu niet nagaan. Zeker is dat de
kopstukken wel samen uitgaan, zoals blijkt uit de brief van Van Dijk en het antwoord van de
directie van De Vereeniging hieronder. Savenije (o.c.) suggereert volgens ons ten onrechte dat
Herfurth al in de zomermaanden van 1943 naar Luxemburg zou zijn vertrokken om daar een
Lebensbornheim op te zetten (p.321). Hij bleef in Nijmegen tot de zomer van 1944 denken wij,
zie ook de beide documenten uit maart 1944 hieronder. Er zijn wel enige aanwijzingen dat Karl
Herfurth even in 1942 betrokken was hij het Heim in de buurt van Liège (Luik), maar helemaal
duidelijk is dat niet.
2
Zie ook RAN 2_11901, ook op deze site.

www.oorloginnijmegen.nl

3
bij de razzia’s van 16 september en 2 oktober3 en was zeker prominent aanwezig bij de
razzia van 17 november.4
Voor de inrichting van het Lebensbornheim ’Gelderland’ had hij spullen nodig en zoals
hij zelf in een van de hierna volgende documenten aangeeft, was daar gemakkelijk aan
te komen. De spullen van het Joodse Ziekenhuis aan de St. Annastraat gingen erheen5,
en de inboedels van meerdere huizen van weggevoerde of gevluchte Joodse families.
Na de ontruiming van het Apeldoornse Bos verhuisde een groot deel van de inventaris
daarvan naar Nijmegen, naar het Berchmanianum. De er na de oorlog teruggekeerde
Jezuïeten vonden nog heel wat spullen uit Apeldoorn.6

3

Er werd soms gesproken over de aanwezigheid van een hoge Duitse officier.
Zie ons artikel over die razzia en de daar genoemde bronnen.
5
We mogen aannemen dat Herfurth de hand had in de vroegtijdige arrestatie van dokter
Hollander en zijn gezin, eind maart 1943. Hollander had een Sperre maar deze bood hem geen
bescherming. Het huis van de familie Gersons waarin de kliniek was gevestigd, werd vervolgens
leeggeroofd.
6
Zie Dagblad Trouw 25 mei 1996. Artikelen over het Lebensbornheim aan de Houtlaan in onder
meer: De Gelderlander van 1 juni 1996 en nog: Maarten van Gestel en Mathijs Noij, in Vox, jg.
2015, nr.4 en De Gelderlander, 20 januari 2016.
4
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1. De in het Archiv Arolsen aanwezige documenten over Karl Herfurth

Herfurth was dus al op 25 oktober 1940 betrokken bij het Lebensbornproject
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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
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Transport zum Heim muss durchgeführt werden. Das sind Arbeiten mit denen sich Dr. Mayer
nicht alleine belasten kann.
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In Steinhöring bij Ebersberg, niet ver van München, werd in 1936 het eerste SS LebensbornHeim in Duitsland geopend. Er kwamen tot aan het einde van de oorlog 1409 kinderen ter
wereld.
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BERCHMANIANUM, Houtlaan

2. Een brief van Rauter aan Himmler, met name over de rol van de NSV
(Nationalsozialistischen Volkswohlfaht (NSV) en de SS bij de Kinder- en
Mutterheime en bij de Lebensbornheime
Het document is gepubliceerd in: MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN,
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE: BRONNEN PUBLICATIES
DOCUMENTEN, NR 2: DE SS EN NEDERLAND, DOCUMENTEN UIT SS -ARCHIEVEN
1935-1945 DEEL II. De voetnoten zijn van N. K. C. A. IN ’T VELD (document 439, p.
1148)
RAUTER AAN HIMMLER
Den Haag, den 15. Juli 1943
Reichsführer Ich habe vor einigen Tagen die Einrichtungen der hiesigen NSV in ganz
Holland besichtigt und war einen ganzen Tag mit Bereichsleiter Möller (1) unterwegs.
Vor allem interessierte mich das Entbindungsheim der NSV in Amsterdam, wo das
tausendste Kind (Wehrmachtskind) zur Welt kam und wo wir eine kleine Feier mit den
Eltern im Kreise der Schwestern abhielten. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir, ohne
weiteres von Bereichsleiter Möller - Führer der hiesigen NSV - zu erreichen, dass
zwischen NSB (2) und Lebensborn für die Zukunft engstens zusammen gearbeitet
werden soll. Die NSV wird die Fälle, bei denen es sich um Geheimhaltungs- oder für die
SS zur Betreuung besonders geeignete Fälle handelt (rassisch hochwertig!), an den
Lebensborn e.V. (3) abtreten. Die Gesamtbetreuung dieser Falie obliegt dem
www.oorloginnijmegen.nl
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Lebensborn e.V. Die NSV ist hier insoweit eingeschaltet, als sie die Leistungen aufgrund
der Durchführungsverordnung vom 1.3.1943 (4) zur Führerverordnung vom 28.7.1942
(5) vorzunehmen hat und die nachgehende Fürsorge über ihren Volkspflegeapparat
sicherstellt. Ausserdem wurde engste Zusammenarbeit in der biologischen Erfassung
und Beurteilung zwischen dem Leiter der Abteilung Volksgesundheit der NSV und dem
Rasse- und Siedlungsführer der SS vereinbart. Da dieser gleichzeitig das Rassepolitische
Amt im Arbeitsbereich erhalten soll, ist hier Gewahr für sorgfaltige und gute Beurteilung
und Auswahl gegeben.(6)
Ich habe ferner von der NSV erreicht, dass die SS in den Niederlanden zwei NSV-Heime
erhalt, und zwar eins für erholungsbedürftige Frauen von eingerückten SS-Mannern und
ein Kinderheim. Das Frauenheim befindet sich in Hilversum, ist sehr gross und ganz
vortrefflich eingerichtet. Das Kinderheim befindet sich noch im Umbau und liegt in
Baarn bei Hilversum. Beide Heime bleiben Eigentum der NSV.(7) Die Auswahl der
Mütter und Kinder erfolgt über den Fürsorgeoffizier der Waffen-SS im Einvernehmen
mit der Abteilung Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe der NSV. Das Pflegepersonal wird
von uns abgestellt. Die Belegung der Heime erfolgt
a) für das Müttererholungsheim in Hilversum ab 1. September 1943 und
b) für die Kinderheimstatte in Baarn nach Fertigstellung, wahrscheinlich auch ab 1.
September 1943.
Eingehend besprach ich mit dem NSV-Leiter die Frage des Schwesternnachwuchses, da
ich feststellen musste, dass die NSV-Schwestern rassisch vielfach minderwertig sind und
es einen schlechten Eindruck macht, in einem deutschen NSV-Heim nicht bessere
Schwestern zu sehen. Ich regte an, doch gerade auf diesem Gebiete eine besondere
Auswahl zu treffen, umso mehr, als das Ersatzkommando der Waffen-SS bei den letzten
Schwesterntransporten ins Reich hier wesentlich bessere Erfolge erzielt hat. Ich
vereinbarte mit der NSV-Leitung, dass angestrebt werden soll, die Organisation der
Schwesternschaft zu intensivieren mit dem Ziel, aus dem niederlandischen Raum nur
erbbiologisch vollwertige Schwestern zur Mitarbeit heranzuziehen. Dadurch soll
vermieden werden, dass in deutschen NSV-Kinderheimen Schwestern Betreuungsarbeit
leisten, die rassehygienisch und erbbiologisch wenig wertvoll sind. Auch meinte ich,
dass ordentliche, charakterlich saubere und rassisch wertvolle Schwestern, die auch
sonst einen guten Ruf geniessen, in diesen Heimen auch für den deutschen Soldaten
wertvoll sind, d.h. dass, wenn schon jemand aus diesem Raum eine Niederlanderin
heiratet, er eine rassisch hochwertige Frau bekommt, da nur dies vor den vielen
hunderttausend deutschen Madchen zu verantworten ist, die infolge des Krieges nicht
heiraten können. Ich kann mir vorstellen, dass eine Schar von charakterlich sauberen
und rassisch wertvollen Schwestern als eine gewisse Auslese von niederlandischen
Madchen hier im Raum einen Anziehungspunkt für deutsche und niederlandische
Manner der Wehrmacht und SS bilden. Der NSV-Leiter sagte mir zu, in diesem Sinne
vorzugehen.
Bei dieser Gelegenheit wurde ich besonders gefragt, ob ich damit einverstanden sei,
dass die Verschickung reichsdeutscher und niederlandischer Kinder in das Reichsgebiet
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und deutscher Kinder in die Niederlande im bisherigen Umfange weiter durchgeführt
werden soll. Ich bin unbedingt dafür, Reichsführer, dass dies erfolgt, und zwar vor allem
aus politischen Gründen. Die Erfahrungen der gegenseitigen Kinderverschickung (8) sind
denkbar günstig, und ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie sich meiner Auffassung
anschliessen könnten und wenn Sie eine diesbezügliche Meinungsausserung dem
Hauptamt für Volkswohlfahrt in Berlin abgeben könnten. Dort ist man scheinbar
unsicher geworden.
Ferner habe ich mit dem Leiter der NSV engste Zusammenarbeit zwischen NSV und allen
SS-Dienststellen in den Niederlanden vereinbart. Der bisher eingeschlagene Weg soll
eingehalten und die Zusammenarbeit immer weiter vertieft werden. Ich melde Ihnen
diese Vereinbarung, Reichsführer, vor allem deshalb, weil mit dem Sektor des
Arbeitsbereiches der NSDAP jetzt alles wunderbar klappt, wahrend früher Schmidt die
grössten Schwierigkeiten bereitete und keinerlei Entgegenkommen zeigte. Ich habe
mich wohl dutzendmale um die rassisch wertvollen Kinder der NSV für den Lebensborn
beworben, jedoch vergeblich. Jetzt ging dies, ich möchte fast sagen, von selbst (9). Heil
Hitler! Ihr gehorsamst ergebener
Rauter
BDC H 94: 378-380. Oorspronkelijk (fotokopie RvO); El439 - (a) In het stuk zijn talrijke
onderstrepingen aangebracht.
VOETNOTEN
(1) Walter Möller, geb. 16 maart 1906 te Hausberge; lid van de NSDAP sinds apr. 1933;
vermoedelijk tot het einde der bezetting leider van de NSV bij het Arbeitsbereich der
NSDAP, en tot okt. 1944 tevens chef van de afdeling Wohlfahrt onder Schmidt (PA Pras;
deze afdeling wordt ook wel eens onder de titel Volkswohlfahrt aangegeven).II48
(2) Dit moet uiteraard zijn: NSV.
(3) In verband met de rassenpolitiek van de SS worden hier enige nadere gegevens
medegedeeld over Lebensborn. Deze stichting, in feite geheel en al een SS-orgaan, werd
eind 1935 opgericht, was eerst aan het RuSHA verbonden, maar ressorteerde later
onder de Persönliche Stab des RFSS (zie daarvoor p. 64). De doeleinden omvatten:‘ 1.
Rassisch und erbbiologisch wertvolle, kinderreiche Familien zu unterstützen; 2. Rassisch
und erbbiologisch wertvolle, werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei
denen nach sorgfaltiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers
durch das Rasse- und Siedlungshauptamt-SS anzunehmen ist, dass gleich wertvolle
Kindern zur Welt kommen;’ voorts de verdere zorg voor de kinderen en de moeders.
Deze verzorging en ondersteuning stonden op een hoog peil, en waren zeer uitgebreid,
omvatten o.a. ook de voogdij over de onwettige kinderen. De vrouwen konden zeer
lange tijd voor en na de bevalling in de Lebensborn-Heime verblijven: ‘Das Leben im
Heim ist nicht dem Aufenthalt in einer Klinik angepasst, sondern entspricht dem Leben
einer Familiengesellschaft.’ Ook waren zij verzekerd van volledige geheimhouding. Zo
had Lebensborn zijn eigen burgerlijke stand. De SS-artsen, die natuurlijk ook aan strenge
zwijgplicht gebonden waren, moesten voor de eer van de moeder opkomen, haar met
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raad en daad bijstaan, enz. Daarbij stelde Lebensborn zich ten doel de juridische positie
en het morele aanzien van de ongetrouwde moeders in het algemeen zo sterk mogelijk
te maken. Voor de vrouwen, die in de Heime werden opgenomen, gaf Lebensborn
financiële en andere steun, bemiddelde bij het zoeken van werk e.d. De kinderen,
wanneer althans de moeders ‘sich von ihnen trennen können’, werden zoveel mogelijk
ondergebracht bij SS-echtparen, die het ongeluk hadden niet aan de heilige plicht tot
voortplanting te kunnen voldoen.De grote kosten, die een en ander uiteraard met zich
meebracht, werden uiteraard niet alleen gedektdoor individuele contributies, hoewel
een bijdrage (voor de oorlog van tenminste RM 12.-) Ehren-pflicht was van iedere niet
totaal onbemiddelde SS-man. De tekorten deed Himmler, evenals met zijn andere
hobby’s het geval was, aanvullen door zijn Freundeskreis (zie document 31, noot 1). Al
deze fraaie zaken golden evenwel alleen voor moeders en kinderen, die aan de SSmaatstaven voldeden. De minder ‘rassisch wertvolle’ elementen moesten zich tot de
NSV wenden. Het doel was tenslotte het niet verloren laten gaan van één druppel
kostbaar Germaans bloed: het Lebensborn-instituut is evenals Himmlers Heiratsgesetz
uit deze gedachtengang voortgekomen. Het is dus ook begrijpelijk, dat tijdens de oorlog
onwettige kinderen van Duitse soldaten en Noorse moeders in Duitse families werden
geplaatst. Van deze maatregel was het slechts één stap naar rigoureuzere acties om
individuen van beter ras voor het Derde Rijk te behouden: zeer jonge Oost-Europese
kinderen, die geacht werden specimina te zijn van goed Noords ras temidden van de
Slavische Unter-menschen, werden door RKFdV en RuSHA van hun ouders weggehaald
om door Duitse pleegouders in een geheel Duits milieu te worden grootgebracht,
compleet met nieuwe voor- en achternamen, die dan natuurlijk ‘urdeutsch’ van klank
waren: de meeste van deze kinderen kwamen uit Polen, een minder groot aantal kwam
uit Joegoslavië. Vaak werden zij geacht Volksdeutsche te zijn op goede, minder goede
of geen gronden, en soms werd in dit opzicht ook de schijn niet opgehouden. Er waren
bijvoorbeeld ook kinderen bij uit het Tsjechische dorpje Lidice, dat in juni 1942 als
repressaille-object voor de aanslag op Heydrich was uitgekozen. Hoewel na de oorlog
een Amerikaans militair tribunaal te Neurenberg leidend personeel van Lebensborn van
medeplichtigheid aan kinderroof vrijsprak, lijdt het geen twijfel, dat Lebensborn hier ten
nauwste bij betrokken was.(N 33/1 NO 3325, 3498; N 33/2 IS 1532, 1541, 1677, 1687,
2002, NO 4822; Trials Am. Trib., Case 8, IV, p. 676-688; id. V, p. 116; zie ook nr. 450).1149
(4) VO 21/43, waarbij in elk geval van een onwettig kind van een Nederlandse moeder
en een Wehrmacht-angehöriger, als deze althans de Duitse nationaliteit bezit,
uitgebreide steun aan moeder en kind wordt gegeven, ‘wenn dies der Erhaltung und
Förderung rassisch wertvollen germanischen Erbgutes dient’, en de moeder hiertoe een
verzoek indient. Himmler had daarvoor al besloten, dat behalve de Waffen-SS ook de
Duitse politie in de regeling betrokken zou worden (zie H 37814017-19; H 562: passim).
(5) In deze verordening wordt in het algemeen de rijkscommissarissen van Noorwegen
en Nederland opgelegd een steunregeling te ontwerpen voor de in noot 4 genoemde
gevallen: de daar geciteerde restrictie wordt ook wel aangegeven, doch minder duidelijk
als voorwaarde gesteld (Reichsgesetzblatt 1942, Teil /, p. 488; ook afgedrukt als VO
93/42).

www.oorloginnijmegen.nl

14
(6) In zijn functie van RuS-Führer was Aust in febr. 1943 tevens Lebensbornbeauftragter
voor Nederland geworden. Tussen Lebensborn en NSV bestonden vroeger spanningen,
die in hoofdzaak zeker terug te voeren zijn op de strijd tussen Rauter en Schmidt, die
ook op dit terrein werd uitgevochten: beiden wensten de beslissende rol te spelen.
Schmidt beriep zich hierbij op Bormann, Rauter op zijn kwaliteit van Beauftragter van
Himmler als R KFdV(H 715: 5504; VJ 14 492/43 58192-6).
(7) Lebensborn had zelf een Heim ‘Gelderland’ te Nijmegen.
(8) Dit begon al in de zomer van 1940. Er gingen in het kader van deze
Kinderlandverschickung voornamelijk Nederlandse kinderen naar Oostenrijk, later ook
naar bepaalde gebieden in Duitsland (D Z 11, 22 juli, 14 aug. 1940; 19 juli 1941, 9 apr.
1942).
(9) Brandt schrijft Rauter op 27 juli, dat Himmler het met diens samenwerking met de
NSV geheel eens is (H 94: 377).

3. Fragment uit RAN 81_29, Verslagen van een gezamenlijke verklaring
afgelegd door enkele Nijmeegse agenten over de rol van Herfurth

Fragment uit: RAN 81_29 Verslagen van een gezamenlijke verklaring afgelegd door mej. C.I.M.
Vastbinder, mr. F.P. Prick en A.C. Schouten tegenover dr. V.A.M. Beermann, betreffende het
politie-verzet in Nijmegen gedurende de oorlogsjaren; 1946. De naam Herfurth wordt hier
abusievelijk als ‘Erfurt’ gespeld.
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4. Een brief van hoofdcommissaris Van Dijk waarin hij klaagt over de manier
waarop hij, Karl Herfurth en anderen werden behandeld in de foyer van De
Vereeniging, en de reactie van de directeur daarvan
Hieronder volgt onder een curieuze brief van de Nijmeegse hoofdcommissaris van
politie Van Dijk van 31 augustus 1942 aan burgemeester Van der Velden.7 De heren
en dames voelen zich onheus bejegend in de foyer van De Vereeniging. De brief geeft
een beeld van wie er op zo’n avond met elkaar optrokken. Na de brief volgt de reactie
van M.L. Deinum, directeur van De Vereeniging.
Van Dijk zoekt het hogerop en gaat klagen bij Procureur-Generaal De Rijke in Arnhem.
Deze neemt dan enkele maatregelen tegen De Vereeniging. Deze correspondentie
hebben we hier achterwege gelaten.

7

De brieven zijn afkomstig uit RAN OSAN 1586/1942. Wij zijn er niet zeker van om wie het gaat
als in diverse stukken de naam Meijer genoemd wordt. De naam wordt ook vaak anders
gespeld. Bij het Lebensbornheim was ook iemand betrokken met de naam Meyer,
Oberscharführer, en ook Frau Ilse Meyer. De Meier hieronder is Stabszahlmeister der
Ortskommandantur Nijmegen. Meier van de Molenstaat was menen wij nu ook betrokken bij
de NSDAP, zijn vrouw was leidster van de Frauenschaft Ortsgruppe Nijmegen NSDAP. Zie o.a.
RAN 2_4701 en RAN 2_4702. Ze hadden echter ook een banketbakkerij op de Molenstraat 112.
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Vereeniging, NSDAP, Van Dijk, Herfurth, Meier, Weibeler, Kuipers, Riede; NSDAP; 29 augustus
1942; Paulus de Ruiter. Herfurth: SS-Obersturmführer im Persönlichen Stab des Reichsführers
SS.
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“Dit is de toon van een ultimatum, door de onderhoorigen aan zijn superieur gesteld!”
Kennelijk had ook Van der Velden geen warme band met Van Dijk.
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Reactie van De Vereeniging, Deinum, 1 september 1942; limonade i.p.v. bier.
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5. Enkele pagina’s over Lebensborn Nederland en de rol van Herfurth uit: Georg
Lilienthal, Der Lebensborn
Hieronder volgen vier pagina’s over Lebensborn Nederland en de rol van Herfurth. Uit:
Georg Lilienthal, Der Lebensborn, Fischer Verlag, Stuttgart 1984.
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NSV. Ausgerechnet auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik vermochte Rauter nicht
durchzusetzen. Von der SS hatte schon die NSV mit der systematischen Betreung ledigen
Mütter und ihren von deutschen Wehrmachtangehörigen abstammenden Kinder …
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De medische apparatuur moet ‘kostenlos’ verkregen worden, aldus Herfurth. Het moet gaan
om ‘beschlagnahmtes jüdisches Besitztum’, schrijft hij aan Sollmann op 5 november 1942.
Herfurth aan Sollmann, 5 november 1942. ITS: L-Ordner 13, p.196. Het kan dan nog niet gaan
om de spullen van het Apeldoornse Bos, dat begin 1943 ontruimd werd. O.a. materiaal van het
Joods Ziekenhuis, St. Annastraat 69, en wellicht de spullen uit de woningen van Bernstein en
anderen. Zie ook het document hierboven.

www.oorloginnijmegen.nl

23

Herfurth gaat waarschijnlijk in juli of augustus 1944 terug naar München. Herfurth aan Ebner,
19 augustus 1944, ITS L-Ordner 13, p.237. NB: directeur van het hele Lebensborn-project was
vanaf het eerste begin SS-Oberführer dokter Gregor Ebner. Verantwoordelijk in Nederland was
Aust.
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Ebner

6. Een document waaruit blijkt dat enkele SS’ers juwelen verdelen in hun
hoofdkwartier, het klooster Berchmanianum
Karl Herfurth zo goed als zeker betrokken bij roof
De SS verdeelt juwelen op het hoofdkwartier Berchmanianum waar Herfurth zetelt.
Vermoedelijk met onder andere Marius Verstappen. Karl Herfurth was vaak betrokken
bij rooftochten. Ook het boek Jodenjacht (red. Ad van Liempt, Amsterdam 2001) geeft
meerdere voorbeelden op de pagina’s 37-39.
We verwijzen ook nog naar: Paul Bergheyn, Freek Huitink, Henk Meijer, De Tweede
Wereldoorlog in twee Nijmeegse archieven, Jaarboek Numaga 2013. Hierin over
Berchmanianum: ‘In het voorjaar van 1943 bleken er onder toezicht van de Zentrale
Bauleitung Waffen-SS uit Den Haag nogal wat verbouwingen te hebben
plaatsgevonden, waarbij onder meer de zalen in de zijvleugel waren omgebouwd tot
kinderpaviljoens.’ Het transportbedrijf Verkroost vervoerde de spullen van het
Apeldoornse Bos naar Berchmanianum. Het artikel baseert zich op: Archief Nederlandse
Provincie der Jezuïeten / Oudenbosch, Berchmanianum, dossier 4399 en 4403.
Aanvankelijk had SS-Hauptsturmführer Birkel de leiding bij de inbeslagname van de
inventaris van het klooster.

www.oorloginnijmegen.nl

25

We weten niet om welke roof het hier gaat. Kennelijk zijn er juwelen gegaan naar het
hoofdkwartier van de SS in Nijmegen, het klooster Berchmanianum. Karl Herfurth was vaak
betrokken bij rooftochten. Ook het boek Jodenjacht (red. Ad van Liempt, Amsterdam 2001) geeft
meerdere voorbeelden op de pagina’s 37-39.
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SS, Sandberg
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‘Een tijdelijke ongesteldheid en volkomen gebrek aan tijd gedurende de weekdagen
verhinderden mij U reeds antwoord te geven op Uw schrijven van 6 Mei l.l.
Het U medegedeelde, dat de politie juweelen zou verdeeld hebben, is niet juist. Waar het hier
een SS-aangelegenheid betreft, kan ik U daarom geen rapport doen toekomen. De SS instantie,
die dit aangaat, is gelegerd in het klooster Bergamium Houtlaan te Nijmegen. Hou Zee. C
Sandberg.’
[NB1: bedoeld is: Klooster Berchmanianum]
[NB2: op envelop: SS-Schütze C Sandberg, Willem I Kazerne, ’s Hertogenbosch. Wellicht jhr.
Coen Sandberg of zijn zoon met dezelfde naam]
Het zou dus gaan om juwelen die personen geroofd en verdeeld hebben, niet in hun rol als
functionaris van de gemeentepolitie maar in die van de SS. Herfurth was de hoogste SS’er.
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