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Sperren in Nijmegen
[Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2020]

Inleiding
In de zomer van 1942 startte de Duitse bezettingsmacht in Nederland met de
systematische verwijdering van Nederlandse Joden uit de Nederlandse samenleving, met
als doel hun uiteindelijke vernietiging (Endlösung). Via Durchgangslager Westerbork
werden ze op transport gezet naar ‘werkkampen in het oosten’. In Amsterdam werden
Joodse inwoners aanvankelijk opgeroepen om zich te melden voor vertrek, maar omdat
er vaak niet de gewenste aantallen op kwamen dagen, werd al snel ook overgegaan op
razzia’s. Ook buiten Amsterdam werden tal van razzia’s gehouden; in Nijmegen gebeurde
dat bijvoorbeeld op 2 augustus, 16 september en 2 oktober.1 Om bij deze grootscheepse
‘acties’ chaotische taferelen zoveel mogelijk te voorkomen - wat onnodig veel verzet op
zou kunnen roepen en onnodig veel vertraging zou kunnen veroorzaken - voerden de
Duitsers in die zomer een systeem in van ‘vrijstellingen’. Een groep ‘onmisbare’ Joden in
Nederland zou hiermee ‘vrijgesteld’ worden van deportatie. Voorzien van een
zogenoemde Sperre zou een kern van achterblijvers de organisatorische en
administratieve effectiviteit van de ‘deportaties’ kunnen verhogen. Ook de angst voor een
te grote economische ontwrichting door het willekeurig oppakken van Joden speelde
hierbij een rol.
Op 15 juli 1942 vertrok het eerste transport met 1.137 Nederlandse Joden vanuit
Westerbork naar Auschwitz in Polen. Twee weken later waren er al 5.742 mensen
‘gedeporteerd’. Aan het eind van het jaar waren dat er al ruim 38.000, ongeveer een kwart
van de toen in Nederland woonachtige Joden.2 In de avond en nacht van 17 op 18
november 1942 was Nijmegen aan de beurt: 196 Joodse inwoners werden uit hun huizen
gehaald en ondergebracht in het toenmalige gebouw van de Gemeentelijke HBS. Van daar
werden ze de volgende dag met de trein naar Westerbork gebracht. Velen van hen
werden enkele dagen later al uit Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz, waar
de meesten direct werden vermoord.3 De opzet van deze razzia was om alle Nijmeegse
Joden op te pakken, met uitzondering van degenen met een Sperre-stempel in hun
persoonsbewijs en van anderen die op verschillende gronden waren vrijgesteld, zoals
enkelen die bijvoorbeeld wegens ziekte onmogelijk getransporteerd konden worden en
de ‘gemengd-gehuwden’.4
Mensen met een Sperre werden in die nacht voorlopig nog ‘ontzien’. Welke mensen
hadden zo’n vrijstelling? Waarom? En hoe verging het hun? Daarover gaat dit artikel.

1

Zie hierover onze artikelen De razzia van 2 augustus 1942, De razzia van 16 september en De gang
naar Joodse werkkampen en de razzia van 2 oktober 1942 op deze site.
2
NIOD 250i Westerbork, Judendurchgangslager, inv.nr.280 Lijsten met uitgaande transporten in
de periode 15 juli 1942 - 13 september 1944.
3
Zie hierover ons artikel De razzia van 17 november 1942 op deze site.
4
Aan de mensen die te ‘ziek’ waren om opgepakt te worden, willen we later in een publicatie op
deze site aandacht schenken. Hetzelfde geldt voor de complexe groep ‘gemengd-gehuwden’.
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Wat is een Sperre?
Een Sperre was een vrijstellingsstempel in een persoonsbewijs van een persoon die in het
fascistische jargon - we gebruiken het woord met tegenzin - een ‘voljood’ werd genoemd.
De drager van dit bewijs kon daarmee aantonen ‘voorlopig gevrijwaard’ te zijn van
‘emigratie’, ‘arbeidsinzet’ of ‘deportatie’, de fascistische eufemismen voor moord. Om
dit stempel in je persoonsbewijs te krijgen, moest je je persoonlijk melden bij de
Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam, van waaruit de ‘emigratie’ van de
Nederlandse Joden centraal werd gecoördineerd. Met een Sperre kon je daarvan dus voorlopig - gevrijwaard worden.
De Sperre was persoonsgebonden; iedere Sperre had een uniek nummer dat met het
stempel in het persoonsbewijs werd gedrukt. In de praktijk waren vaak - dus niet altijd ook de gezinsleden zoals de echtgenote en kinderen onder de 16 jaar gesperrt.5 Kinderen
van gescheiden ouders die bij de grootouders inwoonden konden soms ook dezelfde
Sperre-status krijgen als hun grootouders.6
Als je werd aangehouden, kon je de Sperre in je persoonsbewijs laten zien en dan werd je
– dat was de bedoeling – bis auf Weiteres niet gearresteerd, dus voorlopig niet, of
misschien niet, of toch ook wel, want onder het fascistische regime was je als ‘Jood’ nooit
veilig. Regelmatig kwam het voor dat personen met een Sperre voor willekeurige
‘vergrijpen’ werden opgepakt, en vervolgens als strafgeval naar Westerbork en verder
werden gebracht. En bij razzia’s werd ook niet al te nauwkeurig naar deze stempels
gekeken.7

5

Dat gold (vaak) niet als alleen de echtgenote een Sperre-stempel had. Zo was bijvoorbeeld de
Nijmeegse Josephine Gersons gesperrt (nummer 85921) omdat ze als verpleegkundige werkte in
het Joods Ziekenhuis op St. Annastraat 69. Haar man Adolf Gersons was niet gesperrt en moest in
1942 naar het Joodse werkkamp Wittebrink, vanwaar hij op 3 oktober 1942, toen deze kampen
massaal werden ontruimd, met zijn zoon Bernard naar Westerbork werd gebracht. Op 2 november
werd hij naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij drie dagen later bij aankomst direct werd
vermoord. Josephine werd bij de razzia van 17 november 1942 niet opgepakt, omdat ze – evenals
haar zus Henriëtte - op dat moment ziek (transportunfähig) was. Niet lang daarna dook ze samen
met haar zus onder. Op 17 januari 1944 werden ze beiden als strafgevallen naar Westerbork
gebracht, en van daar uit op 25 januari 1944 naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze op 28 januari
werden vermoord.
6
Zie ook: Raymund Schütz, Vermoedelijk op transport (Masterscriptie Archiefwetenschappen
Universiteit Leiden, online update 2011), p.39. In Nijmegen waren, behalve de echtgenote van
Joseph Vromen, die als lid van de Joodse Gemeente Nijmegen over een Sperre beschikte, ook hun
kleindochters, die bij hem inwoonden, gesperrt. De ouders van deze kinderen woonden in Zutphen,
mogelijk bezaten zij ook een Sperre, wij weten dat niet zeker. Zij doken in 1942 onder en kwamen
in december 1944 alsnog in Westerbork terecht, waar zij tot aan de bevrijding verbleven. Hun
dochters, die zij in Nijmegen hadden ondergebracht, zouden zij echter niet meer terugzien.
7
Zo werd in de vergadering van de Centrale Commissie van de Joodse Raad in Amsterdam op 14
augustus 1942 opgemerkt: “Duidelijk is gebleken, dat bij razzia’s geheel andere regels gelden dan
bij de gebruikelijke vrijstellingen.” En: “Onder employé’s [van de JR] is eenige ongerustheid
ontstaan na de laatste razzia’s, omdat men blijkbaar niet zonder meer gewaarborgd is. Inderdaad
is daar aanleiding voor.” (NIOD 82 Joodsche Raad voor Amsterdam, inv.nr.38]

Leo van den Munkhof

www.oorloginnijmegen

Willem Oosterbaan

3
De ‘half- en kwartjoden’ hadden geen Sperre-stempel nodig in hun persoonsbewijs. Zij
waren ‘formeel’ (nog) vrijgesteld van ‘deportatie’.8 Daarnaast werden soms zieken bij
arrestaties en razzia’s ontzien. Het ging dan vooral om mensen die leden aan een
levensgevaarlijke of besmettelijke ziekte, of om andere redenen niet vervoerd konden
worden (transportunfähig). Deze mensen hadden een Krankensperre, die niet speciaal bij
de Zentralstelle aangevraagd hoefde te worden. Op deze mensen gaan we in een
afzonderlijk artikel in.
Ook Joden die op 9 mei 1940 christelijk waren gedoopt, werden nog ontzien; dat gold niet
voor de katholiek-gedoopte Joden: die werden op 2 augustus 1942 massaal opgepakt en
voor een groot deel naar Westerbork gebracht.9
Daarnaast waren er nog verschillende groepen Joden die voorlopig - altijd voorlopig - nog
een zekere mate van bescherming genoten.10 Ook zogeheten ‘gemengd-gehuwden’
kregen enige tijd een Sperre-stempel.11 Ze hoefden vanwege hun ‘huwelijksstatus’ niet
om een stempel in hun persoonsbewijs te vechten; die kregen ze na de verplichte
registratie, die voor hen vanaf 12 september 1942 werd ingevoerd. De ‘gemengdgehuwden’ vormen - in verschillende opzichten - een afzonderlijke en complexe groep.
Hier komen we later in een ander artikel op terug.
Tot slot kon men in sommige gevallen ook in Kamp Westerbork nog een Sperre
bemachtigen, maar tegelijkertijd ook zonder enige aanleiding weer kwijtraken. In dit
artikel beperken we ons tot wat er in Nijmegen gebeurde.

8

Deze mensen werden Mischlinge genoemd. Hun ouders of grootouders waren ‘gemengd
gehuwd’. Over beide groepen is met betrekking tot hun juridische status veel discussie geweest, al
in de jaren 30 in Duitsland. Zie bijvoorbeeld Coen Smulders, De legale rest. Gemengd gehuwde
Joden onder de Duitse bezetting (Boom, Amsterdam 2007), hoofdstuk 6: ‘De positie van Halbjuden
en Mischehe’. Zie ook op deze site ons artikel over de ondergang van de als ‘kwartjood’
geregistreerde Albert Cohn.
9
Zie hiervoor ons artikel De razzia van 2 augustus 1942 op deze site.
10
Zo waren er de ‘Barneveld-Joden’, Joodse prominenten die met toestemming van de Duitse
autoriteiten door secretaris-generaal Karel Frederiks van Binnenlandse Zaken en secretarisgeneraal Van Dam van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming mochten worden
aangewezen. Deze mensen werden in Barneveld ondergebracht in kasteel ‘De Schaffelaar’ en villa
‘De Biezen’. In april 1943 zaten er ongeveer 450 (NIOD 182_38). Op 2 augustus ging het om 640
mensen (Presser, o.c., p.441). Ook waren er de ‘Mussert-Joden’, Joden die vóór mei 1940 lid waren
geworden van de NSB (maar later werden geroyeerd). Deze verbleven enige tijd in villa Bouchina
in Doetinchem. Op een lijst van december 1942 staan 22 personen (NIOD 101b_489). Onder hen
ook de Nijmeegse Paul Drukker (zie verderop in dit artikel).
11
Op 12 september 1942 werd een registratieplicht ingevoerd voor ‘gemengd-gehuwden’. De
‘Joodse partij’ in een huwelijk moest tegen betaling van 2 gulden leges bij de gemeente een
‘Verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk’ afleggen. Op basis van bewijsstukken
hiervoor kregen deze mensen dan een stempel in hun persoonsbewijs, waardoor ze (voorlopig)
waren vrijgesteld van ‘tewerkstelling’. Zie ook RAN 2_4742, 2_40198, 2_40200. Op 14 april 1943
waren er, volgens opgave van politiecommissaris Van Dijk aan Walraven, in Nijmegen 50
‘gemengd-gehuwden’. Zie hiervoor: NIOD 100_144.

Leo van den Munkhof

www.oorloginnijmegen

Willem Oosterbaan

4

Het begeerde stempel in het persoonsbewijs (Bron: Presser, Ondergang, p.288/289)

Waarom werden Sperren ingevoerd?
Waarom werden Sperren ingevoerd? Beter dan Presser kunnen we het niet verwoorden.
Daarom laten we hem hier uitgebreid aan het woord. “In de voorgeschiedenis van de
stempels vinden wij het samenspel van twee belanghebbende partijen. Het Duitse belang
was, hiermee de ontwrichting op te vangen, die het gevolg moest wezen van het in het
wilde weg deporteren. Zij wilden een zekere organisatie van het Joodse
gemeenschapsleven in stand houden, ten einde deze deportaties ordelijker, d.w.z.
onopvallender en doeltreffender te kunnen uitvoeren, dus met maximale assistentie van
de Joden zelf. Voorrechten van een minderheid van Joden vergemakkelijkten de
Endlösung, die zij voor de meerderheid - en voor die minderheid tenslotte óók nastreefden.” Maar, zo vervolgt Presser, “er is nog een ander (belang), van minstens even
groot gewicht, n.l. de in het gezegde divide et impera reeds vanouds verwoorde: de zware
breuk in de saamhorigheid van een door de bezetters bedreigde gemeenschap. Deze
gemeenschap (…) was met de groeiende chaos ook niet gediend; bovendien wilde haar
leiding pogen een ‘kern’ te redden uit de schipbreuk, welke kern wel ongeveer identiek
was met deze leiding, een leiding, welke - in het voorbijgaan nu reeds opgemerkt - haar
eigen bestaansrecht zou inboeten in de mate waarmee de geleiden verdwenen.”12

Hoe het begon
Het werken met vrijstellingen moet ergens in het voorjaar van 1942 zijn begonnen. Alweer
verwoordt Presser dit als geen ander: “Het is heel moeilijk, het begin hiervan te vinden;
het ligt misschien al besloten in de oprichting van de Joodse Raad [februari 1941],
waarmee een kleine, maar groeiende groep van bevoorrechten boven de grote massa van
de andere Joden kwam uit te steken. Wanneer kan men nu van stempels spreken? Iets
ervan vindt men al eigenlijk in de vrijstellingen, welke de Joodse Raad mocht vragen op
12

J. Presser, Ondergang, deel 1, p.287, 288.
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de lijsten van wie in het voorjaar van 1942 voor de arbeidskampen werden opgeroepen.
(…) In de zomer van 1942 kwam het ‘stempel Bolle’ in omloop, dat de naam droeg van de
algemene secretaris van de Joodse Raad en een dekking moest verschaffen aan
belangrijke personen: het vermocht overigens deze secretaris zelf niet te vrijwaren voor
een betrekkelijk vroegtijdige wegvoering. Van 30 juli 1942 is een door deze Bolle
ondertekende circulaire bewaard gebleven, die de plaatselijke hoofdvertegenwoordigers
van de Joodse Raad verzocht, ‘een zéér nauwkeurige en niet meer te rectificeren opgaaf’
te sturen van onmisbaren ‘in volgorde van onmisbaarheid’; kwamen er teveel, dan zouden
de ondersten worden geschrapt. Gezinsleden mochten erbij, maar meer dan 20% van alle
in de betrokken gemeente wonende Joden was niet toegestaan; waar het ‘apparaat’
beneden deze maat bleek, kon men het op ‘de gewenste grootte brengen’. Vijf groepen
waren gespecificeerd, de eerste gevormd door functionarissen van de Joodse Raad, de
tweede door die van de Joodse Gemeente. Enzovoorts. Het is duidelijk dat hiermee al het
afschuwelijke bederf van de zelf verrichte discriminatie volledig vrij spel kreeg in het
Nederlandse Jodendom: het veroorzaakte een morele ontwrichting van waaruit men van
kwaad tot erger verviel. In een brief van 3 augustus 1942 wees prof. Cohen [de voorzitter
van de Joodse Raad in Amsterdam] de Amsterdamse Beauftragte op de moeilijkheden,
ontstaan door het tewerkstellen van medewerkers van de Joodse Raad; deze zou er haast
niet meer toe in staat zijn, ‘die von den deutschen Stellen auferlegten Verpflichtungen zu
erfüllen’. Van 7 september is een ongetekende opdracht bewaard gebleven, ‘binnen 8 à
10 dagen’ lijsten van alle medewerkers van de Joodse Raad te maken - en wel in tienvoud.
Deze lijsten dienden verder te bevatten de namen van de medewerkers in dienst van de
Joodse Gemeente, Joodse inrichtingen, Joodse scholen en Joodse (toegestane) winkels;
bij deze laatste het dringend nodige personeel. ‘Deze lijsten zullen de basis vormen voor
alles wat gesperrt wordt.’ De opdracht gold ook voor de provincie; de opgaven dienden
ook de namen van de vrouw en de kinderen beneden de 16 jaar te bevatten.”13

13

Presser, Ondergang, deel 1, p.288, 289.
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In eerste instantie vroeg de Joodse Raad voor ongeveer 35.000 personen stempels aan.
Voor Amsterdam werd de keuze door de Joodse Raad in Amsterdam gedaan, elders in het
land moesten de provinciale vertegenwoordigers er voor zorgen, met inschakeling van de
plaatselijke vertegenwoordigers.14 Maar 35.000 namen, ongeveer een kwart van alle
Joodse inwoners in Nederland, dat was voor de Duitsers te veel. Aus der Fünten, leider
van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, waarmee de Joodse Raad in Amsterdam
moest samenwerken, accepteerde slechts de helft, 17.500. De Jong: “De Zentralstelle
hield de maximumgrens nauwkeurig in het oog: per 1 december ‘42 waren 17.448 JoodseRaadstempels verleend.”15 Van de provincie werden al meteen 8.000 aanvragen
geschrapt, omdat die toch zou worden ontruimd.16
We moeten hierbij bedenken dat in de periode hiervoor Joodse mannen naar
werkkampen waren gedwongen, anderen waren afgevoerd naar Mauthausen en op 1 juli
was het Durchgangslager Westerbork geopend. De verwarring was groot, de bedoelingen
van de bezettende macht waren onduidelijk, niets was zeker. Hoe groot de chaos was,
zien we bijvoorbeeld terug in een Leidraad die eind juli 1942 door de Joodse Raad werd

14

Zie: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 6, 1e helft, p.230.
L. de Jong, o.c., p.231.
16
Presser o.c., p.290. Aus der Fünten denkt hier aan het toen circulerende idee om steeds meer
Joden in Amsterdam te concentreren. Hiermee werd al een begin gemaakt: vanuit sommige
steden, zoals Hilversum en Delfzijl en ook vanuit de Zaanstreek, moesten Joden in de eerste helft
van 1942 gedwongen verhuizen naar Amsterdam. Maar kennelijk was het allemaal nog niet zo
duidelijk en daarmee werd dan ook de verdeling van de Sperren weer anders geregeld.
15
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opgesteld.17 Hierin wordt geprobeerd om uit de wirwar van vage, vaak tegenstrijdige
bekendmakingen van de Duitse bezettingsmacht, die telkens weer werden herroepen of
aangevuld, te formuleren wie op welke gronden uitstel of vrijstelling van deportatie kon
krijgen. Wat te doen wanneer je een oproep krijgt, ben je als ‘half-jood’ nu wel of niet
vrijgesteld, wanneer heb je welke kans om er onderuit te komen? Twaalf kantjes en nog
enkele aanvullingen met onzekerheden, gissingen, misschien moeten we het zus
opvatten, of misschien toch zo, enzovoort. Velen zullen dit vertwijfeld gelezen hebben,
anderen gooiden het misschien meteen aan de kant.
Er ontstond een jacht op de stempels. Presser beschrijft dit weer op een indrukwekkende
manier: “Het stempel mag de Joodse desorganisatie hebben vertraagd, maar de Joodse
demoralisatie heeft het versterkt. De feiten moeten spreken. Geven wij eerst een
kroongetuige het woord: ‘Toen het stempelen begon, waren de tonelen, die zich aan de
Joodse-Raad-afdelingen afspeelden, onbeschrijflijk. Deuren werden ingeslagen,
personeel van de J.R. werd aangevallen en dikwijls moest de politie tussenbeide komen
om de orde te bewaren... De stempels werden welhaast een idee-fixe voor iedere
Jood...”18

Categorieën
Toen min of meer was vastgesteld welke groepen Joden in aanmerking kwamen voor
vrijstellingen, werden per groep de volgende nummers gereserveerd en uitgegeven:19
•

•
•

10.000-20.000: ‘Fremdstaatler’, waaronder de Portugese Joden. Het aantal ‘echte’
buitenlandse Joden werd opgegeven als 75. Deze Joden zouden al op 14 september
als eersten gestempeld worden.20
20.000-30.000: de protestants-gedoopte Joden: hiervan bezaten de Duitsers een lijst
van 1500 personen, die op 16 september aan de beurt zouden komen.
30.000-40.000: de ‘Abstammungsjuden’, van wie de ‘raszuiverheid’ nog bij de
Entscheidungsstelle van Calmeyer in onderzoek was. Voorlopig bevatte deze lijst 1800
namen; hun stempels zouden op 17 en 18 september verstrekt worden.

17

Rondschrijven m.b.t. wie op welke gronden uitstel of vrijstelling van deportatie kan krijgen, JHM
Objectnummer D005712.
18
Presser, o.c., p.291.
19
Presser, o.c., p.290. Zie ook Raymund Schütz o.c., p.114. Hij noemt de volgende aantallen: 1020.000 Fremdstaatler: onbekend, 20-30.000 Protestants gedoopte Joden: 1.156 personen, 3040.000 Abstammungsjuden (Calmeyer-gevallen): 1.671 personen, 40-60.000 Protektiosn- und
Angebotsjuden (Blaue Reiter, Frederikslijsten, van Dam-lijsten of Barnevelders): 448 personen, 6080.000 Rüstungsjuden (werkzaam in bont, confectie, diamant, oud-metaal etc.): 6.746 personen,
Joodse Raad: 17.498 personen. Presser citeert Berkley, het gaat daar om: Berkley K.P.L., Overzicht
van het ontstaan, de werkzaamheden en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam
(Amsterdam 1945).
20
Het ging hier overigens om een zeer beperkte groep buitenlandse Joden: buitenlandse Joden
met een dubbele nationaliteit, Portugezen, Joden uit landen die neutraal tegenover Duitsland
waren, Joden uit Hongarije, Roemenië, Zweden, Argentinië, Zwitserland, Brazilië, Peru, Turkije e.a.
Bij deze laatste categorie hoorde de Nijmeegse Esther Peres. Zie verderop in dit artikel. Vele Joden
die geen Nederlandse nationaliteit hadden waren in 1941 al staatloos verklaard.
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•
•

•
•

40.000-50.000: allerlei ‘Protektions- und Angebotsjuden’, een allegaartje (…); het
waren er ruim 800. Afstempeling aangegeven op 19 september.
60.000-80.000: ‘Rüstungsjuden’ (confectie, bont, gummiregenjassen, diamant, oud
metaal, lompen) ten getale van 3800, afstempeling van 21 september af. Berkley 21
vermeldt nog een speciale groep vanaf 70 000, ‘voor bijzondere aangelegenheden’.
80.000-100.000: de eigenlijke Joodse Raad stempels.
100.000-200.000: gemengd-gehuwden, van 1 oktober af.22 Later ontvingen kinderloze
huwelijken, waarvan de man het Joodse deel vormde, een bijzonder stempel vanaf
108.000.23

De rest van het land
Hoeveel stempels naar de provincie gingen, is niet met zekerheid te zeggen, schrijft De
Jong. “Vermoedelijk kreeg ‘de provincie’ er 5.000 en Amsterdam de rest, hetgeen dan
betekend zou hebben dat de Amsterdamse Joden, op dat moment ca. 60% van alle in
Nederland woonachtige Volljuden, de beschikking kregen over 70% van de stempels.”24
De lijsten voor Amsterdam werden - na goedkeuring van de Zentralstelle - door de Joodse
Raad voor Amsterdam opgesteld, in de rest van het land moesten de provinciale
vertegenwoordigers hiervoor zorgen, bijgestaan door vertegenwoordigers van de
plaatselijke afdelingen van de Joodse Raad. Voor de provincie Gelderland vermeldt De
Jong: “In Gelderland (gegevens over hetgeen elders geschiedde, ontbreken) werden die
vertegenwoordigers daartoe in Arnhem bijeengeroepen bij de provinciale
vertegenwoordiger van de Joodse Raad, mr. M. J. Wolff. ‘Deze deelde mee’, aldus schreef
ons de vertegenwoordiger van Winterswijk, ‘dat de Duitsers een bepaald aantal Sperren
voor Gelderland beschikbaar gesteld hadden, naar evenredigheid over het inwoneraantal
te verdelen. (…) De afgevaardigde van Dinxperlo reageerde door te zeggen dat hij aan dit
beulswerk, want dat was het, niet wilde meedoen. Mr. Wolff zei nadrukkelijk dat hij
daarvoor begrip had, maar dat men er niets mee bereikte wanneer men de Sperren
ongebruikt aan de Duitsers zou terugzenden, met alle gevolgen van dien. En zo
aanvaardden wij de opdracht. In de trein naar huis zei ik tegen mijn collega uit Aalten, dat
ieder leven mij even lief was en dat ik nauwgezet het meeste rendement van de Sperren
zou trachten te maken door de grootste gezinnen uit te zoeken. Waarop mijn metgezel
mij vroeg: ‘En uw vader en moeder die samen alleen wonen?’ Ik zat hiermee en hij
adviseerde mij zonder meer, de eigen ouders te sperren, wat ik uiteraard gedaan heb.”25

21

Zie onder noot 19.
De verplichte registratie van ‘gemengd-gehuwden’ had in september plaatsgevonden. Mogelijk
was er ook een verband met de voor begin oktober geplande ontruiming van de Joodse
werkkampen.
23
Presser, o.c., p.290.
24
De Jong, o.c., p.231. De Joodse Raad in Amsterdam had veel afdelingen met veel medewerkers,
en in Amsterdam werkten relatief veel Joodse diamantairs.
25
De Jong o.c, p.230. De Jong geeft hier geen datum, maar we denken aan september 1942. De
vertegenwoordiger uit Winterswijk (in een noot aangeduid als ‘M.M.P.’) over wie De Jong het hier
heeft, is zeker Mozes Meijer Poppers (geboren 4 mei 1906), fabrikant, verbonden aan de Joodse
Raad in Winterswijk. Mozes Meijer Poppers werd met zijn vrouw Betty Prins (19 oktober 1900) en
22
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Nijmegen
We mogen aannemen dat bij de hierboven genoemde bijeenkomst in Arnhem de
Nijmeegse rabbijn Alexander Salomons aanwezig was; hij was in die jaren voorzitter van
de Nijmeegse afdeling van de Joodse Raad. Hoeveel stempels er voor de provincie
Gelderland beschikbaar werden gesteld weten we niet. Ook niet hoeveel Salomons – of
een andere vertegenwoordiger van de Nijmeegse afdeling – er op die bijeenkomst in
Arnhem voor de Nijmeegse Joden heeft weten los te peuteren.26
Wel weten we dat iets later de gemeente Nijmegen een lijst heeft opgemaakt van ‘Joden
die in de gemeente Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’.27 Deze lijst bevat
de namen van 65 personen die op dat moment kennelijk een door de Zentrallstelle in
Amsterdam uitgegeven Sperre-stempel in hun persoonsbewijs hadden staan. Wanneer
deze lijst precies is opgemaakt weten we niet. Vermoedelijk vlak na de grote razzia van 17
november 1942.28
Daarnaast maakte de gemeente rond die tijd ook een lijst van ‘Joden die te Nijmegen nog
wonen en geen geldige stempel hebben’.29 Deze lijst moet zijn opgemaakt omdat er
Joodse inwoners waren die vanwege andere, uiteenlopende redenen beschermd waren,
voor zover je daar in die dagen van kon spreken. Het woordje ‘nog’ in de titel van de lijst
is hoe dan ook onheilspellend en ook veelzeggend. Het woordje wijst er bovendien op dat
hun dochtertje Adelheid (5 november 1941) op 10 april 1943 naar Vught gebracht, waar hun
dochter twee dagen later aan longontsteking overleed. Het echtpaar belandde vervolgens via
Westerbork eind juni van dat jaar op de zogenoemde Barneveldlijst. Zie: NIOD 101b_426.
Uiteindelijk werden beiden in 1944 naar Theresienstadt gebracht, waar ze tot het einde van de
oorlog verbleven. Over Mozes Poppers en Betty Prins in Kamp Vught, zie ook NIOD 250g_708. De
‘afgevaardigde uit Dinxperlo’ zou Justus Mogendorff (23 januari 1897) kunnen zijn,
meubelfabrikant, stoffeerder, die vertrouwensman van de Coördinatie-Commissie was voor de
kring Doetinchem waarvan ook Dinxperlo deel uitmaakte (NIOD 181d_1). Hij moest begin april
1943 naar KL Vught (aankomst 9 april) en wordt op 7 juni naar Westerbork overgebracht. Poppers
‘collega uit Aalten’, die in de trein naar Winterswijk tot Aalten meereisde, is waarschijnlijk Maurits
Prins (11-01-1889). Hij was mededirecteur/eigenaar van de Deventer Tapijtfabriek te Dinxperlo; hij
werd op 15 december 1942 met zijn vrouw en twee kinderen in Auschwitz vermoord.
26
Misschien ter vergelijking als indicatie: in Arnhem waren in december 1942 voor de Joodse Raad
aldaar ongeveer 110 Sperre-stempels uitgegeven. Dit aantal wordt genoemd in de instructies die
de politieagenten meekregen tijdens de razzia van 10 december 1942 in Arnhem (Gelders Archief
2174_2).
27
Deze lijst bevindt zich in een over agent Wanders van de Politieke Dienst Nijmegen gevormd
dossier in het Nationaal Archief te Den Haag. De lijst is opgemaakt na de razzia, maar vóór de
gebeurtenissen die er met een pen op worden genoteerd: vermoedelijk eind november, begin
december 1942. De stempels werden in het Persoonsbewijs geplaatst door de Zentralstelle; men
moest hiervoor dus naar Amsterdam reizen.
28
Zo had de Gemeente Nijmegen na deze grote razzia alle Joden, zij het her en der niet heel precies,
op een lijst staan, erfasst dus: de gedeporteerden, de gevluchte Joden (later samengevoegd in het
dossier RAN 2_40203, ook op deze site), de vrijgestelden, de vrijgestelden die nog geen officiële
stempel hadden en degenen die niet opgepakt waren wegens ‘ziekte’. Zeker zal er ook een lijst
bestaan hebben met ‘gemengd gehuwde Joden’, maar die vonden wij niet. Zo’n lijst zal al gemaakt
zijn na de verplichte aanmelding in september. Wel is er van wat later een soortgelijke lijst die
politiecommissaris Van Dijk stuurde aan waarnemend gewestelijke Politiepresident Walraven in
april 1943.
29
Ook deze lijst bevindt zich in een over agent Wanders van de Politieke Dienst gevormd dossier
in het Nationaal Archief te Den Haag.
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de lijst na de grote razzia is gemaakt, toen het merendeel van de Nijmeegse Joden al was
‘afgevoerd’. Deze lijst bevat 12 personen, van wie er drie (Frederik van den Bergh, zijn
vrouw Ella Lob en hun kind Abraham van den Bergh) ook op de eerste lijst staan, een
aanwijzing dat deze lijst eerder is opgemaakt dan de lijst met gesperrten. Uitgaande van
deze twee lijsten, komt het aantal gesperrten - al dan niet met een geldige stempel - voor
Nijmegen dan uit op 74.

Wie hadden in Nijmegen een Sperre?
Afgaande op de lijst die de gemeente Nijmegen opmaakte – Joden, die in de gemeente
Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’ - hadden 65 Joodse inwoners van
Nijmegen een Sperre. De lijst is een momentopname. Ze bevat de namen van personen
die op het tijdstip waarop de lijst werd opgemaakt, vermoedelijk niet lang na de grote
razzia van 17 november 1942, een Sperre-stempel hadden. Er waren in Nijmegen ook
Joden die vóór dat tijdstip een Sperre hadden, maar die deze later om verschillende
redenen verloren.
Zo had Josephine Gersons, op St. Annastraat 69, waar - vermoedelijk vanaf 15 juli 194230
- een Joods ziekenhuis was gevestigd een Sperre-stempel [nummer 85921] vanwege haar
werk in dit ziekenhuis. Ergens in de maanden daarna raakte ze dit stempel kwijt – waarom
weten we niet - waarna zij op een ziekenlijst verschijnt die van gemeentewege wordt
opgesteld.31 Hierdoor werd ze tijdens de grote razzia van 17 november 1942 nog niet
opgepakt. Kort daarna dook ze onder. Later werd ze alsnog opgepakt en via Westerbork
in Auschwitz vermoord.32
Ook David Glaser, die op Parkweg 36 woonde, had aanvankelijk een Sperre [85769]: hij
was penningmeester van het kerkbestuur van de Nederlands Israëlitische Gemeente. Zijn
vrouw Esther Izaks was lid van het damesbestuur Doodgraverscollege van deze gemeente
en was ook gesperrt. Davids stempel verloor zijn waarde toen hij zijn functie bij de Joodse
Gemeente opgaf. Op zijn systeemkaart van de Joodse Raad staat vermeld: ‘neemt functie
niet meer waar.’ Waarom hij zijn functie neerlegde, weten we niet. Was hij het niet eens
met de manier waarop de Joodse Raad samenwerkte met de bezettende macht? Hij zou
met zijn gezin zijn opgepakt bij de razzia van 17 november als ze niet vlak daarvoor waren
ondergedoken. Later werden ze alsnog in Herveld opgepakt en gedeporteerd.33
Verder had ook Fritz Langstadt, geboren op 1 maart 1903 in Kamen (Duitsland), die met
zijn vrouw Hilda Wertheim en zoon Karl woonde op Broerstraat 35, geen Sperre, ook al
30

Op de systeemkaart van de Joodse Raad staat bij haar functie ‘Directrice Hoofdverpleegster’ de
datum 15.7.42 vermeld.
31
Bedoeld wordt hier de lijst, getiteld: Joden, die te Nijmegen nog wonen en verklaren zelf of een
der huisgenoten ziek te zijn’. Deze lijst bevat 24 namen. Op deze en andere Nijmeegse Joden met
een Krankensperre gaan we in een ander artikel in.
32
Haar man en haar zoon waren al vroeg opgepakt, wat de vraag oproept of een Sperre van een
man automatisch ook voor zijn vrouw gold, maar andersom niet.
33
Zie ons artikel De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen op deze
site. Zie ook: Frank Eliëns, Nijmegen tussen bezetting en bevrijding, Zaltbommel 1995, p.51.
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was hij werkzaam voor de Joodse Raad in Nijmegen, o.a. als vertrouwensman voor nietNederlandse Joden. Hij was Duitser van geboorte maar verloor per 25 november 1941 zijn
Duitse nationaliteit en werd staatloos, volgens paragraaf 2 van de Elfte Verordnung zum
Reichsbürgergesetz.

80.000-100.000
En dan nu de lijst van de gemeente. Verreweg de grootste groep personen met een
‘geldige’ Sperre-stempel op deze lijst - we zeiden het al – wordt gevormd door leden van
de Nijmeegse afdeling van de Joodse Raad en personen die een vooraanstaande functie
vervulden in de Joodse Gemeente in Nijmegen. Ze hadden dus een Sperre-nummer in de
categorie 80.000 - 100.000. Van de 65 uitgereikte stempels zijn dat er 48. Dit zal in andere
steden, zeker ook in Amsterdam, relatief niet anders zijn geweest. Hieronder zetten we
deze mensen in alfabetische volgorde op een rij. Waar we de nummers konden
achterhalen, worden ze tussen vierkante haakjes achter hun naam vermeld.

Het bestuur van de Joodse Gemeente in Nijmegen, 7 april 1938, bij het 25-jarige bestaan van de
op 11 en 12 april 1913 gewijde synagoge in de Gerard Noodtstraat. V.l.n.r. Nathan Frank, Isaäc
Glaser, Isedor van Zwanenberg, Joseph Vromen, Adolf Gersons, rabbijn Alexander Salomons en
Max L. Snijders. Staande: Jonas I. Glaser, Albert de Marcas, Machiel L. Roos en Jacob van den Bergh.

Isidoor Beem [94880], geboren op 12 januari 1905, Berg en Dalseweg 84. Hij was
betrokken bij de Joodse Raad of Joodse Gemeente. Hij staat met zijn vrouw Ella de Beer
[94882] en hun kinderen Hans en Miriam Beem op de lijst. Isidoor, zijn vrouw Ella en hun
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kinderen gingen op 8 april 1943, de laatste dag dat Joden zich nog zelf konden melden in
Kamp Vught, naar Vught, mogelijk nadat ze door de Nijmeegse politie waren opgepakt:
op de kampkaart van Vught wordt hij als ‘Häftling’ aangeduid. Op 7 juni worden ze
ingeschreven in Westerbork. Moeder en kinderen waren met het kindertransport naar
Westerbork gebracht, de vader een dag later. Op 7 september 1943 maken ze deel uit van
transport 75 naar Auschwitz, waar Ella en hun twee kinderen direct na aankomst worden
vermoord. Isidoor wordt voor het kamp geselecteerd maar in of rond maart 1944
vermoord.
Jacob Mozes van Buren [85736], geboren op 12 oktober 1898, slager en veehandelaar,
was ook bij de Joodse Raad betrokken (Hulp aan Vertrekkenden). Hij staat samen met zijn
vrouw Bella Wolff en hun kinderen Regina, Hanna, Jacob en Simon op de lijst. Het gezin
meldt zich op 9 april in Kamp Vught, of werd daar door de Nijmeegse politie naartoe
gebracht. Op 24 mei 1943 volgt aankomst in Westerbork (barak 60). De volgende dag al
wordt het gezin op transport gesteld naar Sobibor en daar enkele dagen later vermoord.
Henri Drielsma [95094], geboren op 16 februari 1901, Javastraat 134, kandidaat-notaris.
Hij stond op de lijst vanwege zijn functie (‘vertegenwoordiger afdeling Heffing’) samen
met zijn vrouw Jeanette Cohen [95094], geboren op 12 oktober 1907, en hun twee jonge
kinderen Donald en Yvonne. Henri was een broer van Clara Drielsma, die met haar
moeder in Elst woonde en enige tijd onderwijzeres en plaatsvervangend hoofd was van
de Joodse lagere school in de Smetiusstraat. Henri dook eind 1942 met vrouw en kinderen
onder, Henri met zijn vrouw in Limburg, hun kinderen in Twente. Henri overleed in juni
1982.
Moritz Gradenwitz [85746], geboren op 19 januari 1900 in Posen (in het toenmalige
Duitsland, nu Poznan, Polen), Groesbeekseweg 11, later mogelijk Timorstraat 18 en ten
slotte Beverstraat 35. Hij verliest per 25 november 1941 zijn Duitse nationaliteit en zijn
paspoort, en wordt staatloos. Hij was bankbeambte, werkte later als administratieve
medewerker, Afdeling Bijstand, en als vertaler voor de Joodse Raad. Op 9 april 1943 meldt
hij zich in Kamp Vught, waarna hij op 24 mei naar Westerbork (barak 61) wordt
getransporteerd. Een dag later maakt hij deel uit van transport 65 naar Sobibor, waar hij
wordt vermoord.

Moritz Gradenwitz (bron: site JM)

David Hollander [85765], geboren op 11 februari 1905 in Tilburg. Hij woonde op
Groesbeekseweg 34. Hij staat samen op de lijst met zijn vrouw Bertha van Essen [85764]
en hun drie kinderen: Daniël, Emmy en Just David. David Hollander was huisarts.
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Daarnaast was hij vicevoorzitter van de Kerkeraad van de Joodse Gemeente in Nijmegen,
voorzitter van het Armbestuur van de Joodse Gemeente Nijmegen (1940-1942) en
medewerker van de Nijmeegse afdeling van de Joodse Raad. Hij was een van de eersten
die in Nijmegen met de uitsluiting kregen te maken: al in juli 1940 was hij ontslagen als
vrijwilliger bij de Luchtbescherming. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Joodse
lagere school in Nijmegen. Hij werd op 28 maart 1943 door de SiPo gearresteerd en
verbleef een nacht in een cel in Nijmegen, evenals zijn vrouw en drie kinderen.34 Hij was
de arts van het Joodse Ziekenhuis. De wens het instrumentarium daarvan over te brengen
naar het Lebensbornheim speelde mogelijk een rol bij zijn arrestatie. Wanders zegt: “De
arrestatie van Dr. Hollander in samenwerking met Van Dijk en Verstappen kwam
eveneens uitvoerig ter sprake. Later had verdachte gehoord, dat het hier hoofdzakelijk
was begonnen om de inboedel en het instrumentarium van dr. Hollander, die aan het
Duitse Mutterheim werden gegeven.”35 Ze werden de volgende dag gedeporteerd naar
Westerbork (barak 67).36 Ze verbleven meer dan vier maanden in Westerbork, zeer
waarschijnlijk omdat enige tijd door de Joodse Raad van Amsterdam - waarbij professor
Cohen zich persoonlijk inspande - verschillende pogingen in het werk werden gesteld om
voor hen een Albersheimverklaring37 te verkrijgen. Alle pogingen liepen op niets uit.
Daarna behoren zij tot de 1005 gedetineerden in treintransport 75 van 14 september, die
op 16 december in Auschwitz aankwamen.
Mozes Lezer [85797], geboren op 3 juli 1905, staat met zijn vrouw Jeanette Manassen
[85798], apothekersassistente, en hun zoon Menno Lezer op de lijst. Zij woonden op
Timorstraat 18. Mozes beschikte over een Sperre vanwege zijn werk voor de Joodse Raad
(plaatsvervangend leider van de afdeling Hulp aan Vertrekkenden). Het gezin wordt op 2
maart 1943 gearresteerd en enkele dagen vastgezet in een Nijmeegse politiecel.38 Daarna
worden ze overgebracht naar de gevangenis in Arnhem, waarna ze naar Amsterdam
mogen op voorwaarde dat ze niet meer terugkeren naar Nijmegen.39 Op 24 juli 1943
worden ze naar Westerbork gebracht, later gevolgd door transport ‘naar het oosten’.
Eerder hadden ze hun zoon Menno ondergebracht bij de familie Heinsius, waarschijnlijk
in Oosterbeek.
Albert de Marcas [85784], geboren op 8 maart 1888, Groesbeekseweg 122. Hij zat in het
Armbestuur van de Joodse Gemeente in Nijmegen, was dus medebestuurslid (zie foto).
Hij was ook vertegenwoordiger van de Nijmeegse Joodse Raad. Hij staat samen met zijn
vrouw Roosje Glaser [85783] en hun kinderen Sara, Geertrude en David op de lijst.

34

RAN 2_133325.
De arrestatie komt ook aan bod tijdens het proces op 21 december 1949 tegen Wanders, een
van degenen die de familie Hollander arresteerde. Zie o.m. De Gelderlander, 22 december 1949.
36
Zie RAN 2_4785, waarin een declaratie van agent De Ruiter voor ‘Transport Joden’ naar
Westerbork. In het kamp geeft De Ruiter f4,06 uit.
37
De Albersheimverklaring werd uitgegeven door de emigratie-afdeling van de Joodse Raad en was
vernoemd naar de secretaris van de afdeling, dr. Curt Albersheim. De verklaring behelsde dat de
betrokkene geschikt was voor pionierswerk in Palestina, en daar tegen een forse betaling naar toe
zou kunnen emigreren. Zie hierover: Raymond Schütz, Vermoedelijk op transport, Leiden, 2010
(ook als pdf). Zie ook: De Jong o.c.,
38
RAN 2_13325.
39
Zie ook Nathan de Vries met zijn vrouw Sophie de Jong en dochter Judith.
35
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Vermoedelijk verloor hij zijn Sperre-stempel toen het Nijmeegse Armbestuur werd
opgeheven. Op de systeemkaart van de Joodse Raad, waar hij eerst was gesperrt ‘wegens
functie’ staat later geschreven: ‘geen functie meer’. Een andere aanwijzing hiervoor is dat
in december 1942 het Armbestuur in Nijmegen niet meer voorkomt in de begroting van
de Joodse Raad te Amsterdam.40 Hoe het ook zij, op 26 januari 1943 worden hij, zijn vrouw
Roosje en hun dochter Sara gearresteerd. Op 28 januari arriveren ze in Westerbork, van
waaruit ze op 2 februari op transport gaan ‘naar het oosten’.
Uiteraard kreeg rabbijn Alexander Salomons [85938], geboren op 14 juli 1890 in
Amsterdam, een stempel. Hij was de voorganger van de Nijmeegse Joodse Gemeente en
sinds oktober 1941 in die hoedanigheid ook hoofdvertegenwoordiger van de Joodse Raad
Nijmegen (zie foto). Behalve hijzelf waren ook zijn echtgenote Roosje Hes [85939] en hun
vier kinderen, Abraham, Louis, Sara, en Sprins Salomons gesperrt. Vreemd genoeg gingen
ze op 9 april niet naar Vught, zoals toen alle overgebleven Joden in de provincie werd
opgedragen, maar het gezin ‘gaat’ ergens in april 1943 naar Amsterdam,41 waar ze niet
veel later worden opgepakt en op 20 juni naar Westerbork worden getransporteerd. Op
6 juli wordt het gezin in Sobibor vermoord; alleen Sprins, die zeer astmatisch is, blijft
achter in Westerbork; zij wordt op 20 juli getransporteerd. Bij de Joodse Raad in
Amsterdam was Alexander geen onbekende. In de notulen van de vergadering van de
Centrale Commissie op 13 juli 1943 wordt over hem genoteerd: “De voorzitter, het woord
nemend, betreurt dat o.a. de heer Salomons uit Nijmegen, één van onze best
gewaardeerde medewerkers uit de provincie, eveneens op transport is gesteld.”42
Jacques Voltijn [95225], geboren op 27 januari 1896, staat op de lijst, met zijn vrouw
Marie Ketellapper [95224] en hun kinderen Mietje en Salomon Voltijn. Zij woonden op
Stikke Hezelstraat 46, waar ze een kledingwinkel hadden. Zoals bij de anderen verloor hun
Sperre zijn waarde met de beschikking van Rauter van 29 maart 1943 dat alle Joden uit de
overgebleven provincies zich in Vught moesten melden. Het gezin meldde zich op 9 april
in Kamp Vught (of werd erheen gebracht). Op 2 juli arriveert Jacques in Westerbork, waar
zijn vrouw en twee kinderen al op 8 juni heen waren gebracht. Jacques wordt op 6 juli op
transport gesteld naar Sobibor, en er met zijn zoon Salomon direct na aankomst
vermoord. Zijn vrouw Marie en dochter Mietje waren al in juni naar Sobibor
getransporteerd en om het leven gebracht.
Nathan de Vries [86928], geboren op 12 november 1904, was verbonden aan de Joodse
Raad. Hij staat samen met zijn vrouw Sophie de Jong [86929] en hun dochter Judith op
de lijst. Nathan wordt gearresteerd omdat hij op een zondagmiddag op een paaltje van
een afstand naar een voetbalwedstrijd zat te kijken. Zijn gezin wordt evenals het gezin van
Mozes Lezer enkele dagen in een Nijmeegse cel gezet. Zijn vrouw was in verwachting. Ook
zij worden enkele dagen bij de Sicherheitsdienst in Arnhem vastgehouden. Het gezin
‘mag’, evenals dat van Mozes Lezer, op 6 maart 1943 naar Amsterdam vertrekken, op
40

NIOD 182_187 Joodse Raad, Armbestuur. Het gaat dan om de Begrotingen voor het eerste
kwartaal 1943 van het Nederlandsch-Israëlitisch Armbestuur.
41
De Nijmeegse agent Kaal beweert tijdens het proces tegen hem op 2 december 1949 dat hij hem
met instemming van Verstappen ‘clandestien’ naar Amsterdam heeft gebracht; zie De
Gelderlander, 3 december 1949.
42
NIOD 182_38 (scan 142).
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voorwaarde dat ze niet meer naar Nijmegen terugkeren. Dat was vlak voor de geboorte
van Channa. Het gezin arriveert op 29 april 1943 in Westerbork. Zij hadden hun dochter
Judith ergens ondergebracht, maar de drie weken oude Channa gaat mee. Op 11 januari
1944 volgt transport naar Bergen-Belsen. In april 1945 werden 2500 Joden bij de nadering
van het Britse leger op de trein gezet naar Theresienstadt (Teresin). Dat concentratiekamp
werd nooit bereikt, omdat vanuit het oosten de Russen naderden. De trein raakte zoek
en bleef staan voor een vernielde spoorbrug. De Russen vonden de trein op 23 april 1945
en sleepten die terug naar het 700 inwoners tellende stadje Tröbitz. Tweeduizend Joden
waren nog in leven. Tweehonderd waren er al in de trein bezweken.43 De in de trein
heersende tyfusepidemie kostte in de volgende weken nog enkele honderden Joden en
enkele tientallen inwoners van Tröbitz het leven. Ook Nathan de Vries en zijn vrouw
Sophie de Jong stierven in Tröbitz. De dan twee jaar oude dochter Channa overleefde deze
catastrofe.
Joseph Vromen [85760], geboren op 9 mei 1870, was in 1942 voorzitter van het
kerkbestuur van de Joodse Gemeente in Nijmegen (zie foto). Hij staat samen met zijn
vrouw Esther Jacobson [85750 op de lijst. Ze woonden op Van Oldenbarneveltstraat 47.
Hun beide namen komen we ook tegen op een Sperre-lijst van de Joodse Raad in
Amsterdam.44 Ook hun twee kleindochters Elizabeth en Jane staan op de lijst.45 Beide
dochters woonden vanaf 11 november 1942 op de Van Oldenbarneveltstraat 47 bij hun
grootouders in.46 In de gemeentelijke lijst staat achter hun namen: ‘kleinkind van J.
Vromen. Ouders wonen te Zutphen, Kuiperstraat 43 (zijn gevlucht)’. De ouders hadden
hun twee dochters bij hun grootouders ondergebracht en doken zelf onder. Op 9 april
1943 arriveerden Joseph, Esther en de beide kleindochters in Kamp Vught. Op 8 mei
volgde voor Joseph en Esther transport naar Westerbork, waarvandaan ze op 18 mei naar
Auschwitz werden vervoerd; enkele dagen later werden ze er vermoord. Jane werd op 6
juni 1943 vanuit Vught in een kindertransport naar Westerbork gebracht. Enkele weken
later volgde transport naar Auschwitz, met de bekende afloop. Elizabeth arriveerde op 2
juli in Westerbork, en werd op 14 september 1943 naar Auschwitz gebracht, waar ze drie
dagen later werd vermoord.

43

Zie: Site gemeente Tröbitz.
NIOD 182_69 Notities Afdeling Expositur.
45
Josephs dochter Sara trouwde in de tweede helft van juni 1924 in Nijmegen met Aron Cutzien,
pettenfabrikant in Zutphen (zie: PGNC 27 juni 1924). Kort daarna, op 30 juni, verhuisden ze naar
Zutphen, Kuiperstraat 43. Ze kregen vier kinderen, van wie er twee zeer jong overleden. Op 11
november 1942 brachten ze hun twee dochters Elizabeth (15) en Jane (9) onder bij hun
grootouders Joseph en Esther op de Van Oldenbarneveltstraat, mogelijk om ze onder hun Sperren
in veiligheid te brengen, maar wellicht hadden ze ook zelf een Sperre-stempel in hun
persoonsbewijs. Zelf doken ze zonder hun dochters in 1942 onder in Zutphen, bij de familie Beumer
op de hoek van de IJsselkade en de Marspoortstraat, en eind 1944 nog in Den Haag, waar ze
werden opgepakt. Ze werden naar Westerbork gebracht en daar bevrijd. Hun dochters zouden ze
niet meer zien. Sara overleed in 1983.
46
De kleinkinderen waren op 11 november 1942 in het Nijmeegse Bevolkgingsregister
ingeschreven (zie hun persoonskaarten). Hun namen staan ook op de gemeentelijke Woningkaart
van nummer 47.
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Elizabeth Cutzien

Marcus Wolff [85757], geboren op 1 februari 1889, was koopman in tweedehands
meubelen, en daarnaast bestuurslid van de Joodse Gemeente in Nijmegen; hij stond
samen met zijn vrouw Everdina Voltijn [85758] op de lijst. Ze woonden op Evertsenstraat
4. Marcus werd waarschijnlijk op 9 april 1943 gearresteerd en als ‘Häftling’ naar Vught
gebracht.47 Op 24 mei 1943 komt het gezin aan in Westerbork. Een dag later volgt
transport naar Sobibor, waar ze werden vermoord.
Isaac Wolf [85761], geboren op 11 april 1888, was rabbijn, leraar Hebreeuws en lid van
de Joodse Raad. Hij woonde met zijn vrouw op Gerard Noodtstraat 23, vlakbij de
synagoge. Hij staat samen met zijn vrouw Johanna Zilversmit op de lijst. Zijn vrouw
overlijdt in juni 1942. Op 8 januari 1943 wordt hij op last van de SiPo gearresteerd,
waarom weten we niet. Hij belandt in een Nijmeegse politiecel.48 Op 11 januari wordt hij
overgebracht naar de gevangenis in Arnhem. Op 13 januari wordt hij uit de gevangenis in
Arnhem als strafgeval met zeven anderen naar Westerbork gebracht.49 Op 18 januari volgt
transport naar Auschwitz, waar hij wordt vermoord. Zijn zoon Heiman woonde in
Amsterdam en kwam ook om in Auschwitz.

30.000-40.000
Bij een aantal Joden werd nog onderzocht of ze wel (Neurenberg)wettig als ‘voljood’
konden worden beschouwd. Zolang hun afstammingsonderzoek nog liep, en dat kon soms
behoorlijk lang duren, kregen ze een stempel. Deze mensen hadden een Sperre-nummer
tussen de 30.000 en 40.000.
Op de Nijmeegse lijst met geldige stempels treffen we slechts één naam aan die hiervoor
in aanmerking zou kunnen komen. Helemaal zeker weten doen we dat echter niet.
Jean Reinders [30459], geboren op 25 januari 1909, was kantoorbediende. Op 13
september 1942 zit hij in het Joodse werkkamp Wittebrink en schrijft hij aan de afdeling
Bevolking van de gemeente Nijmegen dat zijn vader niet Joods is en dat hij bovendien al
16 jaar geen kerk meer bezoekt. Bij een brief van de burgemeester Van der Velden tekent
iemand aan: ‘Heeft reeds stempel op P.B. (…) a 17 september 1942 te Amsterdam no.
30459.’50 Kort voor de ontruiming van kamp Wittebrink mag hij vertrekken. In oktober en
november 1942 duikt zijn naam op in de reguliere werkverschaffing.51 Op 13 maart 1943
47

Op de kampkaart van Vught d.d. 9 april staat hij als ‘Häfling’ vermeld.
RAN 2_13325.
49
NIOD 2501_0189.
50
RAN 2_40198, p.6-8.
51
RAN 368_86 en RAN 368_87.
48
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wordt hem een nieuw persoonsbewijs uitgereikt, waarin de dodelijk ‘J’ is vervangen door
‘GI’.52 Hij overleeft de oorlog.

40.000-50.000
Daarnaast waren er mensen die een Sperre-nummer kregen tussen 40.000 en 50.000.
Deze groep bevat, in de woorden van Presser, een ‘allegaartje’. Hieronder vielen
‘Protections- und Angebotsuden’ (Blaue Reiter Frederiks-lijsten, van Dam-lijsten of
Barnevelders). Schütz noemt als aantal 448 personen.53 Presser schatte hun aantal
landelijk op 800. Op de Nijmeegse lijst met geldige stempels hebben alleen Heiman
Vromen [40083], geboren op 30 juli 1898, zijn vrouw Rosa Hartogs [40113] en hun
kinderen Leo en Maria Vromen een Sperre-nummer in deze categorie. Heiman Vromen
was directeur van de Unox in Oss. Op de systeemkaart van de Joodse Raad staat dat hij
vanaf september 1941 plaatselijk vertegenwoordiger was van de Joodse Centrale voor
Beroepsopleidingen, verbonden aan de Joodse Raad in Amsterdam, en sinds september
1942 lid van de afdeling ‘Hulp aan Vertrekkenden’.54 Hij was gesperrt wegens ‘emigratie’.
Misschien behoorde hij tot de groep mensen die op de Frederiks- of Van Dam-lijst stond,
ook wel ‘Barnevelders’ genoemd. Het gezin werd tijdens de razzia van 17 november 1942
met rust gelaten. Op 14 Januari 1943 verhuisde Heiman tijdelijk naar Amsterdam
(Transvaalkade 122 III). Op zeker moment doken ze onder in Nijmegen.

60.000-80.000
Een andere groep waarvoor Sperre-nummers werden gereserveerd was de groep
Rüstungsjuden, Joden die werkzaam waren in bont, confectie, diamant, oude metalen,
lompen enz., en die vanwege hun beroep voorlopig nog onmisbaar waren, voor de
Wehrmacht, of in sommige gevallen om de steeds kleiner wordende Joodse bevolking nog
minimaal van voedsel te voorzien, vooral in de grote steden (sommige Joodse bakkers en
slagers in Amsterdam bijvoorbeeld). Deze mensen kregen een Sperre-nummer tussen
60.000 en 80.000.
Op de Nijmeegse lijst met geldige stempels heeft alleen Abraham Boektje [63939],
geboren op 27 november 1895, een stempel in deze categorie, samen met zijn vrouw Jetje
Pais [63930] en hun kinderen Josef en Judith Boektje (die geen stempel had, maar voor
de Joodse Raad werkte). Abraham handelde in lompen en metalen, een beroep dat Joden
toen nog werd toegestaan. Het gezin werd op 15 januari 1943 ‘wegens zwendelverkoop’
gearresteerd en als strafgeval naar Westerbork gebracht. Daar wordt nog door de Joodse
Raad geprobeerd om voor hen een vrijstelling te krijgen, maar zoals gebruikelijk was dat
tevergeefs: op 20 januari 1943 worden ze direct na aankomst in Auschwitz vermoord.

52

RAN 2_40193, p.187.
Schütz, o.c., p114.
54
‘Hulp aan Vertrekkenden’ verleende praktische hulp aan Joden die naar Vught, Westerbork of
direct ‘naar het oosten’ werden gebracht. Ook droeg deze afdeling zorg voor achterblijvers. De
Joodse Centrale voor Beroepsopleiding (J.C.B.), opgericht in juni 1940, verzorgde vakopleidingen
voor allerlei ambachten en voor de land- en tuinbouw, vooral gericht op emigratie, onder andere
naar Palestina. De J.C.B. werd op 29 september 1943 geliquideerd. Zie: Presser, o.c. p.450, 451. Zie
o.a. ook NIOD 182_181.
53
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Onduidelijk
Ten slotte staan er ook mensen op de lijst van wie ons niet duidelijk is waarom ze er op
staan. Het gaat om de volgende personen:
Kurt Basch, geboren op 7 oktober 1897, Vermeerstraat 18. Wij weten niet op welke grond
de katholiek gedoopte Basch op deze lijst stond. Een Sperre-nummer, dat nog enige
aanwijzing zou kunnen verschaffen, is bij ons niet bekend. Zijn vrouw en kind woonden
nog in Duitsland. Weliswaar was hij ‘gemengd gehuwd’, maar op deze lijst ging het verder
niet om vrijstellingen op grond daarvan. Hij werd op 2 augustus 1942, toen overal in het
land katholiek-gedoopte Joden werden opgepakt, door het Nijmeegse busbedrijf Toonen
naar Kamp Amersfoort gebracht, en als ‘gemengd-gehuwde’ op 15 augustus weer
vrijgelaten. Later dook hij onder.
Frederik van den Bergh, geboren op 24 juni 1909, St. Annastraat 206, stond samen met
zijn vrouw Ella Lob, kinderverzorgster, leerling-verpleegster, en hun zoon Abraham op de
lijst. Ze hadden geen ‘formeel’ Sperre-nummer, want op de lijst staat achter hun namen:
‘Het gezin v.d. Bergh heeft een schriftelijke verklaring, overeenstemmende met een
geldige stempel!’ Opvallend genoeg staan de gezinsleden ook op de gemeentelijke lijst
van Nijmeegse Joden die geen geldige stempel hebben, wellicht een aanwijzing dat deze
laatste lijst eerder is opgesteld. Frederik werkte ook voor de Joodse Raad: ‘Vert. Afd. Cult.
Comm. Voorlichting; vert. afd. Hulp aan Vertrekkenden; Technisch Jeugdleider Juli 1942,
B 1745, A 036.’ Verder zien we iemand met deze achternaam en op dit adres vermeld in
Jews who received preferential treatment by the German authorities in Holland during the
occupation.55 Hoe het ook zij, het gezin dook onder. Ze worden vermeld op een lijst van
voortvluchtige Joden die politiecommissaris Van Dijk op 22 april 1943 stuurde aan
Gewestelijk Politiepresident Walraven in Arnhem.56 Frederik overleed op 28 april 1976 in
Nijmegen.
Sally Sander met zijn vrouw Frieda Terhoch en hun pleegdochter Eva Ruth Sander. Zij
woonden op Hindestraat 43. Sally verloor op 25 november de Duitse nationaliteit en zijn
paspoort, en werd staatloos. Wij gaan ervan uit dat Sally een vrijstelling kreeg omdat hij
oud-frontstrijder in de eerste Wereldoorlog was geweest. Mogelijk staat Eva op de lijst
omdat er rond haar nog een afstammingsonderzoek liep. Op 11 december 1942 wordt zij
‘geclassificeerd’ als G1, d.w.z. als iemand met twee Joodse grootouders.57 Kort voor 9
april, de uiterste datum waarop ze zich in Vught moesten melden, duiken ze onder.

55

NIOD 249-0948_1: ‘Jews who received preferential treatment by the German authorities in
Holland during the occupation [Bron: Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD]; Dutch jews;
pref treatment as members N.S.B.: [Nijmegen] P.C.F.W. Drukker, St. Annastraat 168, Nijmegen, H.
v.d. Bergh, St. Annastraat 206, Nijmegen.’
56
NIOD 100_144.
57
Brief RIBR aan de burgemeester van Nijmegen, 11 december 1942. Zie RAN 2_40193. Een
afschrift ging naar de pleegvader van Eva.
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Welke mensen hadden geen Sperre maar moesten toch voorlopig
worden ‘ontzien’?
Op de tweede lijst die de gemeente Nijmegen opmaakte - ‘Joden, die te Nijmegen nog
wonen en geen geldige stempel hebben’ – staan de mensen zonder ‘geldige’ Sperre die
bij de razzia van 17 november vanwege andere, uiteenlopende redenen beschermd waren
en tot nader order nog niet mochten worden ‘weggevoerd’.
Op deze lijst zien we 12 namen staan, onder wie, zoals gezegd, opnieuw de namen
Frederik van den Bergh, zijn vrouw Ella Lob en hun zoon Abraham, die ook op de lijst met
geldige stempels voorkomen. Ook hier is achter hun namen dezelfde opmerking getypt:
‘Het gezin v.d. Bergh heeft een schriftelijke verklaring, overeenstemmende met een
geldige stempel!’ Dat verklaart mogelijk dat zij op beiden lijsten voorkomen. De
schriftelijke verklaring waarover ze beschikten was geen stempel, maar kwam daar wel
op neer. Zoals we eerder opmerkten komt iemand met zijn achternaam en adres voor in
Jews who received preferential treatment by the German authorities in Holland during the
occupation.58

Lijst met ‘Joden, die te Nijmegen nog wonen en geen geldige stempel hebben’ (Gemeente Nijmegen)

Op deze lijst staat ook Paul Drukker, geboren op 14 december 1900, St. Annastraat 168.
Achter zijn naam is op de lijst getypt: ‘Heeft een schriftelijke verklaring, dat hij geen ster
behoeft te dragen’. Zijn naam komt echter niet voor in de correspondentie van de
gemeente over Joden die vrijgesteld waren voor het dragen van de Jodenster.59 De
verklaring is mogelijk uitgegeven door de NSB. Zijn naam wordt expliciet vermeld in de
eerder genoemde notitie t.b.v. de Engelse autoriteiten.60 Hij wordt weliswaar bij de razzia
op 17 november 1942 opgepakt en naar Westerbork gebracht, maar komt al snel weer
vrij. Hij verbleef vanaf 27 februari 1943 zeven weken in Villa Bouchina in Doetinchem,
samen met acht andere Joden die speciale bescherming genoten van Mussert en de NSB.

58

Zie eerder bij Frederik van den Bergh (in de vorige lijst).
RAN 2_40214.
60
Zie ook bij Frederik van den Bergh.
59
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Dat hij geen ster hoefde te dragen, hielp hem uiteindelijk niet: hij werd op 21 april 1943
vanuit de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Theresienstadt gebracht en vandaar
op 6 september 1943 doorgevoerd naar Auschwitz, waar hij werd vermoord.
Bij Leonardus van Brink, geboren op 10 juli 1877, en zijn vrouw Heintje van Duijl, die ook
op deze lijst staan, liep mogelijk nog een afstammingsonderzoek, zoals bij Jean Reinders
op de vorige lijst. Waarom zij dan op deze lijst staan, en niet op die met geldige stempels,
is ons niet duidelijk. Op 3 april 1943 wordt hij in de Bevolkingsadministratie ‘gerangschikt
onder groep G I’, waarmee hij dus geen ‘voljood’ meer is.61 Niettemin werden beiden
opgepakt bij de razzia van 9 april 1943 en overgebracht naar Kamp Vught, of zijn ze
daarheen zelf afgereisd. Op 8 mei 1943 kwamen ze in Westerbork aan, van waaruit ze op
11 mei op transport werden gesteld naar Sobibor, waar ze enkele dagen later werden
vermoord. Ze hadden drie kinderen die de oorlog dankzij hun ‘gemengde huwelijken’
hebben overleefd.
Alida Jacob, geboren op 16 mei 1926. Waarom zij op deze lijst staat is ons niet duidelijk.
Wellicht liep er nog een afstammingsonderzoek, met name naar haar al in 1926 overleden
moeder. Ze dook onder, maar werd opgepakt en op 8 april 1943 naar Vught gebracht. Op
6 juli werd ze op transport gesteld naar Sobibor, waar ze drie dagen later werd vermoord.
Jacob van Spier, geboren op 1 januari 1893, en zijn vrouw Elisabeth Frank woonden op
St. Annastraat 80. Jacob van Spier was betrokken bij het verraad van ondergedoken Joden.
Beiden hadden vanwege Jacobs ‘nuttige werk’ waarschijnlijk een officieuze stempel. Op
12 april 1943, op weg naar Kamp Vught, pleegde hij zelfmoord door gif in te nemen:
‘Gestorven aan Freitod durch Vergiftung, 12 april 1943,’ meldt het sectieverslag op zijn
kampkaart.62
Esther Peres, geboren op 14 augustus 1889 in Constantinopel, was weduwe van Eedra
van Moreno, en woonde op Johannes Vijghstraat 33. Zij wachtte mogelijk op een
beslissing over haar nationaliteit (Duits of Turks?). Op 15 maart 1943 verhuisde ze naar
Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 22 II). Werd ze gedwongen om naar Amsterdam te
verhuizen? Op 8 juli van dat jaar wordt haar naam genoemd in verband met een mogelijke
terugkeer naar Turkije.63 Niettemin wordt ze opgepakt en komt ze op 4 november 1943
aan in Westerbork (barak 70). Op 23 maart 1944 zit ze in dezelfde trein naar Auschwitz
waarin ook Louis de Wijze zich bevindt, waarna ze op 26 maart wordt vermoord.
Fritz Tauber en zijn vrouw Helena Büks. Fritz Tauber was constructeur/technisch tekenaar
bij Willem Smit. Zij werden beiden opgepakt bij de razzia van 17 november 1942, maar na

61

RAN 2_40193 p.189. Brief van Van Lokhorst aan de RIBR (Lentz), 3 april 1943.
Kampkaart Vught, Alrolsen Archives.
63
‘Turkije: A. den 8.juli 1943, I. Vermerk, Betrifft: Sperrstempel für Juden ausländischer
Staatsangehörigkeit. Die Jüdin Esther-Peres-Moreno geb. 14 8 1889 wohnhaft Amsterdam Nieuwe
Achtergracht 22 II, ist laut Unterlagen durch die türkische Staatsangeh. zur Ruckkehr nach der
Türkei vorgemerkt. Frl Slottke Den Haag IV-B-4 ist über die Ausfolgung eines Sperrstempels
benachrichtigt worden.Die Entscheidung ist abzuwarten.’ De regeling verliep kennelijk via het
Turks Consulaat in Hamburg. In: NIOD 077_1434 Stukken betreffende de vaststelling van de
nationaliteit van buitenlandse joden, die in aanmerking komen voor een Sperre-stempel, het
10.000 stempel, 1943.
62
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enkele dagen uit Kamp Westerbork ‘vrijgelaten’. Er liep namelijk een verzoek van de
directeur van Willem Smit om hem onmisbaar te laten verklaren. Bij de razzia liet hij agent
Hidskes, die hem kwam halen, een Ausweis zien waarin dat werd vermeld, maar,
verklaarde Hidskes tijdens zijn proces in 1949, politiecommissaris Van Dijk had gezegd
‘Ausweisen zijn niet meer geldig, ook ziekte helpt niet.’64 Ze doken in januari 1943 onder.

Het einde van de Sperren
Zoals we in de inleiding van dit artikel schreven, moesten bij de grote razzia van 17
november alle Joden in Nijmegen worden opgepakt, met uitzondering van degenen met
een Sperre-stempel in hun persoonsbewijs, enkelen die een ander papier konden tonen,
enkelen die, bijvoorbeeld wegens ziekte, onmogelijk getransporteerd konden worden waarover in een ander artikel meer - en de ‘gemengd-gehuwden’. De gemeente stelde
hiervan vervolgens lijsten op. Ook konden stempels nog kort na de opstelling van de lijsten
vervallen, zoals gebeurde bij Boektje en Albert de Marcas. Zij worden dan opgepakt.
Dat de Sperren slechts een zeer beperkte waarde hadden, blijkt eind maart 1943, wanneer
Rauter een verordening uitvaardigt waarin hij alle Joden - ook de gesperrten - uit acht van
de elf provincies die nog niet ‘Jodenvrij’ waren gemaakt, gebiedt om zich vóór 10 april in
Kamp Vught te melden. Joden uit Zuid-Holland, Noord-Holland (met uitzondering van
Amsterdam) en Utrecht kregen wat later hetzelfde bevel. Hiermee werden in één
pennenstreek alle Sperren ongeldig verklaard. Ook zieken mochten niet meer thuisblijven:
die moesten naar Westerbork. Zij die niet meewerkten, zouden worden opgehaald en er
als ‘strafgeval’ worden heengebracht.
Dit keer werd er niet meer gesproken over ‘arbeidsinzet’. Over het doel van deze
verordening deed Rauter niet al te geheimzinnig meer. Ergens in maart 1943, tijdens een
bijeenkomst ter gelegenheid van de terugkomst van SS-voorman Feldmeijer van het
Oostfront, verwoordde hij zijn plan in een uitvoerige politieke redevoering aldus: “Vanaf
1 april willen wij in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen een volstrekt
verblijfsverbod voor joden afkondigen. Dan komen Limburg, Brabant en Zeeland aan de
beurt. Vervolgens zouden wij op 1 mei Gelderland en Utrecht daarbij betrekken en
tenslotte Zuid-Holland en Noord- Holland en de stad Amsterdam. Zo willen wij de joden,
die hier de bron van alle onrust en iedere terreuractie zijn, zo snel mogelijk uit het
volkslichaam verdrijven. Het is geen kleinigheid 130.000 joden, die over honderd jaar
wellicht tot een miljoen zouden zijn aangegroeid, uit een gezond Germaans volkslichaam
te hebben verwijderd. Wij willen deze maatregelen onverbiddelijk doorzetten, omdat wij
daarmee het Germaanse volk een dienst bewijzen. Daarom kennen wij dan ook op dit
punt geen zwakheid.”65
64

Procesverslag in De Gelderlander van 17 november 1949. Zie ook ons artikelen De razzia van 17
november 1942 en De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen op
deze site.
65
Een verslag van deze rede werd op 26 maart 1943 gepubliceerd in Storm, blad der Nederlandsche
SS en daarna overgenomen in tal van kranten, zoals in Algemeen Handelsblad (29 maart), Haagsche
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In Gelderland krijgt de Gewestelijk Politiepresident Walraven de opdracht om Rauters
verordening in gang te zetten. Arthur Thomsen, de leider van de Aussenstelle van SiPo en
SD in Arnhem, schrijft hem op 5 april 1943: “Sämtliche bisherigen Sperrstempel im
Personalausweis sind ungültig. Dieses gilt auch für den jüdischen Rat und evangelisch
getaufte Juden.”66 De enige Joden die nu nog met rust gelaten moeten worden zijn: “1.
Rüstungsjuden, 2. ausländische Juden67, 3. Juden, mit Abstammungserklären.” Walraven
geeft deze inhoud een dag later in een circulaire door aan alle burgemeesters in zijn
gewest, dat de provincies Gelderland en Overijssel bestrijkt, dus ook aan de Nijmeegse
burgemeester. Daarin herhaalt hij het bevel van Thomsen, en schrijft hij: “Alle Joden die
in de provincies Gelderland en Overijssel wonen, moeten hun woonplaats verlaten en
moeten zich melden in het kamp te Vught. Joden die in de bewapeningsindustrie werken,
buitenlandsche Joden en Joden, naar wier afstamming nog een onderzoek gaande is, zijn
van deze bepaling alleen dan uitgezonderd, wanneer zij in het bezit zijn van een speciaal
bewijs, afgegeven door de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te Amsterdam. Alle
tot dusver verleende uitzonderingen blijkende uit een stempel in het persoonsbewijs, zijn
ongeldig geworden. Dit geldt ook voor den Joodschen Raad en voor Joden die protestant
zijn gedoopt. (…) Joden, die ziek zijn en zich in ziekenhuizen, sanatoria tehuizen of
dergelijke inrichtingen bevinden, moeten door de politie naar Westerbork worden
gebracht (dus niet naar Vught). Het Joodsch verplegend personeel uit deze inrichtingen
behoort echter naar Vught te gaan.”68 De ‘deadline’ was 10 april. “Na 10 April 1943
behooren alle Joden de provincies Gelderland en Overijssel te hebben verlaten (afgezien
van de bovengenoemde uitzonderingen). Alle Joden, die zich na dit tijdstip nog, zonder
daartoe gerechtigd te zijn, in de beide provincies ophouden, worden als illegaal levende
Joden aangemerkt en moeten worden gearresteerd. Hun namen moeten aan de
Aussenstelle Arnheim der Sicherheitspolizei und des SD worden medegedeeld. Zij worden
in een kamp ondergebracht.”
Omdat de ‘uitreiking van uitzonderingsbewijzen’ op 7 april nog gaande is,69 moet er niet
eerder dan 8 april begonnen worden met de ‘evacuatie’ van Joden naar Vught, laat
Walraven aan de gemeente Nijmegen per telegram weten, zoals ook, naar we aannemen,

Courant (29 maart), De Telegraaf (30 maart), Utrechtsche Courant (31 maart), Limburger Koerier,
Dagblad van het Zuiden (1 april) en andere.
66
NIOD 100_144.
67
Er wordt hier niet gedoeld op buitenlandse Joden in het algemeen, maar op een zeer beperkte
groep, zoals buitenlandse Joden met een dubbele nationaliteit, Portugezen, Joden uit landen die
neutraal tegenover Duitsland waren, Joden uit Hongarije, Roemenië, Zweden, Argentinië,
Zwitserland, Brazilië, Peru, Turkije e.a.
68
RAN 2_40207.
69
Bedoeld worden hier met name Joden die voor de Duitse Weermacht werken, een heel
beperkte groep ‘buitenlandse’ Joden (zie noot 67) en Joden naar wie nog een
afstammingsonderzoek liep. Deze mensen kregen via de Zentralstelle für jüdische Auswanderung
een speciale vergunning, “die slechts een daarin vermelde geldigheidsduur bezitten, op grond
waarvan bedoelde Joden nog eenigen tijd in de genoemde provincies kunnen verblijven.” (RAN
2_40207)
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aan alle andere Gelderse en Overijsselse gemeenten. “Men moet echter joden die uit
zichzelf zo snel mogelijk naar Vught willen verhuizen zulks niet verhinderen.”70

Het telegram van Walraven d.d. 7 april 1943 aan de gemeente Nijmegen, waarin hij de gemeente
maant om met de ‘evacuatie’ van Joden naar Vught niet eerder te beginnen dan op 8 april.

Een aantal Nijmeegse Joden vertrekt op of vlak na 8 april naar Vught. Ze moeten hiervoor
hun woning afsluiten en de sleutel inleveren op het politiebureau, waar hen een
reisvergunning wordt verstrekt die alleen geldig is voor de reis naar Vught. Sommigen
duiken onder. Of er mensen uit hun huis zijn gehaald die niet op eigen gelegenheid wilden
vertrekken, weten we niet. Mogelijk werden er personen uit het pand St. Annastraat 80
opgehaald, waar Elisabeth Frank woonde met haar man Jacob van Spier, en haar zus
Charlotte Frank met haar man Hartog Prins en hun dochter Rosa Prins.
Op 12 april verlangt de Directeur-Generaal van Politie (namens deze Majoor Kemper) van
de Gewestelijke Politiepresidenten per telex een verslag van de gebeurtenissen: “op last
van den befehlshaber der sicherheitspolizei moet mij onverwijld worden medegedeeld of
verwijdering van joden uit uw gewest regelmatig is verloopen dan wel of zich stoornissen
of moeilijkheden hebben voorgedaan. In verband hiermede verzoek ik u mij op 13-4-43
(…) per telex uw antwoord mede te deeln. zeer dringend.”71 Gewestelijk Politiepresident
Walraven stuurt dit bericht door naar de verantwoordelijke politiefunctionarissen in alle
Gelderse gemeenten. Hierop stromen de opgaves binnen van de namen van Joden die zijn
‘verwijderd’, de namen van de leden van de Joodse Raad die zijn achtergebleven (geen),
de namen van Joden naar wie nog een afstammingsonderzoek loopt, de namen van de
Joden die in de bewapeningsindustrie werken, de namen van Joden die ‘gemengd70
71
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gehuwd’ zijn, de ‘voortvluchtige ‘Joden en de woningen die leeggekomen zijn, vergezeld
van een beknopt verslag van de manier waarop een en ander is verlopen. Voor Nijmegen
meldt politiecommissaris Van Dijk al de volgende dag in een telegram: “Twee families
respectievelijk uit twee en drie personen bestaande zijn ondergedoken.72 Een jood
trachtte kort voor transport door innemen van vergif zich van het leven te berooven.73
Een zwaar zieke jood kan eerst heden worden vervoerd.74 Overigens geen moeilijkheden
of stoornissen bij verwijdering joden ondervonden.”75 Ruime een week later, 22 april
1943, heeft hij de administratie op orde gebracht en stuurt hij aan Walraven de gevraagde
lijst met namen van Nijmeegse Joden die naar KL Vught (en een enkeling naar Kamp
Westerbork) zijn ‘afgemeld’, aangevuld met de bovengenoemde lijsten.76 Hij noemt 42
namen. Van de Joodse Raad is dan niemand meer in Nijmegen achtergebleven.
Sperre of geen Sperre, ziek of niet ziek, in april 1943 was er geen ontkomen meer aan. De
meeste mensen die we in dit artikel noemden, zijn dan met de trein een gruwelijke dood
tegemoet gereisd. De enige overlevenden waren mensen die op tijd konden onderduiken
en niet werden verraden.

72

Personen die naar aanleiding van de verplichting om naar Vught te gaan onderdoken, waren in
ieder geval: Frederik van den Bergh, zijn vrouw Ella Lob en hun zoon Abraham; Helena Büks en
haar man Fritz Tauber; Frieda Terhoch met haar man Sally Sander en hun pleegdochter Eva Ruth;
Henri Drielsma met zijn vrouw Jeanette Cohen en hun twee kinderen Donald en Yvonne; Rosa
Hartogs met haar man Heiman Vromen en hun twee kinderen Leo en Maria. Mogelijk is Sander het
gezin met drie personen waar hij op doelt. Zie voor de mensen die toen onderdoken ons artikel De
onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen op deze site.
73
Hij doelt hier op Jacob van Spier, die betrokken was geweest bij het verraad van ondergedoken
Joden. Op weg in de trein naar Vught nam hij, zo werd verklaard, vergif in. Zie eerder over hem in
dit artikel.
74
Op 12 april brengt Inspecteur van Politie Verstappen een ‘zieken jood’ naar Vught. Om wie het
hier gaat weten we niet. Bron: RAN 2_4785.
75
NIOD 100_143.
76
NIOD 100_144. De lijst bevat verder ook de namen van achtergebleven ‘gemengd-gehuwden’ en
‘voortvluchtigen’. Historici mogen nooit een bron op voorhand als betrouwbaar beschouwen. Altijd
gaat het om wie het document schrijft en in welk belang het wordt geschreven. Daar komt bij dat
Van Dijk, of zijn administrateur Leenders, notoir slordig waren. Alle namenlijsten die wij voor een
groot deel op deze site hebben geplaatst bevatten meerdere onjuistheden.
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Bijlagen
Hieronder staat de lijst Joden, die in de gemeente Nijmegen wonen en een geldige stempel
hebben, samengesteld door de Gemeente Nijmegen. Helaas is de kwaliteit van de kopie
niet erg goed. Daaronder nog een transcriptie van de namen op deze lijst, de op de lijst
getypte bijzondere opmerkingen bij de namen en de erna op de lijst met een pen
aangebrachte aantekeningen bij sommige namen. Vervolgens nog een transcriptie van de
namen en opmerkingen op de lijst van de gemeente Nijmegen Joden die te Nijmegen nog
wonen en geen geldige stempel hebben, die eerder in dit het artikel is weergegeven.
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JODEN, DIE IN DE GEMEENTE NIJMEGEN WONEN EN EEN GELDIGE STEMPEL HEBBEN
Basch. Kurt, opm: gehuwd, maar vrouw en kind in Duitsland
Beem, Isidoor
Beem, Hans
Beem, Miriam
Beer, de, Ella
Bergh. vd Frederik opm.: Het gezin vd Bergh heeft een schriftelijke verklaring,
overeenkomende met een geldige stempel!
Bergh, van den, Abraham
Lob, Ella
Boektje, Abraham bijgeschreven bij hele gezin: gearresteerd en naar Arnhem
Boektje, Jozef
Boektje, Judith
Pais, Jetje
Jacob Mozes van Buren,
Wolff, Bella
Buren, van, Simon
Buren, van, Jacob
Buren, van, Regina
Buren, van, Hanna
Cutzien, Jane (opm.: kleinkind van J. Vromen, ouders won. te Zutphen, Kuiperstraat 43)
(zijn gevlucht)
Cutzien, Elisabeth
Drielsma, Henri (bijgeschreven bij hele gezin: gevlucht)
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Cohen, Jeanette
Drielsma, Donald
Drielsma, Yvonne
Gradenwitz, Moritz
Hollander, David (bijgeschreven bij hele gezin: maart 1943 gearresteerd)
Essen, van, Bertha
Hollander, Daniël
Hollander, Emmy
Hollander, Just David
Lezer, Mozes
Manassen, Jeanette
Lezer, Menno
Marcas, de, Albert/ bij hem, Roosje, Sara en Gertrude met pen erbij: 27 januari 1943
gearresteerd en naar Arnhem
Glaser, Roosje
Marcas, de, Sara
Marcas, de, Geertrude
Marcas, de, David (bij hem erbij met pen: 27.1,1943: geconstateerd gevlucht)
Reinders, Jean
Salomons, Alexander (bij het hele gezin met pen erbij: 13.4.43 naar Amsterdam)
Hes, Roosje
Salomons, Abraham
Salomons, Louis
Salomons, Sara
Salomons, Sprins
Sander, Sally
Terhoch, Frieda
Sander, Eva Ruth
Voltijn, Jacques
Ketellapper, Marie
Voltijn, Mietje
Voltijn, Salomon
Vries, de, Nathan
Jong, de, Sophie
Vries, de, Judith
Vromen, Heiman (met pen bij hem erbij: naar Amsterdam, Transvaalkade 123 III)
Hartogs, Rosa
Vromen, Leo
Vromen, Maria
Vromen, Joseph
Jacobson, Esther
Wolf, Isaac (met pen erbij: gearresteerd en naar Arnhem)
Zilversmit, Johanna (met pen erbij: overleden)
Wolff, Marcus Abraham
Voltijn, Everdina
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Hieronder nog een transcriptie van de namen en opmerkingen die voorkomen op de lijst
van de Gemeente Nijmegen: Joden die te Nijmegen nog wonen en geen geldige stempel
hebben.

JODEN, DIE TE NIJMEGEN NOG WONEN EN GEEN GELDIGE STEMPEL HEBBEN
Brink, Leonardus, 10 juli 1877
Van den Bergh, Frederik (in kolom opmerkingen: Het gezin v,d. Bergh heeft een
schriftelijke verklaring, overeenkomende met een geldige stempel!)
Lob, Ella, 7 april 1913
Van den Bergh, Abraham
Duijl, van, Heintje (gehuwd met Brink)
Drukker, Paul (in kolom opmerkingen: Heeft een schriftelijke verklaring, dat hij geen ster
behoeft te dragen)
Jacob, Alida
Peres, Esther
Spier, Jacob
Frank, Elisabeth
Tauber, Fritz
Büks, Helena
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