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RAN 2 40207, Deportaties van Joden en declaraties van de gemeente bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken betreffende deze deportaties en de opslag van goederen van Joden. 

RAN 2_40207 Stukken betreffende de deportatie van Joden naar 
het kamp Vught, met opgave van de sinds 1940 gemaakte kosten 
 
Dit dossier betreft, zoals de naam al zegt, eigenlijk twee onderwerpen. Vóór 10 april 1943 moeten de 
nog in Nijmegen verblijvende Joden – met uitzondering van de er nog wonende ‘gemengd 
gehuwden’ – zich melden in Kamp Vught. De zieke Joden moeten rechtstreeks naar Westerbork 
worden overgebracht. Hieronder enkele officiële stukken daarover van de zijde van Rauter en van 
Walraven, de politiepresident in Arnhem. 
 
Daarnaast gaat dit dossier over de door de gemeente Nijmegen gemaakte en te declareren kosten 
van de deportatie van Joden, met daarbij inbegrepen de kosten van het leeghalen van de woningen 
en de opslag en bewaking van de geroofde goederen. In het dossier bevindt zich waarschijnlijk om 
die reden ook een nota van de firma Toonen, maar we zien het bedrag van ƒ 56 verderop niet 
terugkomen in de opsomming van de gemaakte kosten. Mogelijk heeft een ambtenaar de nota 
teruggevonden en alsnog toegevoegd aan de stukken. 
 
De door de gemeente (door de gemeentepolitie) gemaakte kosten worden in klad berekend. Een 
deel van de daar opgevoerde kosten vinden we in het Regionaal Archief terug op losse bonnen. Het 
gaat dan vooral om de verblijfskosten van agenten van de Politieke Dienst, wanneer zij gearresteerde 
Joden ‘afleveren’ in het kamp Westerbork, soms ook de onkosten gemaakt voor het vervoer van 
Beilen naar Westerbork. 
 
Een grote post is de razzia van 17 november 1942. Afzonderlijk worden de schoonmaakkosten van de 
HBS opgevoerd, waarvan wij ook een bon terugvonden. Wij zullen later dit soort bonnen op de site 
plaatsen. De gemeente mag de kosten declareren bij het Departement van Binnenlandse Zaken dat 
onder leiding stond van Frederiks. Een afschrift van de declaratie ging naar de Beauftragte van Seyss-
Inquart in de provincie Gelderland. Wij weten nu niet wie dat was. Schröder (Beauftragte in 
Overijssel) verving Emil Schneider vanaf 11 mei 1942, maar vertrok uit Zwolle op 11 maart 1943. Wij 
weten niet of hij aanbleef als plaatsvervanger van Schneider tot 27 mei 1943, de dag van de 
terugkeer van die laatste, of dat Karl G.G. Weidlich, de nieuwe man in Zwolle deze rol tot die datum 
had. 
 
We weten niet of dit geld werkelijk is overgemaakt aan de gemeente Nijmegen en uit welke kas deze 
kosten betaald werden. Het is aannemelijk dat Lippmann, Rosenthal en Co. uiteindelijk het bedrag 
heeft uitgekeerd. Een groot gedeelte van het geroofde Joodse vermogen was daar gestald. 
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Op 2 augustus 1942 werden op diverse plaatsen in Nederland 212 personen opgepakt die van oorsprong Joods waren en 
tot het katholieke geloof waren overgegaan; dit nadat tien grote kerkgenootschappen op 26 juli nadrukkelijk stelling 
hadden genomen tegen de Jodenvervolging. Behalve de in Amsterdam opgepakte personen werden zij allen naar KL 
Amersfoort gebracht. Zie verder ons artikel hierover op deze site en de daarbij behorende brondocumenten, grotendeels 
op basis van het dossier NIOD 250f-14. Uit Nijmegen gaat die dag een bus van het touringcarbedrijf Toonen naar 
Amersfoort met vijftien gearresteerde Joden en als bewaker onder andere politieagent De Ruiter. Ook in Arnhem worden 
onderweg arrestanten opgehaald. De firma Toonen figureert op een gemeentelijke lijst van ‘beoefenaren van vrije 
beroepen die sympathisant of lid zijn van de NSB’, zie RAN 2_16303. Deze middenstanders kregen kennelijk een 
voorkeursbehandeling bij opdrachten van de gemeente. 

 
 

 
Telegram van waarnemend Gewestelijk Politiepresident Walraven d.d. 7 april 1943 aan Commissaris van Politie 
Nijmegen; met arrestaties beginnen vanaf begin 8 april 1943. ‘De in sommige gemeenten thans reeds 
aangevangen gedwongen evacuatie van joden naar Vught dient daar de uitreiking van uitzonderingsbewijzen 
nog niet gaande is niet voor 8 April te worden uitgevoerd. Men moet echter joden die uit zichzelf zo snel 
mogelijk naar Vught willen verhuizen zulks niet verhinderen.  Met de gedwongen uitvoering dient echter eerst 
na 8 April een begin te worden gemaakt.’ 
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Walraven, 6 april 1943. ‘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.’ Voor de duidelijkheid hebben we uit het Dagblad van Noord Holland van 30 
maart 1943 [NIET IN DIT DOSSIER!] de beschikking van Rauter van 29 maart 1943 hieronder ingevoegd: 



4 
 

RAN 2 40207, Deportaties van Joden en declaraties van de gemeente bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken betreffende deze deportaties en de opslag van goederen van Joden. 

 



5 
 

RAN 2 40207, Deportaties van Joden en declaraties van de gemeente bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken betreffende deze deportaties en de opslag van goederen van Joden. 

 

 
Voor 10 april 1943 moeten Joden (enkele sporadische uitzonderingen daar gelaten, onder wie nog degenen met een 
vergunning en de ’gemengd gehuwden’) uit acht provincies waaronder Gelderland zich melden in Kamp Vught. In Nijmegen 
zijn de meeste Joden al opgepakt bij de razzia’s van vooral oktober en november 1942. Na november hadden in Nijmegen 
zoals elders alleen de Joden met een Sperre nog toestemming er te verblijven, ook van hen waren er al verscheidenen 
opgepakt. Na 10 april verbleven in Nijmegen alleen nog de enkele Joden die waren ondergedoken en enkele ‘gemengd 
gehuwde’ Joden. Van die laatste groep werden er in maart 1944 nog zeven opgepakt en naar Westerbork gestuurd, en af en 
toe ook anderen. 
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De Joden in de andere drie provincies worden iets later verordonneerd eveneens per 23 april naar Kamp Vught te gaan, met 
uitzondering van de Joden in Amsterdam.  
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‘(…) opgave (…) van de kosten, welke voor de gemeenten zijn ontstaan tengevolge van het op transport stellen van Joden. 
(..) uitgaven, welke vanaf 15 Mei 1940 tot 1 October 1943 ten laste van Uw gemeente zijn gekomen wegens: a) de zuivere 
transportkosten van afgevoerde Joden, b) de kosten van bewaring, opslag en bewaking van door Joden achtergelaten 
inventarissen, c) de kosten van ontruiming van door Joden bij hun afvoering achtergelaten woningen. (...).’  Vorderingen 
openbare nutsbedrijven worden betaald door NV Lippmann, Rosenthal en Co. 
Bijgeschreven: ‘reiskosten pol. agenten /  vervoerskosten [?] /  visie afd. Bel.’ 
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‘met spoed afschrift aan Com Pol   / £’ [Van Lokhorst] 



12 
 

RAN 2 40207, Deportaties van Joden en declaraties van de gemeente bij het Departement van 
Binnenlandse Zaken betreffende deze deportaties en de opslag van goederen van Joden. 

 
Mandagen van: a) zuivere transportkosten afgevoerde Joden b) bewaring, opslag en bewaking van door Joden 
achtergelaten inventaris   c) kosten ontruiming joden woningen;  
1943: o.a. agenten De Ruiter, Wiebe, Jonker, Kaal, Verstappen; de bij de politie werkzame werkvrouw Gabriël had op 9 april 
1943 de zieke Joodse vrouwen naar Westerbork gebracht. Opslag in gebouw UNITAS, Valkhof; Van Wezel, het 
transportbedrijf dat meestal de meubelen ophaalde en naar Unitas bracht, later ook wel naar de synagoge (of soms naar 
andere plaatsen, zoals huizen van agenten). ‘Vervoer van meubelen, ontruimen Unitas.’ NAF huur gebouw Unitas; zie RAN 
2_11930. 
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Andere kopie van vorige pagina. 
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40207 Declaratie over 1942; Mandagen: 100: v.d. Berg, meubels Levitus ƒ 60.-; 130: diverse agenten ƒ 173,88 (zeker: razzia 
17 november); doorgestreept: A. Bartelen, schoonmaak HBS ƒ 25.-; Deze 25 gukden wordt toch weer in de optelsom 
meegenomen. Van Dijk, verschotten; Wanders en Wiebe; NAF. Totaal ƒ 3193,10 
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O.a. UNITAS, van Wezel, Van Dijk. Tekent Van Lokhorst op 2 november 1943 
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De totale kosten voor de gemeente komen op f 3193,15. 
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Gemeente Nijmegen (Van Lokhorst) aan Frederiks. Nog niet te voorspellen of er nog uitgaven volgen. Opgave van eventuele 
in 1941 gedane uitgaven kan niet gedaan worden omdat de desbetreffende documenten zich in het Provinciehuis bevinden.   
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Voorlopig dus waarschijnlijk niet meer dan f 4000,- 
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Van Lokhorst AAN Korpscommandant Gemeentepolitie / ‘Na verzending van dezen brief ook gem.bedrijven aanschrijven’ 
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‘met spoed opgave verstrekken  £’ [paraaf van Van Lokhorst] / Heygele tekent. 
Antwoord van de politie aan de Gemeente, zie ook berekeningen op klad hierboven. In 1940 geen uitgaven. 
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Van Heemstra: graag afschrift van declaratie rechtstreeks te zenden aan Beauftragte der Reichskommissars für die Provinz 
Gelderland. Op dat moment is dat (hoogstwaarschijnlijk) Schneider. 
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‘Betreffende: Unkosten  Transport Juden u.s.w.’ 
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‘Teruggevonden onder mededeeling, dat dit schrijven mij nu reeds voor de derde maal is 
toegezonden, terwijl aan de uitvoering in alle onderdelen is voldaan (e.e.a. reeds op 13 april 1943) 
Gew. Pol. president is rechtstreeks bericht en afsch[schrift] aan Bm [burgemeester] toegezonden.’ 
[paraaf onleesbaar] 
‘Dat komt, omdat de C.v.P. [commissaris van politie] eerst nu, dus na de 3e toezending, mededeelt 
dat het stuk is afgedaan. Afd. Index’ 


