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De roof van Joodse inboedels  

[Eerste versie 23 februari 2022, tweede versie 18 mei 2022, derde versie 23 juli 2022] 

 

Via verordeningen wordt alles afgepakt 

Voordat de Joden fysiek uit Nederland werden verdreven en vermoord, werd 

voortdurend geprobeerd om hen al zoveel mogelijk van hun waardevolle bezittingen te 

beroven.  

In april 1941 was er de voor Joden gedwongen inlevering van radiotoestellen: die 

moesten vóór 30 april worden ingeleverd.1 In Nijmegen, zoals waarschijnlijk ook elders, 

moesten ze op het politiebureau naar - hoe ironisch - de afdeling ‘Gevonden 

Voorwerpen’ worden gebracht. Er werden hier in totaal 59 radio’s ingeleverd, die 

vervolgens werden opgehaald door de Wehrmachtsbezirksverwaltung afd. U. XII in 

Nijmegen.2 Weg radio’s.3   

In augustus 1941 werd Verordening 148/1941 van kracht, een verordening over ‘de 

behandeling van het joodsche geldelijke vermogen’. Door deze verordening werden 

Joden verplicht om hun contanten, cheques, effecten, deposito’s en waardepapieren 

 
1 Louis de Wijze vertelt in een interview dat bij hen, als eerste in Nijmegen, al in mei 1940 de 
radio werd gestolen: “Toen die oorlog er kwam, de Duitsers waren er bijna zes dagen, kregen we 
bezoek van een jongeman, Herbert Ahrend, en die woonde dacht ik in een hele grote villa op wat 
de Nassausingel is, Kronenburgersingel. Het waren Duitsers natuurlijk, want Ahrend met een ‘h’, 
dat was al verdacht en die kwam na zes dagen, die kwam onze radio in beslag nemen. Ik denk 
dat wij de eerste Joodse mensen zijn geweest in Nijmegen waarvan de radio werd in beslag 
genomen.” (Documentaire Nijmegen ’35-’45. Drie Joodse getuigenissen. 1995. RAN VID588). Bij 
de extreemrechtse dief ging het om Herbert Ahrendt (Nijmegen, 26 november 1923), zoon van 
Emil Ahrendt en Ellen Rauch. Ze woonden op de Nassausingel 5 en vertrokken na de oorlog 
schielijk naar Duitsland; zie persoonskaart en woningkaart. 
2 Regionaal Archief Nijmegen, archief 2, inv.nr. 40210. De Wehrmachtsbezirksverwaltung zat op 
Oranjesingel 13. 
3 Op 8 januari 1942 levert de firma Van Ommeren, Lange Brouwerstraat 9, voor ƒ 10,80 een 
‘spiegelkist’ van 2.85 bij 1.90 m aan het hoofdbureau van politie ‘voor het inpakken van 
radiotoestellen’. Deze kist moet bijna wel bedoeld zijn geweest voor het vervoer van radio’s van 
Joodse inwoners; als dat klopt, hebben ze dan wel een lange tijd op het politiebureau gestaan. 
Overigens werden in 1941 ook al de voorraden radio’s in de winkels en groothandels gevorderd. 
De radio’s werden daar opgehaald door de firma H. van Trienen op de Dominicanenstraat. Er 
werd compensatie betaald, zo bijvoorbeeld ƒ 17.500 aan handelaar L. Veen voor ’39 
Einbaukästen’. Bijzonder is dat de Duitsers niet de compensatie willen betalen van ca. ƒ 6.499 
aan C. Dekker in de Delistraat voor ‘beschlagnahmte Funkgeräte’. Hierover RAN 2, inv.nr.9960. 
Verder werden in 1941 de autoradio’s gevorderd, alle overige radio’s moesten in het voorjaar 
van 1943 worden ingeleverd. In een tijd van gelijkschakelde kranten en bioscopen was de radio 
uiterst belangrijk: van overzee kwamen hoopvolle berichten die je toen op geen enkele andere 
manier kon verkrijgen. Ook Radio Moskou (met uitzendingen in het Nederlands en Engels) was 
belangrijk. Via het krachtige station kon toen het verloop van de oorlog aan het Oostfront in heel 
Europa worden gevolgd. Om die reden stemden ook veel niet-communistische luisteraars in die 
tijd op de frequenties af. Radio’s waren daarnaast ook kostbaar: de allergoedkoopste radio 
kostte al gauw f 100, voor velen in die tijd een half maandloon. 
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over te schrijven naar en in depot te geven bij de roofbank Lippman, Rosenthal & Co in 

Amsterdam. Als men contant een bedrag onder de ƒ 1.000 beschikbaar had, hoefde dat 

nog niet gestort te worden,4 althans zo lezen wij het. 

Met Verordening 58/1942 van mei 1942 werden de maatregelen ingrijpend 

aangescherpt. Het bedrag waarover men per maand vrijelijk mocht beschikken werd nu 

teruggebracht tot f 250,  let wel: niet per persoon, maar per gezin. Uiterlijk op 30 juni 

moest bij de roofbank Lippman, Rosenthal & Co worden ingeleverd: goud, zilver, 

sieraden, uitgezonderd de eigen trouwringen en gouden gebitsvullingen, tafelzilver, 

“met dien verstande, dat elke tot het gezin van den eigenaar behoorende persoon een 

vierdeelig eetbestek – bestaande uit mes, vork, soeplepel – behoudt.” Ook 

kunstvoorwerpen, antiek, edelstenen, parels, werkelijk alles van waarde moest worden 

ingeleverd. Hoe dat moest gebeuren, is ons onduidelijk. We nemen aan dat men al deze 

spullen niet persoonlijk naar Amsterdam hoefde te brengen. Wij zouden graag 

achterhalen hoe dit in Nijmegen gegaan is, maar kunnen nu alleen maar speculeren. We 

vermoeden dat het Devisenschutzkommando, die zijn kantoor had aan de Hertogstraat 

onder leiding van een zekere Rehman en een zekere Jahn, hier een grote rol heeft 

gespeeld.5 De goederen werden door de Lirobank zo gauw mogelijk verkocht en de 

opbrengst ging naar de VVRA (de Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt), waar de 

opbrengst van geliquideerde joodse bedrijven ook al was terechtgekomen. 

 
4 De wat cryptische tekst luidt hier: “Artikel 1 (1) (…) 1) …Deze verplichting bestaat niet ten 
aanzien van een maximum (verder te noemen het vrije maximum), hetwelk duizend gulden 
bedraagt; bedraagt de totale som der gelden en cheques meer dan duizend gulden en gaat deze 
som tevens het bedrag van 1/10 gedeelte van het voor het belastingjaar 1940/1941 vastgestelde 
inkomen te boven, dan wordt het vrije maximum gesteld op laatstgenoemd bedrag 2) effecten 
in depot te geven bij de onder 1 genoemde bank; 3) tegoeden en deposito’s bij banken, 
spaarkassen en andere geld- en kredietinstellingen over te schrijven naar de onder 1 genoemde 
bank; (2) De verplichting ingevolge lid 1 is eveneens van toepassing ten aanzien van na het in 
werking treden van deze verordening ontvangen waarden van genoemde soort; ontvangen 
contante gelden en cheques dienen evenwel slechts te worden gestort, voor zoveel zij te zamen 
met de zich op het tijdstip van ontvangst in het bezit van den stortingsplichtige bevindende 
contante gelden en cheques een totaal bedrag van duizend gulden per kalendermaand te boven 
gaan.” Uit: Verordeningenblad (1941). Wat staat hier? De vrijstelling is op het moment van de 
afkondiging van de Verordening ƒ 1000 maar alleen waar het gaat om contant geld of cheques; 
of eventueel een hoger maximum indien het inkomen boven de ƒ 10.000 in belastingjaar 1940-
1941 (wat is dat trouwens voor merkwaardig belastingjaar?) lag. Na de afkondiging moeten 
nieuw binnenkomend geld (contant of cheques) gestort worden maar alleen het gedeelte dat 
per maand deze ƒ 1.000 te boven gaat. Over binnenkomend geld op een bankrekening of over 
de giro wordt niet expliciet gesproken, lijkt het, of vallen die onder komma 3? Over de gelden 
van de overige gezinsleden wordt verderop ook gesproken. Zie ook nog J. Presser, Ondergang, 
p.232. 
5 Een aanwijzing hiervoor is dat het Devisenschutzkommando Nijmegen al op 26 april 1941 
informeert naar de vermogenspositie van Joden. Het vraagt op die dag opgave van alle Joden in 
de gemeente Valkenburg (Limburg) en gegevens over hun vermogens. Zie: Dossier 40.007A, 
Gemeente Valkenburg-Houthem, 3204, Staat houdende opgave aan het 
Devisenschutzkommando Holland te Nijmegen, betr. inwoners van Joodse afkomst, 1941; in: 
Archief Historisch Centrum Limburg. De gemeente stuurt een lijst van alle joodse inwoners, 
zeventig in totaal plus nog één persoon van wie de gegevens worden doorgestreept. Zij verwijst 
voor de vermogens naar de Heer Inspecteur der Directe Belastingen in Valkenburg “aangezien 
het Gemeentebestuur daaromtrent geen gegevens heeft.”  
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Radio’s inleveren; PGNC 24 april 1941. De radiodistributietoestellen waren uitgezonderd. Via 
de Radiodistributie (kabelradio) waren echter maar vier zenders te ontvangen (Hilversum 1 en 
2 en twee buitenlandse zenders met hoofdzakelijk muziek). Deze zenders werden volledig 
gecontroleerd. 
 

Postcheque van f 120 voor levensonderhoud (10 juni 1942), van de roofbank Lippman, Rosenthal 
& Co aan David Glaser (N.B.: van zijn eigen geld). Uit: RAN 634 Veehandelaar D.A. Glaser 1891-
1943, inv.nr.1.6    

 

 
6 David Glaser kreeg op 3 maart 1942 een gedetailleerd vragenformulier van de Lirobank; hoeveel 
huizen had hij nog, hoeveel geld nog etc. etc. We zagen het conceptantwoord: “Ad 12 wens ik 
nog op te merken [rente] wordt door u geïncasseerd; onder e) hieronder huren van huizen welke 
aan den Verwalter komen (maandelijks ƒ 57). De huizen vallen onder Claase. Ik heb momenteel 
geen geld meer in huis daar ik aan de liquidatrice OMNIA alles moest afdragen en daarvoor zelfs 
geld moest lenen. Afgedragen ƒ 928.“  
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Overigens was het al sinds januari 1942 voor Joden verboden om zich per auto, paard 

of boot te verplaatsen. Met deze verordening 58/1942 kregen zij ook de verplichting om 

auto’s, paarden en boten te laten registreren en deed men er de facto afstand van.7 

Over de Verordening 58/1942 schrijft Presser: “Een document van 5 februari 1942 

onthult het doel van deze nieuwe verordening; het gaat hier om ‘die Erfassung bezw. 

Arisierung des jüdischen Restvermögens (Forderungen, Gegenstände aus Edelmetall, 

Juwelen, Hausrat usw)’; het blijkt dat de Rijkscommissaris deze ‘Erfassung bezw. 

Arisierung’ met de grootst mogelijke spoed wil verwezenlijken (‘mit möglichster 

Beschleunigung’). Hier moest niet alleen gestolen worden, maar liefst ook gegraaid; het 

treft, dat men hiermee nu juist opbotste tegen een andere voortdurend terugkomende 

wens: het zo grondig mogelijk te doen. Overal immers ontdekten diverse instanties nog 

gaatjes. Men begeerde het ‘Restvermögen’, dus dat Joodse bezit, waar door 

voorafgaande voorschriften of handelingen nog niet in gegrepen was. Met grote vlijt 

concentreerden zich hoge en lagere dienaren der bezettende macht op deze arbeid en 

het is nog verwonderlijk, zowel dat men op 21 mei met iets tevoorschijn kwam, als dat 

er na dit stukje perfectionisme nog wat open was gebleven, dat weer later ‘erfasst’ 

moest worden en wel toen de machine, die de Joden van het allerlaatste, hun leven, 

beroofde, al op volle toeren liep.”8 

Het ligt voor de hand dat velen al vóór afkondiging van deze verordeningen maar zeker 

daarna probeerden hun kostbaarheden en contant geld veilig onder te brengen, ook al 

was dit niet altijd eenvoudig.9 We menen ook dat er relatief meer huizen verkocht 

werden nog voordat deze onder beheer werden gesteld. We hebben tamelijk weinig 

zich op het kunstbezit van Joodse inwoners van Nijmegen, hoewel we zagen dat 

sommigen het probeerden onder te brengen, anderen na de oorlog meldden dat het 

 
7 Een paar voorbeelden. Garagehouder Derk Ederveen werd in maart 1944 bij de Duitse majoor 
Pohl van de Grüne Polizei verhoord omdat hij smeerolie, banden, benzine en de auto van de 
Joodse arts Hollander in zijn garage zou hebben achtergehouden. Hij was aangebracht door Willy 
de Kadt die in verzetskringen was geïnfiltreerd (Nationaal Archief, CABR Verstappen, 24 III 61). 
En op 4 augustus 1942 werd Mozes Prins aangehouden omdat hij voor f 24.300 juwelen en voor 
f 5.000 schilderijen had verkocht en dit niet had aangemeld. Ook werd iemand aangehouden die 
voor Mozes een paard (pony) ter waarde van circa f 1.000 in bewaring had genomen (plus een 
viool ter waarde van f 200). Alle juwelen en schilderijen werden inbeslaggenomen (Nationaal 
Archief, PRA afd. Nijmegen, proces-verbaal 95).  
Van alle inwoners van Nijmegen (onder wie ook Levi de Wijze en Jozef Drielsma) werden auto’s 
gevorderd door de Wehrmacht, maar in de lijst die we aantroffen ging het nog om vorderingen 
met compensatie. Zie RAN 1225, inv.nr. 6974 Vergoedingen. 
8 Jacques Presser, Ondergang, Deel 1, pag. 232. 
9 Sommigen tekenden hun doodvonnis: zo maakte agent Wiebe een “Rapport over de verkoop 
van een buffet en spiegel door den Jood Boektje te Nijmegen aan Wolters, landbouwer wonende 
te Batenburg voor ƒ 150. Naar aanleiding hiervan heb ik een onderzoek ingesteld in de woning 
van Boektje. Ik hoorde een persoon die opgaf te zijn A. Boektje, J Vijghstraat 15. Deze verklaarde: 
‘Ik heb hedenmiddag aan een zekere Wolters wonende te Batenburg een buffet en een spiegel 
verkocht voor den prijs van ƒ 150. Ik wist niet dat ik dit niet mocht. Wolters heeft het buffet en 
de spiegel geladen op een wagen en meegenomen.’” Zie: Nationaal Archief, CABR Wiebe 23-I, 
Bijzondere Raad van Cassatie - Br.v.C. 1/51. Boektje werd net als zijn vrouw en twee kinderen 
opgepakt en gedeporteerd, hoewel hij in het bezit was van een zogeheten Rüstungssperre’. 
Anderzijds hadden anderen hun geld zo goed ondergebracht, dat zij in ieder geval de onderduik 
konden financieren. 
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verloren was gegaan.10 Op 15 september 1941 werden de Hoofden van de Politie per 

telegram door de Procureur-Generaal ervan in kennis gesteld dat het voor Joden van nu 

af aan verboden was goederen, huisraad, meubels, auto’s, fietsen en andere bezittingen 

naar een andere plaats te brengen zonder schriftelijke toestemming van de 

Zentralstelle. Bij overtreding zou het gezinshoofd moeten worden gearresteerd, totdat 

de ‘ontvreemde’ goederen in de woning waren teruggekeerd.11 

We moeten hierbij bedenken dat in dezelfde periode ook Joodse woningen en bedrijven 

werden geroofd, en Joden uit hun functies werden gezet, zodat ze werkloos werden 

gemaakt.12 

 

Levie Glaser 

Op 20 juni 1942 volgde een beschikking die op 22 juni in de dagbladen werd 

gepubliceerd. Hierin werd Joden opgedragen om uiterlijk op 24 juni om 13 uur – dus 

binnen nog geen twee dagen - hun fietsen in te leveren. “Rijwielen, welke rechtens of 

economisch aan Joden toebehooren, dienen (…), met alle toebehooren, met inbegrip 

van reserve-buiten en ‘binnenbanden, in berijdbaren en behoorlijken toestand bij den 

burgemeester van de gemeente, waar de Jood zijn woonplaats heeft of waar zijn zaak 

 
10 Presser schrijft dat Joodse kunstvoorwerpen, sieraden, collecties in Nederland in 13.000 
gevallen bij de Liro gedeponeerd werden, hij schat dat het om een minderheid van de bezitters 
gaat. Depot vond plaats door de eigenaren zelf, door de Hausraterfassung of door het 
Devisenschtuzkommando (Presser, o.c., p.203). 
11 Telegram Proc.-Gen. van Politie 15 september 1941, GA Landgraaf, Archief Gemeente 
Nieuwenhagen, inv.nr.1214; geciteerd bij: Herman van Rens, De vervolging van joden en Sinti 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, p.95. Er werd flink jacht 
gemaakt op de goederen. We noemden hierboven al Mozes Prins. Nog in 1944 wordt de als GII 
geregistreerde Albert Cohn opgepakt met als reden dat hij goederen van zijn dan al 
gedeporteerde en vermoorde vrouw zou hebben overgebracht naar de Van Welderenstraat. Zie 
ook het artikel over hen op deze site. 
12 Over De roof van Joods onroerend goed in Nijmegen zie het gelijknamige artikel op deze site. 
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gevestigd is, te worden ingeleverd.”13 Gebreken aan deze fietsen moesten op kosten 

van de eigenaar worden hersteld.  

In Nijmegen deed, zoals soms ook elders, de burgemeester een poging om medici (drie 

personen), leerlingen van Joodse scholen die het rijwiel gebruikten om daar te komen 

(negen personen) en personen die de fiets, meestal een transport- of bakfiets, 

gebruikten voor hun bedrijf, hun fiets te laten behouden. Tevergeefs. Op de lijst die de 

gemeente samenstelde werden de geconfisqueerde dames-, heren- en transportfietsen 

opgeteld, respectievelijk 33, 53 en 0, samen dus 86. Maar op 21 juli 1942, een kleine 

maand na de inlevering, wanneer op de dan opgemaakte lijsten de betreffende vijftien 

fietsen nog doorgestreept worden, schrijft hoofdagent Peters: “Ondergetekende, M.H. 

Peters, Hoofdagent van Politie te Nijmegen, verklaart heden ten raadhuize te hebben 

ontvangen, 101 aan Joden toebehoorende rijwielen en een pak onderdeelen en 10 

gebruikte buiten- en 2 gebruikte binnenbanden.” Kennelijk zitten ook de vijftien fietsen 

(van bijvoorbeeld Hollander, Busnac en Nathan of Nephtalie Pels) er bij, die aanvankelijk 

al dan niet teruggegeven zouden worden. Expediteur Schraven (Weurtseweg 78) bracht 

de fietsen voor f 45,50 met twee platte wagens naar de garage van Aalbers, 

Utrechtseweg 65 in Oosterbeek.14 

De SD in Arnhem droeg de Joodse Raad op om deze rijwielen te onderhouden. Walter 

Pinehas Glasrood verklaarde na de oorlog dat hij in augustus 1942 via de Joodse Raad 

in Arnhem bericht kreeg dat hij zich moest melden voor het schoonmaken van bij Joden 

inbeslaggenomen rijwielen. Deze fietsen waren in een garage in Oosterbeek 

opgeslagen.15 

 

Ook rijwielen benodigd voor de zaak moesten worden ingeleverd (RAN 2, inv.nr.40209) 

 
13 RAN 2, inv.nr.40209. Zie ook het artikel Confiscatie van Joodse fietsen op deze site.  
14 RAN 2, inv.nr.40209.  
15 Nationaal Archief, CABR 108722 Buehe/Bühe. De naam Glasrood (Glazrot) komt ook voor in 
dossier Gelders Archief 2174, inv.nr.23, waarin opgaven aan de hoofdcommissaris van politie 
Arnhem van Joodse patiënten in ziekenhuizen, sanatoria enz. In december 1942 gaf de 
geneesheer-directeur van het Ned. Hervormd Diaconessenhuis in Arnhem zijn naam door. 
Blijkens een aantekening op dit schrijven was hij daar op 25 februari 1943 nog aanwezig. Zijn 
naam wordt daar gespeld als Alter Pinchas Glazrot, geboren 16 april 1906 in Lodz (Polen), 
Hommelscheweg 21 Arnhem. Op 9 april 1943 werd hij, zoals zovele Joodse inwoners, 
geregistreerd in kamp Vught, waarna hij vervolgens op 20 september 1943 naar Westerbork 
werd gevoerd. Zie de JR-kaart, waarop ook deze spelling wordt gebruikt. Hij kwam in Auschwitz 
terecht en keerde vanuit Bergen-Belsen terug naar Arnhem, waar hij in 1996 overleed. 
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Overigens werden in juli van dat jaar in de grotere Nederlandse steden - ook in Nijmegen 

- op straat razzia’s gehouden om fietsen van willekeurige Nijmeegse inwoners te 

vorderen. NSB-politiecommissaris Van Dijk schreef hierover: “De vordering der rijwielen 

heeft veel beroering teweeggebracht. In het algemeen werd wel de noodzaak der 

vordering ingezien. Doch velen waren slecht te spreken over de methodes, die bij de 

vordering vrijwel algemeen werd toegepast. Vooral het loyale gedeelte der bevolking 

voelde zich achteruitgezet bij de Joden, aangezien de Joden destijds gelegenheid 

gekregen hebben hunne rijwielen uit te leveren, terwijl voor deze vordering de rijwielen 

dikwijls zonder meer werden afgenomen.”16 Tja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken. 

Ook in een ander opzicht was de actie niet zonder meer geslaagd. In het vervolg van het 

verslag probeerde Van Dijk dit te verantwoorden met: “In Nijmegen was het 

aanvankelijk niet mogelijk voldoende rijwielen te vorderen, eenerzijds doordat rekening 

gehouden moest worden met de vele uitzonderingsbepalingen, anderzijds doordat het 

publiek rijwielen aan de vordering trachtte te onttrekken.” Rondom Nijmegen was de 

vordering namelijk al op zondag begonnen, in Nijmegen op maandag, dus veel mensen 

waren al op de hoogte en bleven uit de buurt. Men begon met 30 ploegen van 2 man, 

een agent en een lid van de Luchtbeschermingsdienst. “De helft van de ploegen 

vorderde op de openbare weg (kruispunten, bruggen e.d.), de andere helft huis aan huis 

in de woonbuurten van de beter gesitueerden.” De actie leverde tot 1.00 uur circa 30 

fietsen op. Binnen een half uur kwam niemand meer met een fiets op straat.17 

Anderzijds meldt Procureur-Generaal De Rijke op 4 september in een brief aan Van der 

Velden “dat volgens inlichtingen die ik buiten de Nijmeegse politie om ontving de 

vordering van rijwielen door die politie, vergeleken bij die in andere gemeenten, goed 

is verlopen”.18 

Nadat twee jaar eerder de Joodse inwoners hun radio’s hadden moeten inleveren, 

kregen in mei 1943 alle Nederlanders het bevel om hun radio’s in te leveren. Het zou in 

Nijmegen best kunnen gaan over meer dan 10.000 radiotoestellen. In Enschede, 

bijvoorbeeld, werden er circa 12.200 ingeleverd.  In Nijmegen werd de firma Johan van 

Wezel ingeschakeld voor het transport van deze radio’s naar verschillende 

opslagplaatsen, waaronder de synagoge in de Gerard Noodtstraat.19 Over de firma Van 

Wezel verderop meer. 

Duitse soldaten met Nederlandse fietsen op de Waalkade. Volgens het RAN is de foto van 12 mei 1940 

 
16 NIOD 100, inv.nr.45.  
17 NIOD 100, inv.nr.45.  
18 RAN 1225, inv.nr.6974 Vergoedingen. De gemeente Nijmegen declareert ƒ 39.650 voor de toen 
inbeslaggenomen fietsen, blijkens een brief van de burgemeester aan de Chefintendanten beim 
Wehrmachtsbefehlhaber van 10 november 1942.  
19 Voor de verschillende opslagplaatsen en rekeningen hierover zie RAN 2, inv.nr.4800. 
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Zo waren alle inwoners van Nederland slachtoffer van dit bijzondere aspect van deze 

oorlog en van vele oorlogen: de brute en ongeremde roof. Wel kregen op basis van 

sommige verordeningen velen een zekere compensatie, tenminste als ze geluk hadden; 

dat was overigens vaak niet het geval.20  

Niet alleen de Joodse inwoners, ook de Sinti en Roma kregen te maken met 

inbeslagnames zonder vergoedingen, en mogelijk ook andere woonwagenbewoners. 

Op 29 maart 1943 wilde het hoofd van de SS en de Duitse politie in Nederland, Hans 

Alvin Rauter, een einde maken aan het 'nomadenleven' in Nederland. Bij razzia's werden 

ongeveer 335 paarden van Roma en Sinti in beslag genomen. De paarden gingen naar 

de Wehrmacht of werden door de Duitse bezetter verkocht aan boeren. Ook de wielen 

van de woonwagens werden in beslag genomen. Op 1 juli 1943 volgde een reisverbod. 

Sinti en Roma moesten zich in een verzamelkamp vestigen of in een huis gaan wonen. 

Velen kozen voor een huis en dachten dat zij zo aan verdere vervolging konden 

ontkomen. Tevergeefs: op 16 mei 1944 vond er een landelijke razzia plaats op “alle in 

Nederland verblijvende personen, die het kenmerk van zigeuners bezitten.” Ze werden 

door de Nederlandse politie naar Kamp Westerbork gebracht.21  

Vele woonwagenbewoners hadden hun wagen al moeten verlaten op basis van de 

circulaire van de Gewestelijk Politiepresident (hier tekent Feenstra) van 23 december 

1943: de in goede staat verkerende wagens moesten verlaten worden en de bewoners 

‘geëvacueerd’.22 Evacuatie was een geliefd woord van de vigerende macht.  

Joodse inboedels in Nijmegen 

Keren we terug naar de roof van Joodse inboedels, het eigenlijke onderwerp van dit 

artikel. Toen vanaf september 1942 in Nijmegen de deportaties van Joodse inwoners op 

gang kwamen, bleven er in de woningen complete inboedels achter. Wat gebeurde er 

met deze inboedels? 23  

Voor zover wij kunnen nagaan werd het eerste huis in Nijmegen, Vossenlaan 28, 

leeggehaald op 3 en 4 september 1942.24 NSB-politiecommissaris Van Dijk schreef 

 
20 Zo werden vele woningen en andere gebouwen gevorderd door met name de Wehrmacht. 
Eigenaren kregen een compensatie op basis van 66,6% van de huurwaarde. Met de verordening 
van 18 juni 1941 werden alle bezitters van metalen verplicht – uitzonderingen daargelaten – om 
deze in te leveren tegen een zekere vergoeding. De gemeente Nijmegen regelde de uitbetalingen 
en de administratie (RAN 259, imv.nr.18). In dossier RAN 2, inv.nr.7504 vinden we de lijsten terug 
van betalingen voor ingeleverde metalen. Maar voortdurend zijn er overal berichten van 
plundertochten van Duitse soldaten, inbeslagname van vee en wat al niet. 
21 Zie o.m. Brabantserfgoed.nl (Roma en Sinti). Over de razzia zie ook op deze site: Het transport 
van Westerbork naar Auschwitz op 19 mei 1944. Daar ook iets over de gebeurtenissen in 
Nijmegen. 
22 Diverse stukken in: RAN 866inv.nr.2629 Stukken betreffende de uitvoering van de 
Woonwagen- en Woonschepenwet, Gemeente Wamel. 
23 De roof van Joods onroerend goed - grond, bedrijven, panden enzovoort - laten we hier buiten 
beschouwing. Over de roof van de woningen, zie ons artikel De roof van Joods onroerend goed 
op deze site. 
24 Hier woonde Leentje Cohen en Jacob Levitus, hun dochters Henriëtte en Yvonne, en de enkele 
maanden eerder met Henriëtte getrouwde Jacob de Jong. Ze sloegen op de vlucht nadat ze in 
hun huis op de Vossenlaan waren geïntimideerd. Hun lunchroom aan de Grote Markt was al 
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hierover op 19 oktober aan waarnemend burgemeester Van der Velden, naar aanleiding 

van de ‘niet onbelangrijke kosten’ die Van Dijk daarbij zou hebben gemaakt: 

“Gedurende de laatste maanden hebben meerdere jodenfamilies Nijmegen heimelijk 

verlaten.25 Sedertdien stonden hunne woningen onbeheerd. Bij een terzake met de 

Sicherheitspolizei gehouden bespreking is mij opgedragen de betrokken woningen door 

deze te ontruimen zoo spoedig mogelijk (…) ter beschikking van de eigenaars te stellen 

zoodat deze woningen niet nutteloos blijven staan. (…) Het eerste geval dat zich 

voordeed betrof de woning van de jood Levitus in de Vossenlaan. De meubels, die aldaar 

aanwezig waren, waarvan er na het vertrek van de jood reeds verschillende gestolen 

werden, zijn opgeslagen in de stadsschuur.26 Aangezien voor het transport niet over 

vervoermiddelen van de gemeente kan worden beschikt, is voor het vervoer de hulp 

van een expediteur ingeroepen.”27 Vervolgens werden nog van dit adres door de 

boekhouder van de gemeente Willem-Jan Takes “kleeden ingehouden” voor een bedrag 

van f 4,55.28 

 

  Jacob Levitus 

 
geconfisqueerd en stond namens de Niederländische Grundstückverwaltung onder beheer van 
makelaar Claase. Die instantie streek het geld op toen Claase op 1 juni de zaak verkocht aan Rits, 
die er een fascistisch café (‘De Duitsche Taverne’) begon. 
25 Naast Leentje Cohen, Jacob Levitus, Henriëtte Levitus en Yvonne Levitus met schoonzoon 
Jacob de Jong (Algemeen Politieblad 20 augustus 1942) doelt Van Dijk hier op de volgende 
mensen naar wie in deze maanden in het Algemeen Politieblad om opsporing werd verzocht: 
Bernard de Beer, Hendrika de Beer, Lehman Frank, Kurt Polak, Nathan Pels, Israël Pels, Andries 
Pels, Theresia Gotlieb, Joseph Gotlieb, Willy Karla en Karla Willy Gotlieb, Walter Israël Weinberg, 
Anny Stahl, David Reens, Elisabeth Wessel, Jozef Drielsma, Clara Teig, Maurits Adelaar, Sophia 
van Lier, Catharina Adelaar, Mietje Eichenwald, Diny Vrengel, Beem, Herta van Coevorden, 
Lazarus Beem, Estella de Jong, Arnold de Jong, Frederika de Jong. 
26 De stadsschuur was de werkplaats van Gemeentewerken, toen op Dominicanenstraat 23. 
27 RAN 2, inv.nr.40212. De expediteur was hier de firma Van den Berg, Van Welderenstraat 71. 
Zie voor de nota RAN 2, inv.nr.4746. De firma declareerde f 60.  
28 RAN 2, inv.nr.4746. Willem-Jan Takes (25 augustus 1915) was boekhouder Gemeentediensten 
1943-1944, zie RAN 2, inv.nr.55007. 
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In dezelfde brief schrijft Van Dijk: “Hoewel ik herhaaldelijk via Gemeentewerken 

getracht heb op een gemeentelijke opslagplaats beslag te leggen, slaagde ik hierin niet, 

zodat thans een gedeelte van Unitas in gebruik is genomen.”29 Later werd de huur van 

de benedenverdieping van Unitas door de gemeente met terugwerkende kracht 

formeel gemaakt vanaf 8 oktober 1942, toen er, na de razzia’s van 16 september en 2 

oktober, en nadat in die periode zeker 30 mensen waren ondergedoken, de nodige 

woningen ‘vrij‘ kwamen.30 

Van Wezel 

Voor de ontruiming van de woningen en het transport van de inboedels charterde de 

politie, op enkele uitzonderingen na, vooral de firma Johan van Wezel, Achter de 

Vismarkt 34, die daarin was gespecialiseerd. In een naoorlogs verhoor deed NSB-agent 

Wiebe uit de doeken hoe Van Wezel hiervoor werd benaderd: “In het najaar van 1942, 

het was naar ik meen de eerste helft van oktober 1942, werd mij door de toenmalige 

commissaris van politie Van Dijk opgedragen een voerman te zoeken, om joodse 

meubels te vervoeren uit hun woningen naar het gebouw ‘Unitas’ aan het Valkhof te 

Nijmegen. Een en ander geschiedde op last van de SD te Arnhem. De kosten van vervoer 

moesten door de gemeente Nijmegen op de post politie worden verhaald. Ik begaf mij 

het eerst naar Frederiks, expediteur, wonende aan de Waalkade te Nijmegen. Nadat ik 

deze mijne opdracht had medegedeeld, beriep deze zich er op, dat hij geen benzine 

voor zijn auto’s had en te weinig paardentractie om aan de opdracht gevolg te kunnen 

geven. Daar ik in overleg met de Commissaris van Dijk naar Frederiks was gegaan, 

deelde ik Van Dijk dan ook het antwoord van Frederiks mee. Ik heb toen Van Dijk attent 

gemaakt op de expeditie Van Wezel. Ik ging toen dan ook, wederom op last van Van 

Dijk, naar Van Wezel, wonende Achter de Vischmarkt te Nijmegen. Van Dijk, die over de 

weigering van Frederiks al ontstemd was, zeide mij, “zeg tegen Van Wezel, indien deze 

ook mocht weigeren, dat dit als een sabotage zou worden beschouwd en de SD hiervan 

in kennis zou worden gesteld.”31  

 
29 Unitas was in de jaren dertig het verenigingsgebouw van de RK Werkliedenvereniging, in de 
oorlog werd het overgenomen door het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF), opgericht op 30 april 
1942, en werd het erna ook gebruikt door de Wehrmacht. Het pand lag aan het Valkhof, vlakbij 
het toenmalige hoofdbureau van politie aan de Ridderstraat. De bovenverdieping was verhuurd 
aan Lou Manche, de leider van de WA in Nijmegen. De gemeente huurde de benedenverdieping 
voor f 100 per maand, van 8 oktober 1942 tot 12 juli 1943. Op die datum werd het gebouw 
(opnieuw) door de Wehrmacht gevorderd. Zie: RAN 2, inv.nr.40212. De kosten van de huur over 
deze periode (ƒ 913,34) maken deel uit van de declaratie die de gemeente stuurt naar 
Binnenlandse Zaken, voor alle kosten van de deportatie van Joden en het ophalen en opslaan 
van hun inboedels bij. Zie RAN 2, inv.nr.40207, dat onder de titel 40207 Deportatie Joden april 
1943 en declaratie kosten deportaties becommentarieerd op deze site staat. 
30 Zie op deze site de artikelen: De razzia van 16 september 1942; en: De gang naar Joodse 
werkkampen en de razzia van 2 oktober 1942; en: De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen 
die proberen te ontsnappen.  
31 Nationaal Archief, CABR-dossier 8538/47, dossier 6022 Van Wezel. 
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Unitas, Valkhof 

Van Wezel weigerde aanvankelijk inderdaad, maar werd door politiecommissaris Van 

Dijk onder druk gezet. “Van Dijk heeft toen naar de S.D. te Arnhem getelefoneerd en 

wel rechtstreeks naar de Hauptsturmführer Thomsen. Van deze kreeg de commissaris 

machtiging dat, indien Van Wezel bleef weigeren, zoveel paarden en wagens, met 

benodigd personeel, zouden worden gevorderd, zolang deze nodig waren. Hij, Van 

Wezel dus, zou in dit geval geen enkele vergoeding daarvoor ontvangen en zou zelf 

daarvoor als saboteur worden gearresteerd.”32 

 

Tussen 8 oktober 1942 en 6 juni 1944 ontruimde Van Wezel in Nijmegen om en nabij 80 

Joodse woningen.33 Na de ontruiming bracht hij de inboedels naar Unitas, maar hij kreeg 

soms ook de opdracht om eerst meubels bij agenten van de Politieke Dienst om te ruilen 

voor meubels van mindere kwaliteit. Later verplaatste hij inboedels ook van Unitas naar 

de synagoge in de Gerard Noodtstraat. Verder bracht hij op last van Herfurth meubels 

naar het Mütterheim, en op last van de Duitse professor Baader, die verbonden was aan 

de Katholieke Universiteit, boeken van de bibliotheek aan de Van Schaeck Mathonsingel 

naar de Gezellenvereniging in het Kolpinghuis.34 

 
32 Ibid. 
33 Voor een volledig overzicht zie bijlage 1 bij dit artikel. Dit overzicht is gemaakt in het kader van 
het naoorlogse proces tegen Van Wezel, op basis van zijn inbeslaggenomen kasboek over de 
periode 24 september 1941 tot 31 juli 1943, en het vervolgkasboek van 2 augustus 1943 tot 31 
december 1945. Van Wezel werd overigens in november 1946 onvoorwaardelijk buiten 
vervolging gesteld. De inbeslaggenomen kasboeken werden aan hem teruggegeven. 
34 In het kasboek van Van Wezel wordt gesproken over de Leesboekerij of Leeszaal aan de Van 
Schaeck Mathonsingel. Er was er maar een, dus het moet wel gaan over De Nijmeegse Openbare 
Leeszaal & Boekerij op R.K. Grondslag aan de Van Schaeck Mathonsingel. Deze was op 13 juni 
1942 gesloten, omdat het bestuur weigerde om bij de ingang het bordje ‘Voor Joden verboden’ 
op te hangen. Zie ook ons artikel Voor Joden verboden op deze site. 
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Het laatste adres waar Van Wezel in zijn kasboek een meubeltransport noteerde was 

Groesbeekseweg 85. Op 6 juni 1944 was hij met twee van zijn knechts 10 uur bezig met 

het ontruimen van de woning van Albert Cohn, die drie dagen eerder was opgepakt door 

de Nijmeegse NSB-politieagent Wiebe. Ze gingen ook naar Van Welderenstraat 107, 

waar spullen van de dan al vermoorde echtgenote van Albert, Rachel Mendes da Costa, 

waren opgeslagen.35 

 
Het lijkt ons dat Baader, hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde, zich bemoeide 
met de Katholieke Leeszaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandsch-Duitsche 
Kultuurgemeenschap. Hij was fervent fascist. In 1941 was hij, zoals ook al in 1936-1937, enige 
tijd rector-magnificus van de KU, na het ontslag van Willem Duynstee. Overigens had ook een 
andere voormalige rector-magnificus, Engelbert Drerup (1871-1942), eveneens een Duitser, 
nazistische sympathieën, blijkens zijn bezoeken samen met Baader van concerten van de 
Wehrmacht. Over de bemoeienis van Baader met de bibliotheek zie Archief van Katholiek 
Documentatie Centrum: Archief T.L.J.A.M. Baader, Archiefnummer: 561 en andere dossiers. De 
universiteit sloot haar deuren toen erna rector-magnificus Bernard Hermesdorf de 
loyaliteitsverklaring niet wilde tekenen, zoals met hem ook vele studenten. 
35 Zie hierover ook ons artikel op deze site: Albert Cohn en Rachel Mendes da Costa gepakt. 
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Voorbeeld van een verzamelnota van de firma Van Wezel, hier transporten van mei en juni 1943 

 
Naast de firma Van Wezel werden overigens ook de firma’s Puijn (Oude 

Nonnendaalseweg 64) en Van den Berg (Van Welderenstraat 71) ingeschakeld.36 We 

 
36 RAN 2, inv.nr.4746. De firma Puijn was drie dagen bezig met het vervoer van boeken uit de 
kazerne naar Unitas (17-19 augustus 1942). Om welke boeken ging het hier? We weten het niet. 
Van den Berg ontruimde op 3 en 4 september 1942 Vossenlaan 28, het huis van Jacob Levitus en 
Leentje Cohen. Op 7 juli 1944 ontving hiernaast nog de firma W.M. Vermeulen een nota van ƒ 32 
voor diverse transporten. Wij vermoeden dat het gaat om de groentehandel Vermeulen op de 
Ridderstraat. Het gaat o.a. om vervoer op 30 juni 1944 van meubels van de Hatertseveldweg 474 
en van de Hindestraat naar de Lange Nieuwstraat. Op het eerste adres woonde J. Zijlmans, we 
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hebben geen aanwijzingen gevonden dat expediteurs als Van Wezel e.a. betrokken 

waren bij de export van meubels naar Duitsland. Met één uitzondering: in zijn kasboek 

noteert Van Wezel op 29 juli 1943 een rit met meubels en kachels naar de Beurtvaart 

langs de Waal bij Nijmegen, vermoedelijk een beurtvaartdienst richting Duitsland. 

 
Firma Van Wezel, Waalkade, bij de toenmalige Vosstraat in de Benedenstad 

 
weten niet waarom het huis werd leeggehaald. Bij het tweede adres zou het kunnen gaan om 
het huis van het gezin Sander, maar zeker is dat niet. Na de bevrijding verklaren zij dat de 
meubels verdwenen zijn, maar het pand komt niet voor in de lijst van Van Wezel. Zie RAN 2, 
inv.nr.4808.  
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Unitas 

Wat niet uit de leegstaande woningen zelf al werd geplunderd, of onderweg werd 

omgeruild, werd dus in gebouw Unitas opgeslagen. Tijdens een van zijn verhoren na de 

oorlog vertelde NSB-politieagent Kaal hoe dat in zijn werk ging: “In de zomer van 1942 

werd ik door de toenmalige korpschef Majoor van Dijk belast met de opberging van 

inboedels toebehorend aan joden die in die tijd al vrij regelmatig gedeporteerd werden. 

Majoor Van Dijk gaf mij de lijsten waarop de inboedels van de meubels ed. stonden 

geregistreerd, waarop ik na de overbrenging naar het gebouw Unitas gelegen aan het 

Valkhof de inboedel aan de hand van deze lijsten moest controleren en vervolgens 

opbergen. Ook ben ik met de agent [bedoeld wordt: Van Elferen] belast geweest met 

de registratie van de meubelen in de door Joden verlaten woningen. Ik heb een drietal 

woningen bewoond door Joden geregistreerd tezamen met collega Van Elferen, waarna 

mij specifiek werd opgedragen alleen bij aankomst van de inboedel de meubelen op te 

bergen en aan de hand van bijgaande lijsten de inboedels te controleren.“37 

NSB-agent Wiebe bevestigde dit: “De woningen van de joden moesten door de resp. 

politiemannen worden verzegeld, terwijl de goederen der joden ten behoeve van den 

Duitschen Staat werden verbeurd verklaard. De agent van politie Van Elferen werd met 

de registratie van die woningen en goederen belast, terwijl de goederen moesten 

worden opgeslagen in ‘Unitas’ te Nijmegen en de levensmiddelen konden worden 

verdeeld onder de leden van den Politieke Dienst, terwijl ook een deel moest worden 

gereserveerd voor de armlastige NSB-gezinnen.”38 

Als we naar het kasboek van Van Wezel kijken (zie bijlage 1), zien we inderdaad dat bij 

verreweg de meeste ontruimingen Van Elferen de leiding had. Zelf verklaarde hij ook na 

de oorlog: “Ik deed de registratie en gaf de opdrachten aan Van Wezel. (...). In datzelfde 

tijdvak had Kaal tot taak om de aldus overgebrachte goederen te sorteren en te ordenen 

en ten slotte soortsgewijs in genoemd gebouw onder te brengen; zo werden door hem 

in de grote zaal van vernoemd gebouw afzonderlijk afdelingen ingericht voor bedden, 

gordijnen, aardewerk etc.”39 

Van Elferen zag ook dat er soms bij aankomst al spullen uit de woningen waren 

weggehaald. “Nog tijdens de registratie bemerkte ik dat de Duitser Herfort [bedoeld 

wordt Herfurth] zich verschillende kostbare voorwerpen uit die woningen toe-eigende. 

Ook is het mij bekend dat verschillende goederen aan het Mütterheim aan de Houtlaan 

te Nijmegen zijn gebracht. Vaak bemerkte ik bij het betreden van een jodenpand dat 

hieruit reeds verschillende goederen verwijderd waren. Hierna heb ik het inventariseren 

niet meer zo nauw genomen.”40 

Bij Van Wezel werkten 4 à 5 knechten die meehielpen bij de ontruimingen van 

‘Jodenwoningen’. Petrus van Megen, los voerman bij Van Wezel, verklaarde na de 

oorlog: “Deze laatste personen [de knechten] hebben mij wel eens verteld, dat het 

opvallend was, dat zij in het begin in de woningen van de gearresteerde joden van alle 

soorten goederen aantroffen om weg te brengen naar “Unitas”, o.m. lakens, slopen, alle 

 
37 Nationaal Archief, CABR Kaal, dossier 3135 nr.21. 
38 CABR Wiebe, inv.nr.23-I. 
39 CABR Kaal, inv.nr. 77005. 
40 CABR Van Elferen I, inv.nr.76998. 
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soorten kleding en dergelijke en dat later alleen grote meubelstukken in de woningen 

werden aangetroffen.” Zelf had hij ook wel eens goederen naar NSB-agenten gebracht, 

maar wist niet meer wie.41 

Wiebe: “Na 3 weken toen ik zag, dat de toenmalige commissaris van politie Van Dijk en 

de SS-Obersturmführer Herfurth in de meubels van gearresteerde joden gingen zoeken 

voor zichzelf, nam ik het ook zo nauw niet meer. (…) Ik kan u verklaren, dat de 

commissaris van politie Van Dijk en de Obersturmführer Herfurth alleen in woningen 

gingen kijken van z.g rijke joden, waar zij dan voor zichzelf mooie schilderstukken, 

antieke doeken of koperen voorwerpen uitzochten, die zij zelf in hun auto’s mee naar 

huis namen.”42 

Al snel wordt duidelijk dat Van Dijk, Herfurth, en Wanders, ’s nachts op rooftocht gingen 

bij de verlaten woningen. “Genoemde heeren verbraken dan de zegels van die 

woningen en den volgenden morgen heette het, dat in zo’n perceel was ingebroken.”43 

Regelmatig werden er ook spullen uit de opslag gehaald. Kaal: “Tot omstreeks na de 

deportaties van de joden ben ik vervolgens belast geweest met de berging van deze 

inboedels. Voor het merendeel zijn de opgeslagen meubelen door allerlei Duitse 

instanties uit het gebouw Unitas gehaald. Zo herinner ik mij dat het Rheinisches 

Landestheater, een Duitse toneelgroep de meeste en beste meubelen uit Unitas heeft 

gehaald.”44 

En Wiebe: “Het kwam regelmatig voor dat Van Dijk aan Duitse instanties of aan Ned. 

nationaalsocialistische instellingen, bv de NVSO, of aan leden daarvan vergunning gaf 

om Joodse goederen uit Unitas te halen en mede te nemen. Van Dijk gaf hun dan een 

lijstje waarop de goederen vermeld stonden en daaronder stond dan zijn handtekening. 

(…) Voorts was het Kaal bekend dat de SD te Arnhem in eerste instantie opdracht had 

gegeven om voornoemde goederen te registreren en in Unitas onder te brengen.”45 

“Ook de Hauptmann Herfurth, de leider van het Mütterheim dat gevestigd was in het 

priesterstudiehuis Berchmanianum aan de Houtlaan alhier heeft heel veel meubelen uit 

Unitas gesleept. De organisaties Winterhulp, NSVO en meerdere NSB-onderafdelingen 

hebben hier meubelen uitgehaald. Tenslotte was controle door mij niet meer mogelijk 

 
41 CABR Wiebe, inv.nr.23-I. 
42 CABR Wiebe, inv.nr.23-I. 
43 CABR Wiebe, inv.nr.23-I. 
44 We weten nagenoeg zeker dat het hier gaat om het Rheinisches Landes Theater Neuss, in 1925 
opgericht. ‘Mitglieder im Trägerverein waren neben der Sitzstadt Neuss die Gemeinden Buer, 
Kleve, Emmerich, Gladbeck, Kohlscheid, Stolberg sowie die Kunstgemeinde Lüdenscheid und der 
Landkreis Solingen. Im 1937 erfolgte die Umbenennung in ‘Rheinisches Landestheater’ (Wiki). In 
1942 maakte het Rheinisches Landestheater vanuit de eigen standplaats Neuss uitgebreide 
tournées met twee operettevoorstellingen in Nederland. In 1943 werd een afdeling van dit 
gezelschap ondergebracht in de Stadsschouwburg, Arnhem om daar operettevoorstellingen voor 
te bereiden en er mee in heel Nederland te reizen. Deze afdeling kreeg de naam Arnhem 
Rheinisches Landestheater. Daarnaast behield het gezelschap een afdeling in Neuss en was er 
een afdeling, die voorstellingen aan het front verzorgde. Zie: Theaterencyclopedie. In augustus 
1942 is het gezelschap in Nijmegen met een stuk van Lehár, in december zijn ze er weer, met Der 
Vetter aus Dingsda, zie o.a. krantenberichten van toen. Hebben ze toen meteen wat ingeladen? 
45 Nationaal Archief, CABR Kaal 77005. Bij de NVSO gaat het om de vrouwenorganisatie van de 
NSB, te onderscheiden van de NSVO, de vrouwenorganisatie van de NSDAP, waar ook spullen 
heen gingen. 
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en ik kreeg hierover kwestie met de korpschef waardoor ik van die taak ontheven werd 

en weer in straatdienst werd geplaatst.”  

Van Wezel: “Ik heb ook jodengoederen moeten brengen naar het Mütterheim aan de 

Houtlaan no. 4 te Nijmegen, waar Obersturmführer Herfurth destijds de leiding had.”46  

Politieke Dienst 

Binnen de ‘Politieke Dienst’ van de Nijmeegse politie waren Van Elferen en ook Kaal dus 

formeel verantwoordelijk voor de ‘officiële’ strooptochten. “Bij de transporten was o.m. 

verdachte [Van Elferen] steeds tegenwoordig. Getuige C.S. Meurkens uit Nijmegen is 

erbij geweest dat Smit en Van Elferen in zijn woning goederen van de familie Gotlieb 

aan anderen [NSB’ers] uitdeelden.”47 Dat Kaal spullen meenam komt aan de orde tijdens 

het proces op 2 december 1949 tegen hem. “Het sorteren van de meubels in Unitas 

erkende Kaal volledig. Hij deed dit echter zeer precies in de verwachting dat de 

eigenaren nog eens zouden terugkeren. Toen er echter door Duitschers, Winterhulp en 

het Rheinisches Landes Theater acht wagens uit Unitas werden geroofd, heeft verdachte 

bij Van Dijk geprotesteerd.”48 Zelf nam Kaal een pendule mee uit het pand Frans 

Halsstraat 44: “Bij deze inboedel was een aardige ouderwetse pendule die ik in mijn huis 

tekort kwam. Hierop heb ik aan Majoor Van Dijk gevraagd of ik deze pendule mocht 

hebben, die daarvoor zijn toestemming gaf.”49 

Nog een voorbeeld: “Op 16 april 1943 waren mannen bezig de inboedel van Derde 

Walstraat 33 in verhuiswagen van Van Wezel te laden. Ik zag ook Van Elferen de woning 

binnengaan, hij kwam naar buiten met een opklapbare poppenwagen en een actetas, 

gevuld met thee en een pondspak Bensdorpcacao. Hij reed hiermee op de fiets weg.”50  

Een ander voorbeeld. Jacoba Kreffer was met haar gezin uit Rotterdam naar Nijmegen 

verhuisd. Haar man, die NSB’er was, werkte als slager in Keulen. Ze woonden met twee 

kleine kinderen driehoog in de Pauwelstraat. “Begin ‘43 hoorden we dat jodenwoningen 

onder NSB-agenten werden verdeeld. Mijn man ging naar Van Elferen. Kort hierop, naar 

ik meen einde februari 1943, kwam de politieagent Van Elferen aan mijn woning in de 

Pauwelstraat alhier en vroeg aan mij, of ik met hem meeging om een woning uit te 

zoeken. Ik ben toen met Van Elferen gegaan naar het perceel Jan Luykenstraat 40 alhier, 

alwaar de Jodenfamilie Worms [Wurms] had gewoond. Dit was echter ook een 

bovenwoning en stond mij niet aan. Hierna ben ik met Van Elferen gegaan naar het 

perceel aan de Van de Havestraat no. 84 alhier, hetwelk een benedenwoning was en mij 

wel aanstond. Deze woning was nog geheel gemeubileerd. (…) In dit perceel had de 

gearresteerde Jodenfamilie De Jong gewoond. Mijn man is toen met Van Elferen 

overeengekomen, om enige meubelstukken van ons naar het gebouw van Unitas te 

laten brengen, terwijl wij dan gebruik mochten maken van de jodenmeubels, die in de 

 
46 Nationaal Archief, CABR Van Elferen, inv.nr.76998. 
47 De Gelderlander, 27 oktober 1949. Verslag proces tegen Van Elferen. 
48 Proces tegen Kaal, De Gelderlander, 3 december 1949.  
49 NA CABR Kaal dossier 3135 nr.20, verklaring 21 januari 1948. 
50 Verklaring van Amalia Bas, afgelegd in 1947. Zij woonde op Derde Walstraat 46, schuin 
tegenover nummer 33, waar haar oom Louis de Jong woonde, met Geertje Swalep en hun 
dochter Amalia de Jong. CABR WIEBE, inv.nr.6742 doos 38.   
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woning stonden.”51 Zoals ook uit andere bronnen, blijkt uit dit voorbeeld dat de 

leeggekomen ‘Jodenwoningen’ bij voorkeur onder NSB’ers werden verdeeld.52  

Soms waren ook de echtgenotes of zelfs kinderen (die van Wiebe!) bij de roof van 

spullen uit deze woningen betrokken, soms veroorzaakten de strooptochten ook wel 

onderlinge rivaliteit. 

Ook tijdens het transport naar Unitas werden meubels soms omgeruild. Zo vertelde 

Alida Heymen, echtgenote van Wiebe: “Ten tijde dat er veel Joden werden gearresteerd 

kwam er een expediteur Jan van Wezel alhier eens met een verhuiswagen voor mijn 

deur en bij dien wagen behorende expeditieknechts laadden een gedeelte van mijn 

meubilair in dien wagen terwijl er tevens andere betere meubelen door hen bij mij 

werden teruggebracht. Op deze wijze is mijn slaapkamerameublement verruild. Mijn 

man zei me dat het meubels waren van gevluchte of gearresteerde Joden. De namen 

gaf hij me echter niet. Zoo zijn er in mijn woning ook nog 4 beklede fauteuils gebracht, 

doch hiervoor zijn geen andere meubelen weggegaan, zodat dit zuivere winst 

betekende.”53  

Dit geeft wel een beeld van wat er zoal met de spullen gebeurde. Na de oorlog zijn 

geroofde goederen uit Nederland teruggevonden in heel Duitsland, het meeste is 

uiteraard nooit teruggezien. 

Een enkeling lukte het om na terugkeer, al dan niet uit de onderduik, nog iets uit de 

eigen inboedel terug te krijgen. Zo lukte het Isaak van Gelder om zijn door politieagent 

Kaal gestolen, bovengenoemde pendule op te sporen. Op 9 januari 1947 verklaarde hij: 

“Tot 17 november 1942 woonde ik aan de Frans Halsstraat 44.  Mijn vrouw en ik zijn 

beiden van joodsen bloede en aangezien er in die tijd reeds verschillende Joden 

gearresteerd en gedeporteerd waren besloten mijn vrouw mijn dochter Betty en ik op 

genoemden datum onder te duiken, hetwelk door mijn vele relaties mogelijk was. Wij 

zijn zo onopvallend mogelijk met achterlating van al onze goederen vertrokken. Mijn 

geld heb ik tevoren bij kennissen op verschillende plaatsen in Nederland ondergebracht. 

In mei 1945 hebben mijn vrouw en ik ons weer in Nijmegen gevestigd en aangezien zo 

goed als niets meer in onze woning aanwezig was wendde ik mij direct tot het 

Nederlands Beheersinstituut, destijds gevestigd aan de De Ruyterstraat alhier, teneinde 

mijn meubelen etc. terug te krijgen. Met enige ambtenaren van bedoeld instituut ben 

ik toen op hun advies in meerdere woningen van voormalige NSB-agenten van de Politie 

Nijmegen geweest.  Zo herinner ik mij dat o.a. in de woningen van de agenten van de 

Politie Nijmegen Wiebe en Wanders ben geweest op de St. Stephanusstraat en op de 

Heiweg. Geen van mijn eigendommen werd door mij in die woningen aangetroffen. 

Tenslotte ben ik met genoemde heren van Nederlands Beheersinstituut aan de woning 

geweest van de agent van Politie Kaal gelegen aan de Hazelaarstraat alhier. In deze 

woning die toen door een andere familie bewoond werd, werd op de schoorsteen 

aangetroffen mijn pendule, die ik al sinds het begin van mijn huwelijk bezat. Deze 

 
51 CABR Wiebe 23 I. Het pand wordt door Van Wezel op 2 maart 1943 ontruimd (zie het overzicht 
aan het eind van dit artikel). 
52 Voor een uitvoerige lijst van extreem rechtse personen die in ‘Jodenwoningen’ gingen wonen 
zie het artikel De roof van Joods onroerend goed op deze site. 
53 Nationaal Archief, CABR Wiebe, inv.nr 23-III. 
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pendule heb ik toen via voornoemd beheersinstituut weer in mijn bezit gekregen en 

staat thans weer op mijn schoorsteen.”54 

Cato van Emden en Maurits Gersons, broer van Adolf Gersons (St. Annastraat 69) 

huurden het pand Coehoornstraat 36. Ze doken onder vóór de razzia van 17 november 

1942. Op 24 december 1942 werd hun inboedel door Van Wezel naar Unitas gebracht. 

Later werden ze alsnog opgepakt, naar Westerbork gebracht en op 19 november 1943 

in Auschwitz vermoord. Cato’s broer, die na de oorlog met zijn vrouw uit Bergen-Belsen 

terugkeerde, en wiens inboedel helemaal was verdwenen, trad na de oorlog op als 

bewindvoerder, en liet weten dat de meubels van zijn zus heel goed van pas zouden 

komen. Zij kregen ‘enig meubilair en huishoudelijke inventaris’ in bruikleen, waarvan 

een deel was ondergebracht bij assurantiekantoor R. Luyken. In 1946 verkochten ze het 

in het pand Coehoornstraat nog aanwezige bad en de badgeiser aan de huiseigenaar. In 

1947 vroeg Van Emden aan het Nederlands Beheers Instituut (NBI) of er nog meubels 

van zijn zuster te achterhalen waren. De nieuwe bewoner van het pand, de NSB’er 

Maurits, zou volgens zijn inlichtingen een deel van de meubels hebben ondergebracht 

in de Beyensstraat. Het NBI antwoordde “dat de meubels, die naar de opslagplaats op 

het Kelfkensbos gebracht zijn in het gebouw Unitas, door de Duitsers zijn verkocht of 

weggevoerd naar Duitsland. De mogelijkheid bestaat, dat de heer Maurits een gedeelte 

van de inboedel onder zich gehad zou hebben. Daarvan zijn mij echter geen nadere 

gegevens bekend. De Heer Maurits heeft een gedeelte van zijn meubilair 

teruggekregen, een ander gedeelte is door mijn Bureau verkocht.” De ondertekenaar 

raadde hem aan om zelf een onderzoek in te stellen of een schadeclaim in te dienen bij 

de Schade Enquête Commissie.55 Of zij nog meubels hebben kunnen opsporen, is ons 

niet bekend. 

 
Links op de foto, achter het standbeeld, het gebouw van ‘Unitas’. Rechts de Voerweg. 
 

 
54 Nationaal Archief, CABR Kaal, dossier 3135 inv.nr.20. 
55 NBI 2.09.16.05 Gersons, A.A, inv.nr.80206. 
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Joods ziekenhuis 

Op St. Annastraat 69 woonde Adolf Gersons met zijn vrouw Josephine Gersons (met 

dezelfde naam, geen familie). Waarschijnlijk vanaf 15 juli 1942 richtten ze hier een klein 

Joods ziekenhuis in. Eerder was het mogelijk een klein Joods verzorgingstehuis. De 

Joodse arts David Hollander, die eerder in Nijmegen een verbod had gekregen om zijn 

beroep uit te oefenen, had de medische leiding. Josephine had als verpleegkundige de 

dagelijkse leiding. 

In december 1942 werd een deel van de inboedel – mogelijk vooral bedden en medische 

apparatuur – schielijk uit het pand verwijderd om het uit handen van de Duitsers, met 

name Herfurth, te redden. Expediteur H.J. Weijers (Papengas 14): “Op 19 december 

1942 kwam ik omstreeks 5.30 namiddag thuis. Mijn vader zeide mij dat ik zoo vlug 

mogelijk moest rijden naar Annastraat 69. Ik voldeed hieraan en arriveerde om plm. 

6.30 voor dit perceel. Ik trof daar verschillende personen aan gekleed in bruine overalls. 

Een persoon kende ik, hij heet Rabelink, en is uitvoerder bij den aannemer Tiemstra. 

Deze zeide mij dat ik de meubels, vooral bedden, over moest brengen naar de 

Pontanusstraat, gedeeltelijk, en gedeeltelijk naar het patersklooster Rio Torto aan het 

Kerkpad te Hees.56 Den volgenden dag heb ik de meubelen die ik gebracht had naar het 

klooster, overgebracht naar de school Klokkenberg. De meubelen die ik in het pakhuis 

van Tiemstra gebracht had, moest ik eenige dagen daarna overbrengen naar het 

Mariënburg boven de Rotterdamsche Bank.57 Ik deed dit allemaal op verzoek van 

Rabelink. Ik heb mij er wel over verwonderd dat dit ’s avonds gebeuren moest, en ik 

merkte duidelijk de zenuwachtigheid van de personen die het meubilair in de wagen 

droegen. Ik heb ook nog een vrouw gezien die een jodenster droeg en een verpleegster 

eveneens met jodenster.”58 

Hoewel de medische inboedel eigendom was van de Maatschappij van Geneeskunde, 

werd Hollander door politiecommissaris Van Dijk beschuldigd van ‘ontvreemding van 

Joods bezit’. Hij werd met zijn vrouw Bertha van Essen en drie kinderen op 28 maart 

1943 gearresteerd en de volgende dag naar Westerbork gebracht.  

 
56 Dit was een klooster van de paters Kapucijnen, Kerkpad 51. En bij de Pontanusstraat gaat het 
hier wel zeker om de werkplaats van de aannemer Tiemstra, Pontanusstraat 24.  
57 De Rotterdamse Bank (filiaal Nijmegen) en het bedrijf Tiemstra stonden beide als tamelijk anti-
Duits bekend.  
58 CABR Wiebe, inv.nr. 23-I (rapport 27). De verpleegster met de Jodenster was zeer 
waarschijnlijk Josephine Gersons, de vrouw van Adolf Gersons. Zij bestierde als verpleegkundige 
het ziekenhuis. De andere vrouw met Jodenster was waarschijnlijk haar zus Henriëtte. Kort 
hierna doken ze samen onder. Wij hebben niet kunnen achterhalen wat er uiteindelijk gebeurd 
is met het materiaal dat op deze drie plekken is ondergebracht. 
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Just David, Daniel Simon, Emmy Catherina met hun ouders David Hollander en Bertha van Essen, 
eind 1939. [Bron: Joods Monument, geplaatst door Ter Burg] 

 

De arrestatie komt ook aan bod tijdens het vooronderzoek tegen Verstappen. Wanders 

verklaart dan: “Het is mij bekend, dat het gehele instrumentarium en naar ik meen een 

groot gedeelte van de meubels van dokter Hollander overgebracht zijn naar het SS-

Mütterheim in het klooster ‘Berchmanianum’ aan de Houtlaan in Nijmegen. Van dit 

Mütterheim was Herfurth de leider. Mijn persoonlijke mening toentertijd was, dat 

dokter Hollander met zijn gezin naar Westerbork gebracht werd om in het bezit van zijn 

instrumentarium te komen. Later heb ik van mijn collega De Ruiter gehoord, dat dokter 

Hollander kamparts in kamp Westerbork geworden is”.59 Hollander was huisarts en 

woonde op de Groesbeekseweg 34. Hij werd beschuldigd van het leeghalen van het 

Joods ziekenhuisje en het gezin werd begin 1943 gearresteerd. Bij het Mütterheim ging 

het om het in het klooster Berchmanianum (Houtlaan) gevestigde Lebensbornproject 

van Herfurth, waar meer geroofd materiaal heen ging, waaronder later een deel van de 

inventaris van het Apeldoornse Bos.60 Op 8 maart 1943 haalde Van Wezel de 

(resterende) inboedel uit het pand van Gersons, het ziekenhuisje.  

 
59 Zie: CABR Verstappen, inb.nr.6255. Ook tijdens het proces op 21 december 1949 tegen 
Wanders, een van de agenten die het gezin Hollander arresteerde, kwam dit motief aan de orde: 
“Later had verdachte gehoord, dat het hier hoofdzakelijk was begonnen om de inboedel en het 
instrumentarium van dr. Hollander, die aan het Duitse Mütterheim werden gegeven.” 
60 Herfurth zelf schreef in dit verband: “De medische apparatuur moet ‘kostenlos’ verkregen 
worden. Het moet gaan om ‘beschlagnahmtes jüdisches Besitztum’, schrijft hij aan Sollmann op 
5 november 1942.  L-Ordner 13, p.196. Aangehaald in: Georg Lilienthal, Das ‘Lebensborn e.V.’, 
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Synagoge 

In juli 1943 werden de goederen - voor zover al niet naar elders afgevoerd - 

overgebracht van Unitas naar de synagoge,61 waarvan overigens ook bijna de hele 

inventaris werd weggenomen.62 De synagoge werd verder ook gebruikt voor de opslag 

en reparatie van gevorderde radio’s, zoals eerder besproken. 

Voortdurend werd er ook spul naar elders afgevoerd, maar het is de vraag of ooit valt 

te achterhalen waar het meeste is gebleven. Zo nam, zoals we eerder hebben gezien, 

bijvoorbeeld SS-Obersturmführer Herfurth op eigen gelegenheid spullen mee uit 

woningen, voor eigen gebruik, of voor het Mütterheim aan de Houtlaan. Als we de 

‘officiële’ door de gemeente betaalde transporten hieronder zien, moeten we 

inderdaad bedenken dat uit veel inboedels de kostbaarste spullen er al eerder waren 

uitgepikt door agenten van de ‘Politieke Dienst’. 

 

   

De bekladde synagoge 

 

 

 

 
ein Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik, Fischerverlag, 1985; p.178 e.v. Na de 
ontruiming van het Joodse ziekenhuis, en het Apeldoornse Bos in januari 1943, zou Herfurth ook 
veel uit de inventaris van daar over laten brengen naar Berchmanianum. 
61 Het huurcontract van Unitas liep af op 12 juli 1943. Van Wezel diende een nota in van f 403 
voor het leeghalen van Unitas. 
62 De wandschilderingen werden allemaal vernietigd. Uit de gebrandschilderde ramen werd de 
Davidster geslagen. 
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De kosten 

In verschillende dossiers bij het Regionaal Archief Nijmegen troffen we declaraties aan 

van meubeltransporten en de kosten van opslag van deze meubels.63 De kosten voor 

ontruiming, vervoer en opslag werden door de gemeente betaald.  

We weten dat er meer inventarissen zijn opgehaald dan uit deze nota’s blijkt. Zo ging, 

zoals al beschreven, de inventaris – alles of een groot deel - van de arts Hollander 

(Groesbeekseweg) naar het Berchmanianum. Deze transporten werden niet bij de 

gemeente gedeclareerd. We weten niet wie deze transporten heeft uitgevoerd. 

Om welke bedragen ging het? Op 22 oktober 1943, nadat de meeste Nederlandse Joden 

waren weggevoerd, werden de Nederlandse gemeenten in een rondschrijven van 

secretaris-generaal Karel Frederiks van het departement van Binnenlandse Zaken 

uitgenodigd om de kosten te declareren die vanaf 15 mei 1940 tot en met 1 oktober 

1943 bij de vernietiging van het Jodendom waren gemaakt. Hij doelde op de kosten van 

het de razzia’s, het vervoer van de Joden, de kosten van het vervoer van de inboedels 

uit de door Joden ‘verlaten’ woningen, de kosten van opslag en bewaking van deze 

inboedels.64 

De gemeente Nijmegen declareerde voor de ontruiming, de opslag en de bewaking van 

deze inboedels een bedrag van f 2.761,84.65 Wij weten niet of er tot uitkering van dit 

bedrag is overgegaan.  

Hausraterfassung 

Voor een groot deel gingen de inboedels uit de woningen van de Joden naar de 

gebombardeerde steden in Duitsland. Er werd daartoe aan de Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung te Amsterdam een aparte afdeling toegevoegd, de Hausraterfassung, 

die circa tachtig Nederlanders in dienst had. Zodra de Joodse bewoners van een pand 

waren opgepakt, legden de Duitsers beslag op de inboedel.66 Medewerkers van de 

afdeling Hausraterfassung van de Zentralstelle stelden lijsten op met spullen die ze 

aantroffen in de verlaten woningen. De Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ontving een 

 
63 In het brondocument Declaraties van meubeltransporten op deze site hebben we deze 
declaraties uit verschillende dossiers in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) bijeengebracht.  
64 RAN, archief 2, inv.nr.40207. Het document is integraal te vinden op deze site. In een brief van 
10 november 1943 declareerde de gemeente aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
een totaalbedrag van f 3.193,15, en specificeerde dit aldus: ‘a. Reine Transportkosten von 
abgeführten Juden ƒ 431,31; b. Kosten von Verwahrung, Lagerung und Bewachung von von Juden 
zurückgelassenen Inventaren ƒ 1.316, 34; c. Kosten von Räumung von von Juden bei ihren 
Abführung zurückgelassenen Wohnungen ƒ 1.445,50.’ De brief vervolgt met: ’Ob nach dem 1. 
Oktober 1943 noch Ausgaben wegen bei a, b oder c erwähnten Kosten zu tun sind, kann jetzt 
noch nicht gesagt werden.’ In hetzelfde rondschrijven van BZ wordt overigens ook een mogelijke 
compensatie van belastingvorderingen op ‘afgevoerde’ Joden in het vooruitzicht gesteld: “Ten 
aanzien van nog openstaande gemeentelijke belastingvorderingen op afgevoerde Joden zal t.z.t. 
door de Commissaris-Generaal voor Financiën en Economische Zaken een beslissing worden 
genomen.” Zie ook: RAN 2, inv.nr.4815, waarin afzonderlijke nota’s voor meubeltransporten zijn 
bewaard. 
65 Ibid. 
66 Zie met name: De Jong, Het Koninkrijk, Deel 6, 1e helft, p.335 e.v.  
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kopie van deze lijsten. Het huisraad werd vervolgens verscheept naar Duitsland. Deze 

operatie stond bekend als de "Möbelaktion".67 In de stukken van de Einsatzstab 

Reichsleiter Rosenberg treffen we helaas niets aan over Nijmegen, er is ook geen 

gemeentelijke correspondentie bewaard gebleven over instructies, niet over het 

ophalen van de meubels, niet over het leeghalen van Unitas en niet over de erop 

volgende verschepingen. Dat materiaal moet allemaal in 1944 verloren zijn gegaan, 

zoals nagenoeg alle stukken van de politie. 

Wel zeker is dat er op 16 juni 1942 een instructie is uitgegaan van de Reichskommissar 

Seyss-Inquart “dat alle inboedels, welke beschikbaar kwamen door vertrek of 

deportatie van joden, ter beschikking moesten worden gesteld aan de Einsatzstab 

Rosenberg”. Men lette erop dat hier dus sprake is van een richtlijn opgesteld nog 

voordat de systematische deportaties begonnen, twee weken later.68 

Misschien is een klein deel van de inventarissen in Nijmegen te gelde gemaakt door 

verkoop, bijvoorbeeld via veilingen; in ieder geval elders gebeurde dat wel; de 

opbrengsten kwamen dan meestal terecht bij Bank Rosenthal, Lippmann & Co. 

 
67 Zie de beschrijving van het archief NIOD 093a Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. We treffen 
daar materiaal aan van deze instantie over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en ook de plaatsen Apeldoorn en 
Zwartsluis. Nijmegen dus niet. Het lijkt erop dat ook het overige materiaal verre van volledig is. 
Velen zien in deze Einsatzstab de centrale instantie van de roof in Nederland, maar helemaal 
duidelijk is dat niet. Het Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete leidde in technische zin 
de operatie, waarbij uiteindelijk rond de 29.000 woningen in Nederland werden leeggeroofd. 
Daarnaast werd uit synagogen en bibliotheken enz. zeer veel materiaal meegenomen. De 
operaties stonden onder leiding van SS-Major (SS-Sturmbannführer) Albert Schmidt-Stähler. Na 
de oorlog zijn op basis van deze en andere gegevens de JOKOS-dossiers gevormd, op basis 
waarvan claims kunnen worden ingediend. Deze dossiers zijn gesloten voor onderzoekers. 
68 Wij troffen het citaat aan in een brief van 11 juli 1967 het Ministerie van Financiën aan de 
Gemeente Nijmegen, waar het gaat over de vraag of de familie Sander nog aanspraak kan maken 
op compensaties vanwege de West-Duitse overheid in verband met hun geroofde goederen. De 
volledige tekst is daar: “(…) kon in Duitsland aangifte worden gedaan van de in bezettingstijd 
verloren gegane inboedels welke toebehoorden aan personen, die wegens ras, geloof of 
politieke overtuiging werden vervolgd. Voor zover de inboedels in beslag werden genomen door 
de Einsatzstab Rosenberg, is het van Duitse zijde verlangde bewijs van het in West-Duitsland of 
Berlijn terechtgekomen zijn reeds in het algemeen geleverd; van Duitse zijde is erkend dat in 
deze gevallen het bedoeld meubilair voor 80% inderdaad in bedoeld deel van Duitsland is beland. 
Kan dus het bewijs overlegd worden dat een inboedel door de Einsatzstab in beslag is genomen, 
dan wordt door de Duitse autoriteiten een vergoeding verleend. Nu is er op 16 juni 1942 een 
instructie uitgegaan van de toenmalige Rijkscommissaris, dat alle inboedels, welke beschikbaar 
kwamen door vertrek of deportatie van joden, ter beschikking moesten worden gesteld aan de 
Einsatzstab Rosenberg. Dit brengt met zich mede, dat voor ná genoemde datum ontruimde 
woningen in het algemeen kan worden aangenomen, dat de Einsatzstab Rosenberg de 
ontruiming heeft doen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk blijkt, dat de inbeslagneming is geschied 
door een andere Duitse instantie (bv. de Duitse Wehrmacht) (…).” Zie RAN 1225, inv.nr.6974, 
Vergoedingen. Nu moet de Nijmeegse politie in 1967 nog gaan onderzoeken of de claim van 
Sander terecht is. Werd de inboedel gestolen? De claim zal zijn ingediend door Eva Sander, haar 
ouders waren 1n 1967 reeds lang overleden. Het gezin was in 1943 ondergedoken. In hun huis, 
Hindestraat 43, ging toen het NSB-gezin Franciscus Arens (arbeider schoenfabriek) wonen, dat 
bij de bevrijding op de vlucht slaat. Overigens typeert ook Jacques Presser de instructie als “een 
geheim bevel (…), gericht tot de Beauftragte van Limburg.” Een geheime instructie dus, geen 
verordening. Zie J. Presser, o.c., p.193. 
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ANBO en Wirtschaftsprüfstelle 

Huizen die eigendom waren van de bewoners werden onder beheer gesteld van het 

ANBO, meestal in de persoon van makelaar Claase, en vervolgens geconfisqueerd. Niet 

alleen woningen werden geconfisqueerd, ook bedrijven. Veel Joodse inwoners van 

Nijmegen hadden een klein bedrijfje, enkelen een grotere onderneming. De bedrijven 

werden geconfisqueerd met de hele erbij behorende inventaris en alle geldelijke 

middelen. De centrale instantie hier was de Wirtschaftsprüfstelle. Het hele proces werd 

geregistreerd bij de plaatselijke Kamer van Koophandel aan de Mariënburg. De 

inventaris van deze bedrijven werd ook opgehaald door Nijmeegse bedrijven, maar niet 

per se door Van Wezel. Zo werd de inventaris van de lunchroom van Levitus vervoerd 

door het transportbedrijf Verkroost, die ook zorgde voor de opslag.69 

NSV, KLV, NSF, Westerhelling 

De woningen van Leo en Fritz Kahn (Jacobslaan 554), Isaäk van Gelder (Frans Halsstraat 

44), Philippus Vlessing (Berg en Dalseweg 462) en Alexander Bernstein (Madoerastraat 

5) werden niet in opdracht van de gemeentepolitie en niet door de gemeente ontruimd. 

Dit blijkt onder meer uit deze brief van de politie Nijmegen, van Van Aperen d.d. 29 

maart 1944 aan Weidenbörner, Arnhem, 29.März 1943: ‘Anl Ihrer Anfragen vom 9. 

dieses teile ich Ihnen hierdurch erg. mit, dass die Wohnungen der von Ihnen genannten 

Personen und zwar Leo und Fritz Kahn, Jacobslaan 554, Isaäc van Gelder, Frans 

Halsstraat 44, Philippus Vlessing  Berg en Dalseweg 462, Alexander Bernstein, 

Madoerastraat 5, alle in Nimwegen schon geräumt worden waren. Die N.S.V. sollte die 

Gegenstände übernommen haben.’70 De NSV was die Nationalsozialistische 

Volkswohlfahrt, die in Arnhem zetelde en korte tijd ook een ruimte had in Nijmegen, en 

die begin 1944 helemaal naar Nijmegen verhuisde. Er ging ook wel materiaal naar de 

National-Sozialistische Frauenschaft. Verstappen verklaart: ‘Als regel was het dat na de 

arrestatie achtergebleven goederen werden overgebracht naar de National-

Sozialistische Frauenschaft aan de Graafseweg te Nijmegen. Dit werd meestal 

naderhand door een of 2 agenten gedaan. Al dan niet vergezeld van personeel van de 

NS/F.’ We weten niet wat hij hier met ‘als regel’ bedoelt. Na een huiszoeking bij Reichert 

- zie de Namenlijst 1933-1945 op deze site onder Rothe - wordt enig spul naar de NSVO 

gebracht, de Nederlandse naam voor NSF.71  

 

 
69 Zie: NIOD 094f – 3885 (OMNIA, LEVITUS). Verkroost werd ook betaald voor de opslag van de 
goederen van Selma Koopmann; zie: Nationaal Archief, NBI Friedberg-Koopmann, S, Nijmegen 
NA 2.09.16.04 inv.nr.74958. 
70 Zie: NIOD 094f-2456, NIOD 094f-479 en NIOD 094f (Kahn). 
71 Nationaal Archief, CABR, Rothe, Reichert; uit: Inv.nr.23 III / BS Arnhem 62 / PRA Zutphen 1283 
(Wiebe). 
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Het leeghalen van Joodse woningen, ons onbekend waar, foto in: Presser, Ondergang, dl. 1 

We weten ook niet wat de NSV of de NSF met deze inventarissen deed. De Mütterheime 

vielen feitelijk onder de competentie van de NSV. Maar het Lebensbornheim aan de 

Houtlaan was niet beoogd als gewoon Mütterheim, mogelijk speelden hier 

conflictueuze belangen; in ieder geval was dit landelijk en internationaal zo. Hoe dan 

ook is er veel materiaal naar het Lebensbornheim gegaan.72 We weten dat in andere 

plaatsten de NSV ook wel eens goederen gaf aan wat armere NSB-gezinnen. 

Er ging wel steeds een en ander naar de diverse extreemrechtse organisaties, zoals al 

eerder genoemd, soms werd het direct bij Unitas opgehaald. Kaal zegt: “De organisaties 

Winterhulp, NSVO en meerdere NSB-onderafdelingen hebben hier (= Unitas) meubelen 

uitgehaald.” De NSDAP nam ook nog de panden Van Heutszstraat 36 en 

Kronenburgersingel 59 in bezit, maar we hebben nu geen directe aanwijzingen dat 

daarheen inventarissen gingen.73 

We zien hieronder in het overzicht dat er ook meubels vervoerd worden naar 

St. Annastraat 206. Hier woonden eerder Ella Lob en haar man Frederic van den Bergh, 

maar na hun onderduik was hier een NSV Kindertagesstätte gevestigd.74 

We zien ook in het overzicht dat er meubels naar de Sophiaweg worden vervoerd. Op 

30 juli 1942 opende Anton Mussert in een leegstaande villa aan de Sophiaweg 40 (nu 4) 

 
72 Zie daarover ook nog iets in ons artikel over Karl Herfurth op deze site. Ook een aanzienlijk 
deel van de inventaris van de psychiatrische kliniek het Apeldoornse Bos ging erheen. 
73 Zie hierover: RAN 2, inv.nr.11918. De NSDAP wil dat de gemeente de huur van deze panden 
betaalde, maar Van Lokhorst weigerde dit.  
74 Zie de Woningkaart van dit adres. 
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het eerste NSB-kindertehuis Westerhelling. 75 Er was plaats voor zo’n vijftig kinderen van 

NSB-ouders. De kinderen konden hier gedurende vijf weken op krachten komen. In 

Ellecom kwam het tweede NSB-kindertehuis Oosterhelling.  

We dachten eerst dat Van Wezel meubels naar dit kinderthuis had gebracht. In het 

overzicht van zijn kasboek vervoert hij tweemaal meubels naar de Sophiaweg, op 30 

november en 8 december 1942. Het kan dat er wel wat meubels naar dit tehuis zijn 

vervoerd, maar niet op die data, en niet door Van Wezel. Het CABR-dossier van de 

Nijmeegse politieagent Gerard Wanders bevat een verklaring waarin hij vertelt dat hij 

van politiecommissaris Van Dijk te horen had gekregen dat er rond die tijd een hoge 

ambtenaar speciaal door Seyss-Inquart naar de Kwakkenberg in Nijmegen was 

gezonden. Hij ging wonen op Sophiaweg 77,76 en nam deze woning over van NSB-

banleider Gerard Verstegen, die verhuisde naar Kwakkenberg 94. Dit laatste huis werd 

bewoond door en was eigendom was van Virginie Hartog, Daniël Meijer en hun twee 

kinderen. Daniël was die zomer naar werkkamp Wittebrink overgebracht en op 3 

oktober 1942 was het hele gezin weer ‘herenigd’, zoals het zo mooi heette, in kamp 

Westerbork. Kort erna werden zij verder gedeporteerd. 

De ‘hoge ambtenaar’ was Johannes van Ligten, een zeer hoge V-mann van de SD. Voor 

de inrichting van zijn woning mocht hij meubels en andere goederen van gedeporteerde 

Joden uitzoeken in Unitas. Ook uit de woningen van gedeporteerde Joden mocht hij een 

keuze maken. Wanders was hem en zijn echtgenote Paardenkooper, hierbij 

behulpzaam. Met Paardenkooper haalde Wanders uit Unitas matrassen, ledikanten en 

een “prachtig slaapkamerameublement”.  Met Van Ligten zelf ging Wanders ook in 

verschillende leegstaande Jodenwoningen op zoek naar buit, onder andere bij de 

woningen van Anna Hes en Salomon van Embden [Graafseweg 20] en op de Graafseweg 

32, waar Bernhardine Passmann en haar zus Els Passmann woonden met hun mannen 

Isaäc Glaser en Nathan Brogholter. Uit dit laatste pand wilde Van Ligten een 

verwarmingsketel hebben, maar dit ging niet door omdat Duitse instanties de woning 

in gebruik zouden nemen. De woning wordt erna gebruikt door de NDSAP. “Alles werd 

door Van Wezel naar de Kwakkenberg overgebracht”, verklaarde Wanders.77     

 
75 Over ‘Westerhelling’ o.a. Wikipedia. Hoewel volstrekt niet haar eigendom werd het huis direct 
beheerd door de NSB in Utrecht. 
76 Woningkaart Sophiaweg 77. Het lijkt erop dat Verstegen in deze periode binnen de afdeling-
Nijmegen van de NSB steeds meer uit de gratie raakte, dit is niet helemaal duidelijk. Over 
Verstegen een korte schets in ons artikel De roof van Joods onroerend goed in Nijmegen op deze 
site. Verstegen was koper van negen geconfisqueerde panden. 
77 CABR Wanders, inv.nr.77007 en GW Wanders, 014289; Politie Zuivering 413/3/44 Zuivering 
inv. nr. 6578. Wanders werd op 21 december 1949 veroordeeld tot 7 jaar en 6 maanden. De 
feiten worden ook even genoemd in: Perry Pierik, Friedrich Knolle, 2011, p. 54. Pierik meldt ook 
dat de elektromonteur Johannes Jacobs, die toen bij Van Ligten werkte, op 13 oktober 1947 
tijdens een verhoor verklaarde dat Van Ligten twee koperen kanonnen had, die waren 
geconfisqueerd van de Nijmeegse Jood Meier. Wij zagen deze verklaring niet en zijn niet zeker 
wie hier bedoeld wordt. De elektricien was Jacobs van de Acaciastraat, bij Meier zal het gaan om 
Daniël Meijer van de Kwakkenbergweg. 
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Excurs: Johannes van Ligten en Margaretha Paardenkooper in 

Nijmegen. 

Wie waren deze Johannes van Ligten (Amsterdam, 3 maart 1910) en Margaretha 

Paardenkooper, (Amsterdam, 4 mei 1913)? De zaak is te ingewikkeld, te duister en nog 

te onduidelijk om hier echt te duiden.78 Van Ligten zat van 1934 tot in 1936 in de 

Strafgevangenis Havenstraat 6 in Amsterdam wegens een oplichtingsaffaire. Hij sloot 

een hoge levensverzekering op zichzelf of op zijn broer af en zette daarna een auto-

ongeluk in scène waarbij hij of zijn broer zou zijn verdronken. In werkelijkheid bevond 

hij zich in Antwerpen, wachtend op zijn aandeel van de verzekeringspremie. Later zou 

hij nog enkele malen achter de tralies verdwijnen, meestal wegens fraude.  

Van Ligten, Knolle en de SD 

In de oorlog had Van Ligten een bedrijfje in Amsterdam, dat als een dekmantel voor 

Knolle optrad, hoewel het bedrijfje, de AGA, volgens niet helemaal duidelijke bronnen 

ook werkte voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen, speciaal daar met 

Joseph Luns. Van Ligten kwam toen meerdere keren, met name in 1942, op de 

Nederlandse ambassade in Lissabon, toen Joseph Luns daar attaché was, en in Madrid. 

Gegevens zou hij vervolgens doorgegeven hebben aan de RSHA in Berlijn. Hij werkte 

toen als SD-agent onder de in Amsterdam geboren Duitser Friedrich Knolle (12 maart 

1903). Deze Knolle was o.a. betrokken bij het neerslaan van de Februaristaking (hij had 

toen het bevel over de ordetroepen79) en hij leidde de daaraan voorafgaande grote 

razzia op Joodse inwoners van Amsterdam; hij was betrokken bij gijzelingen en 

executies; aan hem werd gerapporteerd bij de razzia op 2 augustus 1942 en tijdens de 

 
78 Wij willen later nog eens pogen deze geschiedenis verder te beschrijven hopelijk met meer 
bronnen. Bronnen voor deze paragraaf nu zijn o.m. CABR 74080 JONKER, Militiekaarten 
Amsterdam; persoonskaarten Amsterdam en Nijmegen van beiden; CABR 74056 Van Hoeven; 
CABR Wanders inv.nr. 77007 en G.W. Wanders, 014289, Politie Zuivering 413/3/44 Zuivering inv. 
nr. 6578; meitotmei.nl/alweer-een-monument-met-dubieuze-namen; Signalementenblad 1943; 
Contrasignaal 15 oktober 1943; Gelders Archief, 1557_381, Stakingen, Stukken betreffende de 
April - Meistaking van 1943; NIOD, 250f-14, Judenstransport aus den Niederlanden, am 4. August 
1942; woningkaarten, o.a. Sophiaweg 77; Regionaal Archief Nijmegen: persoonskaarten Van 
Ligten, Van Andel, Van Hoeven en Paardenkooper; Zaanwiki/Stijkelgroep; Jahresbericht over 
1942 van de Duitse Sicherheitspolizei en SD, en de inleiding daarop van N.K.C.A. in ’t Veld (RIOD, 
nu: NIOD), grotendeels ook te vinden op deze site; meitotmei.nl/de-waakzaamheid-in-
oorlogstijd; beschrijving van NIOD zie 077 (Rauter), (afdeling III –F), Abteilung IV - Gegner und 
Abwehr; adoc.pub/de-stijkelgroep-wat-voor-mensen-welk-doel; Leids Dagblad 1 juni 1949; 
Arnhemse Courant 5 maart 1949; Prov. Zeeuwse Courant 26 maart 1949; De Waarheid 5 maart 
1949; De vrije pers, 19 maart 1949; Arnhemse Courant 12 mei 1949; hans.is-
s.info/genweb/stam-ens; Perry Pierik, Friedrich Knolle, Soesterberg 2011. 
79 Knolle laat voor de gewelddadige razzia’s eenheden van de Ordnungspolizei uit Den Haag 
overkomen; zie ook hierover Friso Roest en Jos Scheren, Oorlog in de stad, Amsterdam 1998, pp 
255, 273-274. Tegen de stakers treedt de Waffen-SS onder leiding van Klingemann weer harder 
op dan de wat rommelige Ordnungspolizei. 
In een persoonsdossier, geciteerd in Pierik, 107, van 9 november 1943 lezen we over Knolle: 
Rassischer gesamtbild: nordisch fallisch (…)  Auffassungsvermogen: rasch, Willenskraft und 
persönliche Härte. Ach, de ideale fascist. Knolle woonde in Amsterdam in de Jan van Eijckstraat, 
het geconfisqueerde huis van het naar Bergen-Belsen gedeporteerd gezin Soep-Kaufmann. Henri 
Soep wordt vermoord in het Benadon-Lager, een nevenkamp van Bergen-Belsen. 
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april-meistakingen in 1943. Vóór en tijdens de oorlog waren er contacten tussen Colijn 

en Knolle,80 zoals Colijn ook contacten onderhield met Van Hoeven, zie verderop. SS-

Obersturmbannführer Knolle was tot april 1944 plaatsvervangend Befehlshaber der 

Sicherheitspolizei und des SD (BdS) (de Befehlshaber was Harster) en leidde de gehele 

Abteilung III en IV. Van Ligten was in Den Haag de leider van de afdeling III –F. ‘Johnny’, 

zoals Van Ligten zichzelf introduceerde, deed zich voor als geallieerd geheim agent en 

poogde zo onder andere te infiltreren in de Zaanse tak van de Ordedienst, oftewel de 

Stijkelgroep. De groep vervoerde en verborg wapens afkomstig van de Artillerie-

Inrichtingen en hielp Engelandvaarders en Britse piloten. Uiteindelijk wordt op deze 

wijze de motorbotter KW 133 Eendracht aangehouden en worden 47 personen 

opgepakt. Er worden 39 doodvonnissen uitgesproken en uitgevoerd in Berlijn-Tegel. Elf 

anderen overlijden nog in Duitse kampen. Beide verraders, Van Dam en Wezel, 

onthulden tijdens hun proces in 1949 dat de SD de Stijkelgroep al voor hun actie in april 

1941 had geïnfiltreerd in de persoon van Johannes van Ligten, volgens SD-chef Knolle 

één van de beste spionnen die voor Duitsland werkten. Meerdere personen claimen dat 

Van Ligten dan wordt geliquideerd, hetgeen onjuist was. In 1943, twee jaar na deze 

zogenaamde ‘liquidatie’, waarschuwt de illegale pers voor Johan van Ligten. Hij maakt 

op een schimmige manier, zoals alles schimmig was en eigenlijk nog is rond dat gedoe, 

dan deel uit van het Englandspiel. Hij bediende zich voor zijn werk van een lange reeks 

pseudoniemen (onder meer Von Bülow, Donker, Huet en Van Laar), maar stond bij 

justitie naoorlogs bekend onder een andere, niet door hemzelf gebruikte naam: ‘het 

levende lijk’. 

 

 

Binnen verzetskringen wordt gewaarschuwd voor Johannes van Ligten in Contrasignaal 15 oktober 1943 en 

in het Signalementenblad. In werkelijkheid woont hij dan al een tijd in Nijmegen. 

Van Ligten gaat dan samenwerken met Van der Waals, wel de grootste Nederlandse 

landverrader van de Tweede Wereldoorlog genoemd en na de oorlog ter dood 

veroordeeld. Van der Waals en Van Ligten werken dan onder Joseph Schreieder 

(München, 15 augustus 1904 - 1989?), SS-Sturmbannführer en Kriminaldirektor van het 

Referat (afdeling) IV E van de Gestapo in Den Haag. Samen met majoor Hermann Giskes, 

 
80 Colijn gaf tijdens de oorlog een brandkast vol belangrijke documenten aan Knolle. Volgens 
Pierik was Colijn ook betrokken bij de arrestatie van de communistische verzetsman Gerrit 
Kastein. Hij baseert dit op een uitlating van Knolle tijdens een opgenomen gesprek in 1970 van 
Knolle met Ebbe Rost van Tonningen, waarop Pierik zijn boek deels baseert. Maar dit geval is 
toch wat onduidelijk. Kastein maakte met o.m. Leo Frijda deel uitmaakte van de groep cs-6. Ook 
Vic Roothaan was hierbij betrokken. De groep plande o.m. een aanslag in Nijmegen op de 
politiecommissaris Van Dijk. 
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hoofd van de afdeling Abwehr IIIF (militaire inlichtingendienst), was Schreierder een van 

de belangrijkste figuren van het Englandspiel (Operatie Nordpol).81 

Van Ligten in Nijmegen 

Waarom Van Ligten naar Nijmegen gestuurd werd weten we niet. Hij liet zich met zijn 

vrouw in januari 1943 registreren bij de Gemeente Nijmegen, maar we veronderstellen 

dat zij er al in november 1942 waren, want toen ging de eerste lading meubels erheen.82 

Blijkbaar gedroeg het echtpaar zich niet zeer terughoudend. Wel weten we dat even 

tevoren door waarschijnlijk Wimmer en Knolle de hoge NSB’er Van Hoeven naar 

Nijmegen werd gestuurd, met zijn ook zeer actieve echtgenote Van Andel.83 Van Hoeven 

werkte tot dan, ook voor de oorlog, als Referendaris op het Ministerie van Sociale Zaken 

maar werd kort voor de oorlog opgepakt en veroordeeld wegens spionage voor het 

Duitse leger. Na de bezetting werd hij onmiddellijk vrijgelaten. Van Hoeven liet zich op 

17 november 1942 met zijn vrouw Anna van Andel registreren als bewoners van 

Mesdagstraat 31, het huis van Herta van Coevorden en Leo Beem, die kort tevoren met 

hun jonge zoon ondergedoken waren. Ook van Hoeven was bevriend met Knolle en naar 

eigen zeggen ook met Rauter.84 Er was sprake van dat de vrouw van Friedrich Knolle, 

Lieselotte Siemann (Bremen, 27 mei 1912), die arts was, zou gaan werken in het 

Mütterheim, dat omgevormd zou worden tot een Lebensborntehuis, aan de Houtlaan 

in Nijmegen, zo verklaarde Anna van Andel (vrouw van Van Hoeven) tijdens het 

vooronderzoek voor het naoorlogse proces tegen hem en haar.85  

 
81 Van Ligten hield namens de SD ook toezicht op Mussert. Deze was vanwege een liefdesrelatie 
chantabel. Dat gold ook voor Colijn. 
82 Zie ook bijlage achterin. Dat Van Ligten en Paardenkooper in december 1942 daar woonden 
blijkt ook uit het feit dat Leonie Brandt, de vermaarde dubbelspionne – wel genoemd de Mata 
Hari van de Tweede Wereldoorlog -, de kerstdagen op de Sophiaweg doorbracht samen met Van 
Hoeven en Van Andel. Brandt heette eigenlijk Gertrud Pütz, geb. 28 oktober 1902. Zie Pierik, o.c., 
p. 124. 
83 George van Hoeven, 5 januari 1892; Anna van Andel, 22 mei 1900, Haarlem; beiden ook 
belangrijk binnen de NSB. 
84 CABR 74056; Van Hoeven. Rauter en Knolle konden het dan weer niet zo goed met elkaar 
vinden. 
85 ib.; zie ook nog Perry Pierik, Friedrich Knolle, 2011, p. 131, 132. Zij werkte bij de Nederlandse 
tak van het Rasse- und Siedlungsamt, Het SS-Rasse und Siedlungshauptamt (RuSHA) was een 
hoofdbureau van de SS dat verantwoordelijk was voor de ‘raciale zuiverheid’ van manschappen 
van de SS en hun toekomstige vrouwen.  
Vóór Harster was Nockemann in Den Haag de baas van de SD. Knolle werkte al met Nockemann 
samen in Aken in organisaties als de Ahnenerbe en andere extreemrechtse op de ideologie van 
de raszuiverheid gebaseerde clubs. Zie o.a. Jan Brauer, Over de grens, De sociaal-politieke 
dynamiek in de Nederlands-Duitse grensregio’s, 1930-1940, 2022, pp. 126, 127. 
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Johannes van Ligten; uit: Contrasignaal, 15 oktober 1943. 

 

Mogelijk, maar dat is speculatie, bereidde hij ook de komst voor van Van der Burch, die 

op 1 juni 1942 bij III F van Ast Wilhelmshaven met nummer E 845 was ingeschreven 

onder de agentennaam Ederveen. De V-mannen waarvan Van der Burch deel uitmaakte 

kon voor hun aliassen gebruik maken van ongeveer vijftig door de burgemeester van 

Smilde aan de Vorgeschobene III F1 verstrekte persoonsbewijzen. Van der Burch mocht 

dan afkomstig zijn van Wilhelmshaven, hij werkte wel bij de SD in Den Haag, zoals gezien 

werd toen hij daar in opdracht van de verzetsgroep in Nijmegen geschaduwd werd door 

de in het verzet actieve rechercheur Wim de Jonge, waarna besloten werd hem te 

liquideren. Dat mislukte, zoals aan velen bekend, waarna een hele reeks arrestaties 

volgde in Nijmegen en vijf verzetsmensen werden geëxecuteerd.86 

  

Eveneens uit: Contrasignaal 15 oktober 1943 

 

 
86 Een samenvatting van de gebeurtenissen in de drogisterij op de Daalseweg op 17 september 
1943 is te vinden op diverse plaatsen, misschien nog wel het uitgebreidste in De Brug, een serie 
van de hand van Wim Janssen in 1983, overgenomen op de site Noviomagus. Maar nog steeds is 
het geheel niet in kaart gebracht. 
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Van Hoeven stond in Nijmegen in direct contact met Gerritsen en Hooge.87 Toen 

Gerritsen in 1943 terugkeerde uit Duitsland, kreeg hij van Van Hoeven de opdracht eerst 

contact op te nemen met Van Ligten.88 In het huis op de Mesdagstraat vonden vaak 

bijeenkomsten plaats van de hoge NSB’ers; maar met Verstappen boterde het 

uiteindelijk niet. Van Hoeven stelde een onderzoek in naar Verstappen en na de oorlog 

diende Verstappen nog een aanklacht in tegen George Van Hoeven en Anna van Andel.89  

Zoals gezegd betrok Van Ligten de woning waar op dat moment Gerard Verstegen 

woonde, de Banleider Nijmegen van de NSB. Verstegen en zijn vrouw Adriana Manche 

verhuisden naar de woning van de gedeporteerde Joodse familie Meijer op de 

Kwakkenbergseweg. Over de vrouw van Van Ligten, Paardenkooper, weten we zeer 

weinig. Wel lijkt duidelijk dat zij Nijmegen verliet in mei 1944 en gingt wonen op 

Heidelaantje 3 in Huizen. Haar man bleef in Nijmegen en liet zich begin augustus 1944 

uitschrijven naar Oostenrijk. Hij zou mogelijk samen met Friedrich Knolle zijn vertrokken 

en gemeld wordt dat beiden zijn gaan werken voor het hoofdkantoor van de RSHA, het 

Amt VI-F.90  Knolle woonde na de oorlog in Bremen, om zijn uitlevering is nog wel 

verzocht maar hij werd nooit veroordeeld, evenmin als Schreieder. Er zijn wel 

vermoedens geuit waar Van Ligten na zijn vertrek uit Nijmegen zat (Argentinië, Chicago, 

Duitsland met gebruik van een van zijn aliassen, namelijk Von Lahr), maar getraceerd is 

hij nooit en het lijkt ook of er weinig of geen pogingen zijn ondernomen. Zeer opvallend 

is bovendien dat het NBI na de oorlog geen dossier over hem of zijn vrouw heeft 

samengesteld, althans wij treffen het niet aan. Op zijn minst maakt dit het lastig te 

reconstrueren wat er is gebeurd met de door hen gestolen goederen. 

 

 
87 Bij Hooge en Gerritsen gaat het om twee in Nijmegen opererende SD’ers die veel personen 
verraden hebben, zie o.a. in de Namenlijst op deze site onder WIE, passim; over hen beiden een 
schets in Frank Eliëns, Verboden voor Joden, p. 334-338.  
Een voormalig medewerkster van Knolle maakte na de oorlog een hologram van het hele 
netwerk van Knolle en noemde daarin onder meer de volgende namen: bovenaan Knolle; 
centraal Van Hoeven en Van Andel, assistent Hooge; Politieke Dienst gemeentepolitie Nijmegen: 
Van Dijk, Van Aperen, Verstappen (enz.); Gemeentehuis Nijmegen: Ruys, Van Lieshout; Speciale 
Politieke Dienst: R. de Jongh, P. Brink, A. Hooge; Groesbeek: Van Es, de Kruyff e.a.; Wijchen: Van 
Dreumel, Bloemen e.a; Nijmegen: Spier, Koren, Hendriksen, A. de Jongh, Ruys, A. Bekink, van 
Braken, van Lieshout; Gemeente Valburg: Spier; Arbeidsbureau: Versluys; Pape (adj.) , Bekink, 
Wijnen, Meijer (Meyer), chef AKD); Bovenaan centraal: van Ligten; Peters, De Vries, Middelkamp, 
van de Aalst, Van de Waals. Het schema in Pierik, o.c., p.176. 
88 Nationaal Archief, CABR 74056, dossier Van Hoeven. 
89 RAN 579_536; 5 november 1945, aangifte van Verstappen tegen A.H. van Andel en G.W.F. Van 
Hoeven. Van Hoeven was ook goed bevriend met Thomsen, de leider van de Aussenstelle 
(SD/SiPo) in Arnhem. Bij Van Hoeven en Van Andel thuis kwamen rechtsextremisten als Wiebe, 
Bloemen, Vleugel, Gerritsen, Hooge, Hendriksen (‘de Bontwerker’), Fischer, Maters (van het 
ANBO), de Vries, de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Versluys e.a. 
Wij denken vaak dat de tegenstelling tussen enerzijds Verstappen, Van Dijk, Herfurth en anderen 
en anderzijds Wiebe, Van Hoeven, Van Andel, Knolle, Hooge, Gerritsen, Thomsen, Bühe en 
anderen uiteindelijk terug te voeren is op de tegenstelling tussen de SS en wat daarom heen zat, 
Rauter c.s., en de SD van Harster en de zijnen.  
90 RSHA, Abteilung VI F: Technische Hilfsmittel für den Nachrichtendienst im Ausland; het moet 
dan o.a. gaan om het opzetten van de Werwolf-organisatie. 
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KLV Lager de Overberg 

In Ubbergen was de jeugdherberg omgevormd tot KLV Lager de Overberg 

(Kinderlandverschickungslager);91 ook een KLV viel menen wij onder de competentie 

van de NSV. De KLV had, menen wij, nog twee Heime of Lager net buiten Nijmegen: een 

in Hotel ‘Het Spijker’ in Beek (voor jongens) en een voor meisjes in Berg en Dal.92 Op de 

Oranjesingel 9 was de Dienststelle KLV gevestigd, iemand met de naam Alich was er 

Gebietslagerleiter. Uit de stukken menen wij te kunnen opmaken dat de KLV zich ook 

bezig hield met de verscheping van goederen, waarschijnlijk vooral boeken, naar 

Duitsland.93 Op hetzelfde adres zat het hoofdkwartier van de Hitlerjugend – eveneens 

een tak van de NSDAP - en daarvan ook de Hauptabteilung III, de Bücherei.94 Uit een 

brief van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg aan deze Nijmeegse afdeling maken we 

op dat er een zending met boeken aangekondigd wordt. We mogen veronderstellen dat 

in Nijmegen gezorgd zal zijn voor de verspreiding van de boeken over de twee KLV-

Lager, maar ook voor verdere doorzending naar Duitsland.95 

 
91 De Kinderrätin was Fraulein Fromme. We hebben nu weinig gegevens over de Overberg. Zie 
ook de afbeelding op de volgende pagina. 
92 NIOD 093a Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, inv.nr.54. Het ‘KLV-Lager Hotel Spijker in Beek’ 
was een ‘Volksschule aus Osnabrück’ en had 30 jongens (12 jaar) en twee ‘Volksschullehrer’. Het 
KLV-Lager in Berg en Dal was een ‘Oberschule für Mädchen aus Aachen.’ Er zaten ’55 Mädel 11-
14 Jahre alt’ en er werkten ‘6 Lehrkäfte (Studienrätinnen)’.  
93 Gegevens uit: NIOD 093a Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, inv.nr.54. 
94 Er zat de Mädelscharführerin Irene Kampers, Reichsjugendführung. Befehlsstelle Niederlande 
Nimwegen, Nijmegen Oranjesingel 9. Zie NIOD 093, inv.nr. 55 (p. 39 in huidige verzameling). De 
zoon van Hilarius Weibeler, de kringleider van de NSDAP in Nijmegen, was Fähnleinführer van de 
Hitlerjugend in Nijmegen; hierbij ging het om zo’n 30 oorspronkelijk Duitse jongens in Nijmegen. 
Weibeler  (Butzheim, nu: Neuss, 9 juni 1899) trad ook op als beheerder van geroofde bedrijven 
en nam voor zichzelf een huis in beslag. Weibeler was voor de oorlog al Duits consul in Nijmegen. 
Butzheim is nu een deel van Neuss. Kurt Wiegand, Van Spaenstraat 6, was Führer Hitler Jugend 
Bann 941.  
95 Brief van 5 juni 1944, in: NIOD 093a nr.54 (p.121 in huidige verzameling). 
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Verzonden uit Detmold aan Studienrätin Fromme, K.L.V. [Kinderlandverschickungslager] de Overberg 

 

Wehrmachtsbezirksverwaltung 

Enkele huizen van Joodse bewoners waren – zoals ook een reeks andere panden - al in 

een vroeger stadium gevorderd door de Wehrmachtsbezirksverwaltung; zie daarover 

ook een klein artikel op onze site. De huizen werden meestal gevorderd met een groot 

deel van de inventaris, die dan vaak beschreven werd. Zo vinden we een lijst van de 

spullen van de familie De Wijze aan de Graafseweg 84. Zij moesten dit huurhuis begin 

oktober 1942 verlaten. De vier dochters werden al heel kort na de gedwongen 

verhuizing opgepakt, de ouders wat later.96 Maar wat er dan met de inventaris in 

handen van het Duitse leger is gebeurd, is ons nu onbekend.  

In dit geval kreeg de huiseigenaresse als niet-Joodse wel een zekere compensatie voor 

de vordering, maar de eigenaren van de inboedel niet. Een ander voorbeeld is het pand 

Vredestraat 2. Hier krijgen na de vordering van het pand en de gedwongen verhuizing 

zowel de eigenaar van het pand, Sara Gotschalk, als de eigenaren van de inboedel, het 

gezin Elsbach, geen compensatie: Joden waren uitgesloten van de 

vergoedingsregeling.97 

 
96 Hierover ook op deze site: Drie families De Wijze en verder nog de brief die Joke de Wijze kort 
na de verhuizing naar het pension op de J. Vijghstraat 60 (nu: 70) schreef aan een vriendin. 
97 Zie ook het becommentarieerde brondocument over de Vorderingen door de Wehrmacht op 
deze site. 
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Eerste pagina van de inventarislijst die na het gedwongen vertrek van het gezin De Wijze uit hun 

woning Graafseweg 84 werd opgemaakt (RAN 2, inv.nr.11935). Op de volgende twee pagina’s 

(niet afgebeeld) de beschrijving van de eerste en de tweede etage. 
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Kamp Westerbork tijdens het ‘Joelfeest’ in 1942. Rechtsboven Scheltens van de firma Lippmann, Rosenthal 

& Co met van links naar rechts kampcommandant Albert Konrad Gemmeker, SS Untersturmführer Hassel 

en Ferdinand aus der Fünten. 

 

 
Berchmanianum, Houtlaan, basis van de SS in Nijmegen; Mütterheim en Lebensbornheim in spe 

 

 
De belangrijkste SS’er in Nijmegen, Karl Herfurth 

  

about:blank
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BIJLAGE 1 

Onderstaand overzicht is gebaseerd op een handgeschreven lijst, opgemaakt door 

Marinus Petrus van Gelder, hoofdagent van politie Nijmegen. Hij heeft deze lijst 

overgenomen uit het kasboek (verhuizingen) dat Van Wezel bijhield van 24 september 

1941 t/m 31 juli 1943, en van 2 augustus 1943 t/m 31 december 1945, in opdracht van 

en voor rekening van de Nijmeegse politie. Het overzicht werd gebruikt bij de 

behandeling van de zaak tegen Van Wezel in 1947.98 De bedragen die erin vermeld 

stonden hebben we niet overgenomen. Daarvoor in de plaats hebben we ingevuld wie 

op deze adressen hebben gewoond.  

De adressen van 8 oktober 1942 t/m 24 oktober 1942 stonden niet in het kasboek: 

deze leiden we af uit de verzamelnota’s en losse kwitanties die we van Van Wezel in 

het archief aantroffen. Ook de transporten op 18 september 1943, en van 21 oktober 

1943 t/m 30 oktober 1943 komen niet voor in het kasboek: ook deze leiden we af uit 

kwitanties die we in het archief aantroffen. Enkele keren hebben we kennelijke 

vergissingen in huisnummers verbeterd. Soms wordt geen huisnummer vermeld; in 

die gevallen doen we een verantwoorde aanname. 

Het overzicht bevat overigens niet alleen het vervoer van meubels van Joodse 

inwoners van Nijmegen, maar ook het vervoer van boeken (vooral die van de 

Leesbibliotheek aan de Van Schaeck Mathonsingel, op last van Baader), en ook van 

gevorderde radio’s en fietsen. 

 

Datum Uren  Adres Bewoner 

22-07-42 3 uren 

3-6 uur 

Met een wagen. Fietsen99   

22-07-42 3 uren  

3.5-6,5 

Met een wagen. Fietsen    

27-07-42 3 uren 

4-7 

Met een wagen. Fietsen   

08-10-42 6 uren 

1-7 

Met meubelwagen gereden Borneostraat 22 Cato Zilversmit, 

Elie Kaufman, 

John David 

Kaufman, 

Martijn Kaufman 

 18 uren 

1-7 

Meubels gereden met drie man 

hulp 

,,  

09-10-42 12 uren 

7-9 

Meubels gereden  ,,  

 36 uren Drie man hulp ,,  

 
98 Zie CABR Van Wezel, inv.nr.108268, dossier 6022. 
99 Het zal hierbij niet gaan om ‘Joodse’ fietsen. Zoals we hierboven zagen, werden deze immers 
op 21 juli 1942 door de firma Schraven naar een garage in Oosterbeek vervoerd. Het zou hier 
dus om fietsen kunnen gaan die in die maand op straat van willekeurige Nijmeegse inwoners 
werden ‘gevorderd’. We weten niet waar deze naartoe werden gebracht. 
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7-7 

10-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden ,,  

 36 uren 

7-7 

Hulp drie man ,,  

12-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Surinameweg 13 Estella de Jong, 

Arnold de Jong, 

Frederika de 

Jong 

 36 uren 

7-7 

Hulp drie man ,,  

13-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Groenewoudseweg 

262 

Jetje Levie, 

Simon Pels, 

Evelina Pels 

 36 uren Drie man hulp   

14-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Volgens kwitantie: van 

St. Stephanusstraat 

151 naar Unitas 

Valkhof 

Eva 

Koperenberg, 

Nefthalie Pels, 

Andries Pels, 

Betje Blok, 

Israël Pels, 

Nathan Pels 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp ,,  

15-10-42 12 uren 

7-7 

Een wagen meubels gereden Barbarossastraat 37 Emil Polak, 

Fritz Polak, 

Hans Polak, 

Kurt Polak, 

Helene Stern 

 36 uren Drie man hulp ,,  

16-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden St Stephanusstraat 

151 

Eva 

Koperenberg, 

Nefthalie Pels, 

Andries Pels, 

Betje Blok, 

Israël Pels, 

Nathan Pels 

 36 uren Drie man hulp ,,  

17-10-42 7 uren 

7-2 

Meubels gereden Arend Noorduijnstraat 

31100 

Berta Markreich 

Michel Zadick 

Augusta Zadick 

 21 uren Drie man hulp ,,  

19-10-42 12 uren Meubels gereden ,,  

 
100 Huisnummer staat niet vermeld. Het moet hier wel gaan om nummer 31. 
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7-7 

 36 uren Drie man hulp ,,  

20-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Van 

Oldenbarneveltstraat 

69 

Gezina de Haas 

Julius de Haas 

Leopold de Haas 

 36 uren Drie man hulp ,,  

21-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Van 

Oldenbarneveltstraat/ 

Jan de Wittstraat 51 

Gezina de Haas 

e.a./ 

Rosetta Kool, 

Mordechai Sons 

 36 uren Drie man hulp ,,  

22-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Mesdagstraat 31/ 

Coehoornstraat 91101 

Herta van 

Coevorden, 

Lazarus Beem, 

Leonie Beem/ 

Anny Stahl, 

Walter Weinberg 

 

 36 uren Drie man hulp ,,  

23-10-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Mesdagstraat 31 Herta van 

Coevorden, 

Lazarus Beem, 

Leonie Beem 

 36 uren Drie man hulp ,,  

24-10-42 7 uren 

7-2 

Meubels gereden Mesdagstraat 31 Herta van 

Coevorden, 

Lazarus Beem, 

Leonie Beem 

 21 uren Drie man hulp ,,  

26-11-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Prins Hendrikstraat 5 Helena Rubens, 

Salomon 

Zwarenstein  

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp   

 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Kwakkenbergweg 

94102 

Virginie Hartog, 

Daniël Meijer, 

Carolina Meijer, 

Jacob Meijer 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp   

28-11-42 9 uren Meubels gereden Prins Hendrikstraat 5 Helena Rubens, 

 
101 Ook hier ontbreken beide huisnummers in het kasboek. Het moet hier gaan om de nummers 
31 en 91. 
102 Ook hier ontbreekt het huisnummer. Het moet hier gaan om nummer 94. 
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7-4 Salomon 

Zwarenstein  

 27 uren 

7-4 

Drie man hulp   

30-11-42 12 uren 

7-7 

Meubels gereden Berg en Dalseweg 315 Julia Isaäcson 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp   

 12 uren 

7-7 

Meubels gereden  Naar Sophiaweg Sophiaweg 77 

Van Ligten en 

Paardenkooper 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp   

01-12-42 

De Ruiter 

12 uren 

7-7 

Meubels gereden Hertstraat 46 Judith de Beer, 

Abraham Elsas, 

Elisa Elsas, 

Gonda Elsas 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp Hertstraat 46 Judith de Beer, 

Abraham Elsas, 

Elisa Elsas, 

Gonda Elsas 

02-12-42 

De Ruiter 

Wanders 

12 uren 

7-7 

Meubels gereden Hertstraat 46 Judith de Beer, 

Abraham Elsas, 

Elisa Elsas, 

Gonda Elsas 

 36 uren 

7-7 

Drie man hulp Hertstraat 46 Judith de Beer, 

Abraham Elsas, 

Elisa Elsas, 

Gonda Elsas 

08-12-42 

Wanders 

3 uren 

 

Een wagen meubels Naar Sophiaweg Sophiaweg 77 

Van Ligten en 

Paardenkooper. 

24-12-42 7-7 Meubels gereden Coehoornstraat 36 Cato van Emden, 

Maurits Gersons 

 7-7 Drie man hulp Coehoornstraat 36 Cato van Emden, 

Maurits Gersons 

07-01-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

1-7 

Vossenlaan 16 naar Unitas Vossenlaan 16 Bertha Meijer, 

Jozeph Slager 

 12 uren 

1-7 

Twee man hulp Vossenlaan 16 Bertha Meijer, 

Jozeph Slager 

08-01-43   Vossenlaan 16 Bertha Meijer, 

Jozeph Slager 

 12 uren Twee man hulp Vossenlaan 16 Bertha Meijer, 
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7-1 Jozeph Slager 

09-01-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp idem  

Javastraat 134 

Inspecteur103 

Jeannette 

Cohen, 

Henri Drielsma,  

Yvonne 

Drielsma, 

Donald Drielsma 

13-01-43 

De Ruiter 

9 uren 

8-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van Dulckenstraat104  

38 

naar Unitas  

zelf betalen 

of 45 

Geertruida 

Serphos,  

Machiel Roos 

 

Hans Menkel 

14-01-43 

Van 

Elferen 

11 uren 

7-6 

Meubels gereden Vredestraat 6 Greta Bolle,  

Richel de Leeuw, 

Bertha de leeuw, 

Grietje de 

Leeuw, 

Vogeline de 

Leeuw, 

Josephine de 

Leeuw, 

Philippus de 

Leeuw 

 22 uren Twee man hulp Vredestraat 6 Greta Bolle,  

Richel de Leeuw, 

Bertha de 

Leeuw, 

Grietje de 

Leeuw, 

Vogeline de 

Leeuw, 

 
103 Begin 1943 ging Verstappen in dit pand wonen, waarin nog meubels van de familie Drielsma 
waren achtergebleven. Een deel daarvan ‘eigende hij zich toe’. Een ander deel liet hij kennelijk 
door Van Wezel naar Unitas brengen. Johannes van Wezel verklaarde hierover na de oorlog: “(…) 
In het verhuizingenboek dat u in beslag nam komt een notitie voor d.d. 12 januari 1943 [hier 
vergist hij zich] luidende: 5 uren meubels met 2 man van Javastraat 134, Inspecteur Politie. Deze 
notitie kan niet anders betekenen dan dat van de woning van de NSB-Opperluitenant Verstappen 
meubilaire goederen zijn vervoerd naar het gebouw Unitas.” (CABR De Ruiter, inv.nr.77014). En 
Gerritsen verklaart op 17 oktober 1947 dat hij in de ‘Jodenwoning’ waarin Verstappen aan de 
Javastraat was gaan wonen, een huiskamerameublement en dressoir in rode pluche had gezien. 
Er was ook een blauw geschilderd slaapkamerameublement.” (CABR De Ruiter, invv.nr.77014) 
104 Hier ontbreekt het huisnummer. Het kan zowel gaan om nummer 38, waar Geertruida 
Serphos en Machiel Roos hadden gewoond, of om nummer 45, waar Hans Menkel had gewoond. 
De eerste optie is waarschijnlijker: Hans Menkel was al begin augustus 1942 gedeporteerd en 
huurde waarschijnlijk een kamer. Het is ook nog mogelijk dat beide panden ontruimd zijn op één 
dag. 
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Josephine de 

Leeuw, 

Philippus de 

Leeuw 

15-01-43 

Van 

Elferen 

10 uren 

8-6 

Meubels gereden, met twee 

man hulp van  

Vredestraat 6 naar 

Unitas 

Greta Bolle,  

Richel de Leeuw, 

Bertha de leeuw, 

Grietje de 

Leeuw,’ 

Vogeline de 

Leeuw, 

Josephine de 

Leeuw, 

Philippus de 

Leeuw 

18-01-43 

Van 

Elferen 

4 uren 

8-12 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Hugo de Grootstraat 

33 

Elfriede Leopold, 

Leo Stolzenberg, 

Renate 

Stolzenberg 

21-01-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Fagelstraat 44 Helena Vos, 

Bernard de Beer, 

Max de Beer 

22-01-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Fagelstraat 44 Helena Vos, 

Bernard de Beer, 

Max de Beer 

28-01-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Ruisdaelstraat 73 Hildegard 

Silberbach, 

Hans Fraenkel, 

Susanne 

Fraenkel, 

Liselotte 

Fraenkel, 

Bianka 

Wygodzinski 

29-01-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Burghardt van den 

Berghstraat 120 

Theresa Gotlieb, 

Herman Gotlieb 

02-02-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Burghardt van den 

Berghstraat 120 

Theresa Gotlieb, 

Herman Gotlieb 

 8 uren 

8-12 1-5 

Met twee wagens Radio 

gereden. Riede ??? 

  

04-02-43 

De Ruiter 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Beijensstraat 29 Olga Richter, 
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Julius 

Rosenbaum, 

Kurt 

Rosenbaum, 

Bernard 

Rosenbaum, 

Lina Rosenbaum 

06-02-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Houtstraat 23A Semmi Wolff,  

Jetta Cohen,  

Michiel van Thijn 

10-02-43 10 uren 

8-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Hendrik 

Hoogersstraat 5 

Nathan Frank, 

Johanna van der 

Sluis, 

David Frank 

23-02-43 

Van 

Elferen 

10 uren 

8-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

St. Jacobslaan 554 / 

Stephanusstraat 62 

Frederika 

Compart, 

Therese Kahn, 

Fritz Kahn,  

Gabriël Levie / 

Johanna 

Frankenhuis, 

Jonas 

Monnikkendam 

25-02-43 

Wanders 

4 uren 

2-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Schoolstraat 123 Liebman Bos, 

Irene Krause, 

Herta Bos, 

Jacob Bos  

27-02-43 

Wanders 

5 uren 

8-1 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van Langeveldstraat 5 Louis Meijer, 

Emanuel Meijer, 

Gordina van 

Goor 

02-03-43 

Van 

Elferen 

5 uren Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van den Havestraat 84 Caroline 

Heineman, 

Jacob de Jong 

04-03-43 

Baader 

16 uren 

3-7 

Met vier man boeken van 

boven gehaald naar beneden  

Leesboekerij 

Van Schaeck 

Mathonsingel 

Bibliotheek 

05-03-43 

Baader 

120 uren 

7-7 

Met tien man boeken van 

boven gehaald naar beneden 

Leesbibliotheek 

Van Schaeck 

Mathonsingel 

Bibliotheek 

Baader 12 uren 

7-7 

Met drie wagens kasten 

omgereden  

Van bibliotheek naar 

Gezellenvereniging 

Kolpinghuis 

De Ruiter 5 uren 

8-1 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Johannes Vijghstraat 

48 

Aaltje van 

Embden 
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06-03-43 

Baader 

60 uren Met tien man hulp en twee 

wagens 10 meubels 

overgebracht  

Naar 

Gezellenvereniging 

Kolpinghuis 

08-03-43 

De Ruiter 

6 uren Meubels geladen met twee 

man hulp 

St. Annastraat 69 Josephine 

Gersons, 

Adolf Gersons, 

Bernard Gersons 

10-03-43 

Wanders 

9 uren 

9-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Jozef Israëlsstraat 49 Jeannette Philips 

Rozet Philips, 

Cornelis Aschoff 

16-03-43 

De Ruiter 

11 uren 

7,5-6,5 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Groesbeekseweg 122 Roosje Glaser, 

Albert de 

Marcas, 

David, Gertrude, 

Sara en Moritz 

de Marcas 

18-03-43 2 uren Meubels gereden met een man 

hulp 

Naar 

Bronsgeeststraat/ 

Amstelstraat/ 

Kanaalstraat 

 

 3 uren 

9,5-12,5 

Meubels weggebracht  Naar Leeuwstraat  

 6 uren 

1-7 

Meubels weggebracht   van Van Schaeck 

Mathonsingel 

Mogelijk 

Bibliotheek of 

Van den Bergh? 

De Ruiter 6 uren 

1-7 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Ubbergseveldweg 71 Pension van  

Betje Zilversmit. 

Hier verbleven 

o.a. Lehman 

Frank, Hendrika 

de Beer e.a. 

20-03-43 

Van 

Elferen 

3 uren 

8-11 

Piano’s opgehaald met twee 

man hulp 

Jan Luykenstraat 40 Erna Markreich, 

Mauritz Wurms 

22-03-43 

Van 

Elferen 

11 uren 

7-6 

Meubels gereden met takel en 

drie man hulp 

Stijn Buysstraat 47 Pension van Dina 

Frank. 

Hier verbleven 

o.a. Betje van 

Crefeld, 

Marianne Frank,  

Elizabeth 

Ligtenstein e.a. 

23-03-43 9 uren 

7-4 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Vondelstraat 17 Meijer 

Frankenhuis, 
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Van 

Elferen 

Johanna 

Frankenhuis, 

Hendrika 

Frankenhuis e.a. 

Van 

Elferen 

4 uren 

2-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Timorstraat 32 Alfred Vyth,  

Elli Sara von den 

Driesch 

24-03-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

7-12 

Meubels opgehaald met twee 

man hulp 

Pontanusstraat 42 Salomon Voet, 

Reintje Kool, 

Harry Voet, 

Mozes Farro, 

Jozef Pront e.a. 

Van 

Elferen 

3 uren 

9-12 

Meubels opgehaald met twee 

man hulp 

Pontanusstraat 33 Threse Bromet, 

Joseph Lion,  

Silo Lion, 

Julchen 

Löwenberg 

25-03-43 

Van 

Elferen 

3 uren 

9-12 

Meubels gereden met takel en 

twee man hulp 

Pontanusstraat 33 Threse Bromet, 

Joseph Lion,  

Silo Lion, 

Julchen 

Löwenberg 

27-03-43 

Van 

Elferen 

3 uren 

8-11 

Buffet opgehaald met twee 

man hulp 

Postweg 26 Margaretha 

Kaufmann, 

Hugo Ganz, 

Alice Ganz, 

Lilian Ganz 

Van 

Elferen 

3 uren 

10-1 

Piano opgehaald met twee 

man hulp 

Gerard Noodtstraat 

23 

Synagoge 

29-03-43 26 uren 

8,5-9,5 

Twee man meubels laden   

31-03-43 

Van 

Elferen 

3 uren 

 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Begijnenstraat 13105 Mietje 

Eichenwald 

Abraham 

Vrengel  

Diny Vrengel 

01-04-43 4 uren 

8-12 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Burghardt van den 

Berghstraat 105 

Selma 

Koopmann, 

Ernst Friedberg 

02-04-43 

Rek. 

Houtlaan 

10 uren 

8-6 

Met twee wagens met twee 

man hulp meubels gereden  

Van Unitas naar 

Houtlaan 4 

Berchmanianum, 

Mütterheim 

 
105 Dit moet een verschrijving zijn. Het gaat hier om huisnummer 11. 
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03-04-43 

Rek. 

Houtlaan 

5 uren 

8-1 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Van Unitas  

Naar Houtlaan 4 

Berchmanianum, 

Mütterheim 

06-04-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Pontanusstraat 29106 Saartje Katan, 

Jacob de Wijze, 

Louis de Wijze, 

Kaatje de Wijze, 

Sibylla de Wijze, 

Inge Meierhof 

Rek. 

Houtlaan 

6 uren 

1-7 

Meubels gereden zonder hulp Voorstadslaan 335 

Naar Houtlaan 4 

Frouke Simons, 

Mozes Prins, 

Caroline Prins, 

Judith Prins 

Naar: 

Berchmanianum 

Mütterheim 

07-04-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Johannes Vijghstraat 

15 

Jetje Pais, 

Abraham 

Boektje, 

Jozef Boektje, 

Judith Boektje 

08-04-43 

Van 

Elferen 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Evertsenstraat 4 Abraham Wolf, 

Celine Kaas, 

Everdina Wolff, 

Marcus Wolff 

09-04-43 

Rek. 

Houtlaan 

26 uren 

7-9 

Met twee wagens twee man 

hulp meubels gereden  

 

Berg en Dalseweg 84, 

naar St. Annastraat 

206 

Ella de Beer, 

Isidoor Beem en 

kinderen. 

Naar het huis van 

Ella Lob en 

Frederik van den 

Bergh107 

12-04-43 

Rek. 

Houtlaan 

8 uren 

9-5 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

St. Annastraat 80 

Naar Houtlaan 

 

Charlotte Frank, 

Jacob van Spier, 

Elisabeth Frank, 

Hartog Prins e.a. 

Naar: 

Berchmanianum 

Mütterheim 

14-04-43 

De Ruiter 

6 uren 

3-9 

Meubels gereden met twee 

wagens en twee man hulp  

Hindestraat 33 Jenny Levor, 

Gustav Vyth, 

Markus Vyth, 

 
106 Dit moet een verschrijving zijn. Het gaat hier om huisnummer 27. 
107 Daar was toentertijd een NSV Kinderstagesstätte gevestigd (zie Woningkaart). 
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Paul Vyth,  

Alfred Vyth,  

Irene Anschel,  

Suzanne Kahn 

e.a. 

De Ruiter 10 uren 

8-6 

Met een wagen meubels 

gereden en twee man hulp 

Hindestraat 33 Idem 

15-04-43 

Van 

Elferen 

10 uren 

8-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van 

Oldenbarneveltstraat 

43 

Claartje Klein, 

Mozes Gotlieb, 

Alexander 

Gotlieb 

e.a. 

Rek. 

Houtlaan 

7,5 uren Met twee wagens en twee man 

hulp meubels gereden 

In de Betouwstraat 

36108  /  

St. Hezelstraat 46 

Naar Houtlaan 

Everdina Voltijn, 

Markus Wolff / 

Marie 

Ketellapper, 

Jacques Voltijn 

en kinderen 

Naar: 

Berchmanianum 

Mütterheim 

16-04-43 

Van 

Elferen 

4 uren 

8-12 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Hugo de Grootstraat 

15 

Mathilde Kahn, 

Samuel Wallach 

Van 

Elferen 

3 uren 

2-5 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Johannes Vijghstraat 

33 

Henriëtte 

Rosenberg, 

Helene Noach 

e.a. 

Van 

Elferen 

3 uren 

5-8 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Derde Walstraat 33 Geertje Swalep, 

Louis de jong, 

Amalia de Jong 

19-04-43 

Van 

Elferen 

4 uren Meubels gereden met twee 

man hulp van 

Van Spaenstraat 23 Georgine Knurr,  

Sara Goslinski, 

Simon de Wijze, 

Frieda 

Goldschmidt, 

Marianne van 

Huiden e.a. 

20-04-43 

Wiebe 

6 uren Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van 

Slichtenhorststraat 14 

Roos Drievoet, 

Samuel Kaufman  

Wiebe 6 uren Meubels gereden met twee 

man hulp 

Van 

Slichtenhorststraat 16 

Hugo Liefmann, 

Sophie Stern,  

 
108 Ook hier weer geen huisnummer. Het moet wel gaan om nummer 36.  
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Julie Straus, 

Minna Weihl, 

Gustav Wolf 

Van 

Elferen 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Van Spaenstraat 23 Georgine Knurr,  

Sara Goslinski, 

Simon de Wijze, 

Frieda 

Goldschmidt, 

Marianne van 

Huiden e.a. 

Van 

Elferen 

4 uren 

2-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Willemsweg 59 Karola Marx,  

Siegfried 

Gottschalk. 

Heinz 

Gottschalk, 

Rudolf 

Gottschalk 

21-04-43 

De Ruiter 

6 uren 

8-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Kannenmarkt 3A Lehman Frank, 

Sophia Frank 

Van 

Elferen 

5 uren 

1-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Johannes Vijghstraat 

60 

Pension van 

Vrouwke Glaser, 

Leon van Geuns 

en kinderen 

e.v.a. 

30-04-43 

Van 

Elferen 

3 uren Meubels gereden met twee 

man hulp  

St. Stevenskerkhof 

40109 

Elisabeth 

Lindeman 

06-05-43 

Van 

Elferen 

8 uren 

7-1 

Meubels gereden met drie man 

hulp 

Dr. Claas 

Noorduynstraat 15 

Bella Wolff, 

Jacob van Buren 

en kinderen 

13-05-43 

Van 

Elferen 

5 uren 

7-12 

Meubels gereden met vier man 

hulp 

 

St. Stevenskerkhof 

40110 

Naar Unitas 

Elisabeth 

Lindeman 

19-05-43 

Jonker 

Arts 

9 uren 

7-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Frans Halsstraat 44 Sallina 

Sleutelberg, 

Isaäk van Gelder, 

Bertha van 

Gelder 

 
109 Het huisnummer wordt niet vermeld. We nemen aan dat het hier gaat om het pand 
St. Stevenskerkhof 40, eigendom van Elisabeth Lindeman, die samen met haar man David Minco 
en zoon Sallie bij de grote razzia van 17 november 1942 waren opgepakt. Zij gebruikten het 
waarschijnlijk als pakhuis. 
110 Idem. 



49 
 

leo van den munkhof www.oorloginnijmegen.nl willem oosterbaan 

Wiebe 4 uren 

2-6 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Broerstraat 35111  

Naar Arkstraat 

[Arksteestraat?]112 

Carl Langstadt 

20-05-43 

Arts 

Jonker 

10 uren 

7-2 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Vredestraat 2 Adolf Elsbach 

e.a.  

Arts 

Jonker 

5 uren 

2-7 

Meubels gereden met twee 

man hulp  

Fransestraat 17 Rosetta Lion, 

Jozef van Zuiden, 

Abraham van 

Zuiden, 

Benjamin van 

Zuiden 

21-05-43 

Arts 

Jonker 

8 uren 

7-1 

Meubels gereden met twee 

man hulp 

Fransestraat 17 Rosetta Lion, 

Jozef van Zuiden, 

Abraham van 

Zuiden, 

Benjamin van 

Zuiden 

02-06-43 

Arts 

Wiebe 

8 uren 

8-2 

Meubels gereden met drie man 

hulp 

Kelfkensbos Alida 

Bronkhorst, 

Jacob Frank 

05-06-43 

Arts 

De Ruiter 

6 uren Meubels gereden met twee 

man hulp 

Kelfkensbos 22 Alida 

Bronkhorst, 

Jacob Frank 

Arts 

De Ruiter 

10 uren Meubels gereden met drie man 

hulp 

Van 

Oldenbarneveltstraat 

47 

Esther 

Jacobsohn, 

Joseph Vromen,  

Elisabeth 

Cutzien, 

Jane Cutzien 

07-06-43 

De Ruiter 

10 uren Meubels gereden met vier man 

hulp 

Hoek Houtstraat 

Hezelstraat 

Helena Egger, H. 

Kroon 

08-06-43 6 uren Meubels gereden met drie man 

hulp 

Broerstraat 35113 Carl Langstadt en 

verwanten 

10-06-43 1 dag Met een paard en wagen 

radio’s gereden114 

Gerard Noodtstraat Synagoge 

 
111 Ook hier ontbreekt het huisnummer. Mogelijk Broerstraat 35, waar Carl Langstadt met zijn 
zoon Fritz woonde. 
112 Onduidelijk. Mogelijk naar Arksteestraat 4, waar SD-informant Felix Fischer woonde? 
113 Ook hier weer geen huisnummer. Waarschijnlijk nummer 35. 
114 Hier gaat het om radio’s die in mei 1943 werden gevorderd. Deze werden op verschillende 
locaties opgeslagen: in de synagoge in de Gerard Noodtstraat, in gebouwen in de Lange 
Nieuwstraat, in ‘Gebouw F’ in de Smetiusstraat, in een gebouw op de Hazenkampseweg, 
Pijkestraat, Berg en Dalseweg, bij de Gezellenvereniging en op het Politiebureau. Zie: RAN 2, 
inv.nr.4800 (Gemeenterekeningen). 
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11-06-43 1 dag Met een paard en wagen 

radio’s gereden 

Gerard Noodtstraat Synagoge 

Wiebe U uren Meubels gereden met drie man 

hulp 

Burchtstraat  

15-06-43 1 dag Met een paard en wagen 

radio’s 

Gezellenvereniging  

16-06-43 1 dag Een wagen radio’s Gezellenvereniging  

17-06-43 1 dag Een wagen radio’s Berg en Dalseweg  

18-06-43 1 dag Een wagen radio’s Gezellenvereniging 

Gerard Noodtstraat 

 

19-06-43 1 dag Een wagen radio’s Hazenkampseweg  

21-06-43 1 dag Een wagen radio’s Hazenkampseweg  

22-06-43 1 dag Een wagen radio’s Hazenkampseweg  

23-06-43 1 dag Een wagen radio’s Gezellenvereniging  

24-06-43 1 dag Een paard radio’s Gezellenvereniging  

25-06-43 1 dag Een wagen radio’s Gezellenvereniging  

26-06-43 1 dag Een wagen radio’s Berg en Dalseweg  

28-06-43 1 dag Een wagen radio’s Berg en Dalseweg  

29-06-43 1 dag Een wagen radio’s Berg en Dalseweg  

30-06-43 1 dag Radio’s rijden   

01-07-43 1 dag Een paard en wagen. Radio’s   

02-07-43 1 dag Een wagen. Radio’s gereden   

03-07-43 1 dag Een wagen. Radio’s gereden Hazenkampseweg  

05-07-43 1 dag Een wagen. Radio’s gereden   

20-07-43 1dag Radio’s  Van politiebureau  

21-07-43 16 uren Met twee wagens, 6 man hulp  Van Unitas 

Naar Synagoge 

Synagoge 

 20 uren Met twee wagens en zes man 

hulp. 

Meubels 

Van Unitas  

23-07-43 20 uren  Met twee wagens en zes man 

hulp gereden  

Van Unitas  

 5 uren Met een wagen meubels 

gereden 

  

24-07-43 20 uren Met twee wagens en zes man 

hulp meubels gereden 

Van Unitas  

27-07-43 9 uren 

1-6 

Met een wagen, 2 man hulp, 

hout en kolen en meubels 

Van Derde Walstraat 

54 Naar Hezelstraat 

 

28-07-43 9 uren 

8-12, 1-6 

Twee man. Meubels gereden 

van Broerstraat 

En kolen van Unitas 

Broerstraat  

29-07-43 5 uren 

8-1 

Met 2 man meubels en kachels 

gereden 

Van Unitas 

Naar Beurtvaart 
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Van Wezel ontving (bruto) over bovengenoemde periode: ƒ 3.898,85 

Uit een vervolgkasboek van 2 augustus 1943 tot 31 december 1945: 

10-09-43 8 uren Radio’s gereden met twee 

man hulp 

Van politiebureau naar 

Gerard Noodtstraat 

 

18-09-43 4 uren Meubels opgehaald Van Jan van Galenstraat 

Naar Lange Nieuwstraat  

Jan van 

Galenstraat 44? 

Sara 

Friedländer? 

21-09-43 8 uren Radio’s gereden   

27-09-43 4 uren Radio’s gereden   

28-09-43 6 uren 

9-12, 

1,5-5,5 

Radio’s gereden   

21-10-43 8 uren Radio’s gereden   

27-10-43 4 uren Radio’s gereden   

28-10-43 6 uren Radio’s gereden   

30-10-43 4 uren Leer gereden Broerdijk 11  

03-04-44 8 uren Met meubelwagen en twee 

man hulp boeken gereden  

Van Oranjesingel 49 Jozef 

Drielsma115 

05-05-44 20 uren Meubels gereden met twee 

wagens en drie man hulp 

Leeuwstraat 69, naar 

Synagoge 

Van Eimeren, 

Berdina 

Jansen116 

06-06-44 10 uren Meubels opgehaald met 

twee man hulp 

Groesbeekseweg 85,  

naar Synagoge 

Albert Cohn 

13-07-44 32 uren Van ’s avonds 7 uur tot ’s 

morgens 3 met wagens 

fietsen opgehaald 

  

27-07-44 15 uren Met drie wagens fietsen 

gereden 

  

 

Over deze periode ontving Van Wezel een bruto bedrag van ƒ 363 

Totaal over beide periodes: ƒ 4.261,85 

 
115 Na de onderduik van het gezin Drielsma was het pand in beslag genomen door een Duitse 
instantie. Er wordt betaald tot 1 juli 1944. Wij weten nu niet zeker welke meubels hier vervoerd 
worden. Maar natuurlijk had het gezin Drielsma bij de vlucht de meubels wel moeten 
achterlaten. Zie ook RAN 2, inv.nr.11901 Vorderingen.  
116 Zij moesten hun huis verlaten nadat er onderduikers opgepakt waren en meer in het 
algemeen vanwege hun verzetswerk. Ook Johanna Jansen, de zus van Berdina en de vrouw van 
Ep Brendel, werd er toen opgepakt, zij werd vermoord in KL Ravensbrück. 


