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De gang naar de Joodse werkkampen en de razzia van 2 

oktober 1942. 

[Laatst bijgewerkt op 20 april 2020] 

 

Belangrijke data 

De data waarop in Nijmegen veel Joodse inwoners werden opgepakt en weggevoerd zijn: 2 

augustus 1942, 16-17 september 1942, 2-3 oktober 1942, 17-18 november 1942 en 9-10 april 1943. 

Over drie van deze voor de beschrijving van de ellende zo belangrijke momenten hebben we een 

artikel op deze site gepubliceerd en ook enkele erbij behorende brondocumenten. Hier volgt een 

vierde artikel: over de gang van Nijmeegse mannen naar de Joodse werkkampen en over hoe die 

mannen op 3 oktober van die werkkampen naar Westerbork werden overgebracht en hoe de 

avond ervoor hun verwanten in Nijmegen werden opgepakt.  

We publiceren dit artikel met enige schroom en terughoudendheid. Nog meer dan bij die andere 

momenten kampten we met veel onduidelijkheden, met een gebrek aan bronnen, en met 

onjuistheden in de bestaande bronnen. Toch hebben we de nodige vaststellingen kunnen doen. 

Hopelijk kunnen we in de toekomst deze, en ook andere publicaties aanvullen op basis van nieuwe 

gegevens en inzichten. Misschien kunnen ook lezers suggesties of bronnen aandragen.   

 

Werkkampen 

In het kader van de werkverschaffing waren in de loop van de jaren dertig door de Nederlandse 

regering werkkampen opgezet. In 1939 werd de Rijksdienst voor de Werkverruiming opgericht, die 

vanaf dat moment de werkverschaffing in allerlei projecten reguleerde.  

In oktober 1941 besloot Seyss-Inquart tot de inrichting van exclusief Joodse kampen.1 Vanaf begin 

1942 werden ‘niet-Joden’ uit steeds meer werkkampen verwijderd en overgeplaatst naar andere 

kampen. Uiteindelijk ontstonden zo circa veertig speciale Joodse kampen. Deze kampen bleven 

onder jurisdictie staan van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, terwijl de feitelijke leiding 

meestal in handen lag van de HeideMij of in een enkel geval van de Grontmij; beide hadden 

dergelijke kampen al vele jaren lucratief geëxploiteerd.2  

In ieder geval “in Amsterdam werden Joodse werklozen al apart geregistreerd. In Rotterdam 

gebeurde ook iets dergelijks: De Deutsche Zeitung van 24 november vermeldt immers dat de 

 
1 Het gaat hier vooral om een bespreking van Seyss-Inquart op 10 oktober 1941 met Böhmcker, Schmidt en 
twee lagere ambtenaren. Daar is men het ook eens over de rol van de Nederlandse Heidemij. Zie o.a. J. 
Presser, Ondergang, deel 1, p.181. De aparte arbeidsinzet van Joden was een thema vanaf mei 1940; zie ook 
vooral daar bij Presser. 
2 Nu respectievelijk Arcadis en Sweco. Het aantal veertig is niet helemaal zeker. De rol van de Grontmij (die 
vooral bezig was op het terrein van de waterhuishouding) bij deze speciale kampen is ons nu niet helemaal 
duidelijk. 
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Diwero, de dienst belast met de wederopbouw van Rotterdam, kort daarvoor alle Joden uit de 

werkverschaffing aan een speciaal project achter Kralingen had ‘zusammengefasst’, waar zij onder 

elkaar bleven, ‘und unter geeigneter Aufsicht erst einmal nützliche Arbeit leisten lernen’.3 Presser 

vermeldt ook een telexbericht van rond dit moment van het Rijksarbeidsbureau aan de 

gewestelijke arbeidsbureaus met het verzoek op zeer korte termijn opgave te verstrekken van de 

aantallen werkloze Joden, maar hij noemt geen exacte datum.4 We mogen aannemen dat ook in 

Nijmegen al van toen af een separate registratie van Nijmeegse Joden is aangelegd, op grond 

waarvan later de oproepen op de deurmatten vielen. Harry van Geuns meldt dat hij al in de lente 

van 1942 met een groepje werkloze Joden werd opgeroepen voor een klus: ‘Ik herinner me nog 

dat ik daar [in de HBS] op een gegeven moment leden van de Duitse Feldgendarmerie zag 

rondlopen. Die kende ik nog van enkele maanden daarvoor, toen ik en andere Joodse mannen voor 

de Ortskommandantur aan de van Schaeck Mathonsingel Spaanse ruiters hadden moeten maken.’5 

Begin 1942 werden de eerste Joodse mannen opgeroepen om zich te melden voor een werkkamp. 

Op zaterdagmorgen (sabbat!) 10 januari vertrokken vanaf het Centraal Station in Amsterdam ruim 

900 mannen naar werkkampen in Drenthe.6 Aanvankelijk ging het alleen om werkloze mannen tot 

50 jaar, maar daarbij moeten we wel bedenken dat veel van deze mannen het jaar daarvoor 

werkloos waren gemaakt. Hun ondernemingen waren geliquideerd, hun marktplaatsen waren 

afgepakt, Joodse artsen mochten niet meer in algemene ziekenhuizen werken, de gemeente had 

de tot Jood bestempelden ontslagen, en zo meer. Presser schrijft over die week: ‘In elk geval ging 

op 7 januari vanwege de directeur van het Rijksarbeidsbureau een circulaire uit aan alle 

directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus; in dit telexbericht maakte hij melding van de 

aanwijzing van 1400 Amsterdamse Joden om naar de voor hen bestemde werkverruimingskampen 

te vertrekken; aangezien op 20 januari een tweede lichting moest verdwijnen en daaronder ook 

niet-Amsterdamse Joden zouden vallen, werd deze directeuren verzocht, vóór 13 januari aan hun 

Amsterdamse collega een opgave te verstrekken van de bij hun bureau ingeschreven, voor 

plaatsing in de werkverruiming in aanmerking komende Joden; een aanvullend telexbericht 

verzocht zelfs om een nominatieve opgave, met vermelding of zij goedgekeurd waren voor zwaar, 

minder zwaar of licht werk. (…); een circulaire van het Rijksbureau maakte noemde als vrijgesteld 

van de uitzending drie categorieën: ‘a. Wettelijk gehuwden met een niet-Joodse vrouw; b. De 

handarbeiders bij een metaal-, textiel- of bontwerkersbedrijf, werkzaam voor de ‘Deutsche 

Wehrmacht’; c. Lompenventers met een vergunning van vóór 1 april 1942. Andere vrijstellingen 

alleen na diverse formaliteiten. Bij deze circulaire bevond zich een lijst met namen en adressen van 

Joden, die niet als werkzoekend bekend stonden, samengesteld door de Joodse Raad. De 36 

 
3 Jacques Presser, De ondergang, deel I, p.181. De Deutsche Zeitung in den Niederlanden wordt daar 
genoemd.  
4 Het archief van het GAB in Nijmegen is verloren gegaan in 1944. 
5 Interview in De Gelderlander van 19 maart 1994. Een vervelende klus: Spaanse Ruiters zijn rollen 
prikkeldraad in houten frames. 
6 De Joodse Raad moest 1.400 mannen aanwijzen, maar kwam met een lijst van 1.075. Hiervan verschenen 
er ongeveer 900 op het station. We hebben het dan over de speciale werkkampen voor Joden. Zeker waren 
er al eerder Joden naar werkkampen gegaan; soms waren er in 1941 werkprojecten speciaal voor Joden 
opgezet, zoals de ophoging van de Joodse begraafplaats in Muiderberg. 
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gewestelijke arbeidsbureaus moesten deze lijsten dan behandelen in contact met de plaatselijke 

vertegenwoordiger van deze Joodse Raad.’7  

Ook hieraan zal het Arbeidsbureau in Nijmegen zeker voldaan hebben; we mogen aannemen dat 

de gegevens hiervoor aangeleverd zullen zijn door de Afdeling Bevolking van de gemeente, terwijl 

zoals in Amsterdam ook de Joodse Raad er bij betrokken zou kunnen zijn geweest. 

De lonen werden uitbetaald aan de echtgenotes of aan de directe familie, maar bij de Joodse 

mannen lagen deze 20% lager8 dan de toch al schamele uitbetalingen in de andere werkkampen. 

In of rond september 1942 werkten er rond de 8.000 Joodse mannen in deze kampen, waarin men 

permanent moest verblijven; daarnaast werkten er Amsterdamse mannen in kampen in de buurt 

van die stad, die ’s nachts naar huis mochten.9   

 

  

Joods Weekblad, 9 januari 1942. Speciale kampen voor werkloze Joden in Nederland, met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als in andere kampen, ‘behalve dat het loon iets lager zal wezen.’ Het lag 20% onder 
dat in andere kampen.  
 
 

 
7 Presser, o.c., p.186, 226. 
8 Ook de zgn. ‘accoordtoelage’ lag 20% lager maar de woonplaatstoelage niet. Zie bijvoorbeeld RAN 368_24. 
In de praktijk lag, zegt Presser, het vaak nog veel lager, of waren de berekeningen niet te vatten, zoals een 
tewerkgestelde in Kamp Wittebrink, Abraham Koster uit Delft, schrijft aan zijn gezin. Zie hierover verderop 
in dit artikel. 
9 In Amsterdam zijn in ieder geval de lijsten bewaard gebleven die de Gemeentelijke Dienst Maatschappelijk 
Hulpbetoon (wat later de Sociale Dienst werd) aanlegde met de namen van aangewezen mannen. Wat 
precies de verhouding was tussen de registraties bij de Sociale Dienst, die bij het Bureau Sociale Zaken en 
die bij het GAB, kunnen we hier nu niet verder behandelen. 
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Joodse werkkampen 

In januari waren er negen Joodse werkkampen opgezet: Diever A en B elk 96, Mantinge (ritueel, 

210 mannen), Vledder (180), Orvelte (96), Gijsselte (210), Stuifzand (96) Geesbrug (210) en 

Kremboong (208), samen 1402 mannen.10 Aanvankelijk werden alleen Joodse werklozen - vaak dus 

werkloos gemaakt - uit Amsterdam opgeroepen in steeds ruimere leeftijdscategorieën en vanaf 

juni 1942 werden Joodse mannen uit heel Nederland, allereerst massaal uit het noorden van het 

land, opgeroepen. De mannen kregen een brief thuis dat zij zich moesten melden voor een keuring 

bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB).11 Het onderzoek in Nijmegen wordt bemoeilijkt doordat 

de archieven van het GAB en de Gemeentepolitie verloren zijn gegaan, terwijl die van de Dienst 

Maatschappelijk Hulpbetoon (vanaf 1943: Sociale Dienst) en van de GGD grote hiaten lijken te 

vertonen. Het aantal Joodse mannen in de kampen groeide dus sterk en daarmee ook het aantal 

kampen.12 

 
10 De lijst in: Presser, o.c., p.185. In het kamp Kremboong iets boven Hoogeveen was de vader van David 
Tokkie, die nu onderzoek doet naar deze kampen, tewerkgesteld. Over diens ervaringen: Werkkampen.nl. 
11 De Gewestelijke Arbeidsbureaus waren per 1 mei 1941 in de plaats gekomen van de Gemeentelijke 
Arbeidsbeurzen. De wnd. Directeur-Generaal van het Departement Sociale Zaken, Theo van Lier, was 
verantwoordelijk voor de Rijksarbeidsbemiddeling. Over de vorming van de arbeidsbureaus en de 
centralisatie van de arbeidsbemiddeling zei hij: Het Arbeidsbureau wordt ‘nu iets heel anders dan wat zij tot 
nu toe was. Zij wordt een van overheidswege geleide selectie van het personeel der bedrijven, die beschikt 
over alle middelen van de moderne techniek en wetenschap. Zij wordt tot een instrument dat gericht is op 
het scheppen van zoo veel mogelijk nuttigen arbeid door de leden der gemeenschap.’ De zoon van Van Lier, 
ook Theo geheten, was tijdens de oorlog enige tijd directeur van het arbeidsbureau in Nijmegen. 
Massaal het eerst in het noorden: zo vertrok op 10 juli 1942 een goederentrein vanuit de stad Groningen 
met daarin 850 Joodse mannen. Zij werden gebracht naar zes werkkampen, waarbij in dit geval ook 
Westerbork zo begrepen werd. Voor een mooie beschrijving: Marten Jongman: Het dossier van de Joodse 
werkkampen in: Raymond Schütz e.a., De deportaties uit Nederland 1940 – 1945, Amsterdam 2017. Vanuit 
de provincie Limburg gingen juist ook relatief heel weinig mannen naar de werkkampen, onder meer omdat 
veel Gewestelijke Arbeidsbureaus niet meewerkten. Zie: Van Rens, H.A.J., De vervolging van joden en Sinti 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, hoofdstuk 3. De leraar van de Joodse 
School in Nijmegen, Goudsmit, was een van de vijf Venlonaren die naar het kamp Overbroek bij Ochten 
werden gestuurd. Ook hij, zijn vrouw en kinderen kwamen begin oktober 1942 in Westerbork terecht. Zie 
ook ons artikel over de Joodse School op deze site. 
12 Op de site Joodsewerkkampen.nl staat een mooie digitale kaart met de locaties en een korte beschrijving 
en soms foto’s. Zij noemen 38 kampen, maar mogelijk zijn er nog iets meer geweest. Van der Oord noemt er 
37, op Wikipedia staan er veertig. Presser noemt daarenboven o.a. ook nog in Groningen: Westpolder, 
Hornhuizen, Westernieland, Sellingerbeets, in Friesland IJbenheer, in Overijssel: Lakeweg,  Alleveer, 
Kloosterhaar, Beenderrebben, Twilhoek, in Gelderland: De Prerik, 't Camphuyzen, in Noord-Brabant: 
Baarnschot, Lage Mierde, Wanroij en in Limburg: Sevenum, Heythuysen, Hunsel. Presser trof een lijst aan 
met deze namen. Ook Lion Tokkie noemt op zijn website Werkkampen.nl deze namen en nog enkele, o.a. bij 
Venray. Dit is voor ons nog niet geheel helder. Zo gingen vanuit Nijmegen wel arbeiders naar kamp 
Camphuysen in de buurt van Zevenaar en ook naar zeker twee kampen bij Wanroij, maar wij zijn er eigelijk 
zeker van dat zij geen Joodse inwoners van Nijmegen waren. De tewerkgestelden in Wanroij ontvingen 
bijvoorbeeld het normale loon zonder de 20% aftrek. Herman van Rens schrijft dat in de provincie Limburg 
de kleine joodse werkkampen in Sevenum, Hunsel en Heythuysen korte tijd hebben bestaan. Van Rens, 
H.A.J., De vervolging van joden en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, 
p.116 (noot 42) ook als pdf beschikbaar. 
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De meeste kampen waren volgens een vast patroon opgezet. Uit: Niek van der Oord, Jodenkampen, Kampen, 

2003, 2007. 

De verrichte werkzaamheden stonden normaal gesproken onder de competentie van de Heidemij, 

die in verschillende steden kantoor hield. De inspecteurs hielden toezicht op de kampen. De Joodse 

Raad zorgde vaak voor de namenlijsten. Ieder kamp had een kok-beheerder en in de loop van 1942 

kwam er in ieder kamp een commissie van vertrouwensmannen. De kok-beheerders kregen in 

augustus een speciale opleiding in het kamp Erica in Ommen. Voortaan bestonden de kampen uit 

meestal vier Abteilungen, de barakken en iedere Abteilung had een Caput. Tijdens de opleiding 

leerden de kampbeheerders wat de bedoeling was: ‘De kampbeheerder draagt daarvoor zorg dat 

deze caputs in den korst mogelijken tijd die commando’s beheerschen die noodig zijn om de in zijn 

kamp verblijvende joden in de gewenschte orde en discipline bij te brengen.’13 

Op de plaatsing in de kampen en op de uitvoering van de maatregelen hield het Bureau voor Sociale 

Zaken in Amsterdam toezicht. In allerlei situaties moest overlegd worden met dit Bureau, 

bijvoorbeeld in geval van ernstige ziekten of bij verzoeken om verlof, die overigens bijna altijd 

afgewezen werden. Het Bureau moest altijd een machtiging vragen van de Beauftragte für die 

Stadt Amsterdam, Böhmker, vanaf juni 1942 aan zijn plaatsvervanger Schröder.14 Wij weten niet 

precies in hoeverre de beslissingsbevoegdheid daar bleef liggen toen vooral vanaf juni 1942 steeds 

meer niet-Amsterdamse Joden naar de kampen gingen. 

De situatie was in de kampen natuurlijk altijd al beroerd, maar wel aanvankelijk in het ene kamp 

meer dan in het andere - op den duur was het overal ellende. De genoemde in Erica verspreide 

instructie beschrijft de dagindeling: ‘5:30 uur wekken – 5:35 wordt afdeelingswijze aangetreden 

voor de barakken – 5:45 afdeelingswijze wasschen en bedden opmaken – 6:10 appel voor het eten 

– Onder het toezicht van den caput neemt iedere jood zijn eten in ontvangst. Gedurende het eten 

is het spreken verboden. Wordt dit verbod overtreden dan wordt de betrokken jood buiten de 

 
13 Weergave van pagina 1 van de Instructie in: Niek van der Oord, Jodenkampen, Kampen, 2003, 2007. 
14 Schröder had veel functies: hij was ook Beauftragte voor de provincie Overijssel en verving in Gelderland 
in deze cruciale periode de Beauftragte Schneider. 
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eetgelegenheid geplaatst en hem dus de rest zijner maaltijd onthouden.’ Enzovoort. Af en toe zijn 

er brieven getraceerd die mannen schreven. Deze brieven geven soms een iets te rooskleurig 

beeld. De brieven werden in veel gevallen gecensureerd. Bovendien was het er de mannen veel 

aan gelegen de situatie aan hun partners niet te zwart te schilderen, iets wat we ook soms zien bij 

de briefkaarten die uit de deportatietreinen zijn gegooid. De aan de vrouwen uitgekeerde 

bedragen werden ook steeds lager. ‘Diezelfde vergadering van 25 juni bespreekt “op een 

opmerking uit de vergadering” de grote armoede in vele gezinnen van tewerkgestelden, alsook 

“het uitermate ernstige feit”, dat in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe alle mannelijke 

Joden van 18 tot 55 waren opgeroepen, na een keuring door niet-Joodse artsen, leden van de 

nationaalsocialistische artsenkamer - een keuring “op uiterst summiere wijze”. De heer Van Delft 

zond trouwens op dezelfde dag zijn circulaire nr. 11.225 aan de gewestelijke arbeidsbureaus met 

de mededeling, dat voortaan arische artsen moesten keuren, aangewezen door de provinciale 

Beauftragten van de Rijkscommissaris; bovendien moesten er op 31 juli 6000 Joden in de kampen 

zitten. De zaak was hiermee practisch de Joodse Raad geheel uit handen genomen.’15 Ab van der 

Linden was geïnterneerd in Molengoot en vertelt later: ‘We moesten elke dag de hei op om putten 

te graven en als 'beloning' kreeg mijn vrouw een postwissel van de Heidemij thuis ten bedrage van 

f. 0,08 (inderdaad acht centen) en één van f. 0,07! Voor zover ik mij kan herinneren verbleef ik ca. 

6 weken in dat kamp. Het hoogste bedrag dat mijn vrouw mocht innen was f. 0,11 (elf cent). Wij 

hebben dat zuiver als een vernedering ervaren: Je bent niets waard en je betekent nog minder 

(...).’16  

Duizenden mannen waren geïnterneerd in de kampen, maar vanuit de kampen werden ook steeds 

meer mannen overgebracht naar Westerbork. Het merendeel van de tewerkgestelden in de 

kampen Geesbrug, Kremboong, Diever A, VI, Diever B zijn reeds naar Westerbork vertrokken, 

schrijft Guus van der Wijk, zelf geïnterneerd in Kamp Elsloo, op 21 juli 1942 aan zijn vrouw.17 Maar 

de grote ruimactie stond voor 2 oktober 1942 gepland, later werd dat 3 oktober: op Sabbat en 

bovendien was het die dag Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, misschien zou dat nog wat meer pijn 

kunnen doen. 

Rauter kondigde zijn bedoelingen duidelijk aan in een brief van 24 september aan Himmler, waarin 

onder meer: ‘In den Niederlanden gibt es eine sogenannte “Werkverruiming”, eine dem 

Niederländischen Sozialministerium unterstehende Arbeitseinrichtung, die Juden zu 

verschiedenen Arbeiten in geschlossenen Betrieben und Lagern erhält. Wir habe diese 

Werkveruimingslager bisher nicht angetastet, um die Juden dahinein flüchten zu lassen. In diesen 

Werkveruimingslagern sind ca. 7.000 Juden. Wir hoffen bis zum 1. Oktober auf 8.000 Juden zu 

 
15 Jacques Presser, o.c., p.196. De keuringen werden aanvankelijk gedaan door Joodse artsen, later waren 
dat NSB-artsen die in dienst waren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Omdat in Nijmegen in de zomer de 
eerste mannen naar deze kampen werden gestuurd, menen wij dat nooit keuringen zijn verricht door Joodse 
artsen, maar mogelijk wel aanvankelijk door artsen van de GGD. De arts David Hollander werkte weliswaar 
nog in november 1941 voor de GGD, maar na die maand zien wij zijn naam niet meer in de dossiers van de 
GGD. Van belang hier zijn RAN 575_52, 553 en 54. Ook in Nijmegen worden de keuringen vanaf ergens in de 
zomer uitgevoerd door NSB-artsen. Hierover verderop nog een enkele opmerking. 
16 Ab van der Linden uit Diemen, in: 1995 12/3, Rondom den Herdenbergh. 
17 De brief wordt geciteerd in: Niek van der Oord, o.c., p. 106. Het zou gaan om rond de 1000 tewerkgestelden 
die in de loop van de zomer werden overgebracht naar Westerbork, dat vanaf 1 juli een Durchgangslager 
was geworden. 
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kommen. Diese 8.000 Juden haben ca. 22.000 Angehörige im ganze Lande Holland. Am 1. Oktober 

werden schlagartig die Werkveruimingslager von mir besetzt und am selben Tage die Angehörigen 

draussen verhaftet und in die beiden grossen neuerrichteten Judenlager in Westerbork bei Assen 

und Vught bei Hertogenbusch eingezogen werden. Ich will versuchen, anstatt 2 Zügen je Woche 3 

zu erhalten. Diese 30.000 Juden werden nun ab 1. Oktober abgeschoben. Ich hoffe, dass wir bis 

Weinachten auch diese 30.000 Juden weg haben werden, sodass dann im ganzen 50.000 Juden, 

also die Hälfte, aus Holland entfernt sein werden.’18 Een brief van man tot man. 'Sehr gut’, 

krabbelde Himmler na ontvangst van de brief verheugd in de kantlijn. Al eerder, op 29 augustus 

1942 had de wnd. directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau, J.A. Knetsch, ‘in opdracht van de 

Beauftragte des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam de directeuren van de gewestelijke 

arbeidsbureau’s per telex erop gewezen dat de oproeping van Joden voor de 

werkverruimingskampen in versterkte mate diende te worden doorgevoerd, “men stelt zich ten 

minste een verdubbeling van de oproepen voor”. Het is duidelijk: wil men Westerbork met een 

‘besondere Aktion schlagartig belegen’ met vele duizenden Joden, dan moet men die vele 

duizenden eerst ter beschikking hebben’, schrijft Jacques Presser.19 De kampen werden dus 

ontruimd in de heel vroege ochtend van 3 oktober; de Ordnungspolizei - soms worden in dit 

verband ook SS-bataljons genoemd - omsingelde daartoe tevoren de kampen. Te voet, met 

vrachtauto’s en bussen werden de mannen afgevoerd. Er was voor zover bekend geen Nederlandse 

politie bij betrokken, maar die had het die nacht ook druk. In 80 steden en dorpen, waaronder 

Amsterdam en Nijmegen, werden diezelfde ochtend de huizen binnengevallen van de verwanten 

van deze mannen. 

 

   

Leden van de Grüne Polizei ofwel Ordnungspolizei toen o.l.v. O. Schumann. Ernaast: Werkkamp Conrad. 
 

 
18 De brief wordt aangehaald door Presser, Van der Oord en is integraal te vinden op de website Tracesofwar. 
19 J. Presser, o.c., p.300. In dit kader moeten wij waarschijnlijk ook de razzia in Nijmegen op 16 september 
1942 bezien. 
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Nog meer Ordnungspolize. Foto rechts: v.l.n.r. Harster, Demelhuber, Deppner en Rauter. 

 

Aus der Fünten - Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung - maakt in een Einsatzbefehl für Amsterdam van 2 oktober nog eens duidelijk, 

waarop het betrekking heeft: op de ‘Gesamtevakuierung’ van de Joden in de 

werkverruimingsdienst ‘einschliesslich Angehörigen’.20 

 

Joodse mannen uit Nijmegen naar de werkkampen 

Op 15 juli 1942 kregen op veel plaatsen Joodse mannen van de geboortejaarklassen 1887-1926 

een oproep om zich te melden, op 18 augustus kwamen daar nog de mannen bij die tussen de 55 

en 66 jaar waren. De leeftijdsondergrens was hier dus 18, maar was ook lange tijd 16. Zo moet dat 

zeker ook in Nijmegen zijn gegaan. Het systeem van vrijstellingen, Sperren, dat vanaf toen door 

steeds meer Joden werd aangegrepen om te ontkomen aan de gang naar Westerbork en aan de, 

wat heette, ‘tewerkstelling in Duitsland’, werd in deze periode opgetuigd, maar had bij deze 

oproepen formeel geen betekenis.21 Toch lijkt het er op dat juist degenen die even later waren 

voorzien van deze overigens zeer tijdelijke Sperren ook nu niet opgeroepen werden. Wij menen nu 

dat uit Nijmegen in deze zomer ongeveer 33 mannen naar een Joods werkkamp zijn gegaan. 

Eigenlijk waren er tot in de loop van 1941 maar weinig werklozen van Joodse herkomst in 

Nijmegen. In 1939 was de Rijksdienst voor de Werkverruiming opgericht, die vanaf dat moment de 

werkverschaffing in allerlei projecten reguleerde. Veel Joodse mannen van Nijmegen hadden een 

kleine zaak, enkelen een groot bedrijf. Het merendeel van de vrouwen had geen betaald werk, 

anderen werkten op kantoor, in de zorg enzovoort. Enkele arbeiders en jonge jongens waren 

 
20 Uitgebreider geciteerd bij Presser, o.c., p.300-301. 
21 Het systeem van het uitgeven van Sperren kwam net in deze periode pas op gang. Het ging hier eigenlijk 
om de vrijstelling voor ‘tewerkstelling in Duitsland’. Wij komen hierop terug in een publicatie over de gang 
van Joden uit Nijmegen en grote delen van Nederland naar het KL Herzogenbusch (Vught) in april 1943, toen 
de Sperren hun betekenis hadden verloren. Presser geeft meerdere voorbeelden van de samenstelling van 
de lijsten voor de werkkampen door de Joodse Raad, waarbij wel duidelijk was wie er werd ontzien. 
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werkloos en waren eerder in de werkverruiming terecht gekomen, zoals Louis Glaser, Emanuel 

Tokkie, David Tokkie en Frits Polak.22  

We menen dat deze 33 mannen uit Nijmegen uitsluitend naar drie kampen gingen, namelijk 

Molengoot (Hardenberg), Vledder (bij het dorp Vledder) en Wittebrink (Hummelo), als we even 

afzien van Jacob Zaligman, over wie we eerst spreken. 

 

Jacob Zaligman in Kamp Linde  

Aanvankelijk dachten wij dat al in april 1942 acht Joodse mannen uit Nijmegen tewerkgesteld 

waren in Kamp Linde in de schrale bossen ten zuiden van Zuidwolde. Wij troffen bonnen aan van 

het vervoer van dit aantal vanuit Hoogeveen op 15 april daarheen en op 1 mei 1942 weer van Linde 

naar Hoogeveen.  Totdat we ergens een lijstje vonden van de acht mannen die er geplaatst waren. 

Twee mannen kwamen helemaal niet uit Nijmegen, de andere zes waren geen ‘Joodse’ inwoners. 

We waren op een vals spoor gebracht door de informatie op de site Joodsewerkkampen.nl, die 

stelt dat het kamp al op 10 januari werd getransformeerd van een ‘algemeen’ werkkamp in een 

‘Joods’ werkkamp. Wij veronderstellen nu dat dit op 2 of 3 mei 1942 moet zijn gebeurd. 

Wel werd in augustus 1942 Jacob Zaligman in dit kamp geïnterneerd. Hij was op 15 juli getrouwd 

met Gezina de Haas. Hij heeft zich toen weliswaar bij de Gemeente Nijmegen aangemeld, maar 

was er nog niet formeel ingeschreven. We nemen aan dat hij de oproep om naar Linde te gaan in 

Meppel heeft gekregen, waar hij tot dan woonde. ‘Japie werd op 20 augustus 1942 samen met 

veel andere jonge Meppeler joden via het Werkkamp Linde naar Westerbork gebracht. Niet lang 

daarvoor stond hij met de heer Zandbergen in het portiek te praten en zei toen: “Als we 

terugkomen, dan rook ik alleen nog maar sigaren van één gulden per stuk.” Hij is nooit meer 

teruggekomen. Via Westerbork verdween hij naar Kdo Sosnowice, waar hij op 1 november 1943 

overleed.’23 

  

Jacob Zaligman. Bron: Joodsmonumentmeppel.nl 

 

 

 
22 Hun namen komen vaker voor in het archief van de Dienst Werkverruiming, RAN 368. Dit archief zal in het 
vervolg geregeld genoemd worden. 
23 Uit: Site Joodsmonumentmeppel.nl. Op de systeemkaart van de Joodse Raad staat dat hij al op 18 augustus 
in Westerbork aankwam, hoewel er misschien ook 20 of 28 kan staan. Dan zou hij niet op 20 augustus maar 
iets eerder van Meppel zijn weggevoerd. Dat hij van Linde kwam staat ook op deze kaart vermeld. Hoe dan 
ook was hij maar kort in Kamp Linde. 
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Kamp Molengoot 

Kamp Molengoot ligt ten westen van Hardenberg tussen de Allemansweg en de Jachthuisweg, aan 

wat nu de Luggersweg is. Het is nu een schraal bos met een mooi monument. Volgens Egbert de 

Lange, die ook daarvoor al als hulpkok werkte in het werkkamp, werden de werklozen uit met 

name Scheveningen eind maart of begin april 1942 vervangen door Joden. In een terugblik uit 1999 

geeft hij een nogal rooskleurig beeld van de omstandigheden in het kamp. Hij maak daarbij echter 

geen onderscheid tussen de eerste twee maanden en de periode erna. Hij vergeet ook dat hij 

natuurlijk een heel andere positie had dan de zojuist aangehaalde Ab van der Linden of Flip Sliers, 

wiens brieven over het leven in het kamp zijn uitgegeven. Zeker is dat de situatie aanvankelijk niet 

zo deprimerend was als later, al gold dit niet voor alle werkkampen. ‘De joden waren redelijk vrij, 

ze konden het kamp bijvoorbeeld verlaten om naar Hardenberg te fietsen. Daarvoor werden dan 

de dienstfietsen gebruikt. Diezelfde fietsen werden ook wel eens gebruikt om ermee vandoor te 

gaan, om een onderduikplek te zoeken. Van één persoon kregen we na zijn verdwijning een brief, 

waarin hij schreef dat hij naar Almelo was gefietst en dat de fiets in de rijwielstalling stond. Het 

stallingbewijs had hij bijgevoegd.’ En enkelen kregen, zo zegt hij, hun vrouwen op bezoek. ‘Die 

kwamen 's morgens met de trein in Hardenberg aan, ontmoetten hun mannen buiten het kamp, 

en gingen 's avonds weer met de trein terug. Exerceren hoefden de joden ook niet. Kok/beheerder 

Abspoel was wel eens een weekje naar kamp Erika bij Ommen gegaan, om te leren hoe je met 

joden moest exerceren, maar veel kwam daar niet van terecht.’24 Er werden ook wel eens 

inspecties uitgevoerd door zogeheten Culturele Werkers, die zagen het ook niet al te zwaar in. Over 

Molengoot meldt zo’n bezoeker, uit Zwolle, hiermee in lijn: ‘Ook in Hardenberg was de stemming 

goed te noemen’, maar er waren er die week vier weggelopen. Ze wisten dat ze dan naar een 

strafkamp moesten, ‘maar dit zegt ze heel weinig’. Ook merkte de bezoeker tot zijn schrik, dat 

enige Joodse vrouwen, nota bene zonder ster, hun mannen hadden bezocht - nog wel per spoor.25 

Het zijn de buitenstaanders, soms de regelaars, met zo hun eigen blik, hun valse ideologie. 

Maar Flip Spier schrijft al op 1 mei 1942: ‘Lieve Vader en Moeder. (...) Ik heb nu ander werk, maar 

ook zwaar. En dan die verschrikkelijke honger. Kom in geen geval naar mij toe. Dit kan de ernstigste 

gevolgen hebben. Er is al een kamp bedreigd met overbrenging naar Duitsland, omdat er 2 op hun 

werk even zijn weggelopen. We mogen ook nu niets meer kopen bij de boeren. Maar scharrelen 

toch nog wel. (...) Maar kop op.’26 En geëxerceerd werd er wel degelijk. Een toen jong meisje, ze 

woonde op een boerderij op ruim 200 meter van het kamp, zag hoe de mannen iedere ochtend 

vroeg in gelid wegmarcheerden en zo ’s avonds terugkeerden. Ze bezorgde soms onder de 

omheining door brieven bij de kampbewoners of ontving die van hen om door te sturen.27 

Vanaf 31 mei waren er, menen wij, voortdurend mannen uit Nijmegen in Kamp Molengoot bij 

Hardenberg, maar voor de eerste weken is de enige indicatie daarvoor een nota die de Gemeente 

 
24 In: De Sallander - 10 november 1999, aangehaald in: Hummelo.nl/Molengoot. En op de cursus in Ommen 
werd zeker wel een en ander geleerd. 
25 De verklaring van deze ‘bezoeker’ wordt aangehaald bij Presser, o.c., p.202. 
26 Flip Slier, Fragmenten uit zijn brieven, in: Vrij Nederland, 23 mei 1998. De brieven zijn uitgegeven, 
oorspronkelijk in het Engels onder de titel Hidden letters’, momenteel alleen antiquarisch leverbaar. 
“Op slaag na is het een heus concentratiekamp. Wij zijn net slaven”, zo schreef hij. Fragmenten uit de brieven 
op: Hardenberg.nl/molengoot. 
27 Jannie Wiegman van de Stichting Joods Werkkamp De Molengoot Hardenberg sprak met haar. 
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Nijmegen ontvangt op 28 april 1943 van de Rijksdienst voor Werkverruiming. Het gaat dan om 

‘geneeskundige behandeling gedurende het dienstjaar 1942 van gehuisveste arbeiders, afkomstig 

uit Uw gemeente’. De kosten bedragen voor Werkkamp Molengoot over het tijdvak 31 mei tot 3 

oktober 1942 ƒ 5,88, waarbij ieder tijdvak wordt aangegeven. De arts was steeds J. Fraser.28 Voor 

de periode vanaf maandag 29 juni t/m zaterdag 1 augustus hebben we iets meer houvast: dezelfde 

Rijksdienst stuurt een nota voor de huisvestingskosten voor dit Kamp over 70 mandagen, het gaat 

hier om 35 dagen; dit zou dan gaan om 2 mannen.29 Iets dergelijks zien we ook voor zondag 2 

augustus t/m zaterdag 29 augustus: wij zien ook een berekening (niet de huisvestingskosten maar 

de berekening van de werkdagen en de betaalde lonen) voor het tijdvak 31 augustus tot 3 

oktober.30 Het gaat dan wel alleen over het object Collendoornerveen en alleen over B-arbeiders, 

wij weten niet helemaal zeker of er daarbuiten nog andere berekeningen waren. De mannen in het 

Kamp Molengoot werkten vaak in het werkverruimingsproject Ruilverkaveling Gemeente 

Hardenberg, Collendoornerveen, maar het lijkt erop dat zij ook wel elders werden ingezet. Het 

object wordt apart geadministreerd, omdat de subsidiestroom los van andere objecten verloopt. 

Op een lijst van de gemeente31 wordt Collendoorn apart genoemd naast Molengoot en ‘Joodse 

Werkkampen Drenthe’.32 Op deze berekening gaat het aanvankelijk om drie mannen en in de 

laatste week nog over één man. 

 

Fragment Afvoerlijst Amsterdam Jodenkampen, Molengoot, Vledder, 3 september 1942 met reden van 
afvoer van de lijst. Bron: Stichting Joods Werkkamp Molengoot. Afvoer door vlucht, keuring, vrijstelling. 

 

We kennen nu slechts de naam van één Nijmeegse inwoner die in het kamp was, en wel door een 

brief en door een loonzakje met zijn naam.33 Jean Reinders schrijft op 13 september 1942 na de 

Bekendmaking34 van 12 september te hebben gelezen een brief aan de Gemeente, waarin hij 

 
28 RAN 368_26 
29 Ibidem. 
30 RAN 368_128. 
31 RAN 368_24 
32 Voor de gemeente Nijmegen gaat het dan naast Molengoot om Kamp Vledder, Linde, Diever en mogelijk 
De Fledders. 
33 Kladje van H. de Vries met aantekening:  loon ƒ 2,71, rentezegels ƒ 1,10; 19 september 1942. En een 
hulpstaat van de HeideMij: ‘Jean Reinders, werkweek 14 -> 19 september 1942; Ambtsgebied Heidemij ’s 
Heerenberg’, waarin bevestigd wordt dat het bedrag is overgemaakt naar ‘belanghebbende’. Beide in RAN 
368_86. 
34 Het gaat hier om de Circulaire van Lentz, Hoofd RIBR: ‘Tewerkstelling van Joden; verklaring voor de 
vaststelling van een gemengd huwelijk. De betreffende personen moesten zo’n verklaring afleggen tussen 
15 en 25 september 1942, in Amsterdam tot 1 oktober’. Dat dit juist in deze twee weken afgehandeld moest 
worden, zou goed te maken kunnen hebben met de voorgenomen acties. 
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vrijstelling van tewerkstelling vraagt omdat zijn ouders ‘gemengd’ gehuwd zijn. ‘Mijn vader is Ariër 

en mijn moeder een Joodse vrouw. (...) Ik vertoef nu al ± 3 ½ maand35 in het Kamp en heb 

verschillende malen over deze kwestie geschreven, doch daar ik veronderstel dat ’t verbazend druk 

was op die bureaus had ik tot nog toe geen antwoord ontvangen!’36 Op 21 september stuurt 

burgemeester Van der Velden een antwoord. Hij laat weten dat Jean buiten de procedure staat 

van de aanmelding als gemengd gehuwde, daar hij immers ongehuwd is. Maar hij kan wel een 

verzoek indienen om als GI geregistreerd te worden. ‘Mocht U meenen door Uwe destijds 

ingediende verklaring waarin U o.a. vermeldde tot de joodsch-kerkelijke gemeente te behooren, 

ten onrechte als Jood te zijn geregistreerd, dan gelieve U zich allereerst te wenden tot de Joodsche-

kerkelijke gemeente te Nijmegen om een bewijs dat U op en na 9 mei niet tot deze gemeente 

behoorde.’ Iemand schrijft erbij: ‘Heeft reeds stempel op P.B. (…) à 17 september 1942 te 

Amsterdam no. 30459.’ Iemand anders weer: ‘Zal bij Rijkscommissaris verzoek indienen om als G I 

aangemerkt te worden. Van den uitslag zal hij mededeling doen.’37 Hij komt in ieder geval vrij vóór 

de fatale datum.  

 

 
Fragment van de brief van Jean Reinders uit Molengoot. 

 

Na vertrek uit Molengoot kan Jean Reinders gaan werken in Hatert, van eind oktober 1942 treffen 

we een hulpstaat vanwege werk in de grondverbetering Hatert.38 Maar pas op 13 maart 1943 

stuurt Lentz de formele bevestiging dat Jean daar geregistreerd wordt als ‘GI’.39 Niet veel later 

komt het gezin terecht op door de Afd. Bevolking van de Gemeente Nijmegen opgestelde ‘Lijst van 

gemengd gehuwde joden, aan wie door de gemeente mogelijk ondersteuningsbetalingen worden 

 
35 Hij zou er dus ook vanaf 31 mei tewerkgesteld zijn. 
36 Brief in: RAN 2_40198 vrijst. tewerkst. Joden gemengd huwelijk 
37 Ibidem. 
38 RAN 368_87. 
39 RAN 2_40193: Verordening 1941/6, registratieplicht voor mensen met een of meer Joodse grootouders, 
uitgevoerd door Afd. Bevolking. GI: afstamming van twee Joodse voorouders. 
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gedaan. Hierbij is geen opgave gedaan van personen, waarvan bekend is, dat zij een goedbetaalde 

betrekking genieten’. Het ging hier om 28 gezinnen.40  

 

    

Twee foto’s van kamp Molengoot. De datering van de foto’s in ons niet duidelijk. Bron: St. Joods werkkamp 
Molengoot, Hardenberg. 

 

Helemaal in strijd hiermee is de inhoud van een brief van de Rijksdienst voor de Werkverruiming 

aan de gemeente Nijmegen volgens welke er in ieder geval van 30 augustus t/m 3 oktober veel 

grotere aantallen mannen uit Nijmegen in Molengoot gehuisvest waren: tot en met 16 september 

waren er 14 mannen en vanaf 17 september waren er 26 mannen, vanaf 29 september 27 

mannen.41 Het lijkt erop dat de Rijksdienst hier een vergissing maakt en dat men hier doelt op 

Kamp Wittebrink bij Hummelo. Meer hierover in de paragraaf over Kamp Wittebrink. 

Het Kamp Molengoot wordt op 3 oktober 1942 ontruimd. De mannen moesten in marstempo 

marcheren richting Hardenberg naar het station aan de andere kant van de plaats, vier kilometer 

van het kamp. Een van de weinigen die dit drama overleefd hebben, Ab van der Linden, vertelt: 

‘Oktober 1942, ik meen de 14e, nam de SS ons mee. Wij gingen, bewaakt door deze gewapende 

SS’ers lopend naar het station in Hardenberg, om per trein naar Zwolle getransporteerd te worden. 

Ik herinner me nog dat bewoners van Hardenberg ons nakeken, sterkte toewensten ... of de andere 

kant opkeken, deden of ze niets zagen. Ook waren er mensen die een stille wenk gaven. De 

Hardenbergers hebben mij niet de indruk van vijandschap of vriendschap kunnen geven. De angst 

speelde eigenlijk iedereen parten. Op het station van Zwolle werden we uitgejouwd door een stel 

Duitse matrozen die de andere richting uitgingen.’42 Egbert de Lange herinnert zich, laten we 

zeggen vanuit een andere positie: ‘Op een avond kwam een compagnie Duitsers in het kamp, 

zogenaamd op doorreis. De volgende morgen hebben ze alle joden meegenomen naar 

Westerbork. Na het ontbijt konden die hun spulletjes pakken waarna ze onder begeleiding werden 

afgevoerd. (...) Ze reageerden heel gelaten op de mededeling dat ze naar Westerbork gingen.’ ‘We 

hadden 24 kamers in het kamp, elk voor 8 personen, maar niet alles zat vol. De groep van 20 Duitse 

militairen moest ongeveer 150 joden lopend begeleiden naar het station in Hardenberg.’ Ook de 

getuige die we net aanhaalden, het toen nog zo jonge meisje, herinnert zich vol afgrijzen hoe de 

 
40 RAN 2_40200. De lijst is van 23 november 1943. 
41 RAN 368_148. Wij moeten concluderen dat bij de razzia van 16 september 1942 twaalf mannen werden 
opgepakt die niet naar Westerbork, maar naar Kamp Wittebrink bij Hummelo werden gedeporteerd, 
waarover verderop meer. Zie ook ons artikel over deze razzia op deze site.  
42 Ab van der Linden, Diemen - Rondom den Herdenbergh, 1995, nummer 12/3. 
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groep mannen die dag weer het kamp uit marcheerden, maar nu in een andere richting.43 De 

mannen zullen van station Zwolle verder gegaan zijn per trein of per bus, het was toen een grote 

chaos. Het laatste stuk hebben ze hoogstwaarschijnlijk weer te voet afgelegd. In deze nacht was 

Philip (Flip) Slier uit het kamp ontsnapt. Hij had de genoemde brieven vanuit het kamp gestuurd 

die bijna allemaal bewaard zijn en door een aannemer werden teruggevonden in de spouwmuur 

van het huis in Amsterdam. Zelf is hij later op het station aangehouden en op 20 februari 1943 naar 

Vught overgebracht, van daar op 30 of 31 maart naar Westerbork, en dan op 6 april naar Sobibor. 

Een straftransport was het, maar was niet alles een straf? 

 

Kamp Vledder 

 

Kamp Vledder ingang, datering ons onbekend. Foto: Joodsewerkkampen.nl 

 

Werkkamp Vledder lag net buiten het dorp Vledder aan de Middenweg, halverwege tussen 

Hoogeveen en Heerenveen. De beheerder van het kamp was De Bruyn. Hoewel volgens sommige 

literatuur over de kampen het regime niet in alle kampen in de beginperiode buitengewoon streng 

was, was dat hier wel het geval, aldus Piet Groenteman, die er tewerkgesteld was.44  

Hier is het wel duidelijk wie er uit Nijmegen kwamen. er. Drie mannen uit Nijmegen zijn er 

tewerkgesteld, mogelijk vanaf 5 juli 1942, in ieder geval vanaf 19 juli 1942 totdat zij op 3 oktober 

’s morgens om 4 uur werden weggevoerd. Hier is de arts vanaf 5 juli tot 3 oktober voortdurend 

W.A. Weisfelt.45 In hetzelfde dossier vinden we een nota van de Rijksdienst voor de 

huisvestingskosten over 19 juli t/m 1 augustus 1942, aantal mandagen: 39 en een nota over 2 

augustus t/m 29 augustus, totaal 84 mandagen. Het gaat dan over drie mannen.46 Op 3 september 

wordt ƒ 1.- ingehouden over het loon van Liebman Bos47 die hij op 13 oktober 1942 weer 

terugontvangt volgens een door hem getekende kwitantie. Door hem getekend? Nee, daar staat 

wel een handtekening L. Bos, maar het zal die zijn van Irene Krause, zijn vrouw, die als een van de 

weinige verwanten van de mannen in de werkkampen niet bij de razzia in Nijmegen in de nacht 

van 2 op 3 oktober werd opgepakt. Zij en hun beide kinderen werden opgepakt bij de razzia van 

 
43 Jannie Wiegman van de Stichting Joods Werkkamp Molengoot Hardenberg sprak met haar. 
44 Zie het hoofdstukje over dit kamp op Joodsewerkkampen.nl. Daar ook nog twee foto’s. 
45 RAN 368_26. 
46 Ibidem. 
47 RAN 368_ 82. 
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17 november. Ze zullen elkaar niet meer zien: hij zelf was op 3 oktober ‘afgevoerd’ naar 

Westerbork, op 22 oktober werd hij vermoord. Eigenlijk stond er op de kwitantie als datum 7 

oktober, maar die is vervolgens gepostdateerd. Ze tekent ook een kwitantie van 40 cent. Op de 

weekstaat van 28 september tot en met 3 oktober 1942 is ook nog eens bij L. Bos ƒ 1.- ingehouden 

voor een schop; het bedrag wordt op 7 oktober 1942 afgeboekt.48  

In de stukken bevindt zich ook een ‘hulpstaat’ betreffende niet op het werk uitbetaalde lonen over 

de week 28 september – 3 oktober 1942 voor Liebman Bos, Louis Meijer en Joseph Prins vanwege 

de RDW Inspectie Assen.49 Voor de Rijksdienst was deze Inspectie verantwoordelijk voor het Kamp 

Vledder en andere kampen in de buurt, waarschijnlijk alle kampen in Drenthe. De werkzaamheden 

betroffen in die week het rooien van aardappels, zoals dat in meer kampen in die weken het 

belangrijkste werk was. Willems, de administrateur en inspecteur voor onder meer dit kamp, 

tekent.50 Aan de gemeente Nijmegen werd hiervoor ƒ 20,93 overgemaakt. Achter de naam van 

Liebman Bos staat wel een soort handtekening. Mogelijk heeft zijn vrouw, Irene Krause, die nog 

wel in Nijmegen verbleef, het geld in ontvangst genomen en getekend. We weten niet wat er met 

het geld is gebeurd dat niet werd uitgekeerd. In de boekhoudstaat van de Gemeente betreffende 

de werkverruiming zien we dat de bedragen op 19 oktober in kas worden genomen.51 

 

 

Fragment Afvoerlijst Jodenkampen, Amsterdam, betr. Vledder, 3 september 1942 met reden van afvoer 
van de lijst. 

 

De drie mannen zijn dan al afgevoerd. Zaterdagmorgen in alle vroegte werden de joden 

weggevoerd. De in de buurt van het kamp wonende Aaltje Jacobs was er getuige van. 'We werden 

's morgens om kwart over vier wakker van lawaai. Het was vooral geschreeuw, gejoel en gevloek.'52 

 
48 RAN 368_86. 
49 Ibidem. 
50 Willems woonde in Frederiksoord, vlakbij Vledder. Over de ontruiming zei hij: 'Op een morgen kwam ik bij 
het kamp en toen was iedereen al weg. Men vertelde dat ze in alle vroegte door een bus zijn opgehaald.' 
Omdat de ontruiming van het kamp totaal onverwacht gebeurde, is Willems er van overtuigd dat veel van 
de sieraden die de dwangarbeiders buiten het kamp hadden verstopt – ze deden dit omdat ze vreesden dat 
ze anders gejat zouden worden door de beheerder De Bruyn, zijn achtergebleven. Hij heeft er nog wel eens 
naar geïnformeerd, maar dat heeft nooit iets opgeleverd. In Vledder verspreidde het nieuws zich snel: 'De 
jeuden bint weggevoerd.' Zie: Joodsewerkkampen.nl over Vledder. 
51 RAN 368_400 Logboeken, kasboeken, loonverdeling werkverruiming en werkverschaffing. 
52 Geciteerd op: Joodsewerkkampen.nl/Vledder. 
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De vrouw van Louis Meijer uit de Van Langeveldstraat, Gordina van Goor, wordt bij de razzia in 

Nijmegen in diezelfde nacht opgepakt. Wij twijfelen nog of hun zoon Emanuel in de nacht van 2 op 

3 oktober is opgepakt bij de razzia in Nijmegen of dat hij vanuit een werkkamp, in dat geval 

waarschijnlijk Wittebrink (waar op 16 september 12 nieuwe mannen waren ‘aangevoerd’) is 

weggevoerd. Hij was in juni 16 geworden.53 ‘1711 Joodse mannen, vrouwen en kinderen arriveren 

uit Westerbork met een RSHA-transport uit Holland. Na de selectie worden 351 mannen en 69 

vrouwen in het kamp toegelaten en krijgen de nummer 67802-68152 en 22562- 22630. De 

resterende 1291 mensen worden vermoord in de gaskamers.’54 Onder de 351 mannen die naar 

Birkenau worden gedirigeerd bevinden zich Emanuel en Louis, Gordina wordt onmiddellijk vergast. 

 

 

De vrouw van Joseph Prins, Dora Finberg, wordt in dezelfde nacht als hij afgevoerd naar 

Westerbork, zij vanuit Nijmegen. Beiden worden een maand later verder gedeporteerd naar 

Auschwitz en er direct na aankomst in Auschwitz vermoord. In Cosel hadden zij onderweg gezien 

hoe 260 mannen de trein werden uitgeslagen en vervolgens werden mishandeld. 

De vrouw van Liebman Bos en hun kinderen Hertha en Jacob werden niet opgepakt bij de razzia 

van 3 oktober, wij weten nu niet waarom. Zij staat niet op de ‘ziekenlijst’ van de gemeente, maar 

bij de na hun arrestatie op 17 november 1942 op de systeemkaart van de Joodse Raad genoteerde 

gegevens staat zij wel omschreven als ‘een ziektegeval’. Zij verblijven nog in februari 1943 in 

Westerbork en worden dan gedeporteerd naar Auschwitz. 

 

Kamp Wittebrink 

Naar Werkkamp Wittebrink bij Hummelo gingen uiteindelijk de meeste Joodse mannen uit 

Nijmegen, maar ook in dit geval is nog niet alles duidelijk. Het kamp lag ruim drie kilometer ten 

 
53 Er werd veelal een ondergrens van 16 voor deze werkkampen gehanteerd, maar op andere momenten is 
dat 18. Wij weten niet exact wanner de ene ondergrens gold en wanneer de andere. 
54 Danuta Czech, Kalendarium wydarzen w obozie Koncentracyjnm Auschwitz-Birkenauwel  (vertaald in het 
Duits als: Kalendarium Der Ereignisse Im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945), 14 oktober 
1942, aangehaald in: Guus Luijters, In memoriam, Amsterdam 2012. 
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oosten van het dorp Hummelo aan de Zelhemseweg. Een barak staat er nog en is omgebouwd tot 

een woning. De arbeiders werkten vaak op de terreinen van het Landgoed Enghuizen, waar toen 

nog het kasteel stond van de barones van Heeckeren met haar man Adolph Zeyger graaf van 

Rechteren Limpurg. Deze terreinen lagen iets ten noorden van het dorp. Van een tewerkgestelde 

man uit Rotterdam, Koster, zijn twee brieven bewaard gebleven. ‘Wij zijn met 45 Rotterdammers 

aangekomen. ‘s Morgens om 5 uur moeten wij opstaan en krijgen dan een soort papa, om 6 uur 

moeten wij aantreden en gaan dan in militair gelid met vier man naast elkaar naar het werkobject, 

dit is een afstand van 1½ uur. (...) Wij werken tot 5 uur en marcheren dan weer in gelid onder 

joodsche geleide naar huis weer 1½ uur, thuis gekomen gaan wij ons wasschen, er is een pracht 

van een wasgelegenheid. Na het wasschen wordt het eten gehaald. Dit gaat nog al, het is goed te 

eten, het kan echter wat meer zijn. Hoewel wij voor de Heidemij werken krijgen wij toch maar de 

helft van een half broodje per dag. Wij mogen niet te veel eten hebben doch hard en zwaar 

werken.’55 Abraham Koster werd overigens op vrijdag 18 september al weggevoerd naar 

Westerbork, ongeveer drie dagen nadat hij zijn laatste brief had geschreven. Het kamp bestond in 

het kader van de werkverruiming sinds 1937 en er was plaats voor 120 mannen. Koster schrijft dat 

er kamers waren voor zeven mannen, maar bij kamers moeten we meer denken aan afgeschotte 

ruimten. In ieder geval pas half augustus 1942 wordt het kamp getransformeerd in een Joods 

Werkkamp, we kunnen wel aannemen dat dit gebeurde vanaf zondag 23 augustus, toen ook de 

eerste zes mannen uit Nijmegen er aankwamen. Dan zouden ook de 45 Rotterdammers over wie 

Koster spreekt op die dag erheen zijn overgebracht. Het transport erheen ging, denken wij, meestal 

per trein tot aan station Dieren en van daar met de stoomtram richting Doetinchem.56 Koster 

spreekt ook over een man uit Breda en vijf invalide schoonmakers die er werkten. De kok-

beheerder, Burggraaf, woonde in de barak die er nu nog als deel van een woonhuis staat. Hij stond 

bekend als redelijk schappelijk, maar was ook wel eens afwezig en zijn plaatsvervanger werd niet 

vertrouwd, aldus Koster. Het kantoor van de Heidemij in Doetinchem was verantwoordelijk voor 

de inspectie en voor de administratie en is voor de Gemeente Nijmegen het contactadres.57 

 

   

Landgoed Enghuizen en Stoomtram in Hummelo 

 
55 De twee brieven zijn wat onduidelijk gepubliceerd op Joodsewerkkampen.nl/Wittebrink. 
56 Er waren al langer talloze werkverruimingsprojecten in deze omgeving, waar veel Nijmeegse werklozen 
geplaatst waren. Zij maakten iedere dag gebruik van deze verbinding. Zo wordt betaald aan Gelderse 
Tramwegen ƒ 2500,40 en 1021,68 over periode 1 juni tot 18 juli 1942, vooral voor vervoer van Dieren naar 
Keppel en omgeving. Het ons onbekende bedrijf Vleswinkel uit Zutphen int ƒ 3675,31. RAN 368_26, nota ook 
hier afgebeeld. 
57 RAN 368_147. 
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Dat er toen zes mannen uit Nijmegen waren kunnen we afleiden uit een nota van de Rijksdienst 

voor Werkverruiming. Men berekent ƒ 42.- huisvestingskosten vanaf die dag, 23 augustus dus, over 

zeven dagen à ƒ 1.- per dag.58 Bij die zes zal zeker Abraham Vrengel hebben gehoord. De dochter 

van Abraham vertelt: ‘Maar toen moest mijn vader zich melden op de Wittebrink bij Hummelo. Bij 

de Joodse Raad in de Gerard Noodtstraat zeiden ze tegen hem: “Als jij gaat, kunnen je vrouw en je 

dochter rustig thuis blijven”. Zodoende is mijn vader toen gegaan.’ Iets verderop zegt ze nog: ‘In 

augustus 1942 ging mijn vader dus naar werkkamp de Wittebrink bij Hummelo. Daar gingen wel 

meer Joodse mannen uit Nijmegen naartoe, zoals bijvoorbeeld Rinus Frankenhuis, Herman Cohen, 

Nathan Minco.  Joodse jongeren, en dat liep tot 53 jaar, moesten allemaal naar die werkkampen.’59   

Op 30 augustus komen er acht mannen uit Nijmegen bij. Onder hen waarschijnlijk Alexander 

Busnac, die schrijft dat hij om allerlei redenen niet onderdook toen hij op 27 augustus een oproep 

voor een werkkamp kreeg.60  De vier broers Pels kregen ook in augustus een oproep, maar zij 

gingen niet.61  

Wij zagen een specificatie van de huisvestingskosten, waarom de Gemeente Nijmegen om had 

verzocht. De specificatie rept hier van Kamp Molengoot, maar wij hebben gegronde redenen om 

aan te nemen dat men hier Wittebrink bedoelt. De boekhouder verzocht het zo in zijn brief van 2 

maart: ‘Op Uw nota van 28 Januari 1943 komen voor de berekening der huisvestingskosten voor 

het Kamp Wittebrink voor 699 mandagen. Beleefd verzoek ik U mij een specificatie van dit aantal 

te willen doen toekomen. De wnd. Boekhouder der Gemeente diensten.’62 Kennelijk ging het om 

een nota over de huisvestingskosten over de maand september 1942, die dat jaar vijf 

administratieve weken telde, waardoor de laatste dagen van augustus en de eerste van oktober 

bij september werden gerekend. De Rijksdienst reageert – in antwoord op Uw schrijven van 2 

maart jl. - op 19 maart 1943: ‘Molengoot: 30 augustus – 16 september: 14 arbeiders.’ 63 En dat 

blijven er veertien tot en met 16 september. Dan komen er twaalf mannen bij. Die dag was er een 

razzia in Nijmegen, waarbij de verwanten van de mannen die de oproep om naar een Werkkamp 

te gaan naast zich neer hadden gelegd, waren opgepakt. Wij veronderstellen nu dat er bij die razzia 

ook mannen zijn opgepakt die niet waren gegaan maar die wel thuis waren. Zij zijn dan op die dag 

overgebracht naar Wittebrink. 

 

 
58 RAN 368_26. 
59 Jan Driever interviewt Diny Vrengel, RAN 579_117, ook op deze site. 
60 Brief van Alexander Busnac aan Jan Driever, 27 september 1985, in RAN 579_117. 
61 Interview met Isaäc Pels, 579_117. Ook op deze site. Over de weigeraars iets meer in het artikel op onze 
site over de razzia op 16 september 1942 en in het artikel over de onderduik vanuit Nijmegen. 
62 RAN 368_26. Hier schrijft de waarnemend boekhouder; de boekhouder was in februari geschorst of 
ontslagen, omdat hij volgens burgemeester Van Lokhorst onvoldoende meewerkte aan de tewerkstelling 
van gemeentepersoneel in Duitsland. 
63 RAN 368_148. In de brief deze gegevens: 19 arbeiders naar ’t Loo. Bij ’t Loo gaat het hoogstwaarschijnlijk 
om een werkverruimingsobject ten westen van Hummelo. Molengoot: 30 augustus – 16 september: 14 
arbeiders. Niet alle arbeiders alle dagen: week 36: 14 x 7; week 37: 14 x 7; week 38: eerste 4 werkdagen; 
week 38: laatste 3 dagen: 26 arbeiders (er zijn dus 12 mannen bijgekomen op 17 september); week 39: alle 
werkdagen; in week 40 moet 27 juli een vergissing zijn, bedoeld wordt: 27 september: dus 27 en 28 
september, alle werkdagen. Op 29 september is er nog één man bijgekomen; allen verblijven in Molengoot 
t/m 3 oktober. De gemeente betaalt nog voor 3 oktober. Waar Molengoot staat moet dus Wittebrink staan.  
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SPECIFICATIE BUISVESTINGSKOSTEN VIER WERKKAMPEN, AUGUSTUS (2-29) 1942. 

Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat er na 17 september 26 mannen uit Nijmegen in het kamp 

waren en dat er op 27 september nog één bijkomt. We vooronderstellen dat er van de mannen uit 

Nijmegen geen waren die in deze weken al waren afgevoerd naar Westerbork, zoals gebeurd was 

met de al genoemde Abraham Koster. Maar de gegevens op de kaarten van de Joodse Raad wijzen 

niet in deze richting. 

Zevenentwintig mannen dus, van wie de verwanten nog in Nijmegen woonden. Maar we hebben 

van hen maar circa achttien namen gevonden. We noemden Abraham Vrengel, Alexander Busnac 

al en Marinus Frankenhuis. We vonden enkele namen in de dossiers van de Dienst Werkverruiming. 

Op 3 oktober worden alle mannen weggevoerd uit het kamp, we komen er dadelijk nog op terug. 

Het is een zaterdag, de lonen worden in de administratie ingevoerd en moeten uitbetaald worden, 

maar aan wie? Op 9 oktober 1942 schrijft het hoofd van het ambtsgebied der Ned. Heidemij, de 

Inspecteur vanuit Borculo aan de Boekhouder van de Gemeente Nijmegen: ‘Bij mijn schrijven nr. 

17695 6 oktober 1942 zijn u 2 weekstaten met hulpstaten toegezonden betreffende in Kamp 

Wittebrink gehuisveste Joodse tewerkgestelden. Het is echter niet de bedoeling dat deze lonen 

door u worden uitbetaald, weshalve ik u verzoek de hulpstaat als niet verzonden te beschouwen.’ 

Erbij wordt in Nijmegen geschreven: ‘3975: ƒ 35.67 en 3976: ƒ 50.79, samen ƒ 86,64’ en ook: 

‘Volgens telefonische mededeling op 19 oktober 1942 moeten deze loonen thans aan de 

huisgenooten worden uitbetaald, daar de arbeiders onverwacht uit de kampen zijn vertrokken.’ 

De persoon die dit erbij schrijft (F) weet blijkbaar niet dat bijna alle huisgenoten intussen zijn 
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weggevoerd.64 De boekhouder verwijst naar de bonnen 3975 en 3976 in de boekhouding. Op bon 

3975 vinden we: ‘Gesubsidieerde Graaf van Lunteren-van Heeckeren, Landgoed Enghuizen, Joden 

Nijmegen gehuisvest Kamp Wittebrink, 28 september 1942 -> 3 oktober 1942: S. Busnac, A. Wolf, 

H. Aussen, A. Vrengel, L. Frank.’ Aan de Gemeente Nijmegen is overgemaakt hiervoor ƒ 35,67. Bij 

Lehman Frank wordt geen bedrag vermeld. Erachter geschreven: ‘niet uitbetaald, zie kasstuk 4007, 

4059.’ Zij hadden ‘recht’ op ieder ca. ƒ 7,13. En op kasstuk 3976 vinden we: ‘Landgoed Enghuizen, 

Th. Polak, A. Busnac, H. Cohen, J. Meijer, M. Frankenhuis, J. Cohen, W. Cohen, J. Aussen, M. Voltijn, 

N. Ketellapper, N. Minco (Nrs. 201- 211). Niet uitbetaald. Hummelo. Nijmegen (Joden), Kamp 

Wittebrink.’65 Zij hadden recht nog op zeer uiteenlopende bedragen. Het gaat hier om de door de 

uitvoerder Maaldeunk (3975) en door Eeldink (?), uitvoerders van de Heidemij, op 3 oktober 

opgestelde loonstaten voor de daaraan voorafgaande week.   

BON 3975 

Hier zestien namen van mannen die in deze weken in dit kamp verbleven. Een deel van deze namen 

zien we terug in het Tweede Kasboek Werkkampen, waar op 12 oktober inkomsten genoteerd 

Kamp Wittebrink (Niet op het werk betaalde lonen, ƒ 86,64, van 28 september 1942 tot 3 oktober 

1942, kasbewijs 4007) en op 17 oktober nog eens eenzelfde omschrijving, maar nu met een bedrag 

van ƒ 50,47, hier met kasbewijs 4060.  Het bedrag van ƒ 86,64 wordt op 19 oktober weer als uitgave 

genoteerd met kasstuk 4059 terwijl ook nog ‘niet op het werk betaalde lonen’ over de week 21 tot 

26 september worden uitgegeven. Aan wie? We moeten aannemen dat aan de gemeentelijke kas 

is uitgekeerd. 

 
64 RAN 368_86. Het gaat hier om kasstuk 4007. 
65 De bonnen 3975 en 3976 eveneens in: RAN 386_86. De naam Graaf van Lunteren-Heeckeren is o.i. een 
vergissing. Voor de personalia van de mannen, zie de bijlage achterin. 
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Het inkomende bedrag van ruim 50 gulden maakt nog eens duidelijk dat er naast de genoemde 

mannen nog meer werkzaam waren op Wittebrink. Het zou dan volgens onze aanname moeten 

gaan om elf mannen. Van een man weten we de naam zeker: Louis de Jong wordt wel genoemd in 

de het kasboek onder inkomsten: “Niet op het werk betaalde lonen, ik kas genomen op 26 oktober 

1942”.66  

We bekeken daarnaast de gegevens op de kaarten van de Joodse Raad van een groot aantal 

mannen en daarnaast die van hun eventuele partners en kinderen. We weten dat van bijna alle 

mannen de directe verwanten zijn opgepakt in de nacht van 2 op 3 oktober. Op de kaarten wordt 

meestal als registratiemoment aangeduid: ‘3 – 5 oktober’. Dit gebeurde zowel bij deze verwanten 

als bij de mannen zelf. Zo weten we in ieder geval welke Joodse inwoners van Nijmegen die nacht 

opgepakt zijn.  

 NATHAN KETELLAPPER 

Van belang zijn ook nog de leeftijdsgrenzen die gehanteerd werden bij de oproepen voor de 

werkkampen. We hebben hierover uiteenlopende informatie. Jacques Presser schrijft dat 

aanvankelijk de leeftijdsgrenzen lagen tussen 18 en 65 en dat later de uiterste leeftijd lag op 55.67 

Diny Vrengel had het in een interview over mannen tot 53.  Bertha van Gelder heeft het over 60 

als bovengrens, waarbij er in Nijmegen dan nog onduidelijkheid zou bestaan of die jaargang van 

zestig mee zou tellen of niet.68 Het blijft onduidelijk voor ons. Haar wel gekeurde vader zou dan 

niet gegaan zijn omdat hij net zestig was geworden; korte tijd later duiken zij onder. Zij vertelt dat 

zij weet dat Jacob de Wijze en een van zijn broers, Simon of Levi dus, gekeurd werden. Salomons 

heeft ook geprobeerd ‘een vriend van mij, een zoon van de familie Meijer op de Kwakkenbergweg 

over te halen om zich niet te gaan melden. Een hele nacht heeft de heer Salomons zitten te praten 

om die jongen er van te overtuigen dat het het beste was wanneer hij naar zijn onderduikadres – 

wat hij nota bene had! – zou gaan en dat hij zeker niet naar zo’n werkkamp moest gaan. Het is hem 

niet gelukt de jongen te overtuigen, hij heeft zich toch gemeld.’ David Reens vermeldt nog dat ook 

 
66 RAN 368_400, tweede kasboek. Hier worden tien mannen die in de Joodse werkkampen zaten genoemd. 
Verder nog worden de lonen van zeven andere mannen in kas genomen. 
67 J. Presser, Ondergang, deel 1, p.188. Hij schrijft: ‘Tenslotte is er een oproep, alleen gedateerd januari 1942, 
‘aan alle manlijke Joden in Nederland’ om zich, als ze ‘geen vaste bezigheden’ hebben en in de leeftijd zijn 
tussen 18 en 65 jaar, op te geven voor dit soort arbeid, ‘en wel in Nederland’. Na een spoedoverleg tussen 
Rodegro, de Joodse Raad en de directeur van het GAB in Amsterdam, Van Delft, werd de bovengrens 55; 
p.190. In juni lijken de leeftijdsgrenzen te zijn 18-65, soms is de ondergrens ook 16. In Limburg was de 
bovengrens steeds 60 volgens Van Rens, o.c. 
68 Interview met Bertha van Gelder, RAN 579_117, ook te raadplegen op deze site. Haar 60-jarige vader valt 
er dan net buiten na wel gekeurd te zijn. Zie ook het artikel over de onderduik op deze site. 
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Lazarus Beem gekeurd werd, Leo zoals iedereen hem noemde dook onder.69 De al genoemde 

Marinus Frankenhuis vertelt zelf in een verslag dat hij maakte voor Lou de Jong van het NIOD, toen 

nog RIOD, dat hij in Kamp Wittebrink verbleef.70 

Van de net genoemde broers De Wijze is het wel zeker dat zij uiteindelijk niet zijn gegaan na de 

keuring, maar van onder meer David Tokkie weten we niet of hij helemaal op het einde is moeten 

gaan, maar we zijn hier wel vrij zeker van. Zoals ook zijn broer Emanuel werd hij al wat langer 

geplaatst in werkverruimingsobjecten in de buurt van Nijmegen. Daarvoor moest hij waarschijnlijk 

ergens in augustus 1942 weer gekeurd worden. De wnd. Directeur van de GGD C. van Barneveld 

schrijft op 14 september 1942 aan de afd. W.S. van Maatschappelijk Hulpbetoon over David Tokkie: 

‘Zou zeer licht werk kunnen verrichten, is afgekeurd voor Joodsch werkkamp.’71 Maar dat is 

waarschijnlijk gedaan toen in Nijmegen nog het wat lichtere keuringsregime heerste. Toen werden 

de mannen gekeurd door de GGD, maar toen er Duitse ontevredenheid ontstond over het relatief 

hoge aantal afgekeurden, nam het GAB de keuringen in eigen hand. Daar werkten in ieder geval 

sedert 1941 twee NSB-artsen, Feikema en Dagevos.72 David Reens vertelt: ‘Ik ben een keer 

opgeroepen om op een keuring te verschijnen. De keurend arts (...) dat was dokter Feitsma. Die 

was volkomen fout, hij was NSB’er en de manier waarop hij de mensen keurde doet me echt 

denken aan nazisystemen.’ Het kan hier om niemand anders gaan dan de arts Feikema van de 

Canisiussingel, die overal bekend stond als fanatieke fascist en ook overhoop lag met vele collega’s, 

onder meer die van de GGD.73 Feikema was ook aanwezig in de HBS waar op de avond van de razzia 

van 17 november 196 Joden werden samengedreven. We kunnen hier nu niet echt uitweiden over 

het Gewestelijk Arbeidsbureau in Nijmegen, dat zou een aparte studie waard zijn. Het eigen archief 

hiervan is helaas verloren gegaan. Tot oktober 1942 was directeur P.E. van der Maesen de 

Sombreff, die, hoewel van oorsprong ook uit extreemrechtse hoek afkomstig, in Duitse ogen toch 

niet voldeed. Hij wordt aan de kant gezet en vervangen door Mr. Theo van Lier, de zoon van de 

wnd. Directeur-Generaal van het Departement Sociale Zaken, die verantwoordelijk was voor de 

Rijksarbeidsbemiddeling. Van Lier maakt dan eind 1942 weer plaats maakt voor de uit Tiel 

afkomstige C. Versluys. Verantwoordelijk voor de opsporing van contractbrekers was Van Hoorn 

(lid NSB), chef afd. Migratie in o.a. 1941 was Vosser en in de Buitendienst werkten Hilbers (vanaf 

15 maart 1943, lid NSB) en Sauckel, Kuppens, Bruens en Groenewoud. Er werkten ook vanaf juli 

1940 door de Duitse bezetter naar voren geschoven figuren, de Fachberäter: Voigt, dan Lindheim 

(sept. 40), Rohland, Rower, Kaiser, Goes, Niederhoff. Er was ook sprake van direct verzet binnen 

het Bureau: Ben Bruens, Caspar Wap, Chris Köpp, Joseph van Gendt, Henk Sjollema en Tjerk 

Spijkstra hadden daarin een belangrijke rol. Toch lijkt het erop dat het verzet tegen de 

tewerkstelling, met name die in Duisland, pas echt op gang kwam na de zomer van 1942 en 

versterkt vanaf begin 1943. 

 
69 Interview met David Reens. RAN 579_117, ook op deze site; en artikel over de onderduik op deze site. 
70 NIOD 250d Kampen en gevangenissen, 532 M. Frankenhuis. 
71 RAN 575_53, o.a. keuringen GGD. Ook over de conflicten tussen de artsen die werkten voor de GGD een 
en ander in dit dossier. 
72 Nat. Archief, RAB in oorlogstijd; nr. 71, Nijmegen. 
73 RAN 575_53. Over de nieuwe opzet van de keuringen, zie ook: Niek van der Oord, Jodenkampen, Kampen, 
2003, 2007. 
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Op de systeemkaarten van de Joodse Raad wordt het verblijf in een werkkamp normaal gesproken 

niet vermeld. We vinden de vermelding wel op de kaarten van de al genoemde Nathan Ketellapper 

en ook op die van Adolf Gersons. Bij zijn zoon Bernard wordt zelfs uitzonderlijk de datum van de 

registratie van aankomst in Westerbork niet vermeld, maar het is nogal aannemelijk dat hij ook in 

een werkkamp verbleef. Hier zien we een geval van een gezin waar de man en hoogstwaarschijnlijk 

ook de zoon werden afgevoerd, terwijl hun vrouw en moeder, Josephine, in het bezit was van een 

Sperre. 

 

 ADOLF GERSONS 

In de vroege ochtend van 3 oktober wordt ook dit werkkamp ontruimd. Over hoe dat gegaan is lijkt 

erg weinig bekend te zijn. Marinus Frankenhuis en Alexander Busnac, die dit drama overleefden, 

vertellen er niet over. ‘Ook in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 moesten joodse dwangarbeiders 

onder bewaking te voet naar Hummelo. Waarschijnlijk zijn deze mensen vervolgens met het 

trammetje van Laag-Keppel naar Dieren gegaan en vandaar naar Arnhem voor deportatie naar 

kamp Westerbork en de vernietigingskampen.’74 Dat zou goed kunnen. De deportatietrein 11606, 

die om 9:06 vanuit Den Bosch vertrokken was en om 15:30 in Kamp Westerbork zou aankomen 

over de nieuwe spoorlijn naar het Kamp Westerbork, reed station Dieren voorbij zonder te 

stoppen. Passagiers werden geacht in te stappen om 10:33 in Arnhem. De nieuwe spoorlijn was de 

dag ervoor weinig feestelijk geopend met een eerste trein die als eindbestemming de gaskamers 

in Auschwitz had.   

Maar Diny Vrengel geeft een heel andere lezing, die ze uit eerste hand hoorde van de al genoemde 

Nathan Minco, die bij de ontruiming van het kamp aanwezig was. Hij was niet lang daarna ontsnapt 

uit Kamp Westerbork. Zij ontmoetten elkaar met kerstmis 1942, beiden ondergedoken. ‘Die 

beruchte 2 oktober, die dag dat er in het hele land razzia’s waren, is de SS in dat werkkamp 

gekomen en toen zijn al die mannen in dat kamp meegenomen. Dat weet ik weer van Nathan 

Minco. (...) De SS was ’s morgens het kamp binnengekomen en had het helemaal leeggehaald. Alle 

mannen werden op vrachtwagens naar Westerbork vervoerd.’75   

 

 

 

 
74 Fred Wolsink. Weekblad Contact (Hummelo), 14 oktober 2008. 
75 Interview van Jan Driever met Diny Vrengel, in 579_117; ook op deze site. 
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De razzia van 2 oktober in Nijmegen 

Rauter had het al aangekondigd: de werkkampen zouden schlagartig ontruimd worden en tegelijk 

zouden de Angehörigen in de Durchgangslager worden eingezogen. Terwijl de mannen in de 

kampen bij terugkomst van het werk angstvallig zien hoe SS-eenheden of Grüne Polizisten zich bij 

de kampen opstellen, worden in circa 85 steden en dorpen in Nederland door de Nederlandse 

politie voorbereidingen getroffen om de verwanten van deze mannen op te pakken.76  

Kennelijk waren de instructies om tot actie over te gaan al op 1 oktober of de dag ervoor 

ontvangen. Louis de Wijze komt op straat Jacob van Spier tegen en die weet meestal wel wat er op 

stapel staat: ‘Ik zal nooit vergeten dat ik op 1 oktober 1942 de dikke Spier tegenkwam. Een Jood 

uit Nijmegen, een belangrijke naam. Dat was een heel dikke man die met zijn zuster op de St. 

Annastraat woonde. Voor een firma kocht hij op de markt altijd kalveren. Toen ik hem die dag 

tegenkwam zei hij tegen mij: “Vannacht gaat het gebeuren. Ze halen er 100 of zo op!” Hij wist dat, 

ik denk dat hij een soort spion was, (..) maar Spier zei: ‘’Jullie staan niet op de lijst”. Maar wat is er 

toen gebeurd. De Joodse mensen die op de lijst stonden zijn allemaal op 2 oktober 1942 

opgepakt.’77 Zeker zal ook de Joodse Raad van de voorgenomen actie op de hoogte zijn gebracht, 

maar we mogen tegelijk aannemen dat zij niet veel personen hebben ingelicht. Niemand althans 

maakt hier melding van, ook Louis niet. Diny Vrengel zegt expliciet dat ze niets wist: ‘Ik ben niet 

opgehaald, niet doordat ik was gewaarschuwd, maar ik had gewoon een soort gevoel dat ze ons ’s 

avonds op zouden komen halen. Ik had dat gevoel al de hele dag. (...). Die avond hadden we 

afgesproken om bij kennissen in de Hezelstraat te gaan kaarten. Tegen een uur of zeven ging ik de 

deur uit. Mijn vriend was ook bij die kennissen, hoewel dat eigenlijk niet mocht.’78  

In de loop van de avond gaan in ieder geval agenten van de Nijmeegse Gemeentepolitie de straat 

op om naar wij nu denken ongeveer 22 personen op te pakken. De genoemde Louis van de 

Pontanusstraat vertelt dat in de loop van de avond de agenten Wiebe en De Ruiter bij hen aan de 

deur komen. Ze voeren hem weg, zijn ouders, zijn zus Kitty (Kaatje) en de bij hen inwonende Duitse 

vluchteling Inge Meierhof. Zijn zus Sybilla was niet thuis, ze was met haar man Paul Vyth bij diens 

 
76 Het gaat overigens niet uitsluitend om Nederlandse politie. In ieder geval in Amsterdam werden ook de 
Nederlandse SS, de Ordnungspolizei, de SiPo en de SD en het Arbeitsbereich der NSDAP ingeschakeld. Soms 
werden agenten van de Hulppolitie – vaak NSB’ers - in plaats van de reguliere politie ingezet. Voor wat 
betreft Nijmegen weten we nu niet hoe dit ging. In Nijmegen waren in ieder geval deze Duitse eenheden 
actief met soms ook politionele opdrachten: de Feldgendarmerie – die ook meewerkte aan de razzia op 17 
november 1942, de Ordnungspolizei – die charges uitvoerde tegen de antifascistische demonstraties in de 
Nijmeegse binnenstad in de lente van 1941, leden of afdelingen van de SS en van de NSDAP. Iets later, vanaf 
mei 1943, was het landelijk hoofdkwartier van de Ordnungspolizei in Nijmegen gevestigd, in het Oud-
Burgergasthuis aan de Molenstraat. In Nijmegen was ook een (klein) korps Hulppolitie actief, zie o.a. RAN 
OSAN 307/1943 (met namen). Ook de WA, de geüniformeerde ordedienst en knokploeg van de NSB bood 
zich graag aan om een en ander op te knappen, al werd dat door het Duitse machtsapparaat dan weer niet, 
dan weer wel op prijs gesteld. We hopen hierop nog terug te komen.  
77 Interview met Louis de Wijze, RAN 579_117. Louis doelt hier op Jacob Spier, die onder meer in 
samenwerking met Gerritsen, Hooge en Wiebe inderdaad Joden verried. In april 1943 zou hij zich 
hoogstwaarschijnlijk – want we mogen de Duitse verklaringen daarover natuurlijk niet zonder meer 
aannemen - van het leven beroven toen hij, toch opgepakt, op weg was naar Kamp Vught of daar net was 
aangekomen. Zie ook o.a. Namenlijst. 
78 Interview van Jan Driever met Diny Vrengel, in RAN 579_117, ook op deze site. Zie meer hierover in ons 
artikel De onderduik, Joodse inwoners van Nijmegen die proberen te ontsnappen op deze site.  
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ouders. Louis: ‘Nadat wij ’s avonds door Wiebe en de Ruiter waren opgepakt, zijn we naar het 

politiebureau gebracht. Daar hebben we overnacht en de volgende ochtend zijn we begeleid door 

een aantal agenten naar Westerbork gegaan. Ik weet nog goed dat ik een prachtige hond had, 

Rosa, een prachtige gestroomde boxer, die mochten we meenemen. Met die hond kwam ik op het 

politiebureau en daar heeft Van Dijk, de politiecommissaris, mij de hond afgenomen.’ Sybilla 

herinnert het zich ook nog goed: ‘Zoals gezegd, die nacht hebben mijn man en ik bij mijn 

schoonouders in de Hindestraat geslapen. De volgende dag was het huis van mijn ouders in de 

Pontanusstraat verzegeld. Als wij die avond daarvoor thuis waren gebleven, zouden wij natuurlijk 

ook opgepakt zijn en naar Westerbork gebracht. Mijn ouders, mijn zusje, mijn broer en mijn 

schoonzusje [zij bedoelt hier: Inge] zijn opgehaald door de foute politieagenten Wanders en Wiebe. 

De volgende dag, 3 oktober, zijn wij nog naar het politiebureau gegaan en hebben gevraagd of we 

niet in ieder geval nog wat kleren van mij uit het verzegelde huis van mijn ouders mochten halen. 

Nou, dat mocht dan. Ik kan me nog herinneren dat Prick zei: “Maak je maar geen zorgen, je vader 

en moeder komen binnen een paar dagen terug.” Dat is dus niet gebeurd. In het huis van mijn 

ouders konden we zien dat er nogal rotzooi was gemaakt. Behalve mijn kleren hebben we nog wat 

foto’s meegenomen. Sieraden en andere waardevolle dingen waren weg. Nadat wij uit het huis 

weg waren, werd het opnieuw verzegeld.’79 

Er is verder weinig overgeleverd over wat er die avond precies gebeurde in Nijmegen. We denken 

even aan Suzanna Roozendaal. Zij was op 10 augustus religieus getrouwd met de 

machinebankwerker Jozef Aussen in de synagoge in Nijmegen.80  Maar op 23 of 30 augustus gingen 

haar man en ook haar schoonvader, Herman Aussen naar Wittebrink. Suzanna trekt bij haar 

schoonmoeder, Wilhelmina Meijer, in op de Weezenlaan. Daar worden ze opgehaald op die avond. 

Er is een proces-verbaal opgemaakt van een verklaring van vrienden van de familie  à charge tegen 

de agenten Wiebe en Jonker. “Mijn man en ik drijven voor eigen rekening een sigarenzaak in het 

pand Groenestraat 344 te Nijmegen. Wij zijn steeds zeer bevriend geweest met de Jodenfamilie 

Aussen, die ook een sigarenzaak dreef aan de Weezenlaan te Nijmegen. (…) Naar ik meen, op 2 

October is deze Jodenfamilie door eenige leden van de gemeentepolitie gearresteerd en 

overgebracht naar het Hoofdbureau van Politie te Nijmegen. De man en de zoon waren echter 

reeds eerder gearresteerd en naar een werkkamp overgebracht. Naar ik meen, hebben de andere 

leden van de familie Aussen, bestaande uit moeder en twee dochters, na hun arrestatie en 

overbrenging naar bedoeld Politiebureau daar één nacht gezeten en zijn vandaar overgebracht 

naar het kamp Westerbork. Ik heb nadien nog een paar maal kleine briefjes van hen ontvangen, 

waarin zij mij om onderkleding en voedsel vroegen. Dit heb ik steeds opgezonden, doch ik heb 

nimmer vernomen of zij dit ook inderdaad hebben ontvangen.” (…) Iemand komt haar 100 gulden 

brengen. “Kort nadat de Jodenfamilie Aussen naar het kamp Westerbork was gevoerd, kwam Jood 

Frank, voormalig ambtenaar van de P.T.T., wonende in de Leeuwstraat te Nijmegen, bij mij en 

vroeg aan mij geld om pakjes te versturen naar Jodenfamilies in het kamp Westerbork. Hij was, 

naar ik meen lid van de Joodse Raad. Hij heeft toen meerdere malen geld van mij ontvangen van 

het geld van de familie Aussen.” Ze heeft gehoord dat rechercheurs de achterdeur van de zaak van 

Aussen hebben opengebroken en goederen uit de winkel hebben gestolen. Verder zijn er nog 

 
79 Interview met Sybilla de Wijze en Paul Vyth.  
80 Joods Weekblad, 7 augustus 1942. 
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getuigenissen van verschillende mensen over diefstal uit die winkel door de agent van de Politieke 

Dienst Wiebe en anderen.81 

Ook de vader van Suzanna werd waarschijnlijk vanuit een werkkamp naar Westerbork gebracht en 

haar moeder Betje van Praag werd die avond door de politie van Zutphen in haar huis Barlheze 22 

opgepakt. 

Of we denken aan Celine Kaas. Haar arrestatie komt ter sprake in een van de aanklachten tegen 

Van Elferen tijdens het proces tegen hem op 13 oktober 1949. ‘Getuige D. E.A.M. Leiser uit 

Nijmegen bevond zich op 2 october bij de familie Wolf-Kaas aan de Evertsenstraat. Omstreeks 9 

uur kwam verdachte, die mevrouw arresteerde. De hele familie Wolf is in het concentratiekamp 

vergast. Bij deze arrestatie gedroeg Van Elferen zich zeer honds. Mevrouw Wolf zat met een open 

been onder de hoogtezon, maar nadat verdachte naar het bureau had opgebeld, moest zij toch 

mee. Het slaapkamer-ameublement werd naar het huis van Wiebe gebracht. Verdachte verklaarde 

dat hij over de zieke mevrouw nog overleg had gepleegd met Van Dijk, maar deze was 

onvermurwbaar. Verdachte had mevrouw nog in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van 

haar man.’82 De passage over ‘gelegenheid geven tot het nemen van afscheid’ is wel heel cynisch: 

Van Elferen, die kennelijk wist dat de mannen de volgende dagen ook in Westerbork zouden 

komen, stelt het paar in staat zich te herenigen.83 Zo veel goedheid in één persoon.    

Van Dijk is in zijn maandelijkse rapportage aan De Rijke kort over de razzia: ‘Op 3 October 1942 

werden 22 Joodsche personen aangehouden en op transport gesteld.’84 Kokke schrijft over de 

razzia in zijn eigen dagboek: ‘Onze Joodsche landgenoten hebben het hard te verduren. Overal 

worden ze vervolgd en van huis naar concentratiekampen weggesleurd. In den nacht van maandag 

5 op dinsdag 6 oktober october heeft zich hier te Nijmegen een schandelijk tooneel afgespeeld. 22 

Joden werden onder leiding van den Commissaris van Politie Van Dijk uit hun huizen gesleurd 

midden in de nacht en naar het politiebureau gebracht om vandaar verder vervoerd te worden. 

Een van de helpende agenten was Wanders die twee zoons aan het oostfront heeft gesneuveld. 

 
81 CABR  74080 JONKER, Afd. Politieke Recherche Dossier 424, Proces-verbaal 17, Nat. Archief, Den Haag. 
82 Procesverslag Van Elferen, De Gelderlander 14 oktober 1949. 
83 De hereniging van de gezinnen was her en der de belofte waarmee men de razzia van schone schijn 
voorzag. Maar zelfs hiervan kwam het zeker niet altijd. Een trein met vrouwen en kinderen kwam in 
Westerbork aan Transport 25, maandag 5 oktober 1942, 25 wagons. Willy Lindwer haalt in Kamp van hoop 
en wanhoop de getuige Aad van As aan: ‘Naast de grote binnenkomende transporten van de eerste 
oktoberweek waren er in dezelfde tijd ook uitgaande transporten. Een van die transporten kan ik moeilijk 
vergeten. Op 5 oktober 1942 kwam een transport van vrouwen en kinderen in Westerbork aan in de 
verwachting dat ze zouden worden herenigd met hun echtgenoten en vaders die reeds in Westerbork waren. 
Toen bleek dat er niet voldoende mensen beschikbaar waren voor het transport dat diezelfde dag naar 
Auschwitz zou vertrekken, besloot de Duitse commandant Dischner de pas aangekomen vrouwen en 
kinderen naar de grote zaal te sturen. Daar werden ze geregistreerd en direct doorgestuurd naar de trein die 
diezelfde dag naar Auschwitz zou vertrekken. Een aantal mannen heeft gezien dat hun vrouwen en kinderen 
direct werden doorgestuurd naar de vertrekkende trein. Het grootste deel van deze mannen rende op de 
trein af en ging vrijwillig met hun vrouwen en kinderen op transport. Deze vreselijke gebeurtenis bracht een 
enorme consternatie in het kamp teweeg.’ In de trein bevonden zich 2012 gedeporteerden. Lindwer wordt 
aangehaald in: Guus Luijters, o.c., p. 208. Zie ook het dagboek van een lid van de Ordedienst iets verderop.  
84 NIOD-100 (De Rijke), ingang 48; Maandrapport van 15 oktober 1942. De aantekening van Van Dijk wordt 
overgenomen. En later weer door Rogier. Steeds met de datum 3 oktober. Zie RAN 597 341 Aantekeningen 
uit het politieverslag DE razzia vond plaats op 2 oktober in de avond, de gearresteerden werden ‘afgevoerd’ 
op 3 oktober.  
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Met een zweep sloeg hij erop los terwijl hij evenals de Commissaris al vloekend en scheldend 

slagen en schoppen uitdeelde. Op het politiebureau zelf werden ze eveneens door den 

Commissaris getrapt en mishandeld terwijl twee Duitschers daarbij aanwezig waren.’85 Uijen 

noteert in zijn dagboek slechts: ‘Bep heeft gisteren in Arnhem een jodentransport gezien, waarbij 

ook veel bekenden Nijmeegse joden waren.’ Bij Bep gaat het hier om Bep Zwetsloot, die in 1944 

een geopenbaard dagboek bijhield. 

De rond 22 opgepakte inwoners, enkele mannen, meer vrouwen en kinderen brengen een korte 

nacht door in het Hoofdbureau van Politie. ’s Morgens gaan zij verder. Wij vermoeden dat zij eerst 

met een lokale trein naar het station in Arnhem zijn gebracht. Louis de Wijze vertelt: ‘Toen zijn we 

met de trein naar Arnhem gebracht, waar we in een lokaal hebben gezeten en vervolgens zijn we 

met een trein gebracht naar Hooghalen. De lijn Hooghalen- Westerbork was nog niet klaar, zodat 

we met onze bepakking een kilometer of vijf moesten lopen. Die dag kwamen er treinen vanuit 

heel Nederland. (...).’ De nieuwe spoorlijn van vijf kilometer was overigens net de dag ervoor 

gereed gekomen. De eerste trein op die dag was een uitgaande, een naar het oosten. En op deze 

dag warren er ook inkomende treinen die tot in het kamp dooreden, zij het niet allemaal. Wij 

kunnen nu niet helemaal reconstrueren hoe degenen die in Nijmegen zijn opgepakt er gekomen 

zijn. Er waren die dag door de N.S. op verzoek van de Duitsers ook meerdere speciale 

‘deportatietreinen’ ingezet. Zo vertrok er zo’n trein om 9:06 vanuit Den Bosch. De trein stopte in 

Nijmegen om 9:55 maar waarschijnlijk wordt hier niemand op de trein gezet. De trein kwam om 

10:20 aan in Arnhem en bleef daar 13 minuten staan. Mogelijk zijn toen ook de in Nijmegen 

opgepakte Joden daar ingedreven, maar andere bronnen vertellen het net anders. Vooral de vele 

in Arnhem opgepakte verwanten zullen daar op transport zijn, maar waarschijnlijk ook de 33 

Pioniers uit Elden. Uit werkkampen is hier mogelijk niemand op de trein gezet.86 

Naar schatting bijna 15.000 mensen waren er opgepakt, zij allen kwamen op 3, 4 en ook nog 5 

oktober in het kamp aan. Louis de Wijze daarover: ‘Wij zijn dus op 2 oktober 1942 opgepakt. Op 

die dag zijn in één keer ongeveer 17.000 mensen naar Westerbork gebracht. In dat kamp was niets 

berekend op zo’n grote groep mensen. Wij zijn in barakken verzeild geraakt, waar we onder de 

tafels hebben gelegen. Er was niets, werkelijk helemaal niets. Als muizen werden wij opgeslagen’, 

en iets later: ‘In Westerbork was het een complete chaos, in barakken waar een paar honderd 

mensen in konden, zaten er wel een paar duizend. Er waren veel te weinig wasgelegenheden en er 

waren per barak maar één of twee Wc’s. Het was één grote ellende. Ik kan me nog herinneren dat 

in onze barak Joodse mensen uit Rotterdam zaten. Een paar van die mensen hadden ’s nachts 

syndromen van het bombardement in mei 1940. Er is één uitdrukking die ik nooit vergeet. Een man 

 
85 RAN 613_29 (dagboek Kokke, 1942, manuscript); het typoscript in: RAN 163_171 e.v. Wij weten natuurlijk 
niet of dit soort dagboeken echt betrouwbaar zijn, maar hier geven ze wel een indicatie. De foute datering 
geeft echter wel te denken. 
86 Behalve Wittebrink lag ook Kamp Schut bij Ede niet zo heel ver van Arnhem. Iemand schreef later: ‘Ik werd 
zaterdagmorgen 3 Oct. met alle kampbewoners in Ede door de groene politie weggehaald en naar Arnhem 
vervoerd. We kwamen daar ongeveer 12 uur en hebben daar tot de volgende dag 10 uur op een 
bewaarplaats gelogeerd, ook ’s nachts op de stenen vloer in de buitenlucht. ’s Zondagsmorgens zijn we 
doorgebracht naar het kamp Westerbork’ (op: Mijngelderland.nl/schut). Het was die zaterdag ook voor de 
NS wel een wel erg drukke dag op het Nederlandse spoor. Die zondag vertrekt is er weer op exact hetzelfde 
tijdstip een speciale trein uit Arnhem. Ook met lokale treinen werden personen overgebracht naar Beilen. 
Anderen kwamen aan in Westerbork met bussen, vrachtwagens en te voet. 
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riep voortdurend: “Doe die centrale verwarming van mijn benen af.” Die man was ’s nachts 

constant aan het roepen. De volgende dag zijn we, meen ik, allemaal naar de appelplaats gebracht, 

een verzamelplaats, een soort sintelachtig geheel ter grootte van een voetbalveld. We hebben er 

later ook op gevoetbald.  Daar omheen stonden barakken, onder andere de barak van de 

Ordedienst. Daar zijn we geteld en verder ingedeeld. Het was één grote puinhoop. Later zijn er wat 

meer plaatsen gekomen voor de mensen. Doordat er veel mensen doorgestuurd zijn. In de eerste 

nacht zijn de mensen uit Nijmegen niet bij elkaar gebleven.’87 Iemand van de Ordedienst in 

Westerbork houdt de bewoordingen koel, maar er schemert toch wat van de chaos door: ‘2 

oktober 42 9 Uhr Eintreffen eines Transportes und Abgang des XXIII Transportes (rund 1000 

Personen); Ab 22:30 Eintreffen neue transporteI in der Nacht von 2 auf 3/10 treffen 1 à 200 

Personen an, die registriert werden und denen den (…) die Entleusung in die Baracken gehen. 3. 

Oktober 42 den ganzen Tag über treffen Transporte ein. Der OD (…) den ganzen Tag (…) und die 

Nacht um 7/10 (?) tätig. 4. Oktober 42 Der (?) OD ist weiter Tag und Nacht für die angekommenen 

Transporte (...) 10.000 Personen!) tätig. 5. Oktober 42 Ab 6 Uhr: XXIV Transport (1 à 2000 

Personen). Gleichzeitig trifft ein Frauentransport ein, von dem ein Teil sofort weitergeschickt wird, 

ohne dass die Männer die Möglichkeit hatten die Frauen und Kinder zu sprechen. Abwicklung des 

Transportes. 6. oktober 42 bis zum Abend 6/10 keine besondere Vorfälle.’88  

Een lid van de Fliegende Kolonne hield een dagboek bij: ‘Toen kwamen de mannen uit de 

werkkampen. Niet één, en niet twee werkkampen, maar allemaal. Wij wisten niet meer wat we 

het eerst moesten doen. Een deel kwam lopen, een ander deel per bus, weer anderen per trein tot 

Hooghalen of tot het eind van het zijspoor (halverwege Hooghalen – kamp). Een deel van de bagage 

ligt hier, een deel in Hooghalen, een ander gedeelte langs de spoorlijn, en verreweg het grootste 

gedeelte is er helemaal nog niet. En bij zo’n toestand moet ik iemand kunnen vertellen, waar zijn 

rugzak is.’ Dat was 3 oktober; ook de volgende dag noteert hij uitgeput zijn bevindingen: ‘Vandaag 

was het nog erger dan gisteren, of lijkt dat maar zo? Het is feitelijk Zondag, maar daar merk je niets 

van. We hebben nooit veel van een Zondag gehad, aangezien het de dag vóór het transport was, 

maar vandaag (…). De invasie, die vandaag nog werd voortgezet, is geëindigd. Er zijn in totaal 

ongeveer 13.000 mensen hier erbij gekomen; 2000 waren er al in het kamp. Uit alle uithoeken en 

alle richtingen kwamen de treinen en auto’s en spuwden mensen uit; kortom, de SS zou zeggen: 

een goed georganiseerde actie. En wij beleven hier de grootste desorganisatie, die maar mogelijk 

is. Hoe de mensen deze eerste nacht maar hebben moeten doorbrengen! (...) Moeders en kinderen 

en babies zonder dekens, zonder melk en een bed met kind (dat zijn nog de bevoorrechten, 

mensen zonder kinderen slapen soms met z’n tweeën op de harde tafels). En daar komt nog de 

psychische ellende bij (...).’89 Ook over deze gruwelijke 3 oktober schrijft de verpleegkundige Bob 

Cahen: ‘Wat wij toen hebben meegemaakt, tart elke beschrijving. De mensen kwamen hier aan 

opgejaagd als vee, sommigen begraven onder hun bagage, anderen met helemaal niets bij hen, 

zelfs niet eens behoorlijk gekleed. Vrouwen die ziek van bed waren gehaald in een dunne nachtpon 

gekleed; kinderen in hansopjes op blote voeten, ouden van dagen, zieken, gebrekkigen, steeds 

 
87 Interview met Louis de Wijze, in 579_117. 
88 NIOD, 250i (Westerbork, Judendurchgangslager), 722, Dagrapporten (Ordnungsdienst, ordedienst), 9 
maart 1942 - 21 mei 1945. 
89 NIOD 250i, 770.  Uittrekstel dagboek lid Fliegende Kolonne.  
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maar door kwamen nieuwe mensen in het kamp. De barakken raakten vol, overvol. Er was maar 

plaats voot tienduizend mensen en steeds kwamen er meer.’90  

Van de mannen, vrouwen en kinderen zijn in de weken erop de meesten direct op transport gezet, 

verreweg de meesten naar Auschwitz.  

 

*  *  *  *  *  * 

 

BIJLAGE: Namen van in de werkkampen en tijdens de razzia opgepakte 

personen. 

Als we de diverse gegevens combineren, komen wij tot deze lijst van mannen die naar Wittebrink 

gingen; van de eerste 18 personen kunnen we dat wel met zekerheid zeggen. Van deze 18 mannen 

zijn er 14 kort erna gedeporteerd, twee werden er verder gedeporteerd in 1943, een bleef er in 

Westerbork tot de bevrijding, een man ontsnapt en duikt onder. 

Velen werden direct na aankomst in Auschwitz vermoord. Relatief velen kwamen in een werkkamp 

terecht veelal in de omgeving van Cosel. Op dit overzicht is dat op te maken uit het feit dat er een 

tijdsspanne ligt tussen de datum van de deportatie en de datum van overlijden. Bij deze mannen 

kon meestal de exacte datum en plaats van overlijden niet vastgesteld worden, wel is er in 1949 

(gepubliceerd in: Nederlandsche Staatscourant 15 september 1949) een justitiële datum 

vastgesteld. De plaats wordt aangeduid met ‘Midden-Europa’ of met ‘Omgeving Auschwitz’. Meer 

gegevens over hen in de Namenlijst op deze site.91 

Wbk = (registratie datum van aankomst in) Westerbork/ Dep. = Deportatie / overl. = overleden. 
 

Aussen, Herman, geb. 5.5.90, Wbk 5-8 okt. 42. Dep. 12 okt. , overl. 15 okt. 1942 

Aussen, Jozef , geb. 2 mei 1917, Wbk 3-5 okt. Dep. op 12 okt., overl. februari 1943 

Busnac, Alexander, 1923; Wbk 3-5 okt 42; blijft in Wbk. tot bevrijding. 

Busnac, Salomon, 3 sept. 1897,  Wbk 3-5 okt. Dep. op 16.2.43, overl. februari 1943 

COHEN, Hartog, geb. 20.1.19, waarsch. 5 okt Wbk. Dep. op 19 okt.42, overl.  febr. 43 

COHEN, Jakob, geb. 9.6 .’08, op 5 okt Wbk. Dep. op 19 okt.42, overl. febr. 1943. 

COHEN, Wilhelm, geb.7 april 1901, op 3-5 okt 42 Wbk, Dep. 19 okt 42, overl. juni 43. 

Frankenhuis, Marinus, geb. 28 juli 1920. Dep. 20 okt. 42, hij overleeft. 

Frank, Lehman, geb. 31.1.1883, 3- 5 okt Wbk., op 19 okt 42 Wbk > Aus, overl. 22 okt. 1942 

 
90 Aangehaald bij: Niek van der Oord, Jodenkampen, Kampen, 2003, 2007. 
91 Het Rode Kruis spreekt in dit verband over de ‘Cosel-periode’, vele treinen stopten in die periode ergens 
in de buurt van Cosel om de ‘arbeitsfähige’ mannen met geweld eruit te jagen. Zie hiervoor het document 
Auschwitz III, ook op deze site.  
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Gersons, Adolf, geb. 26 juli 1886, op 3 okt. Wbk, Dep. 2 nov 42, overl. 5 nov. 1942 

Jong, de, Louis, geb. 15 november 1900, Nijmegen, Dep. 12 oktober 1942, overl. 28 febr. 1943. 

Ketellapper, Nathan,  geb. 9 febr. 1898, 3-5 okt 42 Wbk. Dep. 16 okt 42, overl. maart 1944.  

Meijer, Jacob, geb. 2.10.21, op 3 – 5 okt Wbk. Dep. 9 okt. 42, overl. maart 1944 

Minco, Nathan, geb. 14 mei 1899, 6 okt. naar Wbk; hij ontsnapt uit Wbk, duikt onder en overleeft 

Polak, Fritz, geb. 19 maart 1917, 3 – 5 okt Wbk, Dep. 19 okt. 42, overl. febr, 1943.  

Voltijn, Meijer, geb. 22.7.19, Dep. 16 okt. 42, overl. maart 1944 

Vrengel, Abraham, geb. 7.11.86 ,  Wbk 3-5 okt. Dep. 19 okt. 42, overl. 22 okt. 1942 

Abraham Wolff, geb, 8.1.13, Wbk 6 oktober, Dep. 10 mrt. 43, overl. 13 maart 1943 

******************************************************************************* 

Bij de volgende mannen zijn er heel sterke, soms iets minder sterke aanwijzingen dat zij naar 

Wittebrink gingen. Maar mogelijk is een enkeling toch bij de razzia in Nijmegen opgepakt. Niet 

helemaal, maar wel bijna, is uit te sluiten, dat iemand nog naar Kamp Molengoot of een ander 

werkkamp is overgebracht. 

Elsas, Abraham, geb. 11 juli 1890;  Dep. 19 okt 42, overl. 22 okt. 1942. 

Gersons, Bernard, geb. 12 mei 1922, Dep. 2 nov 42, overl. oktober 1944. 

Kaufman, Aron, geb. 5 febr. 1889,  Wbk 2 okt. 1942. Dep. 19 okt. 42, overl. 22 okt. 1942. 

Kaufman, Samuel, geb. 26.03.86, Wbk 2 okt. 1942,  > Wbk. Dep. 19 okt 42, overl. 22 okt. 42. 

Meijer, Daniël, geb. 4.11.92, Wbk 3 – 5 okt.  Dep. 16 okt. 42, overl. januari 1943. 

Meijer, Emanuel, geb. 22.6.26, Wbk 3 – 5 okt. Dep. 9 okt. 42, overl. januari 1943. 

Prins, Jacob, geb. 24.3.92, Dep. 5 okt. 42, overl. augustus 1943 

Sons, Mordechai, geb. 14 april 1896. Dep. 23 okt 42, overl. maart 1944. 

Sealtiel,  David, geb. 25.12.86, Wbk. 3-5 okt. 1942. Dep. 23 okt. 1942, overl. 26 okt. 1942. 

Tokkie, David, geb. 15 juli 1885, Wbk. 3-5 okt. Dep. 19 okt. 42, overl. 22 okt. 1942. 

Voltijn, Abraham, geb. 13.12.85. Dep. 16 okt. 42, overl. 19 okt. 1942 

Voltijn, Jacob, geb. 23.3.25. Dep. 16 okt. 1942, overl. maart 1944. 

Wurms, Mozes, geb. 16.8.97, Wbk 3-5 okt. 42. Dep. 16 okt 1942, overl. 19 okt. 1892. 

****************************************************************************** 

VOOR KAMP VLEDDER hebben we de volgende drie namen: 

Bos, Liebman, geb. 6 april 1889, Wbk. 3-5 okt. Dep. 19 oktober 1942, overl. 22 okt. 1942.  

Meijer, Louis, geb.  23 jan. 1899, Wbk. 3-5 okt. Dep. 9 oktober 1942; overl. januari ’43.  
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Prins, Joseph, geb. 6 dec. 1886. Dep. 2 nov. 1942, overl. 5 nov. 1942.  

****************************************************************************** 

Voor Kamp MOLENGOOT hebben we nog niet kunnen vinden wie er naast Jean Reinders waren 

geïnterneerd. 

****************************************************************************** 

Wij menen dat deze personen zijn opgepakt in Nijmegen tijdens de RAZZIA op 2 oktober na 20 

uur. Bij gehuwde vrouwen staat tussen haken de naam van de echtgenoot i.v.m. de 

vergelijkbaarheid met de voorgaande lijsten. 

Aussen, Annie, geb. 23 mei 1920,  Wbk. 3-5 okt. Dep. 12 okt. 1942; overl. 15 okt. 1942.  

Aussen, Edith, 13.3.18 [Meijer Voltijn], Wbk. 3-5 okt. Dep. 16 okt. ober 1942; overl. 19 okt. 42.  

Finberg, Dora, 15.1.03 [Joseph Prins]. Dep. 2 november 1942, overl.  

Frank, Lotje, 2.2.80 (Jacob Prins]. Dep. 5 oktober 1942; overl. 8 okt. 1942. 

Goor, van, Gordina, 6.6.98 [Louis Meijer], Wbk. 3-5 okt. Dep. 9 oktober 1942; overl. 12 okt. 1942 

Hartog, Virginie, 4.9.94 [Daniel Meijer], Dep. 9 okt. ’42, overl. 12 okt. 1942. 

Jong, de, Amalia, 6.7.34. Dep. 12 oktober 1942, overl. 15 okt. 1942. 

Jong, de, Betje, 1.6.88 [Abraham Voltijn]. Dep. 16 okt. 1942, overl.  19 oktober 1942. 

Kaas, Celine, 27.2.08 [Abraham Wolff], Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 10 maart ’43, overl. 13 maart ’43.  

Katan, Saartje, 10.01.94 [Jacob de Wijze],  Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 16 febr. 1943, overl. 19 febr. 

1943.  

Meierhof, Inge, 1.7.30, Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 16 febr. 1943, overl. 19 febr. 1943. 

Meijer, Carolina, 19.5.26, Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 9 okt. 1942, overl. 12 oktober 1943.  

Meijer, Wilhelmina, 19.4.89 [Herman Aussen], Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 12 okt. 1942, overl. 15 okt. 

‘42. 

Roozendaal, Susanna, 10.6.16 [Jozef Aussen], Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 12 okt. 1942, overl. 15 okt. 

‘42. 

Swaalep, Geertje, 12.12.94 [Louis de Jong]. Dep. 12 okt. 1942, overl. 15 oktober 1942. 

Wijze, de, Jacob, 21.4.91, Wbk. 3-5 okt. ’42. Dep. 16 febr. 1943, overl. 19 febr. 1943. 

Wijze, de, Kaatje (Kitty), 21.8.24, Wbk. 3 oktober ’42. Dep. 4 juli 1944, overleeft.  

Wijze, de, Louis, 30.5.22. Dep. 23 maart 1944, overleeft. 

Wolff, Everdina, 30.10.39, Wbk. 7 okt. ’42. Dep. 10 maart ’43, overl. 13 maart 1943. 

Wolff, Marcus Louis, 14.11.40, Wbk. 7 okt. ’42. Dep. 10 maart ’43, overl. 13 maart 1943. 
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Deze bovenstaande 20 personen zijn op 2 oktober nagenoeg zeker opgepakt. Daarnaast 

misschien nog:   

Meijer, Emanuel, zie lijst Wittebrink. Of daar opgepakt of bij deze razzia. Hij was 16 jaar.  

Passman, Elsa [Brogholter]; zou echter zelf in okt. 42 naar Wbk. zijn gegaan, naar haar zieke man. 
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