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De opdracht 

 
Op 7 december 2020 hebben Hans Legebeke van de afdeling vastgoed en Louk Dercksen, jurist van de 

gemeente Doetinchem, mij gevraagd of Stichting Doetinchem Herdenkt een mogelijke rol van de 

gemeente Doetinchem zou willen onderzoeken met betrekking tot transacties van joods onroerend goed 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Aanleiding voor die opdracht was het feit de in het Nationaal Archief opgeslagen archieven over dat 

vastgoed in 2019 zijn gedigitaliseerd. In de boeken, de zogeheten Verkaufsbücher, staan 7.108 transacties 

in Nederland. Het gaat daarbij om niet-vrijwillige verkopen van ongeveer 20.000 panden die door de 

Duitse bezettingsmacht werden onteigend. Deze transacties zijn sinds medio 2020 op de website 

www.verkaufsbücher.nl voor iedereen doorzoekbaar. 

 Na de openbaarmaking van het archief doken ook onderzoeksjournalisten van het KRO/NCRV-

radioprogramma Pointer op dit onderwerp. Daarbij richtten zij zich onder meer op de vraag hoe 

Nederlandse gemeenten met deze gedwongen verkopen zijn omgegaan. Zij ontdekten onder andere dat 

diverse gemeenten na de oorlog de joodse eigenaren -of zoals in veel gevallen hun erfgenamen- alsnog 

gemeentelijke aanslagen hadden opgelegd, vaak verhoogd met boetes over de oorlogsperiode omdat 

die tijdens hun afwezigheid niet waren betaald.      

Het programma De Monitor1, eveneens van KRO-NCRV, besteedde op 5 oktober 2020 op televisie 

aandacht aan het onderwerp.  

In de Achterhoek kreeg dit onderwerp veel aandacht na publiciteit over de rol van de gemeente 

Winterswijk. Deze gemeente -die 326 vermoorde joodse inwoners kende- bleek tijdens de oorlog vier 

joodse panden te hebben aangekocht waaronder de synagoge. Na de bevrijding wilde de gemeente de 

leeggeroofde synagoge niet teruggeven. De gedecimeerde joodse gemeenschap kon die wel terugkopen. 

Bij het koopbedrag werden vervolgens verhuur en onderhoudskosten over de oorlogsperiode opgeteld.   

Nadat de gemeente Winterswijk medio 2020 geconfronteerd werd met deze feiten, liet burgemeester 

Bengevoord weten onderzoek te willen doen naar deze gang van zaken. 

Ook talloze andere gemeenten zijn momenteel bezig met een onderzoek of hebben dat inmiddels 

afgerond. Na een dergelijk onderzoek keerden bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Rotterdam totaal 

14,6 miljoen euro uit aan personen en joodse organisaties.  

De publiciteit leidde in Doetinchem tot een motie in de gemeenteraad. Deze werd tijdens de raads-

vergadering van 29 oktober 2020 unaniem aangenomen. In de motie werd het college van B&W onder 

meer verzocht om voor 1 april 2021 antwoorden te geven op de vragen van Pointer en te onderzoeken 

of er in de gemeente Doetinchem nog gevallen zijn waar geen rechtsherstel heeft plaatsgevonden.    

  

In de Verkaufsbücher staan 54 transacties in de huidige2 gemeente Doetinchem: 48 in Doetinchem, 4 in 

Gaanderen en 2 in Wehl. Het gaat daarbij om 88 woningen cq winkels, 2 synagogen en 2 stukken grond. 

Na een eerste blik op het overzicht van deze transacties zou de conclusie getrokken kunnen worden dat 

de gemeente Doetinchem geen enkel pand heeft aangekocht. Alle panden, zo laat de lijst zien, zijn 

gekocht door particulieren of personen met zakelijke belangen. In veel gevallen werden de panden na 

de aankoop doorverkocht. Soms nog dezelfde dag.   

De gemeente Doetinchem is echter indirect bij minstens3 twee transacties betrokken geraakt. Het gaat 

daarbij om woningen in de Plantsoenstraat en in de Dokter Huber Noodtstraat.  

De woning Plantsoenstraat met huisnummer 214 werd na een koop en een doorverkoop door de 

gemeente gehuurd, nadat de gemeente het eerst leeghaalde en de inboedel opsloeg. Dit alles ten 

behoeve van de gemeentepolitie nadat het pand tot politiebureau was verbouwd.   

 
1 Vanaf 9 januari 2021 zijn Pointer en Monitor samen gaan werken onder de naam Pointer. 
2 Tot 2005 was Wehl een zelfstandige gemeente. Na een gemeentelijke herindeling in de Achterhoek en Liemers 

werd Wehl dat jaar onderdeel van de gemeente Doetinchem. 
3 Het is niet uit te sluiten dat ingeval van uitgebreider onderzoek de gemeente ook een rol speelde bij (een) andere 

transactie(s) 
4 Thans huisnummer 91. 

http://www.verkaufsbücher.nl/
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De onteigende en verkochte woning Dokter Huber Noodtstraat 4 werd -evenals villa Bouchina- door 

de gemeente aangewezen voor de detentie van de zogeheten bevoorrechte Joden van de Lijst Mussert5.  

Ik kon vervolgens niet volstaan met het benoemen van de gemeentelijke betrokkenheid bij slechts die 

beide panden met uitsluitend de vermelding van een datum en een prijs. Want om de gang van zaken 

te doorgronden en op een correcte, volledige en historische onderbouwde wijze weer te geven, diende 

dieper te worden gegraven. Temeer daar het niet opzichzelfstaande situaties betrof: betrokken instanties 

en personen speelden een veel grotere rol. Want de panden maakten deel uit van een uitgekiend 

gewetenloos systeem waar eliminatie van een bevolkingsgroep en winstbejag voorop stonden.  

Dit rapport is mede daarom nogal uitgebreid. Wellicht overstijgt het de aanvankelijke opdracht, maar 

hopelijk draagt het daardoor bij aan de lokale geschiedschrijving en vormt het een basis voor verder 

onderzoek naar een onderwerp waar te lang te weinig aandacht voor is geweest en te vaak over is 

gezwegen.  

 

In dit rapport zijn zoveel mogelijk feiten en cijfers weergegeven. Vervolgens heb ik ze proberen te 

duiden. Maar hoe moet je ruim 75 jaar na de bevrijding beoordelen of een handelswijze tijdens de oorlog 

al dan niet correct, verwerpelijk, strafbaar of misdadig is geweest?  

Als je zelf die oorlog niet hebt meegemaakt. 

Als je nooit onderdrukking, wetteloosheid, doodsangst of honger hebt gekend.  

Kun je je ooit verplaatsen in zo’n situatie? Als je niet weet hoelang die oorlog duurt. En als je niet weet 

wie die oorlog zal winnen. 

Kun je anno 2021 een oordeel vellen over de mensen van toen? Als je die mensen niet hebt gekend. Als 

je niet weet wat er in hen omging en wat ze echt dachten.  

Hoe zou hun leven er uit hebben gezien als er geen oorlog was geweest? Als zij geen keuzes hadden 

hoeven maken. Of in alle vrijheid iets anders hadden kunnen kiezen. 

In hoeverre waren zij zelf verantwoordelijk voor hun daden of gedrag? Wat gebeurt er als je vanaf je 

jeugd wordt gehersenspoeld door een uiterst gewiekste propagandamachine bij bijvoorbeeld de 

Hitlerjugend waarvan het lidmaatschap verplicht6 was?  

Hoe zou het eenieder van ons zijn vergaan als we toentertijd twintig kilometer oostelijker zouden zijn 

geboren?  

Feit is dat elke keer weer blijkt dat oorlogen niet gevoerd worden door abnormale mensen, maar door 

normale mensen in abnormale omstandigheden.   

 

Duidelijk is dat thans elk weldenkend mens de manier zal veroordelen waarop de panden, compleet 

met inboedel, de rechtmatige joodse eigenaren is ontnomen. Nog verwerpelijker is datgene wat er met 

de meeste huiseigenaren is gebeurd. Ze zijn vervolgd, opgejaagd, vergast of op een andere gruwelijke 

manier vermoord. Weldoordacht en doelbewust. Op een goed georganiseerde planmatige industriële 

wijze. Een onvoorstelbare misdaad op zes miljoen mensen zoals niet eerder in de geschiedenis.  

 

Hoe schuldig waren zij die daarbij betrokken waren? Waren zij slechts onbeduidende radertjes in een 

goed georganiseerd totalitair systeem en, zoals de Duits joodse filosofe Hannah Arendt het in haar boek 

Banaliteit van het kwaad noemt, beroofd van elk moreel en ethisch besef en tot alles in staat?  

Met die vragen zijn na de oorlog talrijke processen gevoerd. Vele betrokkenen zijn veroordeeld. Talloze 

anderen ontsprongen de dans. Sommigen zijn later alsnog veroordeeld omdat er na verloop van tijd 

anders werd geoordeeld. Tijdens het proces van Demjanjuk in 2011 bijvoorbeeld werd uitsluitend het 

feit dat hij kampbewaker was geweest voor het eerst als voldoende bewijs voor deelname aan oorlogs-

misdaden beschouwd.  

Hoewel ik in het rapport heb gepoogd vrijwel uitsluitend feiten weer te geven, horen daar telkens deze 

vragen bij. Want hoe moet je de feiten interpreteren?   

 
5 Zie De bevoorrechte Joden van villa Bouchina, pagina 136. 
6 98 Procent van de jongens tussen 10 en 14 jaar was lid. De meisjes waren vaak lid van de Bund Deutscher Mädel. 
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Werden de joodse huizen daadwerkelijk gekocht om ze na de oorlog terug te geven, zoals vaak werd 

beweerd? 

Had de burgemeester de verbouw van een joods pand tot politiebureau wellicht ook kunnen weigeren?  

Of was ook hij, net als al die andere burgemeesters, een machteloze burgemeester in oorlogstijd?  

Waarom heeft de notaris al die koopakten opgemaakt terwijl hij wist dat hij niet om de tafel zat met de 

daadwerkelijke eigenaren en het niet ging om vrijwillige transacties?    

Moesten al die Doetinchemse bedrijven gedwongen meewerken aan het verbouwen of herinrichten van 

de leegstaande joodse panden? Hoe groot waren hun dillema’s?  

Hoever gingen ze in de samenwerking met de bezetter? Waar lag hun de grens? 

Wanneer was er sprake van openlijke collaboratie en wanneer van aanvaardbare aanpassing? 

En de inwoners? Protesteerden zij? Stalen zij de inbeslaggenomen en opgeslagen joodse inboedels 

omdat ze die de Duitsers niet gunden of wilden ze de spullen maar al te graag zelf hebben? In hoeverre 

kun je het hen kwalijk nemen dat ze probeerden te overleven in een wetteloze en gewelddadige 

omgeving?  

Met het huidige besef van rechtvaardigheid en met de huidige wetgeving van onze rechtsstaat in de 

hand zijn al deze vragen wat eenvoudiger te beantwoorden. Het was echter ook na de oorlog niet voor 

niets dat 300.000 Nederlanders te maken kregen met de Bijzondere Rechtspleging. Datgene wat er was 

gebeurd was immers zo ongewoon en onvoorstelbaar dat er toen geen enkele tot dan toe bestaande 

wetgeving op van toepassing was.  

 

Was elke Duitser een nazi? Of op zijn minst een bewonderaar van Hitler?  

Was -omdat de Waffen-SS na de oorlog is betiteld als misdadige organisatie- elke Waffen-SS’er een 

misdadiger?  

En de NSB’ers? Waren dat allemaal overtuigde nationaalsocialisten en jodenjagers?  

Op al deze vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Daar hoort een grondige nuancering bij.  

Want dé verzetsman, dé NSB’er, dé Duitser, dé bevrijder, dé politieagent en dé Doetinchemmer 

bestonden niet. Ook in Doetinchem waren er NSB’ers die Joden waarschuwden voor een op handen 

zijnde razzia.  

 

Dit rapport is daarom nogal veelomvattend. Want ik heb al die vragen zoveel mogelijk proberen te 

vertalen naar de Doetinchemse situatie: naar al die personen en instanties die direct of indirect met de 

situatie en de transacties te maken hebben gehad. Ik kon daarbij teruggrijpen op een groot aantal van 

mijn onderzoeken en interviews uit het verleden. Onder meer dat van 2006 tot 2010 voor de realisatie 

van de televisiedocumentaire Meneer Kees en meneer Henk, over de familie Misset en hun uitgeverij. In 

het Gelders Archief in Arnhem kwam ik toen al koopakten tegen van de joodse panden die Kees en 

Henk Misset via NSB’er en makelaar Johan Stap hadden gekocht.  

Tevens kreeg ik toen via een leidinggevende van Misset een boek in handen: De Groene Tafel. Het bevatte 

handgeschreven verslagen van vergaderingen bij Kees Misset. Daarin werden alle aankopen van de 

joodse panden beschreven. 

Ook had ik veel contact met de Duitse journaliste Dörte von Westernhagen. Zij is de nicht van Rolf von 

Westernhagen, de toenmalige verloofde van Pineke Misset en de beoogde opvolger van Kees Misset.   

Daarnaast had ik meerdere interviews met joodse inwoners, verzetsmensen en talloze anderen.   

Ook had ik veel archiefonderzoek verricht, onder meer voor diverse artikelen en boeken die ik heb 

geschreven. Dat onderzoek was onder meer in het Nationaal Archief in Den Haag, het Gelders Archief 

in Arnhem, het NIOD in Amsterdam en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem.  

Van veel informatie die al deze interviews en onderzoeken opleverde, kon ik voor dit rapport gebruik 

maken. Tevens bleken het boek Doetinchem in oorlogstijd en publicaties in de Kronyck van de Historische 

vereniging Deutekom dankbare bronnen.  

 

Ik heb voor dit rapport in eerste instantie de materie, de omstandigheden en betrokkenen in kaart 

gebracht. Vervolgens heb ik ze aan de hand van feiten zoveel mogelijk geplaatst in de historische context 
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binnen de Doetinchemse verhoudingen. Tevens heb ik ze zoveel mogelijk proberen te verduidelijken 

en op een dusdanige manier beschreven dat ook iemand die niet of nauwelijks op de hoogte is van de 

Tweede Wereldoorlog of de historie van de stad het zou kunnen volgen. 

Daarbij stonden vastgoedtransacties centraal. Ik heb echter daarnaast ook aandacht besteed aan de 

bewoners en de eigenaren van de panden en de inbeslaggenomen inboedels. Deze werden geveild bij 

dubieuze veilinghuizen of verdwenen naar Duitsland het kader van de Möbelaktion2a.  

 

Ik heb in het rapport verschil gemaakt tussen de begrippen transactie, pand en woning. Er waren 

immers diverse transacties waarbij ingeval van één transactie sprake was koop of doorverkoop van 

meerdere panden en/of meerdere woningen.  

Eén pand kan uit meerdere woningen2b bestaan. Eén pand kan zelfs in twee verschillende straten staan2c. 

Tevens zijn er panden die bestaan uit ruimten zonder een woonfunctie. Dat zijn bijvoorbeeld de beide 

synagogen, winkels, opslagruimten en dergelijke. In het rapport staan dan ook lijsten en overzichten 

van zowel transacties als woningen/adressen.      

 

Het college van B&W moest ter uitvoering van de motie voor 1 april met een raadsmededeling komen. 

Vandaar dat dit rapport in maart ingeleverd diende te worden. Er waren echter op dat moment nog 

talloze vragen niet beantwoord en was ik nog via diverse archieven en personen op zoek naar een nog 

completer beeld. De onderzoeksperiode van drie maanden was gewoonweg te kort.  

Wat daarnaast het onderzoek aanzienlijk bemoeilijkte, was het feit dat de archieven en studiezalen 

gedurende de gehele onderzoeksperiode vanwege de coronamaatregelen waren gesloten. Ook was het 

ontbreken van het op 21 maart 1945 tijdens het bombardement verbrande gemeentelijk archief een 

gemis. 

Er is dan ook slechts een deel van de onteigende panden onderzocht. De panden waarbij al snel bleek 

dat er sprake was van gemeentelijke betrokkenheid heb ik nadrukkelijker onderzocht en uitgebreider 

beschreven. Het totaal aantal transacties is echter dermate omvangrijk dat bij het merendeel niet of 

nauwelijks verdere naspeuringen zijn verricht. Het is dan ook goed mogelijk wanneer dat wel gebeurt 

er meerdere gevallen van gemeentelijke betrokkenheid blijken, temeer daar talloze panden na een 

verkoop zijn doorverkocht. In hoeverre er in al die gevallen sprake is geweest van rechtsherstel is op 

dit moment dan ook niet te zeggen. Op diverse plekken in het rapport staat daarom de vermelding 

Nader onderzoek. Dat betekent dat Stichting Doetinchem Herdenkt dit rapport niet beschouwd als 

afsluiting van het onderzoek, maar doorgaat met het verzamelen van antwoorden teneinde dit -

donkere- hoofdstuk in de geschiedenis van de stad zo goed mogelijk te beschrijven.    

 

Karel Berkhuysen, april 2021 

_______________________________ 
2a Deze zogeheten Jokos-dossiers met betrekking tot claims aan de Bondsrepubliek worden beheerd door het 

Stadsarchief Amsterdam. 
2b De officiële benaming voor een woning is een verblijfsobject met woonfunctie. 
2c Het pand Holterweg 102-Willemstraat 25 bijvoorbeeld. Dat betreft één pand dat bestaat uit twee woningen die 

adressen hebben in twee straten. 
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De gevoeligheid 

 
Bij de realisering van de Misset-documentaire Meneer Kees en meneer Henk in 2010 heb ik, uit piëteit ten 

opzichte van zijn op dat moment in leven zijnde familieleden, de naam J. A. H. Stap in de beelden 

witgelakt. Iets wat vervolgens in joodse kring minder goed viel, temeer er in daaropvolgende 

publicaties ook gesproken werd over een makelaar, zonder te vermelden dat het om Stap ging. Evenmin 

heb ik in artikelen zijn naam voluit vermeld. Niet om de waarheid te verdoezelen, de geschiedenis 

geweld aan te doen of om iemand de hand boven het hoofd te houden, maar uitsluitend om de nazaten 

te ontzien. 

Die gang van zaken is niet uitzonderlijk. Ook anderen gebruiken vaak initialen en worden foto’s soms 

geblurd als het NSB’ers betreft. Zeker daar waar het gaat om kleine gemeenschappen waar iedereen 

elkaar kent.    

 

In april 2020 overleed Jan Stap junior, de zoon van J. A. H. (Johan, maar ook Jan genoemd) Stap senior.  

Hij was veertien jaar oud toen zijn vader na de bevrijding werd opgepakt en werd opgesloten in het 

Verblijf- en Interneringskamp De Kruisberg en later in Vught.  

Ik kende Jan junior goed en ken ook zijn vrouw, dochters en schoonzoons. Ik heb hem meerdere keren 

gevraagd of hij iets over de rol van zijn vader en zijn eigen ervaringen bij de Jeugdstorm7 wilde vertellen. 

Dat wilde hij echter nooit. Het was te pijnlijk. Tot zijn dood, op 89-jarige leeftijd. Al die tijd had hij een 

last met zich meegedragen.  

Een vrijwel onmenselijke last hebben de overlevenden en de nabestaanden van de Holocaust met zich 

meegedragen. Zoals de inmiddels overleden Maud Mogendorff die met haar twee zusjes jarenlang 

ondergedoken zat. Haar ouders en vele familieleden werden vergast. Tien jaar geleden vertelde ze dat 

ze samen met haar man wekelijks ging bridgen. “Binnen de groep bridgers wisselen de tweetallen 

telkens van tafel zodat iedereen te maken krijgt met steeds andere tegenstanders. Om de zoveel weken 

zitten we zodoende aan tafel met een vrouw waarvan de ouders lid waren van de NSB”, verzuchtte ze. 

“We kaarten samen, maar er wordt geen woord gezegd.” 

Uit de toespraak die haar kleindochter in januari 2020 tijdens de Auschwitzherdenking in de Catharina-

kerk hield, blijkt hoezeer dat verdriet ook de huidige generaties nog steeds bezighoudt.  

Ook sprak ik ooit een succesvolle joodse schrijver wiens gehele familie was uitgemoord. Ik vroeg hem 

hoe het mogelijk was om met dat leed te leven. Hij zei: “Maar ik word wel elke dag huilend wakker, 

hoor.”  

Ik beschrijf deze persoonlijke situaties omdat ik -wellicht ten overvloede- wil benadrukken dat, ondanks 

het feit dat het nu 76 jaar na de oorlog is, de materie, de openbaarmaking en de publiciteit rond de 

transacties ook de tweede, derde en zelfs de vierde generatie beroert. Dat betreft een grote groep 

mensen. 

Sommigen die dit rapport lezen, zijn wellicht al geheel of gedeeltelijk op de hoogte van de historische 

feiten of de rol van de betrokken personen. Dat geldt echter niet voor iedereen. Begin december heb ik 

bijvoorbeeld een hele middag gesprekken gevoerd met de kleindochter en achterkleinzoon van een 

NSB’er. Zij waren geschrokken van het verhaal op de website van Stichting Doetinchem Herdenkt over 

de manier waarop hij drie joodse panden had bemachtigd. Toch wilden ze zoveel mogelijk weten over 

zijn rol.  

Ook kreeg ik diverse vragen via mail en telefoon. Daarbij bleek telkens hoe gevoelig het onderwerp nog 

steeds is. Voor beide partijen. Desondanks was altijd de teneur: goed dat het wordt onderzocht, 

bespreekbaar is en dat er antwoorden komen. Desalniettemin is het ook goed om zorgvuldig om te gaan 

met de pijn die bepaalde feiten uit dit rapport wellicht blootleggen. 

 

Karel Berkhuysen  

 
7 De Jeugdstorm was een nationaalsocialistische jeugdorganisatie, vergelijkbaar met de Hitlerjugend in Duitsland. 

Officieel was het geen onderdeel van de NSB. De leden waren echter wel merendeels kinderen van NSB´ers.  
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De Verkaufsbücher 

 
Het Nationaal Archief beheert 17 ingebonden boeken8 met daarin handgeschreven adressen, namen en 

bedragen. Aanvankelijk was er nog een achttiende boek, maar dat is nooit teruggevonden. 

De boeken zijn afkomstig uit een Duitse administratie en vermelden 7.108 gedwongen verkopen van 

joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft ongeveer 20.000 woningen, winkels, 

panden en gronden van joodse eigenaren nadat deze waren gedeporteerd of waren ondergedoken. 

De Doetinchemse transacties hebben de volgnummers9 26, 1265, 1268, 1937,1938, 1940-1957, 1959-1964, 

1966-1971, 1975, 2215, 2224, 2713, 3567, 3864, 5771-5774, 5805, 5812, 6232, 6301, 6302, 6589, 6681 en 6800.  

 

 

 
 

 
In zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog laat Loe de Jong weten 

dat Nederlanders geen joodse panden wilden kopen en dat de (hypotheek)banken niet bereid waren 

een NSB’er of andere collaborateur geld te lenen voor de aankoop van een zogeheten jodenpand.   

Daarmee slaat De Jong de plank mis. Er was wel degelijk belangstelling voor de panden. Dat laten de 

Verkaufbücher ruimschoots zien. En om een eventuele problematische hypotheekverstrekking te 

omzeilen, richtten de Duitsers eind 1943 de landelijke Hypotheekbank NV op. 

De feiten en de verhalen over de manier waarop er grof werd verdiend aan de jodenvervolging en hun 

huizen zijn schokkend en onthutsend. De volledige verhalen over deze roof en doorverkoop zijn nooit 

verteld. Ook in Doetinchem niet.  

  

 
8 De boeken 2 tot en met 18. Nummer 1, met Laufnummer 1 tm 449, ontbreekt. 
9 Het betreft een nummering in een exel-bestand van het Nationaal Archief. Dit overzicht is elektronisch te 

verkrijgen: Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip  

https://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/field-file/Verkaufsbucher_NBI%20Archief-mei-2019.zip
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Het onderzoek 

 
Volgens het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

225 Nederlandse gemeenten panden en grond onteigend. Diverse gemeenten zijn momenteel bezig om 

hun eigen rol bij die onteigening en verkoop te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht of er na de 

oorlog rechtsherstel heeft plaatsgevonden. De onderzoeken verschillen: sommige gemeenten doen 

uitgebreid archiefonderzoek terwijl andere nog bezig zijn om zich te oriënteren.  

 

 

Schadeloosstelling en erkenning  

 
Na de oorlog moest de in het leven geroepen Raad voor het Rechtsherstel zorgen dat de bestolen joodse 

vastgoedeigenaren voldoende schadeloos werden gesteld. Dat is echter in veel gevallen onvoldoende 

gebeurd. Vandaar dat in 1997 de Commissie Van Kemenade daar zich nogmaals over heeft gebogen. 

Verderop in dit rapport meer over dit onderwerp. 

Heeft het nu, ruim 75 na de oorlog, nog zin om de transacties van toen te onderzoeken? 

Ja, zelfs wanneer er geen financiële compensatie meer aan de orde is. Ook erkenning van het leed dat 

mensen is aangedaan blijkt maar al te vaak voor betrokkenen van groot belang. Dat geldt zeker waarop 

de overheid en de samenleving zijn omgegaan met de situatie van de Joden. Niet alleen voor en tijdens 

de bezetting, maar ook erna. De ontvangst na terugkeer uit de kampen bijvoorbeeld was vaak kil en 

harteloos. Ook in Doetinchem kwamen mensen uit gevangenschap of onderduik terug en werden ze 

geconfronteerd met het feit dat hun woning door anderen werd bewoond. Ondersteuning en begrip 

waren veelal ver te zoeken. Het land moest worden opgebouwd; voor individueel leed was geen plaats. 

Velen zijn vervolgens jarenlang bezig geweest om hun eigendommen terug te krijgen. Anderen 

slaagden daar niet of maar ten dele in.  

 

Dat onderzoek, compensatie, excuses en 

erkenning nog steeds van belang zijn en door 

getroffenen worden gewaardeerd, laten 

bepaalde actuele gebeurtenissen zien. De 

Nederlandse Spoorwegen bijvoorbeeld, die 

Joden vanuit onder meer Amsterdam vervoer-

den voor f 4,80 per persoon, keerden na een 

advies van de Commissie Cohen in 2019 

vijfduizend slachtoffers en nabestaanden van 

de Holocaust miljoenen uit. Daarnaast bood de 

Protestante Kerk Nederland in 2020 excuses 

aan voor de rol van de PKN tijdens de oorlog. 

Zelfs koning Willem Alexander plaatste in dat 

jaar vraagtekens bij de rol van zijn oma 

Wilhelmina ten opzichte van de joodse 

Nederlanders tijdens de bezetting en in 

Indonesië bood hij excuses aan voor de 

Nederlandse koloniale rol. 

Kortom, het is nooit te laat.                                                                                                               
                                                                          

                                                                                                                Fransiska van Zuiden-Cohen en Abraham van Zuiden  

                                                                                                                       van lunchroom Van Zuiden aan de IJsselkade10   

 
10 Het echtpaar Van Zuiden werd op 11 december 1942 in Auschwitz vergast. 
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Het nationaalsocialisme in Duitsland 

 
Nadat in 1933 Adolf Hitler aan de macht was gekomen, beschuldigde hij vooral de Joden van de slechte 

economische situatie. Hij beschouwde ze zelfs als paria’s. Systematisch werd hen daarom het leven in 

Duitsland onmogelijk gemaakt. Joden die Duitsland wilden ontvluchten, werd dan ook weinig in de 

weg gelegd. De nazi’s zagen de emigratie zelfs als een goede stap in hun streven het land judenrein te 

maken.  

In september 1935 werden de Neurenberger-wetten ingevoerd. Daarmee verklaarde het naziregime de 

Duitse Joden tot tweederangsburgers. Vanaf 1938 werd hen het maatschappelijke en economische 

bestaan vrijwel onmogelijk gemaakt.  

In de nacht van 9 op 10 november volgde de Reichskristallnacht. Honderden synagogen werden door 

nazi-aanhangers vernield, duizenden joodse winkels geplunderd en dertigduizend Joden werden naar 

concentratiekampen afgevoerd. Die door Hitler en Goebbels ontketende actie had een tweede golf van 

joodse vluchtelingen tot gevolg. De SS’er Adolf Eichmann11, die belast was met joodse aangelegenheden, 

richtte daarom in het inmiddels geannexeerde Wenen een Zentralstelle für jüdische Auswanderung12 op.  

Ruim vierhonderdduizend Joden, de helft van het totale aantal Duitse Joden, ontvluchtte uiteindelijk 

het land. De emigranten dienden daarbij vrijwel hun hele bezit achter te laten. Daaronder ook al hun 

gouden en zilveren bezittingen. Alleen een trouwring en bril mochten ze behouden. Het goud en zilver 

ging naar Degussa, de Deutsche Gold Und Silber Scheideanstalt. Daar werd het omgesmolten. Een bedrijf 

dat jaren later ook de getrokken gouden tanden en kiezen van de in de kampen vermoorde Joden om 

zou smelten. 

In de Achterhoek waren talloze comités die Duitse vluchtelingen over de groene Duits-Nederlandse 

grens hielpen. Daar was onder meer een jonge Doetinchemmer bij betrokken: Jan Houtsma. Jaren later 

zou hij een van de belangrijkste verzetsleiders in Oost-Nederland worden.  

Tijdens hun reis vonden ze vaak onderweg ergens onderdak. Soms bleven ze enige tijd voordat ze 

verder reisden. Ook in Langerak verbleef enige tijd een gezin op een boerderij. Twee van hun kinderen 

speelden vaak bij de familie Mogendorff.   

 
11 Adolf Eichmann werd in 1932 lid van de Oostenrijkse nazipartij. Hij maakte carrière binnen de SS en in 1934 

werd hij verantwoordelijk voor Joodse aangelegenheden. Tijdens de oorlog was hij verantwoordelijk voor de 

deportaties. Na de oorlog werd hij door de Amerikanen gearresteerd, maar wist te ontsnappen. In 1955 vluchtte 

hij naar Argentinië. Daar werd hij in 1960 opgespoord door nazi-jager Simon Wiesenthal. Vervolgens werd hij 

door de Israëlische geheime diensten Mossad en Shin Bet gevangengenomen en overgebracht naar Israël. Daar 

begon op 11 april 1961 een proces waar hij ter dood werd veroordeeld. Het vonnis werd op 1 juni 1962 

voltrokken. 
12 Centrum voor joodse emigratie. 

       

Zoons van een uit Duitsland gevlucht gezin tijdens hun tijdelijk verblijf in Doetinchem samen met Sonja, Maud en 

Jenny Mogendorff.  
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Doetinchem 

 
Wellicht was de vermaarde journaliste Alice de Wolf het eerste Doetinchemse joodse slachtoffer. De 

redactrice van het vakblad van Misset Gedistilleerd, Bier en Wijn bleek begin 1939 plotseling verdwenen. 

Zoektochten leverden niets op. Totdat ze dagen later in de IJssel werd gevonden. Ze had zelf een einde 

aan haar leven gemaakt.  

Voorzag zij het naderende onheil?  

Hoewel veel Doetinchemmers na Duitse invallen in Oostenrijk en Sudetenland Hitlers troepen ook in 

Nederland vreesden, was er ook een groot vertrouwen in de verdedigingslinies. Dat gold ook voor 

talloze joodse families in de Achterhoek. Zij waren extra bevreesd voor een Duitse inval, want ze waren 

inmiddels maar al te goed op de hoogte van de vervolgingen van Joden in Duitsland. Op momenten 

dat de spanning opliep en de kans op een Duitse inval toenam, verhuisden sommige families daarom 

naar Arnhem of naar andere plaatsen ten westen van de IJssel in de overtuiging dat ze achter de 

IJssellinie veilig zouden zijn13. Meestal was de verhuizing tijdelijk en keerden ze terug als de dreiging 

was afgenomen14.   

Om de inwoners zo nodig tijdig te waarschuwen, was de Luchtbescherming Doetinchem (LBD) op zijn 

post. Bij naderende vijandelijke vliegtuigen zouden zij het luchtalarm laten klinken. Ook de joodse 

Justus Mogendorff had zich bij de organisatie aangesloten. Hij was commandant. Toen er een foto werd 

gemaakt zat hij eensgezind naast Johan Kelderman15, een overtuigd NSB’er.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Luchtwacht van Doetinchem in 1939. Zittend, tweede van rechts, Justus Mogendorff. Links naast  

  hem Johan Kelderman.  

 

 

  

 
13 Van Gelder, 2008, interview. 
14 De Klerk-Mogendorff, 2009, interview.  
15  Zie Johan Kelderman, pagina 117.  
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Verzet, accommodatie of collaboratie 

 
Na de inval op 10 mei 1940 besloot Hitler om een kommissarische Aufsichtsverwaltung in te stellen: een 

civiel toezicht in plaats van een militair bestuur. Op 29 mei werd Arthur-Seyss-Inquart benoemd tot 

Reichskommissar en een week later volgde de benoeming van vier Generalkommissare.    

Dat bestuur voerde allerlei maatregelen in: stap voor stap en veelal met behulp van het Nederlandse 

ambtelijke apparaat. De Duitsers benoemden Aufsichtsverwalter16 die toezicht hielden op de naleving 

ervan. Het bleek een systeem waardoor de Duitse rol voor de bevolking vaak onduidelijk was. Mede 

daardoor schikten de meeste Nederlanders zich in die situatie. Ze wisten zich vaak niet goed raad met 

de bezetting, temeer daar ze er nog nooit eerder mee te maken hadden gehad. Ook lag het niet in de 

Nederlandse aard om zich te verzetten tegen een overheid en was er het besef dat de Duitsers hun 

maatregelen met militair optreden af konden dwingen. Daarnaast maakte het verloop van de strijd het 

belang van verzet ongewis, omdat de Duitse legers aanvankelijk op alle fronten overtuigend aan de 

winnende hand waren. Van georganiseerd verzet was dan ook in eerste instantie geen sprake. Dat kreeg 

pas halverwege de oorlog meer vorm. 

Hoe principieel kon je zijn? Kon je als journalist eigenlijk wel lid worden van het Verbond van 

Nederlandsche Journalisten17? Zo niet, dan was je je baan kwijt. Weigerde je om als artiest lid te worden 

van de Kultuurkamer: dan kon je niet optreden18. Weigerde je om te spitten? Of om je te schikken in de 

gedwongen tewerkstelling? De Duitse bezetter had overal antwoord op. Onderduiken was dan vaak de 

enige oplossing. Blijven weigeren of onwrikbare principes? Velen betaalden daar met hun leven voor. 

Gedurende de oorlog was je of ‘goed’ of ‘fout’. Daartussen bestond een duidelijke scheidslijn. Iemand 

was niet te vertrouwen of iemand was wel te vertrouwen. Maar veel was vaak niet dat wat het leek. Iets 

was niet zwart of wit. Vaak was het grijs. Soms ook bruin. Het was niet verzet of collaboratie. Soms lag 

het dicht bij elkaar, maar vaak waren de verschillen groot. 

Het is dan ook uitermate moeilijk om anno 2021 te bepalen of aanpassing of samenwerking met de 

bezetter vrijwillig of gedwongen was. Je wilde immers je gezin beschermen en kinderen te eten geven. 

En soms werd er samengewerkt om een hoger doel te dienen. Om bijvoorbeeld inlichtingen te verkrijgen 

voor het verzet of als dekmantel te fungeren om onderduikers te beschermen.  

De definitie van collaboratie is: samenwerken met de vijand. Dat is echter een heel rekbaar begrip en er 

waren vele vormen. Er was economische, politieke en ambtelijke collaboratie. Wat die precies inhielden 

viel moeilijk te bepalen, want er bleek voor de inval niets te zijn vastgesteld. Voor ambtenaren bijvoor-

beeld bestonden slechts Aanwijzingen19 waarin stond dat zij in het belang van de bevolking met een 

bezettende macht mee moesten werken. 

Deze aanwijzingen blonken echter uit in vaagheid. 

Moed en een goed ontwikkeld moreel kompas maakten 

dat sommigen niet of niet precies deden wat er van hun 

werd verlangd.   
De Aanwijzingen waren vanwege de oorlogsdreiging in 

1937 tot stand gekomen. Daarin stond niets over hoe om 

te handelen ten aanzien van de joodse inwoners tijdens 

een bezetting. Hoewel dat wel was besproken, werd 

besloten daar niets over vast te leggen om op die manier 

de Nederlandse neutraliteitspolitiek niet in gevaar te 

brengen.   

 
16 Door middel van de Aufsichtsverwaltung hielden de Duitsers toezicht op zowel politiek als economisch gebied. 
17 Uiteindelijk werd 90 procent lid. 
18 Joden konden geen lid worden. 
19 Voluit luidde de titel: Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het rijk, de 

provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel in 

dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een vijandelijke aanval.  
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De joodse gemeenschap 

 
Al in de zeventiende eeuw woonden er Joden in Doetinchem. Begin 1940 telde de joodse gemeente 

Doetinchem20 ongeveer 180 leden. Het betrof een gemeenschap die een aanzienlijk aandeel had in het 

reilen en zeilen in Doetinchem. De binnenstad kende talloze middenstanders en velen waren werkzaam 

in het onderwijs, zakenleven of industrie. Ook vervulden Joden diverse bestuursfuncties in het vereni-

gingsleven en maakten ze deel uit van de gemeenteraad of vervulden wethoudersposten21.    

In de Waterstraat was een synagoge. Het fraaie gebouw was in 1878 de plaats gekomen van de oude 

synagoge in de Walstraat22. Ook was er een synagoge van afgescheiden Joden in de Nieuwstad.  

De synagoge in de Waterstraat grensde aan de niet minder fraaie patriciërswoning van Kees Misset.  

In 1938 was het 60-jarige bestaan. In verband met de ontwik-

kelingen in Duitsland lag er echter een grauwsluier over de 

feestvreugde en werd het gepast gevierd.  

In 1933 werd de nieuwe joodse school in de Tenkinkstraat door 

burgemeester Duval Slothouwer geopend. Het gebouw was 

ontworpen door architect Johan (J. A. H.) Stap. In het boekje 

dat de feestcommissie speciaal voor de opening had samen-

gesteld, stond ook een advertentie van zijn bouwbedrijf.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     De joodse school in aanbouw  

 
 

    

     De joodse gemeenschap voor de  

     nieuwe school tijdens de opening  

  

 
20 De joodse gemeente Doetinchem bestond uit inwoners van de gemeenten Zelhem, Hummelo & Keppel, Wehl 

en Doetinchem. In de toenmalige gemeente Doetinchem woonden 166 Joden. 
21 Onder meer de gemeenteraadsleden Sam Cohen en Philip van Perlstein en de wethouders Noach van Perlstein 

en Jacob Themans.  
22 De synagoge bevond zich in een woning (zie pagina 31, transactielijst volgnummer 1970 Verkaufsbücher).  

 

 
                 De advertentie van het 

             bouwbureau van Johan Stap   
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In de stad waren veel joodse kledingzaken. Bekend was vooral Modehuis 

Jacobs op de Markt. Mevrouw Jacobs had de zaak na de dood van haar man 

samen met haar nieuwe echtgenoot Juda Frank voortgezet. Na haar 

overlijden in 1934 runde haar zoon Iwan de winkel. 

Een andere modezaak bevond zich in de Hamburgerstraat. Op nummer 10. 

Die winkel was van de firma Reichenberger-Themans en was opgericht in 

1861 door Mozes Reichenberger. In 1925 werd de zaak uitgebreid door op 

nummer 1723 aan de overzijde van de straat nog een winkel te openen.  

Ook Sam Cohen had een textielwinkel: De Marktwinkel, in de Boliestraat. In 

die straat waren ook het eethuisje van Jacob Groonheim en de meubelzaak van Mogendorff: Fimodo, 

FIrma MOgendorff DOetinchem. Het door hun vader Maurits opgerichte bedrijf werd gerund door de 

drie broers, Charles, Justus en Henry. In de Gart Seevinckgang waren de werkplaatsen. 

Aan de IJsselkade was lunchroom Van 

Zuiden met uitzicht over de Oude IJssel en in 

de Adelaarstraaat verkocht Louis Cohen in 

zijn Volksbazaar Elco schrijfbenodigheden en 

speelgoed.  

Distilleerderij Van Perlstein, halverwege de 

Waterstraat, zorgde al vanaf 1864 voor een 

zoetig geurende lucht in de stad. Sinds 1932 

was Piet van Gent directeur. Hij was Regina 

van Perlstein opgevolgd die het bedrijf had 

voortgezet na de dood van haar man Philip. 

Van Gent kreeg geregeld bezoek van zijn 

buurman Kees Misset met de vraag of hij de 

zaak niet wilde verkopen. Misset wilde 

namelijk graag zijn naastgelegen uitgeverij en 

drukkerij uitbreiden. Evenzovele keren 

weigerde Van Gent.  

De andere buur van Kees Misset was de 

synagoge. Daar was Louis Nieweg voor-

ganger. Elke vrijdagavond was er een dienst. 

Vrouwen dienden dan plaats te nemen op de 

speciale vrouwentribune. 

Daarnaast kende de stad de journalist Manus 

Groenheim, werkzaam bij de Graafschap-bode, 

veearts Bram Herschel, makelaar Alex 

Heilbron en oud-ijzerhandelaar Sally de 

Wolff.  

Hedwig Groonheim was onderwijzeres aan 

de openbare school aan de Varsseveldseweg 

en aan het Gemeentelijk Lyceum in de Van 

Nispenstraat waren twee joodse docenten 

verbonden: Jaap Cauveren en Henry Hoek.  

 

 

 
De synagoge in de Waterstraat 

  

 
23 Het historische pandje van Brinks. 
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Cauveren woonde in de Wilhelminastraat. Een paar huizen 

verderop woonden de joodse families Wolff, Heilbron en 

Philips. Nog iets verder was het huis van vormingsleider 

Nijdeken, de leider van de NSB-kring Doetinchem. 

Bij het echtpaar Cauveren stonden twee rugzakken en twee 

drinkbekers in de gang. Als gelovige Joden weigerden ze om 

onder te duiken. Ze waren ervan overtuigd dat als het Gods wil 

was dat hen iets zou overkomen, zij zich daar niet aan moesten 

onttrekken.  

Op een avond belde Cauveren zijn leerlinge Bep de Vries op. Hij 

vroeg haar of ze naar zijn huis wilde komen. Dat deed Bep. Kort daarop arriveerde daar ook haar 

klasgenote Jacqueline Houtsma24. Cauveren gaf Bep een Latijns en een Grieks woordenboek. Ook 

Jacqueline kreeg twee boeken. Waarom hij de boeken gaf, vertelde hij niet25.  

 

Dat bleek op 9 april 1943. Midden op de dag reed toen een Duitse overvalwagen de tot Thorbeckestraat 

omgedoopte Wilhelminastraat26 in. De auto stopte bij de woning van Bertha en Jacob Cauveren. De 

Grüne Polizei haalde beiden vervolgens uit huis. In een veewagon schreef Cauveren in het Latijn een 

afscheidsbriefje dat hij naar buiten gooide. De wagon maakte deel uit van een trein die onderweg was 

naar concentratiekamp Sobibor27. Daar werd het paar vergast.   

Ook zijn collega Henry Hoek onderging eenzelfde lot. Nooit meer zou zijn zo gewaardeerde pianospel 

via het openstaande raam van zijn woning in de Boliestraat te horen zijn.  

 

In augustus 1940 zetten de Duitsers de bioscopen naar hun hand en werd de 

Nederlandse Bioscoopbond omgevormd tot het Filmgilde van de Neder-

landse Kultuurkamer. In januari 1941 werd bepaald dat Joden niet meer tot 

bioscopen toegelaten mochten worden. En dat terwijl Justus Mogendorff een 

van de oprichters was van bioscoop Luxor in de Hamburgerstraat. 

In de film De eeuwige jood probeerden de Duitsers de gevaren van het 

internationale jodendom te laten zien. Daarin werden de Joden als oorzaak 

van de oorlog genoemd en als een mensonwaardig ras afgeschilderd. Hoewel 

de film verplicht was voor elke bioscoopexploitant gingen veel Nederlanders 

niet kijken.  

 

Het op die manier aanwakkeren 

van anti-joodse gevoelens had 

ook in Doetinchem effect. Er 

werden onder meer ruiten van 

winkels ingegooid bij modezaak 

Jacobs op de Markt, bij Cohen in 

de Boliestraat en bij Philips in de 

Hamburgerstraat.     
 

 

Modezaak Reichenberger-Themans  

in de Hamburgerstraat 

  

 
24 De zus van verzetsman Jan Houtsma.  
25 Van de Weerdt-de Vries, 2008, interview.  
26 Namen van nog in leven zijnde leden van het koninklijk huis waren op Duitse bevel verwijderd. 
27 Het echtpaar Cauveren werd op 28 mei 1943 in Sobibor vergast. Longontsteking en pleuritis werden als 

doodsoorzaak opgegeven. 

 

 

Bertha en Jacob Cauveren 
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De anti-joodse maatregelen 

 
De Duitsers verplichtten iedereen om een ariërverklaring28 in te vullen. Een van de eerste anti-joodse 

maatregelen die ze vervolgens namen, was het ontslaan van Joden uit de Luchtbeschermingsdienst. 

Daarvan werd onder meer Justus Mogendorff het slachtoffer. Ook werd het onverdoofd slachten 

verboden. Daarna werden joodse ambtenaren ontslagen. Dat betekende ook het ontslag van Hedwig 

Groonheim, Jacob Cauveren en Henry Hoek. Dat pikten de lyceïsten echter niet en er volgde een 

protestactie29. 

Vanaf januari 1942 diende op een joods persoonsbewijs de letter J te staan. En in mei werden Joden 

verplicht een gele ster op hun kleding te dragen. Daarnaast moesten ze hun fiets inleveren en mochten 

ze geen lid zijn van niet-joodse verenigingen. Evenmin mochten ze sporten, autorijden of een telefoon 

bezitten. Joodse kinderen moesten naar aparte scholen.  

 
 

De in nazi-ogen ongewenste boeken van joodse, communistische en entartete schijvers werden uit de 

bibliotheek verwijderd. Werken van onder meer joodse auteurs zoals Sigmund Freud, Heinrich Heine, 

Walter Rathenau en Franz Kafka waren al snel niet meer te vinden. Als het boeken betrof die aan twijfel 

onderhevig waren dan besloot het bibliotheekbestuur om het daarvoor bestemde aanvraagformulier in 

te sturen zodat beoordeeld kon worden of een boek aan de Duitse voorwaarden voldeed. Een regeling 

waarvan het bestuur zei dat het op die manier wilde laten blijken dat het van goede wil was en zich 

loyaal aan de situatie aanpaste. Met dat standpunt volgde het de instructie van de Centrale Vereeniging 

voor Openbare Leeszalen. Er was slechts één bibliotheek in Nederland die weigerde om de boeken-

zuivering door te voeren: die van de katholieke universiteit Nijmegen. De bibliothecaris ervan liet in 

november 1940 aan de Duitsers weten dat hij de zuivering niet in overeenstemming kon brengen met 

zijn eer.  

Met dergelijke principes wisten de Duitsers echter wel raad: ze sloten hem twee weken in Arnhem op. 

Zij hadden zo hun eigen principes.  

Dat bleek ook toen er op 15 september 1941 overal borden verschenen met de tekst Verboden voor Joden.  

Ook op de deur van de Doetinchemse bibliotheek hing vanaf dat moment zo’n bord. 

 
28 In een ariërverklaring verklaarde iemand geen joods bloed te hebben.   
29 Zie Het leerlingenprotest, pagina 134. Slechts op één andere middelbare school in Nederland was een dergelijk 

protest: het Vossius Gymnasium in Amsterdam. 
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Bij de ingang van de Doetinchemse bibliotheek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bij de ingang van zwembad Groenendaal 

 
 

Op 20 januari 1942 kwamen vijftien nazikopstukken in een villa bij de Wannsee in de omgeving van 

Berlijn bij elkaar. Daar stelden ze een definitief plan op voor uitroeiing van alle Joden: de Endlösung der 

Judenfrage. Tijdens deze zogeheten Wannseeconferentie werd na bestudering van het gifgas Zyklon B 

gekozen voor vergassen. Ook werd besloten welke gebieden het eerst moesten worden gezuiverd. Adolf 

Eichmann kreeg de opdracht de transporten en de bouw van gaskamers te regelen.   
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De razzia’s en de deportaties 

 
Op 8 oktober 1941 was de eerste razzia in Doetinchem30. De Grüne Polizei en de Sicherheitsdienst 

hadden een lijst met 23 namen. Veel joodse inwoners wisten echter tijdig te vluchten. Uiteindelijk 

werden, met assistentie van twee Doetinchemse politieagenten, zes Doetinchemse Joden uit hun huizen 

gehaald. Zij werden naar Mauthausen gedeporteerd. Nog diezelfde maand vonden ze daar de dood. 

De tweede grote razzia in de Achterhoek was in de nacht van 17 op 18 november 1942. In Doetinchem, 

Wehl, Hummelo & Keppel en Zelhem werden totaal 68 Joden opgepakt. Ze werden verzameld in de 

Sociëteit31. Daar waren ook burgemeester Duval Slothouwer en politie-inspecteur Lebbink aanwezig32. 

’s Morgens bracht Lebbink ze onder politiebegeleiding met een tram naar Dieren. Vervolgens werden 

ze per trein naar Kamp Westerbork gebracht. Alfred de Wolff wist echter bij Wezep uit de trein te 

springen33. 

In Doetinchem werden de leegstaande woningen door de politie verzegeld.   

Sommige Joden doken vervolgens onder. Om geen argwaan te wekken lieten ze vaak een balkondeur 

of een raam van hun woning openstaan. Alsof ze er nog waren. Ook kwam het voor dat buren de politie 

belden als ze al enige tijd niemand in een woning hadden gezien. Die controleerde dan of er al dan niet 

iemand aanwezig was.   

 

Begin april 1943 kregen de nog aanwezige Joden in de stad bericht dat ze zich via de kortste route 

moesten melden in Kamp Vught. Alleen Schlösser en Groonheim kregen een maand uitstel vanwege 

ziekte. Justus en Marianne Mogendorff gaven gehoor aan de oproep en reisden per trein naar Vught 

om zich te melden. Hun drie dochters hadden ze echter ondergebracht op onderduikadressen34. 

Na 10 april woonden er officieel geen Joden meer in Doetinchem. Ze hadden zich gedwongen gemeld, 

waren opgepakt of zaten ondergedoken. Hun woningen en winkels stonden leeg. De inboedels werden 

gestolen of opgeslagen in de leegstaande katholieke kerk.  

De meeste Doetinchemse Joden werden via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz en Sobibor. Daar 

stierven ze meestal binnen een paar dagen na aankomst in de gaskamers.  

Nadat ook bij Leo Coeverden en Eva Berlijn een oproep in de bus was gevallen, drongen veel vrienden 

er bij hen op aan om onder te duiken. Op zijn minst zou Julia een veilig onderkomen moeten hebben, 

vonden ze. Eva en Leo weigerden echter. Ze wilden per se bij elkaar blijven. Tevens wilden ze ook hun 

ouders niet in de steek laten.  

Van Dinie Misset, de vrouw van Kees Misset35, kregen ze een reiswiegje: het beoogde wiegje van haar 

tien jaar eerder doodgeboren zoon.    

 
30 Ook in de rest van de Achterhoek.  
31 De Sociëteit bevond zich in de Grutstraat, op de plek van de huidige Gruitpoort. 
32 Roording, Kronyck, p. 33. 
33 Alfred de Wolff overleefde de oorlog. 
34 Zie het verhaal van de familie Mogendorff, pagina 142. 
35 Eva Berlijn was werkzaam bij uitgeversmaatschappij Misset. 

Politierapport 9 april 1943 
 

Behalve de woning van B. Schlösser aan de Varsseveldseweg 5, zijn thans alle 

jodenwoningen onbewoond. Men lette op: na 10 april 1943 moeten alle joden, behalve 

bovengenoemde en Groonheim van de Linzebosch de provincies Gelderland en Overijssel 

hebben verlaten. Allen die zich na dit tijdstip nog zonder bewijs van de Zentralstelle voor de 

Judische Auswanderung in deze provincies ophouden, worden als illegaal levende joden 

aangemerkt en moeten worden gearresteerd.   
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In 1940 trouwden Leo Coeverden en Eva Berlijn en na de huwelijksvoltrekking werd op het bordes van het gemeentehuis op 

de Markt een foto gemaakt. Op 27 mei 1941 schreven ze hun namen in een grot in Valkenburg36. Op 14 juli 1942 waren ze 

met hun baby Juuleke van Doetinchem op weg naar familie in Dinxperlo. Te voet, met davidsster, omdat Joden geen fiets 

meer mochten bezitten. 

  

 

In maart 1943 werden Eva, Leo en de 1-jarige Julia naar 

Westerbork gebracht. Via het Kamp Vught kwamen daar 

ook de ouders van Leo terecht.  

Eind mei 1943 vertrokken ze samen met hun ouders per 

trein in oostelijke richting. Onderweg wist Leo op 25 mei 

een briekaart uit de veewagon te gooien. Het werd 

gevonden, gepost en op het goede adres in Silvolde 

bezorgd. 

 
Beste Jan en familie, 

 

Mama, papa, Eef, Juleke en ik zitten in de trein en gaan naar het  

onbekende. Wij zijn flink en houden moed, doen jullie dat ook.  

De redding staat voor de deur dus wij komen terug. 

Fietie, Greet, man en kind zijn nog in Vught en hopen dat ze daar blijven  

kunnen. Wij zijn erg blij dat we onze lieve ouders gezien hebben en dat  

ze bij ons zijn. Jullie halen ons toch weer op? Nu lieve jongens stop ik.  

Verder sterkte toegewenst van ons vijven. ‘t Schrijven gaat moeilijk in  

de trein. Geef de groeten aan alle bekenden ook in Dinxperlo. 

Lieve Jan en fam. Ook de hartelijke groeten van ons beiden.  

Na lijden komt verblijden.  

 

Hartelijke groeten.  

Tot kijk.     

 

 

Leo, Eva en Julia werden op 28 mei 1943 vergast in Sobibor. 

Abraham Samuel Berlijn, Elisabeth Berlijn, Jacob Berlijn,  

Johanna Berlijn, Lina Berlijn-Fuldauer, Louis Berlijn,  

Nathan Berlijn en Sallij Berlijn stierven in Auschwitz. 

  

 
36 De reden van hun aanwezigheid in de grot is in onderzoek. Volgens gidsen waren er geen joodse onderduikers. 
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De dagboeken van Iet Gerritsen 

 
Hoe het de Joodse inwoners van Doetinchem verging, valt onder meer te lezen in dagboeken van 

verzetsvrouw Iet Gerritsen37. Zij hield die de gehele oorlog vrijwel dagelijks bij38. Zij schreef daarin 

weliswaar niets over haar verzetswerk, maar de boeken bevatten desalniettemin een schat aan 

informatie. Temeer daar dagboeken in zijn algemeenheid de situatie van die dag weergeven, inclusief 

geruchten: het zijn geen beschouwingen achteraf. De dagboeken van Iet Gerritsen laten dan ook goed 

zien waarvan de inwoners op dat moment al dan niet op de hoogte waren. Bij deze een aantal passages 

die betrekking hebben op de jodenvervolging en met name op de transacties van panden.  
 
 
8 october 1941, woensdag 
… Vandaag is het een reuze nare dag geweest. Er zijn in ons land verschrikkelijke maatregelen genomen 
tegen de Joden. ’s Morgens vroeg begon het hier al. De overvalwagen vloog door de straten met 8 gewa-
pende soldaten erop. Bij alle Joden werd aangebeld en het huis doorzocht. De meeste Joden waren al 
gevlucht zodat ze er maar ongeveer 4 in Doetinchem hebben gekregen. Bij de gezinnen waar er geen 
aanwezig was, werd de telephoonleiding direct doorgesneden en de huisgenoten mochten die morgen 

niet op straat komen. Jaap Schlösser hebben ze ook meegenomen. Vanmiddag om 2 uur ging de open 
overvalwagen hier nog voorbij. De mensen in Doetinchem zijn woest. Ik denk dat dit bij de meeste 
mensen in geheel Nederland ’t geval is. Er wordt gepraat over Zinkwitfabrieken. Daar zouden ze heen 
gebracht worden. In Noorwegen. ’t Is vandaag een reuze miserabele dag geweest. … 
 
9 october 1941, donderdag 
… Vannacht is er weer huiszoeking gedaan door politie en marechaussee bij alle Joden waarvan leden 
van het gezin voortvluchtig zijn. Ze hebben niets gevonden. Ik hoorde dat ze mevrouw Mogendorff op een 
verschrikkelijke manier hebben uitgescholden. … 
 
Vrijdag 31 0ctober 1941  
… Akelig weer en reuze koud. Vanmiddag sprak ik mevrouw Van de Sigtenhorst die erg ontdaan was en 
me vertelde dat er uit Terborg al 4 Joden waren gestorven die gevangengenomen waren. Onder andere 
Levy39. ’s Avonds op zang hoorde ik van de Heer Wassink dat die berichten van Terborg inderdaad 
waar zouden zijn. Er werd ook de naam van Jaap Schlösser en Juul Heilbron genoemd. Vreselijk als dat 
waar is. … 
 
Zaterdag 1 november 1941 
… Ik heb dit dagboek nu al een maand bijgehouden en het bevalt me erg goed.  
Ik hoorde net dat de Burgemeester de berichten van de Duitsers over de gestorven Joden heeft 
ontvangen en die moest doorgeven aan de familie. De burgemeester kon dit echter niet doen, vond het te 

erg. Hij heeft toen mevrouw Nieweg40 verzocht dit te doen. Mevrouw Nieweg heeft 2 gezinnen bezocht en 
kon het toen ook niet verder.  
Betje Schlösser heeft ook bericht gehad. Ze is al helemaal in het zwart gekleed, hoorde ik vertellen. Als 
je dit nu allemaal hoort dan kun je je best vergrijpen aan al die moffen die hier rondlopen in de stad met 
snuiten alsof ze heel Nederland toekomt. Ze zullen ook nog wel eens anders kijken. Ze zullen hun 
streken wel thuiskrijgen. … 
 
Donderdag 13 november ’41  
… Vandaag hoorden we dat de joden weer terug moeten komen. Of liever, die terug waren moeten zich 
binnen 4 dagen melden. ’t Is toch voor hen wel vreselijk. Ze worden behandeld als beesten en weten op 
’t laatst ook niet meer wat ze moeten doen. … 
  

 
37 De elf dagboeken zijn in 2019 door haar dochter Joke Mulschlegel geschonken aan Stichting Doetinchem 

Herdenkt. Ze bevinden zich in het archief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.  
38 Er ontbreken twee dagboeken. Die zijn bij haar arrestatie en de bijbehorende huiszoeking op 31 januari 1945 

door de Sicherheitsdienst in beslag genomen. De overige waren verborgen onder de vloer. 
39 Het betrof veekoopman Sally Levy, eigenaar van onder meer 9 huizen in de Tenkinkstraat. 
40 De echtgenote van de joodse voorganger Louis Nieweg.  
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Dinsdag 18 november ‘41 
… Er zijn enkele Joden weer hier terug. De heer Nieweg en J. Mogendorff41 hebben we weer zien lopen. 
Ik vind het reuze gevaarlijk want we hebben zo’n idee dat ze toch weer een keer beginnen met de Joden 

in te pikken. Alle vijf die hier uit Doetinchem zijn meegenomen zijn nu dood. Of liever, de 
familie heeft het overlijdensbericht ontvangen. De meeste mensen geloven echter nog niet dat dat 
allemaal waar is. … 
 
Zaterdag 22 november 1941 
… Roelf42 was vanavond hier en vertelde dat hij bij de familie Cauveren43 was geweest. Toen Roelf 
binnenkwam zei Coef44: “Zo Groeneboer, heb je het al gehoord van Japie. Dood”. Wat eigenwijs zegt zo’n 
man dat dan. ’t Is toch maar vreselijk voor die mensen. … 
 
Vrijdag 28 november ‘41 
… Mevrouw Levy uit Terborg vandaag gesproken. Erg zielig en naar. Ze gelooft nog niet dat haar man45 
werkelijk dood is. … 
 
Zaterdag 13 december 41 
… Ik heb gisteren Manus Groenheim46 gezien. En ik meen ook Ch. Mogendorff47. Justus was al een tijd 
weer hier. ‘k Vind het anders wel gevaarlijk. Er zal toch zo wel weer wat met hen gebeuren. … 
 
Maandag 15 december 1941 
… Nu zijn alle gevluchte Joden weer terug. Ze moesten voor de 15de terug zijn op last van de Joodsche 
raad. Nu maar afwachten. … 
 
Zaterdag 14 februari ‘42 
… Er is ook gauw vergadering van de Gebouwcommissie. Kees vertelde dat in het gebouw van 

Christelijke Belangen een bordje “Verboden voor Joden” geplaatst is. Dat moet nu besproken worden. ’t 
Zal er wel niet blijven hangen. … 
 
Vrijdag 13 maart ’42  
… De Joodse eigendommen moeten verkocht worden. Misschien heb ik dit al eerder opgeschreven 
want ’t is al langer in bewerking. Nu zal het wel doorgaan. … 
 
Woensdag 25 maart ‘42 
… Nannie Cauveren48 is vandaag getrouwd. De Joden waren wel losgelaten. Ze liepen allemaal in de 
stad. Als joden getrouwd zijn, hoeven ze niet naar het kamp. Vandaar dat er nu veel trouwen. … 
 
Woensdag 8 april ‘42 
… Heideman49 is nu in de zaak van Mogendorff. Het privékantoor moest ontruimd worden en daar zit nu 
deze meneer. Alles moeten ze nu aan hem vragen. Er zal binnenkort wel een portret van Hitler hangen. 
De oude mevrouw50 krijgt helemaal geen geld meer. … 
 
Vrijdag 17 april ‘42 
… Vandaag zijn er in ’t Plantsoen borden geplaatst met ’Verboden voor Joden’. ’t Is een misselijk gezicht. 
Bij ’t Gele Hekken ook. … 
 
Zondag 3 mei ‘42 
.. De Joden hebben nu allen hun Davidster op. ’t Zijn grote dingen en ze hebben bijna een oranje kleur. .. 
 
Dinsdag 26 mei ‘42 
… De Joden tussen 18 en 50 jaar moeten allemaal voor een werkkamp worden gekeurd, door Joodse 

artsen. Als die er één afkeuren dan wordt deze direct door een Duitse arts over gekeurd. Dus dan weet 
je het wel. …  

 
41 Justus Mogendorff. 
42 De zoon van dominee Groeneboer. 
43 Joodse leraar van het lyceum. Hij was een jaar eerder geschorst en daarna ontslagen. 
44 De Coef was op school de bijnaam van Cauveren. 
45 Sally Levy uit Terborg, veehandelaar. Hij werd opgepakt tijdens de razzia van 8 oktober 1941. 
46 Joodse journalist van de Graafschap-bode. 
47 Charles Mogendorff. Hij was een broer van Justus en Henry. 
48 Nanny van Cauveren was de dochter van de docent Jacob Cauveren.  
49 Heidemann was een Duitse Verwalter en een Stützpunktleiter van de NSDAP. 
50 Waarschijnlijk wordt bedoeld Saartje Mogendorff-de Jong, de moeder van Charles, Justus en Henry.  
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Maandag 22 juni ‘42  
… Vanmorgen stond in de courant dat de joden voor 24 juni, 1 uur ‘s middags hun fietsen moeten 
inleveren. Wij mogen geen fiets aan een jood lenen. Ze mogen er dus helemaal niet op rijden. De 

burgemeester moet ze in ontvangst nemen. Die mensen worden toch op een vreselijke manier behandeld.  
De heren Mogendorff mogen niet meer in de zaak komen. Ze zijn er nu helemaal uit. Ik hoorde dat Charl 
naar een kamp moet. Vreselijk. … 
 
Woensdag 24 juni ‘42  
… Vandaag moesten de joden hun fiets inleveren. Hoe dat gegaan is weet ik niet. ’t Is anders wel heel 
wat voor hen, hoor. Alles moeten ze maar afstaan. … 
 
Donderdag 25 juni 1942     
… Vanmorgen hoorden we dat Nieweg51 was opgepakt. Ik kwam vanmiddag door de Boliestraat en daar 
zag ik hem zitten op ’t politiebureau52. Wat er nu precies is gebeurd weet ik niet. De één zegt dat hij zijn 
fiets niet had ingeleverd, de ander dat hij een oude fiets heeft gegeven. Maar in ieder geval is er iets niet 
in de haak. De Joden zelf vinden ’t reuze stom van hem en zeggen dat hij ’t voor hen nog veel moeilijker 
maakt. … 
 
Zaterdag 27 juni 1942 
… Ze hebben meneer Nieweg naar Arnhem gebracht. Of hij wel ooit weer zal komen? … 
 
Dinsdag 30 juni 1942 
… Vanmorgen weer een nieuwe verordening in de courant. De Joden mogen nu bijna niets meer doen. Ze 
mogen in niet-joodse winkels alleen kopen tussen 3 en 5 uur, en niets mag bij hen thuisgebracht worden. 
Ik meen er zelfs uit op te maken dat ze ook niet bij niet-joden aan huis mogen komen. Het staat er erg 
onduidelijk. ’s Avonds na 8 uur mogen ze niet buitenshuis vertoeven. Dus ze mogen niet eens in hun 
eigen tuin zitten. ’t Wordt nu toch wel te erg voor hen gemaakt. … 
 
Vrijdag 3 juli 1942 
… Vanmorgen stond er in de courant een extra bericht dat het aan joden verboden is woningen van niet-

joden te betreden. … 
 
Donderdag 20 augustus 1942. 
… Janny53 was vanavond even bij Friedenberg54. Vreselijk naar allemaal. Ze waren allen natuurlijk 
thuis want ’t was 8 uur geweest. Meneer was alle namen voluit aan het drukken op reepjes linnen die in 
hun kleren genaaid moesten worden. Alle Joden tussen 18 en 65 jaar zijn gisteren en vandaag gekeurd. 
Alleen Friedenberg niet. Ze hebben wel een brief in huis gekregen wat ze allemaal klaar moeten hebben. 
Allemaal 1 rugzak. Voor Gisela hebben ze een wijde jurk van waterdichte stof laten maken met wijde 
pofmouwen zodat er truien onder gedragen kunnen worden. Ze moeten ook 2 dekens meenemen. Ze 
verwachten ieder ogenblik het bericht dat ze weg moeten, vooral ook omdat ze Duitse Joden zijn. 
Mevrouw Friedenberg had aan Janny gezegd: ’Als wij gaan dan komen wij nooit weer’. Vreselijk om met 
zo’n vooruitzicht verder te leven. Ieder ogenblik verwachten dat ze je uit je huis komen halen en je gezin 
uit elkaar rukken.Er wordt verteld dat de Duitsers die op de Nemaho55 werken in de huizen van de 
Joden moeten. …  
 
Woensdag 26 augustus 1942 
… De Joden uit Doetinchem zouden vandaag weg moeten naar werkkampen in Drenthe. Ze hebben nu 
weer even uitstel gekregen en lopen hier nog rond. Iedere dag is gewonnen. Ze hebben wel alles klaar. 
Bij Van de Sigtenhorst stonden vorige week allemaal pannetjes met een gaatje klaar. Net van die 
hondenbakjes. Die kunnen en ze dan met een koord om zich heen hangen.  
Meneer Nieweg is er weer tussenuit. Waarom ’t is weet ik niet. Men zegt dat Maurits56 weg is en dat ze 
nu bang zijn voor andere maatregelen, bv. dat ze dan de ouders nemen. ’t Is me wel een leven voor die 
mensen. Ze worden opgejaagd als beesten. … 
 
  

 
51 Joodse voorganger, wonende Tenkinkstraat 17. 
52 Het politiebureau bevond zich toen nog op de Markt, naast het gemeentehuis. 
53 Janny Gerritsen was de zus van Iet Gerritsen.  
54 Het betrof een uit Duitsland afkomstige joodse familie. Friedenberg was medevennoot bij de Mica-fabriek. Hij, 

zijn vrouw en hun dochter Gisela, doken onder bij zuster Siebelink.   
55 In de nieuwe Nemahofabriek was Diederichs Flugzeugbau gevestigd. Er werden zweefvliegtuigen gerepareerd. 

Vooral op kantoor waren Duitsers werkzaam. 
56 Maurits Nieweg, zoon van voorganger Louis Nieweg. 
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Dinsdag 1 september 1942 
… Vanmorgen hoorde ik dat de hele familie Heilbron van de Wijnbergseweg57 zoek was. Alles is daar 
stil, vertelden ze me. Ik ben er langs gefietst maar zag dat boven de balkondeuren open stonden. Of ze 

nou weg zijn of niet? Vanmiddag vertelde iemand me dat ze werkelijk weg waren en dat de 
balkondeuren open stonden om geen aandacht te trekken. … 
 
Zaterdag 12 december 1942 
… Corry Bon58 had de familie Van Gelder59 gezien op het Stationsplein in Arnhem. Ze werden 
weggebracht. Ook zo iets verschrikkelijks. …  
 
Vrijdag 8 januari 1943 
… Ze zijn nu af en toe een jodenhuis aan ’t leeghalen. De meubels slaan ze dan ergens op. Het is gewoon 
vreselijk. Meneer Barthlema60 heeft het huis van Heilbron aan de Keppelseweg61 toegewezen gekregen. 
Ruimzicht is nu gevorderd voor het R.O. Amersfoort62. Ruimzicht komt in het meisjesinternaat en het 
internaat moet dan in het huis van Heilbron. Ze zijn al aan het verhuizen. Toch lijkt het me een naar idee 
om daar te wonen. Nu is Heilbron wel niet naar Polen, hij is met het hele gezin ondergedoken, maar ik 
vind het toch akelig. … 
 
Maandag 25 januari 1943 
… Nu is Leo Reichenberger met z’n gezin naar Amsterdam vertrokken. Eerst heeft hij 2 dagen in Arnhem 
gezeten omdat hij de sleutel van zijn bureau niet af wilde geven aan een NSB-er die er niets te maken 
had. Later kreeg hij het bericht dat hij de andere dag naar Amsterdam moest vertrekken en dat hem 
daar een huis toe gewezen zou worden dat hij met zijn gezin kon betrekken. Even nadat hij weg was 
werd het hele huis al leeggehaald door de gemeente. Nu is het verzegeld. … 
 
Maandag 5 april 1943 
… Ze hebben gisteren de twee zieke dochters van Cohen uit de Boliestraat63 opgehaald. Betty lag hier in 
het Ziekenhuis en Roosje thuis. Alle joden moeten voor de 10e vertrekken naar Vught. Nu hadden ze de 
hoop dat ze een kansje hadden om hier te blijven omdat de meisjes ziek waren. Wel waren ze alle kleren 
aan het merken omdat ze op alles voorbereid moeten zijn. Nu hebben ze plotseling de meisjes opgehaald. 

Ze zouden naar Amsterdam worden gebracht. Het is toch het grootste tuig dat er bestaat, om zelfs zieke 
mensen op te halen. Hoe het nu allemaal gaat met die huizen en of de familie Nieweg ook weg moet? 
De verdere leegstaande panden worden allemaal direct in beslag genomen door de Weermacht. Er 
worden dan werknemers van de Diederich Werke in gestopt.  
De joden mogen waardevolle spullen meenemen! Die zullen ze hen daar dan wel afnemen. … 
 
Dinsdag 6 april 1943  
… Mevrouw Jacobs is met Jetty64 plotseling verdwenen. ’t Huis is nu onbewoond. Mevrouw Maalcke 
denkt dat ze het nu wel vrij zullen geven maar ik geloof er niets van. De nieuwe Luitenant der 
Marechaussee kwam er al uitstappen en vanmiddag Lebbink65. Ze vorderen het best op. Meneer 
Wassenaar had er ook wel idee in. Maar het lukt hem toch niet! 
Als je meneer Spanjaard66 hoort over de erejoden67 dan lach je je een ongeluk. Jo Spier68 is er ook en nu 
hebben die hun hele huisraad laten over sturen zodat het nu net een pakhuis is geworden. Ze hadden 
een kok maar die is weggelopen. Ook is er een bootwerker die iedereen groet met: ‘hou zee’! … 
 
  

 
57 Ondergedoken bij de familie Bulterman op boerderij ’t Mentingslag aan de Kemnaderallee. 
58 Corry Bon was de dochter van verzekeringsagent Bon op het Pasplein. Daar was Iet werkzaam. Zijn huis werd 

in september 1944 gevorderd en bewoond door de uit Roosendaal gevluchte NSB’er Daems die vervolgens 

burgemeester werd van Doetinchem. 
59 Familie Van Gelder van Modehuis Jacobs. 
60 Waarschijnlijk J. Bartlema, schoolhoofd.  
61 De familie Heilbron van de Keppelseweg was ondergedoken bij de familie Rozeboom aan de Patrijslaan.  
62 Het Rijksopvoedingsgesticht Amersfoort.  
63 Betty en Roosje Cohen.  
64 Jetty Jacobs en haar moeder Betje Jacobs-van de Horst (van modehuis Jacobs) Markt 7. 
65 Lebbink was inspecteur van de Doetinchemse gemeentepolitie. 
66 Dirk Spanjaard was door de burgemeester aangesteld als beheerder. 
67 Een benaming voor de ‘bevoorrechte’ Joden in Villa Bouchina. Lijst Mussert. 
68 Jo Spier was een bekende illustrator. Zie: De bevoorrechte Joden van Villa Bouchina, pagina 136.  
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Vrijdag 9 april 1943 
… Vanmorgen zijn alle joden uit Doetinchem vertrokken. In de Boliestraat was het erg naar 
geweest. De familie Cohen vertrok met het hele gezin. Alle buren moesten afscheid nemen. ’t Is vreselijk 
geweest. De Mogendorffs ook. Ze hadden rugzakken op. Om 9 uur deed hij de deur dicht en moest hij de 
sleutels naar het bureau brengen. Daarna gingen ze allen naar de trein. Mevrouw had wel gehuild toen 
ze weggingen.  
De familie Nieweg is er tussenuit. Er staat zelfs geen meubel meer in het hele huis. Je snapt haast niet 
hoe hij het gedurfd heeft. Is zeer zeker een brutaal stukje werk!  
Betty en Roosje Cohen liggen in ’t Gasthuis in Amsterdam. De zusters Weijs hebben hen deze week 
opgezocht. De familie Schlösser heeft een maand uitstel in verband met de ziekte van Rosa69. … 
 
Zondag 12 september 1943  
… We hoorden vandaag dat mevrouw en meneer Nieweg waren opgepikt en al transport waren gesteld 
naar Polen. Ze deden wel erg onvoorzichtig. Iemand kwam hen bijvoorbeeld. een paar maanden terug in 
Utrecht tegen. Al heeft hij een vals persoonsbewijs, je kunt aan hem toch wel duidelijk zien dat hij jood 
is. …  
 
 
 
 

 
 

In 1934 werd een doorbraak tussen IJsselkade en Boliestraat gerealiseerd: de Adelaarsstraat. Bij een van de laatste 

stadspompen staat de dochter van Sam Cohen van manufacturenzaak De Marktwinkel in de Boliestraat. Het hele gezin werd 

op 9 april 1943 gedwongen om te vertrekken.  

 
 
 
  

 
69 Zie politierapport pagina 21. 
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De Niederländische Grundstükverwaltung (NGV) 

 
Evenals in eigen land wilden de Duitsers ook Nederland ontdoen van joodse inwoners. Naast een al 

lange lijst van allerlei maatregelen, werden Joden op 11 augustus 1941 verplicht om hun woning en 

ander vastgoed voor 15 september 1941 aan te melden bij de Nederlandse Grundstückverwaltung 

(NGV)70. Die aanmelding was de eerste stap tot onteigening. Niet veel later volgden er razzia’s en 

deportaties. Een deel van de Joden dook onder. Hun huizen en winkels waren zodoende verlaten: veel 

vastgoed stond plotseling zomaar leeg. Omdat de panden waren aangemeld bij het NGV vond die 

organisatie dat ook het beheer bij hen lag. Op haar beurt droeg de NGV het beheer over aan tien 

zogeheten lasthebbers. Dat betrof meestal makelaars die ook wel Aussenstellen (filialen) werden 

genoemd.   

Vervolgens begon de onteigening en de verkoop. Om de panden aan geïnteresseerden te verkopen, 

stelde de NGV makelaars en administratiekantoren aan. Een van de bekendste was makelaar Dirk 

Hidde de Vries uit Den Haag. Hij richtte speciaal voor de verkoop het Algemeen Nederlands Beheer 

van Onroerend Goederen op (ANBO).  

 

 

Het Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) 

 
Het ANBO en ook bijvoorbeeld het administratiekantoor Nobiscum werden geleid door NSB’ers. Zij 

zorgden voor doorverkoop van de onteigende joodse panden. Dat gebeurde in samenwerking met 

makelaars en notarissen. De winsten71 werden direct doorgesluisd naar de bank72 Lippmann, Rosentahl 

& Co73. Daar kwam het terecht op een collectieve rekening. Van het geld op deze zogeheten Sammelkonto 

werden onder meer de kampen Vught74 en Westerbork75 betaald.  

Naar schatting werden 20.000 joodse panden geroofd. De totale waarde was ongeveer 150 miljoen 

gulden. Omgerekend is dat tegenwoordig 750 miljoen euro.  

Het ANBO onteigende ook panden terwijl de oorspronkelijke eigenaar er nog woonde. Die kon het huis 

dan huren. De huur moest hij dan per direct op rekening van de ANBO-lasthebber storten. Die mocht 

dan als provisie 3 procent houden. De hoofdsom kwam in eerste instantie terecht op de rekening van 

Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt (VVRA) en daarna bij Lippmann, Rosentahl & Co. De 

joodse eigenaren waren verplicht om een rekening te hebben bij die bank.  

Indien een lasthebber slaagde om een pand te verkopen, dan mocht hij 2 procent van de koopsom 

houden.  

 

 

De Raad van Rechtsherstel 

 
Na de bevrijding werd op 9 augustus 1945 de Raad van Rechtsherstel opgericht. De Raad had tot taak 

het door de Duitse bezetter gepleegde onrecht van het zich toe-eigenen en liquideren van 

vermogensbestanddelen van personen en instellingen zoveel mogelijk ongedaan te maken en de 

rechtsverhoudingen zoveel te herstellen. Daar bestonden vier afdelingen voor: Rechtspraak, 

Effectenregistratie, Beheer (met het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) als uitvoerend orgaan) en 

Onroerende Goederen.  

 
70 De Grundstückverwaltung was een organisatie die onder leiding stond van de Weense architect Walter 

Munster. 
71 De totale winst bedroeg 99.331.400 gulden (260 miljoen euro).  
72 Roofbank, ook bekend als Liro. 
73 Gevestigd in de Sarphatistraat in Amsterdam. 
74 Vught was het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en de Duitse geannexeerde gebieden.  
75 Westerbork was een doorgangskamp voor 107.000 Joden en 245 Roma naar de concentratiekampen.  
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Het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) 

 
Na de oorlog werd het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), onderdeel van de Raad voor het 

Rechtsherstel, belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van landverraderlijke 

vermogens, vijandelijke vermogens en de vermogens van tijdens de oorlog verdwenen personen. 

 

 

De transacties 
 

 

Transacties in de (huidige) gemeente Doetinchem 
 

 

 
1943 

 
1944 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

  
 

                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

  

   

      

     

2 16 1 3 9 2 1 5 4 2 0 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 54 

 
 

Tussen januari 1943 en september 1944 waren in de huidige gemeente Doetinchem 54 transacties. Het 

betrof 2 grondstukken, 2 synagogen en 88 woningen cq winkels76. Ze werden gekocht voor gemiddeld 

22 procent van de daadwerkelijke waarde. Een groot gedeelte via of door NSB'ers. In Doetinchem waren 

het 81 woningen cq winkels, in Gaanderen 5 en in Wehl 2.  

Het totale bedrag dat voor de woningen en de grondstukken werd betaald, bedroeg 323.086 gulden. 

Omgerekend is dat nu77 2.057.647 miljoen euro. In Doetinchem was het totaalbedrag 308.086 gulden, in 

Gaanderen 9.600 en in Wehl 5.200.  

 
76 Sommige panden bestonden uit een winkel met daarboven een woning. Als in dit rapport gesproken wordt 

over een woning dan betreft dat ook de winkels en de woningen met winkels.  
77 Waarde 2018.  
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Gelet op het feit dat voor de onteigende panden slechts 22 procent van de daadwerkelijke waarde is 

betaald, was de totaalwaarde toen, omgerekend 9.352.900 euro. Nu zouden de 88 woningen, 2 syna-

gogen en beide grondstukken een waarde vertegenwoordigen van vele tientallen miljoenen euro’s.      

 

Belangrijk kenteringen in het strijdverloop waarbij de Duitsers werden teruggedrongen: 

2 februari 1943        Voor Duitsers verloren Slag om Stalingrad  

3 september 1943    Geallieerde landing op Italiaans vasteland  

6 juni 1944        Geallieerde landing in Normandië  

Augustus en september 1944  Frankrijk en België grotendeels bevrijd  

Ongeveer 85 procent van de transacties vond plaats na de door de Duitsers verloren Slag om Stalingrad. 

Een cruciale slag die ook onmiddellijk in Doetinchem bekend was, al was het maar vanwege de Duitse 

maatregelen in de stad en de afgekondigde drie dagen rouw. Zelfs in augustus en september 1944 toen 

de geallieerden aan de zuidgrens stonden, waren er nog transacties. 

 

 

De landbouwgronden 
 

Op 27 mei 1941 werd de verordening 102/1941 uitgevaardigd betreffende de aangifte en gedwongen 

verkoop van landbouwgronden in joodse handen. Joodse eigenaren werden daardoor gedwongen om 

hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder 

verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier Aangifte 

van landbouwgronden in joodsche handen moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na 

aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan niet-joden en voor 1 januari 

1942 worden overgedragen78.  

 

 

De inboedels 
 

Niet alleen panden en grondstukken werden in beslaggenomen. Ook de inboedels. In Doetinchem 

werden deze bezittingen opgeslagen in de leegstaande katholieke kerk in de Waterstraat79 die eigendom 

was van Kees Misset80. Diverse Doetinchemmers wisten niet alleen in de verlaten woningen in te breken 

maar ook in de kerk om er spullen te ontvremen. In het kader van de Möbelaktion verdwenen de 

resterende stukken richting Duitsland. Daar kwamen ze meestal terecht bij mensen die door geallieerde 

bombardementen hun huisraad hadden verloren. 

De levensmiddelen uit de woningen werden ook weggehaald. Die werden opgeslagen in de centrale 

keuken in de Boliestraat, achter het kantoor van de Winterhulp. Na overleg tussen Sicherheitspolizei en 

burgemeester Duval Slothouwer werden ze vervolgens overgedragen aan de Nederlandse Volksdienst. 

Die bezorgde de artikelen bij armlastige inwoners: propaganda met gestolen spullen.  

Daarnaast werden er kostbare stukken aangeboden bij dubieuze veilinghuizen. Diverse Doetinchemers 

hebben na de oorlog bij de Bondsrepubliek claims ingediend. Aan veel claims werd evenwel nooit 

voldaan81.  

 

De hypotheekbank en de hypotheekkantoren 
 

Om eventuele problemen voor het verkrijgen van een hypotheek voor een joods pand bij een bestaande 

bank te omzeilen, richtten de Duitsers in 1943 de Hypotheekbank NV en hypotheekkantoren op.  

 
78 In het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van deze gedwongen verkopen. 
79 In 1934 was de nieuwe Paskerk gebouwd omdat de kerk in de Waterstraat te klein was geworden.   
80 Kees Misset kocht de kerk om hem af te breken om op die plek een bejaardentehuis te bouwen.  
81 Meer hierover verderop in dit rapport bij de Jokos-dossiers op pagina 121. 
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De transacties in de huidige gemeente Doetinchem 
 
 

xadresxxxxx nr vb Xdatumx  axeigenaarxxxxxxxx xxplaatsxxxxx xxxkoperx xxxxx xxplaatsxxx xugxx 
xxxprijsx 

xfl 

xxprijsx 

€ 2018 

Doetinchem 

 Boliestraat 39 1956  15-5-43    1    M. Cohen-Aalsvel  Amsterdam  G.H. Bulten  Doetinchem 
 

1.000x 6.370x   

 Plantsoenstraat 21 1953   1-5-43     1    S. Themans -Wessel  Doetinchem  W. S. Stap-Tolk  Doetinchem ug 7.200x 45.864x 

 IJsselkade 10 1957  15-6-43    1   A. Heilbron& H.Thijssen  Doetinchem  J. A. H. Stap  Doetinchem 
 

2.200x 14.014x 

 Sniplaan 14-16 1952  15-4-43    2    L. L. Franken  Amsterdam  G. Jansen  Doetinchem 
 

6.500x 41.405x 

 Wijnbergseweg 12 1954   1-5-43     1    A. Heilbron  Doetinchem  B. J. Zadelhoff  Doetinchem 
 

5.000x 31.850x 

 Acacialaan 180-186 1265  15-6-43    4    J. J. Jacobs  Bredevoort  J. H. te Rietstap  Doetinchem 
 

13.250x 84.402x 

 Huber Noodtstraat 5 6232  15-5-43    1    M. Jacob  Amsterdam  F. W. B. Schel-Wolsink  Doetinchem 
 

4.400x 28.028x 

 Hamburgerstraat 65 1955    1-5-43   1   S. W. Groonheim  Doetinchem  J. Bargeman  Doetinchem 
 

2.800x 17.836x 

 Varsseveldseweg 114 1971  1-3-44     1   J. Frank  Doetinchem  F. Anneveldt  Doetinchem 
 

4.000x 25.480x 

 Waterstraat 15 1969 15-2-44    1  Israëlitische gemeente Doetinchem  W.S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

4.000x 25.480x 

 Tenkinkstraat 28-32 1942 15-1-43    3   S. Levy Terborg J. B. Kelderman Doetinchem 
 

18.000x 114.660x 

 Thorbeckestraat* 27 1944  1-2-43    1  J. Philips Doetinchem J. Camphuis Doetinchem 
 

5.500x 35.035x 

 Walstraat 5-7 1970 1-3-44     2  Israëlitische gemeente Doetinchem J. W. van Kampen Doetinchem 
 

1.500x 9.555x 

 Huber Noodtstraat 2 5805 1-2-43     1  S. Mogendorff-de Jong Amsterdam F. W.B. Schel-Wolsink Doetinchem ug 5.250x 33.442x  

 Heuthorststraat 5+7 6589 19-8-43   2   S. Berendsen Amsterdam F.W.B. Schel-Wolsink Doetinchem 
 

9.000x 57.330x  

 Kapoeniestraat 28/32 1945  1-4-43    3   J. Philips Doetinchem W. S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

1.050x 6.688x 

 Tenkinkstraat 16-20 3864 15-1-43    3   S. Levy Terborg W. G. D. Contzé Rotterdam 
 

18.000x 114.660x 
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 Hazenlaan 7 5773 1-2-43    1 E. Weyl Doetinchem 
W. S. Stap-Tolk 

F. v. Nistelrooy&zn NV 

Doetinchem 

Zutphen 

 
5.500x 35.035x 

 Kapoeniestraat 14 1943 1-2-43    1 J. Philips Doetinchem G. van Kampen Doetinchem 
 

460 2.930x 

 Grutstraat 21 1960 19-8-43    1 J. Frank Doetinchem W. S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

8.500 54.145x 

 Rekhemseweg 156a-e 5771  1-2-43     5   S. Mogendorff-de Jong Amsterdam J. A. H. Stap Doetinchem ug 12.500 79.625x 

 Hazenlaan 12,14, 16 1268  1-9-43     3   B. Gosschalk Bredevoort B. Grijzen Doetinchem 
 

20.000 127.400x 

 Varsseveldsew 136b-e 26 13-3-44    4   S. van Spiegel Deventer H. Vossers Aalten 
 

9.000 57.330x 

 Huber Noodtstraat 4 5772   1-2-43    1   S. Mogendorff-de Jong Rijswijk H. G. Worms Doetinchem 
 

5.250 33.442x 

 Koningstraat 14-16 1961 19-8-43    2   J. Mogendorff Doetinchem F. W. B. Schel-Wolsink Doetinchem ug 3.400 21.658x 

 Kruisbergseweg 24 1959   1-9-43    1   S. Berendsen Terborg G. W. Kappert Doetinchem 
 

4.000 25.480x 

 Sniplaan 13 + 15 2713 15-7-43    2    L. L. Franken Amsterdam G. Hesselink Hengelo 
 

6.500 41.405x 

 Acacialaan 85-89 5812   1-2-43    3    S. Weyl Deventer W. B. Schel Doetinchem 
 

9.500 60.515x 

 Thorbeckestr* 56/58 6301   1-5-43    2    A. Heilbron Denekamp G. van Kampen Doetinchem 
 

3.200 20.384x 

 Hamburgerstraat 6 1951           1-5-43    1    J. Philips Doetinchem W. S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

15.000 95.550x 

 Willemstraat 13 1949 15-4-43    1    J. Philips Doetinchem L. J. Wentink Doetinchem 
 

5.200 33.124x 

 Tenkinkstraat 22-26 2224 15-2-43    3    S. Levy Doetinchem A. Huhn Gelsenkirchen 
 

18.000 114.660x 

 Thorbeckestraat* 19 6302  1-5-43     1    I. J. Jacobs Appingedam W. E. A. Ebert Doetinchem 
 

4.200 26.754x 

 Keppelseweg 21 1950   1-5-43    1    A. Heilbron Doetinchem G. J .J. Degenaar Doetinchem 
 

5.800 36.946x 

 Markt 7** 1975   1-8-44    1   J. Frank Doetinchem J. A. Stap Doetinchem ug 5.500 35.035x 

 Boliestraat 5 ^   1-8-44    1   J. Frank Doetinchem J. A. Stap Doetinchem ug     ^^^  ^^^^ 

 Hazenlaan 4 1938   1-2-43    1   B. Gosschalk Deventer W. S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

5.000 31.850x 

 Hendriklaan 5 3567   1-9-44    1   J. van Buuren Doetinchem J. Maters Nijmegen 
 

5.000 31.850x 
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 Varssevldsw136-136a 1967 1-10-43   2 S. van Spiegel Deventer C. van Kampen Doetinchem 
 

9.000 57.330x 

 Kehrerstr-De Grootstr  1964 1-9-43    1 A. Heilbron Doetinchem J. A. H. Stap Doetinchem 
 

300 1.911x 

 Heezen-Simonspln2+4 1962 19-8-43    2 J. Schlösser Doetinchem W. S. Stap-Tolk Doetinchem 
 

10.000 63.700x 

 Rijksstrtwg-Zuid 1a, 1b 2215   1-2-43    2  J. Philips  Doetinchem 

 J. Huiting 
 T. J. Huiting 
 H. J. Huiting 

 Gaanderen 
 Duitsland 
 Duitsland 

 
6.350 40.449x 

 Nieuwstad 19 + 21 6681 21-9-43    2  M. Meyers Amsterdam  G. van Kampen Doetinchem 
 

2.600 16.552x 

 Willemstraat 25 1966   1-12-43    1  S.vn Geldere-Schielaar Den Haag  G. T. Tenback Doetinchem 
 

11.400 72.618x 

 Holterweg 102 ^   1-12-43    1  S vn Geldere-Schielaar Den Haag G. T. Ten Back Doetinchem  ^^^    ^^^^^ 

 Acacialaan ongenr 1963 26-8-43    1  J. Meyer & M.vd Ham Doetinchem  J. A. H. Stap Doetinchem ug 1.700 10.829x 

 Kommesteeg 1r 1937   1-2-43    1 A. Schlösser Doetinchem  J.A. H. Stap Doetinchem  426 2.707x 

 Varsseveldseweg 3-5 1941   1-2-43    2   A. Schlösser Doetinchem  W. Bulten Doetinchem  6.350 40.449x 

 Badhuisstraat 4-8 ^   1-2-43    3   A. Schlösser Doetinchem  W. Bulten Doetinchem  a**  

Gaanderen 

 Rijksstraatweg ongnr  5774  1-2-43    1  S. Levy Amsterdam  J. A. H. Stap  Doetinchem  1.000x 6.370 x 

 Bergweg Z 175-176 1940  1-2-43    2  A. Schlösser  Doetinchem  J. A. H. Stap  Doetinchem  1.500x 9.555 x 

 Hoofdstraat A 37-38 x 13-12-43    2   B. Strauss Gaanderen  Frans Loer  x  4.300 27.000 x 

 Hoofdstraat 16 x    x              1  J. Wolf Gaanderen  Frans Loer  x  2.800 17.836 x 

Toenmalige gemeente Wehl 

 Raadhuisstraat ongnr 6800  2-1-44    1  L. Slösser  Amsterdam 

 
 J. W. Jansen 
 nv Stoffenhandel (vh 
 De Wereld A. van Dam)  

  
 Doetinchem 
  
 Amsterdam 

 1.000x 6.370 x 

 Raadhuisstraat 20 1968  2-1-44    1  L. Schlösser  Wehl  J. W. Jansen  Doetinchem  4.200x 26.754 x 

 

- Waterstraat 9 en 11, eigendom van Van Perlstein (Van Gendt) gekocht door Misset. Transactie ontbreekt Vb82.   

- A. Heilbron kan zowel veehandelaar Adolf Heilbron (wonende Wijnbergseweg) als makelaar Alex Heilbron 

(Keppelseweg) betekenen.    

 
82 Zie bijlage: aanslag rioolbelasting. 



34 
 

Toelichting op de transactielijst 

 
- Het feit dat bepaalde panden waarin joodse winkels waren gevestigd niet op de transactielijst 

voorkomen, kan betekenen dat de winkelruimten geen eigendom waren, maar werden gehuurd 

van niet-Joden. Het winkelpand van Wed. Jacobs en Juda Frank, Markt 3-5, bijvoorbeeld staat  

niet op de lijst terwijl hun woonhuis, nummer 7, daar wel op staat. Het kan echter ook betekenen 

dat de panden niet te koop zijn aangeboden, de transactie alsnog ergens opduikt of vermeld 

staat in het verdwenen Verkaufsbuch nummer 1.     

- Een transactie betreft in diverse gevallen meerdere panden. Soms wel 3 of 5. En sommige panden 

bestonden uit meerder woningen/adressen. Er waren 54 transacties in de huidige gemeente  

Doetinchem en die betroffen 2 synagogen, 88 woningen cq winkels en twee grondstukken.  

- Het getal achter het adres is het volgnummer van het overzicht Verkaufsbücher van het Nationaal  

Archief. Het betreft totaal 7109 volgnummers van 7108 transacties. (volgnummer 1 vervalt) 

- In de laatste kolom van de transactielijst staat het bedrag dat is betaald, omgerekend naar een huidig  

bedrag (2018) in euro's. 

- ^ Pand dat gelijktijdig met het bovenstaande pand op de lijst is aangekocht dmv van 1 transactie. 

- Ug betekent Uitgezette Gelden, dwz een belegging. 

- * De op last van de Duitsers omgedoopte Thorbeckestraat is de Wilhelminastraat. 

- ** De Markt is het huidige Simonsplein. 

- *** De Kommesteeg liep van Terborgseweg naar de Oude IJssel, achterkant huidig Erfgoedcentrum. 

- a* Badhuisstraat, 1 transactie met Varsseveldseweg 3-5, volgnummer 1941.  

- Het stuk grond aan de Burgemeester Kehrerstraat.  

Die straat bevond zich toentertijd op een andere plek dan tegenwoordig, namelijk tussen  

Wilhelminastraat en Zuivelweg. In de Verkaufsbücher staat de straat in combinatie met de  

Burgemeester De Grootstraat. Die straat is opgeheven. Sinds 1953 heet deze straat Donker 

Curtiuslaan. (zie plattegrond op pagina 46) 

- W(ilhelmina) S(ophia) Stap-Tolk was de echtgenote van J(ohannes) A(dolf) H(endrik) Stap (sr).  

Makelaar en lid van de NSB. 

- J(ohannes) B(ernardus) Kelderman was landelijk leider propaganda van de NSB (PK, Propaganda 

Kompanie). 

- S(ally) Levy was veehandelaar uit Terborg (Mauthausen, 1941). 

- S(ara) Themans-Wessel was de echtgenote van de in 1939 overleden journalist Isodore Themans.  

- A. Heilbron. Daarmee kan zowel Adolf als Alex Heilbron worden bedoeld.   

- S(aartje) Mogendorff-de Jong (overleden Bergen-Belsen, 12-1-'45) was de echtgenote van de (door een 

natuurlijke dood) in 1941 overleden Maurits Mogendorff, vader van J(ustus) Mogendorff, 

Henry en Maurits. Zij en talloze familieleden werden op 11-6-1943 vergast in Sobibor. 

- J(uda) Frank was eigenaar van kledingwinkel fa. wed. Jacobs, Markt 3-5 (huidig Simonsplein) en de  

woningen op Markt 7 en Grutstraat 21. Hij werd vergast in Auschwitz op 27 november 1942. 

- De twee panden van de Israëlitische gemeente betreffen de eerste, oude (Walstraat) en de 

nieuwe (Waterstraat) synagoge. De synagoge in de Walstraat is een muurhuisje.  

- In een aantal gevallen staat er achter de naam van een joodse eigenaar die aanvankelijk in  

Doetinchem woonde, een andere woonplaats. Op het moment van de transactie hadden zij -al 

dan niet gedwongen- Doetinchem verlaten.  

 - In Verkaufsbücher (volgnummer 1975, eigenaar Juda Frank) van Boliestraat 5 en Markt 7 (pand links  

naast winkel Jacobs) staat als koper J. A. Stap vermeld. J. A. (adres Badhuisstraat 5)  

was de vader van J. A. H. Stap. Toch staat bij de transactie het adres van J. A. H. Stap 

Wijnbergseweg 19 vermeld als adres van de koper. [mogelijk typefout, nader onderzoek]     

- Acacialaan ongenummerd is, gelet op de omschrijving en de prijs, mogelijk een grondstuk. 

- Rijksstraatweg ongenummerd, eigendom van Sally Levy, betrof een grondstuk.  

- Daar waar achter een straatnaam de aanduiding ongenummerd staat, zou sprake kunnen zijn van een 

grondstuk in plaats van een pand. .   
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Niet verhandelde panden 

 

Niet alle door joodse bewoners verlaten woningen werden ‘gekocht’ en/of doorverkocht. Sommige 

leegstaande en vaak in allerijl verlaten woningen werden ook simpelweg betrokken door nieuwe 

bewoners. Dat betrof vaak NSB’ers of (Duitse) personen die op de een of andere manier te maken 

hadden met Duitse instanties of activiteiten. Ook gebeurde het dat de Duitsers iemand een dergelijke 

woning toewezen.  

 

Nieuwe verhuurder 

 

Veel onteigende en ‘verkochte’ panden werden niet verlaten omdat ze bewoond werden door niet-

Joden die de woning huurden van een joodse eigenaar. Voor hen veranderde er vrijwel niets. Het enige 

verschil was dat zij na de transactie de huur aan de nieuwe ‘eigenaar’ dienden te betalen. Dat gebeurde 

veelal niet rechtstreeks. De Duitser Alouis Huhn bijvoorbeeld, die Tenkinkstraat 22, 24 en 26 had 

gekocht, liet de huur overmaken via makelaar en NSB-lid Van Bommel in Wehl.  

 

Noodgedwongen koop  

 

Of in Doetinchem ook huurders zich al dan niet gedwongen zagen hun woning via het ANBO te kopen 

van de joodse eigenaar, zou nader onderzoek uit moeten wijzen. Een dergelijke koop was soms aan de 

orde omdat anders wellicht huisuitzetting voor de bewoners dreigde en het huis alsnog te koop zou 

worden aangeboden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De lege, bekladde kledingwinkel van Philips in de Hamburgerstraat. ‘Gekocht’ op 4 mei 1943 van eigenaar Jacob Philips.  

Die was echter al twee maanden eerder in Auschwitz vergast. (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 
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De eigenaren 

 
De 28 eigenaren bezaten samen 88 woningen cq winkels, 2 synagogen en 2 grondstukken. In veel 

gevallen waren het persoonlijke of zakelijke beleggingen en/of eigendom van hun zaak of bedrijf. Zij 

woonden er dan ook niet zelf. Soms woonde er familie of werd het pand aan andere joodse of niet-

joodse Doetinchemmers verhuurd. 
 

Onderstaand overzicht laat zien dat er totaal 27 eigenaren waren.  

Achter hun naam staat respectievelijk het aantal transacties en het aantal woningen vermeld.  

Vervolgens [bij een aantal, nog niet volledig] het kamp waar ze zijn vermoord. 

 

 

J. Philips  6    9     Jacob Philips   9-1-1879 * 15-12-1942 Auschwitz 

A. Heilbron  6*  6* Alex Heilbron   overleefd 

A. Heilbron  ^    ^ Adolf Heilbron   overleefd 

S. Levy (Terborg) 4    10 Sally Levy                    * 18-10-1941 Mauthausen 

S. Mogendorff-de Jong 3    7 Saartje Mogendorff-de Jong  8-11-1871 * 12-1-1945 Bergen-Belsen 

A. Schlösser  6    8  

L. L. Franken   2  

J. J. Jacobs ` 2  

Israëlitische gemeente.  2  

S. Berendsen  2  

S. Weyl   2  

J. Frank   3    4 Juda Frank   9-12-1875 * 27-11-1942 Auschwitz 

B. Gosschalk  2  

S. van Spiegel`  2  

L. Schlösser  2  

J. Schlösser  1  

H. Thijssen ` 1  

M. Jacob  1  

S. W. Groonheim 1 Samuel Wolff Groonheim 13-8-1861 * 14-5-1943 Sobibor  

J. Mogendorff  1 Justus Mogendorff   23-1-1897 * 11-6-1943 Sobibor  

J. van Buuren  1  

M. Meyers  1  

S. van Geldere-Schielaar1  

J. Meyer-van de Ham 1  

B. Grauss  1  

J. Wolf   1  

 

 

 

 

Zowel de naam Schlösser als Slösser komt in archiefstukken voor.  

Het betreft een en dezelfde familie/personen. De ch werd oa door 

Jaap Schlösser op een bepaald moment weggelaten omdat hij dat  

te Duits vond.  

.       
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De kopers 
 

Er waren totaal 34 kopers betrokken bij totaal 54 transacties in de huidige gemeente Doetinchem. 

Twee van hen kochten daarnaast nog 3 woningen buiten de huidige gemeente Doetinchem. 

 

De kopers waren:                 aantal transacties: 

 

Doetinchem 

J. A. H. Stap    8 [mogelijk ook J.A. Stap, zie pagina 34] 

W. S. Stap-Tolk   8  

F. van Nistelrooy & zn nv 1  

W. B. Schel   1  

F. W. B. Schel-Wolsink  4  

J. B. Kelderman   1  

G. H. Bulten   1  

W. Bulten   1  

J. W. van Kampen  1 (en ook een pand in Doesburg nr 1958, Bergstraat 57) 

G. van Kampen   3 (en ook een pand in Hengelo (Gld), Kerkstraat 5 en een pand 

C. van Kampen   1       in Doesburg, Bresstraat 16 nr 1948) 

G. Jansen   1  

B. J. Zadelhoff   1  

J. H. te Rietstap   1  

J. Bargeman   1  

F. Anneveldt   1  

J. Camphuis   1  

W. G. D. Contzé   1  

B. Grijzen   1  

H. Vossers   1  

H. G. Worms   1  

G. W. Kappert   1  

G. Hesselink   1  

l. J. Wentink   1  

A. Huhn   1  

W. E. A. Ebert   1  

G. J. J. Degenaar  1  

J. Maters   1  

J. en T. J. en H. J. Huiting 1  

G. T. ten Back   1   totaal  48 transacties 

 

Gaanderen 

J. A. H. Stap    2                

Frans Loer   2               totaal   4 transacties 

 

Wehl  

J. W. Jansen (Doetinchem 1  

J. W. Jansen (Amsterdam) 1   totaal   2 transacties 

 

 

         Totaal in huidige gemeente Doetinchem  54 transacties 
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Er waren 48 transacties in Doetinchem, 4 in Gaanderen en 2 in Wehl. 

Totaal waren er dus 52 transacties in de voormalige gemeente Doetinchem en 54 in de huidige. 

Daarbij waren 34 kopers betrokken. 90 Procent van hen was woonachtig in Doetinchem.  

 

In enkele gevallen kochten meerdere mensen uit één gezin of familie meerdere panden:   

 

Stap: 

- J. A. Stap ? [Vader van J. A. H. Stap. Nader onderzoek. Mogelijk is sprake van een schrijffout en ontbreekt H.] 

- J. A. H. Stap (Wijnbergseweg, 19) 6 transacties in Doetinchem en 2 in Gaanderen  

- W. S. Stap-Tolk (echtgenote van J. A. H) 8 transacties. 

totaal 16 transacties, totaal 24 panden en een stukje grond 

 

Schel: 

- W. B. Schel (B. W? slager, Grutstraat 38) 1 transactie, totaal 3 panden  

- F. W. B. Schel-Wolsink [echtgenote?, nader onderzoek] 4 transacties. 6 panden 

totaal 5 transacties, totaal 9 panden 

 

Bulten: 

- G. H. Bulten Vossenstraat 23 (op dit adres woonde -1937- wed. D. J. R. Bulten. Geb. Marks) 

- W. Bulten Vossenstraat 32 (moet waarschijnlijk 23 zijn. Huisnummer 32 bestond niet) 

 totaal 2 transacties, totaal 3 panden 

 

Van Kampen:  (! Niet te verwarren met de familie Van Kampen, bakker in de Hofstraat) 

- G. van Kampen Mauritsstraat 2, bakker (kruidenier) van Kampen 

- J. W. van Kampen, Mauritsstraat 2 

- C. van Kampen Mauritsstraat 2  

 totaal 5 transacties, totaal 8 panden 

 

Daarnaast waren er 3 (vermoedelijke) familieleden die gezamenlijk 1 pand kochten: 

- J. Huiting 

- T. J. Huiting 

- H. J. Huiting  1 transactie, 1 pand 

 

NSB-kopers 

Van de 54 transacties zijn (voor zover op dit moment onderzocht) er minstens 22 van kopers waarvan 

vaststaat of vermoed wordt dat zij lid waren van de NSB. Dat betreft in ieder geval: 

- J. A. H. Stap: 6 in Doetinchem en 2 in Gaanderen en zijn echtgenote W. S. Stap-Tolk 8 transacties. 

Beiden totaal 16 transacties, totaal 24 panden en een stukje grond. 

- J. B. Kelderman: 1 transactie, totaal 3 panden.  

- en nog 4 transacties, totaal 9 panden. 

 

Uit Duitsland afkomstig 

A. Huhn, een schilder uit Gelsenkirchen. [Nader onderzoek]  

Hij kocht ook een woning in Borculo, Bloemersstraat Ca 17a, Vb 2225. 

T. J. Huiting en H. J. Huiting uit Duitsland. [familie van T. Huiting uit Gaanderen? Nader onderzoek]  

 
Wie waren? 

W. G. D. Contzé, Hoofdlaan Rotterdam. 

Frans Loer uit Gaanderen.   

 Hij kocht ook woningen in Terborg (Vb 203 en 204) en Eibergen (Vb 208 en 209)    
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Hypotheek opeisbaar 

 

Vanwege nog geldende wetgeving lukte het de NGV –ondanks hun bevoegdheid- vaak niet om te 

beschikken over lopende hypothecaire leningen. Daarom werd op 19 april 1943 de Verordening 37/1943 

uitgevaardigd betreffende de opeischbaarheid van hypotheken.  

Op die manier werden ze binnen drie maanden opeisbaar. Vervolgens kwam er een nieuwe 

hypotheek voor in de plaats.  

 

Totaal werden ongeveer 20.000 percelen bij de Landelijke Hypotheekbank NV aangemeld.  

De geschatte waarde bedroeg 150 miljoen gulden. 

De waarde van de 5.600 aangemelde hypotheken was 22 miljoen gulden 

 

 

De lasthebbers en de makelaars 

 
Het ANBO kende in het hele land ongeveer tien 

makelaars die voor de verkoop zorgden. Ze werden ook 

wel Aussenstellen genoemd.  

In Gelderland liep de verkoop voor een groot deel via 

Claase uit Nijmegen en via het ANBO in Arnhem. 

Vervolgens waren er talrijke makelaars die zorgden voor 

de daadwerkelijke verkoop aan een koper. In onze regio 

waren dat onder meer:  

 

Claase  

Van Spaenstraat Nijmegen  

Aangesloten bij ANBO 

 

Jan Maters  

 Procuratiehouder en  

lasthebber van Dirk Hidde de Vries (ANBO) 

 

Zwollekerspel  

 

 

Johan Stap  

Wijnbergseweg 19, Doetinchem  

 

Van Bommel 

Wehl 

 

Gerrit Jan Slijkhuis 

Meipoortstraat 19 Doesburg  

Makelaar  

Lasthebber van Dirk Hidde de Vries (ANBO) 
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                                       De NSB 
 

De Duitse NSDAP had in talloze andere landen een equivalent. In Nederland 

was dat de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging. De partij werd in 1931 

in Utrecht opgericht door onder meer waterbouwkundig ingenieur Anton 

Mussert. Het was een antidemocratische partij die een antwoord wilde geven 

op de politiek van dat moment die geen oplossing had voor de economische 

crisis. Veel Nederlanders werden dan ook lid in de hoop dat de partij 

verbetering kon brengen in hun situatie. In tegenstelling tot de Duitse 

NSDAP maakte de rassenleer geen onderdeel uit van het NSB-programma,  

                                               zodat ook Joden lid mochten zijn.  

In 1933 verbood de Nederlandse regering legerofficieren en onderofficieren het NSB-lidmaatschap. 

Korte tijd later volgde er eveneens een verbod voor ambtenaren. Ook de katholieke en gereformeerde 

kerken vaardigden een dergelijk verbod uit voor hun gelovigen.  

In de beginperiode maakte de beweging een snelle groei door. Eind dertiger jaren liep echter de steun 

terug hetgeen vooral te wijten was aan het feit dat de partij zich steeds openlijker op Duitsland richtte. 

De aanhang in Doetinchem was niet groot. Een deel van de leden bestond uit, wat werd genoemd, 

brood-NSB’ers: leden die vanwege hun mindere sociale en economische omstandigheden hoopten dat 

de NSB verbetering in hun situatie zou brengen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Het NSB-kringhuis aan de Wijnbergseweg (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.geennieuws.com/wp-content/uploads/2011/02/220px-Wappen_NSB_1936-1945.gif&imgrefurl=http://www.geennieuws.com/2011/02/lid-van-de-nsb-of-van-een-dictatoriaal-regime/&docid=aQ-lpgWlSdWB2M&tbnid=cV7i6M858ryvMM&w=220&h=202&ei=_q37U5eWAsfB0QXZvYH4CQ&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
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De Nationale Jeugdstorm (NJS) betrof een door de NSB opgerichte jeugdbeweging, vergelijkbaar met 

de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel in Duitsland. Het waren veelal kinderen van NSB-ouders. 

Evenals de jongens (meeuwen en stormers) oefenden de meisjes op het veemarktterein en marcheerden 

zij op gezette tijden door de stad. De bovenste foto laat de meisjes (meeuwkes (10-13 jaar) en stormsters 

(14-17 jaar) in de Huber Noodtstraat zien. De foto onder betreft de jongens voor Scala.   
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De rol van de NSB 

 

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 193583 stemden 777 Doetinchemmers op de NSB. Dat betekende 

11,4 procent van de stemmen. Landelijk was dat 8 procent. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1937 

was dat percentage in Doetinchem teruggelopen naar 6,3 (478 stemmen). Landelijk was dat 4,2 procent.  

In de Doetinchemse gemeenteraad waren en bleven de confessionele partijen en de SDAP de grootste 

partijen. De NSB was nooit vertegenwoordigd. De partij deed ook geen enkele keer mee aan de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

De NSB had Nederland ingedeeld in 16 districten. De provincie Gelderland was district 5. De districten 

waren vervolgens ingedeeld in 72 kringen. De Achterhoek was Kring 24, De Graafschap (Zutphen en 

omgeving) was kring 20. Districtsleider voor de Achterhoek was August Borggreven die in zijn 

woonplaats Terborg een opleidingsschool voor de WA oprichtte. 

Elke kring had een kringhuis. Het kringhuis van de Achterhoek stond in Doetinchem. De Kringleider 

was Nijdeken. Hij woonde met zijn gezin in de Wilhelminastraat.  

Het was Anton Mussert, de Leider, die op 14 juni 1941 de opening verrichtte van het kringhuis op de 

hoek van de Wijnbergseweg en de Dichterseweg. Daarna hield hij een rede op het bordes van het 

gemeentehuis op de Markt.  

Voor de opening en de inrichting van het nieuwe kringhuis doneerden 14 bekende Doetinchemmers 

100 gulden. Eén inwoner volstond met een donatie van 50 gulden84. Het waren met name NSB-leden. 

Ook Kees Misset schonk 100 gulden. 

Er waren meerdere bedrijven in de stad waarvan een van de directieleden lid was van de NSB. Veelal 

betrof het familiebedrijven waarbij vaak ook zakelijke motieven een rol bij het lidmaatschap speelden.  

 

De al in 1922 benoemde CHU-burgemeester Duval Slothouwer bleef aanvankelijk als burgemeester van 

Doetinchem op zijn post. En dat terwijl vanaf begin 1941 geleidelijk diverse burgemeesters werden 

vervangen door burgemeesters met nazisympathieën of NSB’ers. Duval Slothouwer hield er pas in 

september 1944 mee op en dook vervolgens onder. Hij werd toen vervangen door NSB’er Daems die 

het Brabantse Roosendaal voor de naderende geallieerden was ontvlucht. Daems vorderde de woning 

op de hoek van het Pasplein en de Tenkinkstraat van de familie Bon die gedwongen werd te verhuizen.  

In de Tenkinkstraat woonde ook landelijk propagandaleider Johan Kelderman85. Daarnaast bestond de 

top van de Doetinchemse politie uit NSB’ers: Lebbink en Annink. Ook enkele agenten waren NSB-lid.  

Een deel van de NSB’ers was gewapend en vormde de ge-uniformeerde Landwacht. Zij maakten volop 

jacht op verzetsmensen, Joden, onderduikers en zwarthandelaren. Ze waren geregeld betrokken bij 

invallen en arrestaties.   

 

Hoe groot was de rol van de NSB in Doetinchem bij de transacties? 

Kochten NSB’ers de joodse woningen omdat andere inwoners die niet wilden kopen? Of stonden zij 

vooraan als er een woning beschikbaar was? Of, sterker, waren soms woningen al bij voorbaat in NSB-

kring verdeeld? 

Het was vooral NSB-makelaar Johan Stap die een aanzienlijk deel van de joodse panden kocht en 

vervolgens doorverkocht. Daarnaast waren er enkele NSB’ers die weliswaar geen makelaar waren, 

maar wel woningen kochten uit zakelijke overweging. Om door te verkopen of te verhuren. Het lijkt er 

dan ook op alsof men via het NSB-netwerk elkaar op die manier de bal toespeelde86.     

 

  

 
83 Tot 1970 gold een opkomstplicht. 
84 De lijst is in het bezit van Stichting Doetinchem Herdenkt. 
85 Zie Kelderman, pagina 116. 
86 Het gaat daarbij om kopers waarvan het NSB-lidmaatschap algemeen bekend is. Bij veel andere kopers is niet 

bekend of ze al dan niet lid waren van de NSB. Dat zou nader onderzoek uit moeten wijzen.  
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Makelaar Stap  

 
Johannes Adolf Hendrik Stap was architect. Daarnaast deed hij in 

verzekeringen. Eigenlijk heette hij Johan maar hij werd meestal 

Jan genoemd. Hij woonde aan de Wijnbergseweg 19, een straat 

die in de volksmond de naam Hitlerallee had vanwege het grote 

aantal bewoners dat lid was van de NSB.  

Johan Stap was ook lid van de NSB, evenals zijn broer Gerrit87. 

Gerrit werkte eerst op het architectenbureau van Johan, maar 

vanwege een gebrek aan opdrachten werd hij ontslagen. Daarop 

kwam Gerrit bij de douane en politie terecht. Daar maakte hij 

fanatiek jacht op verzetsmensen, Joden en onderduikers. 

Johan Stap was getrouwd met Wilhelmina Sophia Stap-Tolk. Uit de Verkaufsbücher blijkt dat Johan en 

Wilhelmina Stap samen 24 panden en een stuk grond kochten. Dat gebeurde veelal via ANBO-man 

Claase uit Nijmegen of via het ANBO in Arnhem. Het echtpaar Stap deed de aan- en verkopen als 

makelaar en hield de panden niet zelf. Een aanzienlijk aantal werd -vaak diezelfde dag- verkocht aan 

Kees en Henk Misset88. De koopaktes van hun transacties werden door notaris Van Gorkom opgemaakt. 

De panden die het echtpaar Stap kocht, zijn: 
 

transactie   adres  eigenaar         koopdatum    prijs     door  doorverkocht 
  

1953 Plantsoenstraat 21  Sara Themans-Wessel 4-5-1943      7.200    Stap-Tolk  ja, 4-5-1943 

1957 IJsselkade 10  A. Heilbron & Thijssen 15-6-1943    2.200    Stap  ? 

1964 Kehrerstraat   A. Heilbron  1-9-1943         300    Stap  ? 

1969 Waterstr 15, synagoge Israëlitische gem. 15-2-1944    4.000   Stap-Tolk ja, 15-2-1943 

1938 Hazenlaan 4  B. Gosschalk  1-2-1943      5.000    Stap-Tolk ja, 

5773 Hazenlaan 7  E. Weyl   1-2-1943      5.500    Stap-Tolk ja, 

1960 Grutstraat 21  Juda Frank  19-8-1943    8.500    Stap-Tolk ja,  

1975 Markt 7   Juda Frank  1-8-1944      5.500    Stap  ? 

   ^ Boliestraat 5  Juda Frank  1-8-1944         ^        Stap  ? 

1951 Hamburgerstraat 6 Jacob Philips  1-5-1943    15.000    Stap-Tolk  ? 

1945 Kapoeniestraat 28 Jacob Philips  1-4-1943      1.050    Stap-Kolk ja,  

   ^ Kapoeniestraat 30 Jacob Philips  1-4-1943          ^       Stap Kolk ja,  

   ^   Kapoeniestraat 32 Jacob Philips  1-4-1943          ^       Stap-Tolk ja,  

1962 Simonsplein 2  J. Schlösser  19-8-1943  10.000    Stap-Tolk ? 

   ^ Simonsplein-4  J. Schlösser  19-8-1943        ^       Stap-Tolk  ? 

1937 Kommesteeg 1  A. Schlösser  1-2-1943         426    Stap  ? 

1940 Bergweg Z 175 (G) A. Schlösser  1-2-1943      1.500    Stap  ? 

   ^ Bergweg Z 176 (G) A. Schlösser  1-2-1943         ^        Stap  ? 

1963 Acacialaan ong  J. Meyer/vd Ham 26-8-1943    1.700    Stap  ? 

5771 Rekhemseweg 156a Mogendorff-de Jong 1-2-1943    12.500    Stap  ja,  

   ^ Rekhemseweg 156b Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap  ja,  

   ^ Rekhemseweg 156c Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap  ja,  

   ^ Rekhemseweg 156d Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap  ja,  

   ^ Rekhemseweg 156e Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap  ja,  

5774 Rijksstraatweg ong (G) Sally Levy (grondstuk) 1-2-1943      1.000    Stap  ja,  
 

Totaal 23 woningen, een synagoge en een grondstuk                    81.376  

 
87 Zie Gerrit Stap, pagina 93. 
88 De met ja vermelde gevallen van doorverkoop zijn onderzocht en ook vastgesteld. De overige transacties 

dienen nog te worden onderzocht.  
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Wat waren dat voor panden en wie woonden er?  

In veel gevallen woonde de joodse eigenaar er niet. Soms betrof het andere joodse bewoners, maar de 

huizen kenden ook vaak niet-joodse huurders. 
 

 

 
Aan- en verkopen Stap en Stap-Tolk89  

 
adres eigenaar joods bewoner joods gekocht  doorverkocht aan   

Plantsoenstraat 21 S. Themans-Wessel ja Reichenberger ja Stap-Tolk  Misset   

IJsselkade 10 A. Heilbron & Thijssen    Stap     

Kehrerstraat A.Heilbron  grondstuk  - Stap     

Waterstraat 15 Israëlitische gemeente ja synagoge  ja Stap-Tolk  Misset   

Hazenlaan 4 B. Gosschalk    Stap-Tolk  Misset besproken   

Hazenlaan 7 E. Weyl     Stap-Tolk  Misset besproken   

Rekhemseweg 156a Mogendorff-de Jong    Stap  Misset   

Rekhemseweg 156b Mogendorff-de Jong    Stap  Misset   

Rekhemseweg 156c Mogendorff-de Jong    Stap  Misset   

Rekhemseweg 156d Mogendorff-de Jong    Stap  Misset   

Rekhemseweg 156e Mogendorff-de Jong    Stap  Misset   

Grutstraat 21  Juda Frank  Kreuze?  Stap-Tolk  Misset   

Markt 7 Juda Frank  woning  Stap     

Hamburgerstraat 6 Jacob Philips  winkel/woning  Stap-Tolk     

Kaponiestraat 28 Jacob Philips   nee Stap-Tolk  Misset   

Kapoeniestraat 30 Jacob Philips    Stap-Tolk  Misset   

Kapoeniestraat 32 Jacob Philips    Stap-Tolk  Misset   

Simonsplein 2 J. Schlösser  winkel/woning  Stap-Tolk     

Simonsplein 4 J. Schlösser  winkel/woning  Stap-Tolk     

Kommesteeg 1 A. Schlösser    Stap     

Bergweg Z 175 A. Schlösser    Stap     

Bergweg Z 176 A. Schlösser    Stap     

Acacialaan ong J. Meyer/vd Ham    Stap     

Rijksstraatweg ong, grond Sally Levy ja grondstuk  Stap  Misset   

Boliestraat 5 Juda Frank    Stap     

          

          

 

 

Totaal betaalde het echtpaar Stap ruim 80.000 gulden, omgerekend naar een huidig bedrag is dat 

ongeveer een half miljoen euro. Ervan uitgaande dat ook hier gemiddeld slechts 22 procent van de 

daawerkelijke waarde is betaald, zou het in feite een bedrag van ruim 2.5 miljoen euro betreffen.   

 

 

Hoe kwamen ze aan dat geld? Kochten ze in eerste instantie voor de verkoop of kochten ze in opdracht?     

Welke panden waren dat en wie woonden er? 

En wat is er met deze panden gebeurd? 

En wat gebeurde er met de gelden en de winsten? 

Zijn er met de gelden andere, niet-joodse huizen gekocht?  

Waarom kocht de ene keer Johan Stap een pand en een andere keer zijn echtgenote Wilhelmina Stap-

Tolk? Was dat een bewuste keuze omdat ze niet in gemeenschap van goederen waren getrouwd? 

Talloze woningen, een synagoge en een grondstuk verkochten ze onmiddellijk door aan Uitgevers-

maatschappij C. Misset. Aan wie hebben zij de overige huizen verkocht? En wat is daar vervolgens mee 

gebeurd?  

Om antwoorden te krijgen op deze vragen is nader onderzoek nodig.   

 

  

 
89 Nog nader in te vullen. 
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Markt 7, Boliestraat 5 en Grutstraat 21 

Juda Frank en Sara Frank-Rosenberg. 

 

Johan Stap kocht op 1 augustus 1944, onder meer 

voor 5.500 gulden het pand Markt 7 (1): de woning 

(op de foto met de vlag) naast de kledingwinkel 

van Firma weduwe Jacobs (3-5) en het huis 

Boliestraat 5. De eigenaar was Juda Frank. Hij was 

getrouwd met Sara Rosenberg die in een eerste 

huwelijk gehuwd was met Simons Jacobs die al in 

1899 was overleden. Juda Frank werd vergast in 

Auschwitz op 27 november 1942. Op naam van de 

echtgenote van Johan Stap werd (op 19 augustus 

1944) ook de woning, Grutstraat 21 (2) van Juda 

Frank gekocht voor 8.500 gulden. 

 

Hamburgerstraat 6  

Jacob Philips en Zelma Philips-Stoppelman. 

 

Stap-Tolk kocht Hamburgerstraat 6 (3), het grote 

winkelpand van Philips: op 1 mei 1943 voor 15.000 

gulden. Eigenaar Jacob Philips was een half jaar 

eerder tijdens de november-razzia van 1942 

opgepakt. Nog geen maand later, op 15 december, 

werd hij in Auschwitz vermoord. Een lot dat ook 

vele familieleden trof. Zijn vrouw Zelma wist 

echter aan een arrestatie te ontkomen90.  

Aanvankelijk bestond er belangstelling bij Misset, 

want op 13 februari 1943 deelde Kees Misset 

tijdens de vergadering van de Groene Tafel mee 

dat er nog over dat pand onderhandeld werd. 

Twaalf dagen later, op 25 februari, deelde hij de 

vergadering vervolgens mee dat hij had besloten 

om het pand niet te kopen. De woning van Philips 

in de Wilhelminastraat/Thorbeckestaat 27 werd 

niet door Stap maar door J. Camphuis91 gekocht.  

 

Waterstraat 15 

De synagoge van de Israëlitische gemeente. 

 

Op 15 februari 1944 kocht mevrouw Stap-Tolk de 

synagoge bij notaris Van Gorkom voor 4.000 

gulden van het ANBO, dat vertegenwoordigd was 

door lasthebber Jan Maters. Ook dit pand, dat geen 

hypothecaire verplichtingen meer had, werd 

 
90 Zie De ontsnapping van Oma Doet, pagina 146. 
91 Zie pagina 78, 25 februari 1943. 

 1 

 

 2 

 

 3 
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vervolgens door Kees en Henk Misset op dezelfde dag voor 

hetzelfde bedrag gekocht voor hun uitgeversmaatschappij. De 

synagoge grensde aan de woning van Kees en aan de gronden van 

zijn uitgeverij. Evenals het pand van Van Perlstein zou de 

synagoge daarom wellicht in aanmerking zijn gekomen voor 

uitbreiding van zijn woning of bedrijf.  

Pas op 20 december 1954 werd er een akte opgemaakt waarin de 

overeenstemming van de teruggave was geregeld.   

De oude synagoge -in feite een woning- in de Walstraat werd niet 

door Stap gekocht, maar door J. W. van Kampen, een kruidenier-

bakker in de Mauritsstraat.  

   

Hazenlaan 4 en 7 

Mevrouw Stap-Tolk kocht op 1 februari 1943 ook twee woningen 

in de Hazenlaan. Nummer 4 was eigendom van B. Gosschalk. 

Stap-Tolk betaalde er 5.000 gulden voor. Voor het huis nummer 7, 

eigendom van E. Weyl, betaalde ze 5.500 gulden. 

De aankoop van beide panden door Misset is besproken bij de 

Groene Tafel.   

 

Hoek Heezenstraat/Simonsplein 2- 4 

Eigenaar was J. Schlösser. Gekocht voor 10.000 gulden. 

 
Kapoeniestraat 28, 30, 32 

De woningen 28, 30 en 32 werden doorverkocht aan Misset. 

 

 
IJsselkade 10 

Pand van A. Heilbron en A. Thijssen. Gekocht voor 2.200 gulden.  

 

Rekhemseweg 156a, 156b, 156c, 156d. 156e  

Het betrof een pand bestaande uit 5 aaneengesloten 

arbeiderswoningen. Het pand was van het bedrijf Mogendorff’ en 

stond op naam van Saartje Mogendorff-de Jong. Ze werden op 15 

februari 1943 van lasthebber Slijkhuis van het ANBO door Johan 

Stap voor 12.500 gulden gekocht. Dezelfde dag kochten Kees en 

Henk Misset de 5 woningen voor hetzelde bedrag van Stap.  

 

Kehrerstraat-De Grootstraat 

De plattegrond hiernaast laat de situatie zien van de 

Burgemeester Kehrerstraat en de Burgemeester De Grootstraat 

tijdens de oorlog. De straat linksonder is de Wilhelminastraat-

Thorbeckestraat. Het betrof een grondstuk van A. Heilbron. 

 

Rijksstraatweg ongenummerd, Gaanderen 

Het betrof een grondstuk van Sally Levy 

 

Bergweg Z 175-176 

Eigenaar was J. Schlösser  

 

 

 

 

Hazenlaan 4 

 

 

 

 

 

Hazenlaan 7 

 

 

 

 

 

Heezenstraat/Simonsplein 2-4 

 

 

 

 

 

Kapoeniestraat 28, 30,32 

 

 

 

 

 

IJsselkade 10 

 

 

 

Rekhemseweg 156a-e  

 

 

 

 

 
 

Kehrerstraat-De Grootstraat 

 

 

 

Rijksstraatweg ong Gaanderen  

 

 

 

Bergweg Z 175-176 
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Na de bevrijding 

 

Johan Stap werd na de bevrijding gearresteerd en opgesloten in het Internerings- en Verblijfskamp De 

Kruisberg. Hij werd veroordeeld en gedetineerd in Vught. Hij werd evenals zijn echtgenote 

Wilhelmina Stap-Tolk failliet verklaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talloze verhandelde joodse panden in de binnenstad werden tijdens de luchtbombardemente van 21 en 

23 maart 1945 en de bevrijding op 1 en 2 april volledig verwoest of zwaar tot licht beschadigd. Zoals 

onder meer op de Markt en het Simonsplein en in de Boliestraat (foto hieronder) en de Grutstraat.  
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De notarissen 

 
In het systeem van onteigening en doorverkoop van de panden vormden de notarissen de laatste 

schakel. Zij verzorgden de overdracht en maakten de akten op. Een handeling waarmee de roof officieel 

werd vastgesteld en door de notariële geheimhouding in de mist verdween.  

Toch was en is het een van de grootst mogelijke notariële vergrijpen om mee te werken aan transacties 

waarvan aangenomen mag worden dat ze onrechtmatig zijn.  

De vraag is echter of het door de notarissen als vergrijp werd beschouwd. Er was immers in de 

Aanwijzingen niets over vastgesteld. Vrijwel elke notaris maakte daarom met dat argument de koopaktes 

op. Slechts enkelen weigerden. Opvallend daarbij is dat er ingeval van weigering geen represailles 

volgden. Een verklaring daarvoor is dat het slechts een dusdanige minderheid was dat zij geen 

probleem vormden. Er waren immers ruimschoots voldoende notarissen die wel mee wilden werken.  

Het was voor de notaris een lucratieve aangelegenheid. Hij deelde immers mee in de transactie. En als 

het pand meteen werd doorverkocht was dat twee keer het geval. Een aantal van hen had zich dan ook 

gespecialiseerd in joodse panden.  

 

Na de bevrijding 

 

Anders dan bij de rol van de burgemeesters, was er na de bevrijding amper onderzoek naar de 

notarissen. Dat gebeurde slechts in enkele gevallen. Slechts tien notarissen kregen geen naheffing 

wegens het passeren van verkoopakten van joodse panden.  

Met de Broederschap werden afspraken gemaakt: twee derde van de winsten van de joodse transacties 

uit de oorlog zou worden geschonken aan Stichting ’40-’45 en een derde aan joods maatschappelijk 

werk. Toch was er de nodige discussie over bepaalde bedragen. En niet iedereen kon zich vinden in het 

voorstel. Roscam Abbing uit Arnhem bijvoorbeeld weigerde volledig om zijn winsten op die manier af 

te staan. 
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Notaris Van Gorkom 

 
Johannes Jacobus van Gorkom werd op 31 januari 1875 in Olst 

geboren als zoon van J. C. van Gorkom die in Doetinchem dominee 

was. Na het stedelijk gymnasium in 1894 studeerde hij rechten in 

Amsterdam. Drie jaar later kwam hij terug naar Doetinchem en 

vestigde zich als advocaat en procureur. In 1898 promoveerde hij 

in Amsterdam als doctor in de rechtswetenschappen. 

Van Gorkom woonde in villa Malo aan de Keppelseweg92.  

Op 27-jarige leeftijd werd hij in 1902 gemeenteraadslid van Stad 

Doetinchem93. Zes jaar later werd hij gemeentesecretaris94.   

In 1909 nam hij echter ontslag. Hij vond dat hij het te druk had als 

kandidaat-notaris op het kantoor van de langdurig zieke notaris 

A. Moll in de Plantsoenstraat95. Op 1 januari 1911 werd hij notaris. 

 

In 1911 werd hij opnieuw raadslid en in 1915 volgde hij Cornelis Misset96 op als wethouder. Een functie 

die hij tot 1 januari 1920 vervulde toen Stad en Ambt werden samengevoegd.   

Van Gorkom was van 1909 tot 1923 tevens de eerste voorzitter van de Vereniging tot verbetering der 

Volkshuisvesting. Daarna werd hij van 1923 tot 1930 lid van het College van curatoren van het Stedelijk 

Gymnasium.  

Tijdens de bezetting verzorgde Van Gorkom tussen januari 1943 en augustus 1944 ten minste 30 eerste 

en diverse tweede97 doorverkooptransacties van joods vastgoed. Dat betrof naast panden in Doetinchem 

ook enkele woningen in omliggende plaatsen. In alle gevallen betrof het panden die door het ANBO 

werden beheerd. Bij 18 van die 29 transacties was Claase uit Nijmegen de ANBO-lasthebber. Daarnaast 

maakte Van Gorkom akten op voor kopers en panden buiten Doetinchem98.  

In het geval van Plantsoenstraat 21 werd het pand van het ANBO gekocht en dezelfde dag doorver-

kocht. Zodoende maakte Van Gorkom twee keer een koopakte op. Eerst voor de transactie tussen NSB-

lasthebber Slijkhuis namens het ANBO en mevrouw Stap-Tolk, echtgenote van makelaar en NSB-lid 

Johan Stap. Daarna volgde de transactie tussen mevrouw Stap-Tolk en de uiteindelijke kopers Kees en 

Henk Misset99 namens uitgeversmaatschappij Misset.  

 

Deze constructie werd door Van Gorkom ook bij andere panden die het echtpaar Stap kocht toegepast100. 

Dat gold zeker voor de panden die door Kees en Henk Misset zijn gekocht101.      

Evenals de overige notarissen in het land was Van Gorkom op de hoogte van de onrechtmatige manier 

waarop de panden waren verkregen en het lot van de eigenaren. Desalniettemin heeft hij op grote schaal 

meegewerkt aan het onteigeningsproces en vormde hij een cruciale en officiële laatste schakel.   

Na de bevrijding werd er een onderzoek ingesteld naar zijn handelen tijdens de bezetting. Gedurende 

dat onderzoek werd hij geschorst. [in onderzoek]  

Op [in onderzoek] keerde hij terug in zijn oude functie. Later vervulde hij een landelijke erefunctie binnen 

het Broederschap.   

  

 
92 Op de plek waar nu restaurant Gasseling is. 
93 Voor de partij Liberale Burgerkiesvereniging. 
94 Als opvolger van S. Horsting.  
95 Het kantoor bevond zich achter Villa Villetta (Doktershuis). Op die plek staat nu het appartementencomplex.  
96 Wethouder van 1911 tot 1915. 
97 Met tweede transactie wordt bedoeld de doorverkoop van het pand van de eerste transactie.  
98 Verkaufsbücher: nummer 10 en 2227. 
99 Zie Plantsoenstraat 21, reconstructie van een transactie, pagina’s 93 en 94.  
100 Zie overzichten aankopen Stap en Stap-Tolk, pagina’s 43, 44, 45 en 46.  
101 Zie overzicht aankopen Misset, pagina 69.  
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Villa Malo aan de Keppelseweg waar notaris Van Gorkom was gevestigd 

 

 

 

Nader onderzoek moet uitwijzen of Van Gorkom de winsten van zijn joodse transacties na de bevrijding 

heeft afgestaan aan joodse instellingen en Stichting ’40-’45. 

Van Gorkom bleef tot 1 januari 1955 in functie als notaris. In 1957 vertrok hij uit Doetinchem en vestigde 

zich in Bilthoven. Daar overleed hij in 1959.  

 

De Van Gorkomhof 

 

De Van Gorkomhof in de wijk de Kruisberg is naar hem vernoemd. De van Gorkomhof bevindt zich in 

de buurt van een aantal andere naar wethouders vernoemde straten.  

 

Notaris Kemink 

 

Van Gorkom werd opgevolgd door Bertus Kemink.  

Kemink was als kandidaat-notaris aanwezig bij de joodse transacties.  

Gelden werden toen overgemaakt op de bankrekening van de notaris. Pas later kwam er een 

derdenrekening.   
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Transacties van Doetinchemse panden en van Doetinchemse inwoners  

buiten Doetinchem in relatie met het ANBO en de betrokken notarissen 
 

 

 

VB adres    beheerder notaris  koper 

 

 

26 Varsseveldseweg 136b, c, d, e Anbo Ar. Van Gorkom 

1265 Acacialaan 180, 182, 184, 186 Claase  Hesselink 

1268 Hazenlaan 12, 14, 16   Anbo Ar Hesselink 

1937 Kommesteeg 1   Claase  Van Gorkom  

1938 Hazelaan 4   Claase  Van Gorkom`  

  1939 Nieuwstraat 43, Arnhem Claase   Roscam Abbing  P Noack Willemstr 8 D’chem 

1940 Bergweg 175z, 176 (G)  Claase  Van Gorkom  

1941 Varsseveldsew 3,5 en 

Badhuistr 4,6,8   Claase  Van Gorkom  

1942 Tenkinkstraat 28, 30, 32  Claase  Van Gorkom  

1943 Kapoeniestraat 14  Claase  Van Gorkom  

1944 Thorbeckestraat 27  Claase  Van Gorkom  

1945 Kapoeniestraat 28, 30, 32 Claase  Van Gorkom  

  1946 Bronkhorsterw 73a, Steenderen Claase   Horst  J. W. Jansen D61 Doetinchem 

  1947 Dorpsstraat B28, Laag-Keppel  Claase  Van Gorkom J. W. Jansen D61 Doetinchem 

  1948 Bresstraat 16, Doesburg  Claase  Horst  G. van Kampen Doetinchem 

1949 Willemstraat 13   Claase  Van Gorkom 

1950 Keppelscheweg 21  Claase  Van Gorkom 

1951 Hamburgestraat 6  Claase  Van Gorkom 

1952 Sniplaan 14, 16   Claase  Van Gorkom 

1953 Plantsoenstraat 21  Claase   Van Gorkom 2x 

1954 Wijnbergseweg 12  Claase  Van Gorkom 

1955 Hamburgerstraat 65  Claase  Van Gorkom 

1956 Boliestraat 39   Claase  Van Gorkom 

1957 IJsselkade 10   Claase   Van Gorkom 

  1958 Bergstraat 57, Doesburg  Claase   Horst  J. W. vn Kampen Doetinchem 

1959 Kruisbergscheweg 24  Anbo Ar. Van Gorkom G. W. Kappert (woonde er al)  

1960 Grutstraat 21   Anbo Ar. Van Gorkom 

1961 Koningstraat 14, 16  Anbo Ar.  Van Gorkom 

1962 Simonsplein 2, 4  Anbo Ar. Van Gorkom 

1963 Acacialaan ongenummerd Anbo A. Van Gorkom 

1964 Kehrerstraat, De Grootstraat Anbo As Van Gorkom 

1965 Kerkstraat 5, Hengelo (Gld) Anbo Arn. Van Gorkom G. van Kampen, Doetinchem 

1966 Willemstraat 25, Holterweg 102 Anbo A. Van Donk  

1967 Varsseveldseweg 136, 136a Anbo H. Van Gorkom 

1968 Raadhuisstraat 20, Wehl Anbo H.  Ramspek 

1969 Waterstraat 15   Anbo Ar. Van Gorkom 2x 

1970 Walstraat 5, 7   Anbo Ar          - 

1971 Varsseveldscheweg 114  Anbo Ar Van Gorkom  
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  1972 Muraltplein A163, Borculo Anbo Ar Verweij  G. Jansen Langerak L50d Dtc 

  1973 Voorstad C104, Borculo  Anbo Ar. Verweij  G. Jansen Langerak l50d Dtc 

  1974 Ackerland, Bronkhorst  Anbo Ar Ramspek J. W. Jansen, D16 Doetinchem  

1975 Markt 7, Boliestraat 5  Anbo Ar.  Van Gorkom 

5772 Huber Noodstraat 2  Claase  Van Gorkom 

5805 Huber Noodtstraat 4  Claase  Van Gorkom 

2215 Rijksstraatweg 1a en 1b  Claase  Terhorst 

2224 Tenkinkstraat 22, 24, 26  Claase   Hesselink 

2713 Sniplaan 13 en 15  Anbo Ar. Van Gorkom  

3567 Hendriklaan 5    Anbo Ar. Trijssenaar 

3864 Tenkinkstraat 16, 18, 20  Claase  Van Gorkom 

5771 Rekhemseweg 156a, b, c, d,-e Claase   Van Gorkom 

5772 Huber Noodtstraat 4  Claase  Van Gorkom 

5273 Hazenlaan 7   Claase  Van Gorkom 

5774 Rijksstraatweg ong. Gaanderen Claase  Van Gorkom 

5805 Huber Noodtstraat 2  Claase  Van Gorkom 

5812 Acacialaan 85, 87, 89  Claase  Van Gorkom 

6232 Huber Noodtstraat 5  Claase  Van Gorkom  

6301 Thorbeckestrat 56, 58  Claase   Van Gorkom 

6302 Thorbeckestraat 19  Claase   Van Gorkom 

6589 Heuthorststraat 5, 7  Anbo Ar. Van Gorkom 

6681 Nieuwstad 19, 21  Anbo As. Van Gorkom 

6800 Raadhuisstraat ong Wehl Anbo H. Ramspek 

  

 

 

Van Gorkom maakte tevens koopakten op voor oa volgnummer 10 in ‘s-Heerenberg en 2227 in 

Gendringen. 

 

Van Gorkom, Doetinchem 45  eerste akten en meerdere tweede akten vanwege doorverkoop.  

Hesselink, Winterswijk  3   

Horst     3  

Verweij,    2  

Ramspek   3  

Roscam Abbing, Arnhem 1  

Terhorst   1  

Trijssenaar   1  

Van Donk   1    
  



53 
 

 

  



54 
 

Uitgevers-maatschappij C. Misset NV en de familie Misset 

 

 

 
 

 

Makelaar Stap verkocht talloze panden en een grondstuk door aan Kees en Henk Misset. Waarom 

kochten deze beide directeuren van een van de grootste drukkerijen/uitgeverijen van Nederland deze 

panden met geld van hun bedrijf. Een bedrijf waarvan ze elk vijftig procent van de aandelen bezaten. 

Om dat enigszins te kunnen begrijpen is het goed om de positie van met name Kees Misset en zijn 

bedrijf Uitgevers-maatschappij C. Misset NV te beschrijven. Want Kees Misset was niet zomaar iemand. 

Hij hield zich immers niet alleen bezig met de door zijn vader opgerichte uitgeverij en drukkerij, maar 

zat vol ideeën en plannen voor Doetinchem en de Achterhoek. Hij werd gezien als de onderkoning van 

de stad en werd niet voor niets een visionair genoemd en door velen als weldoener beschouwd.  

Tot op de dag van vandaag blijft hij de gemoederen bezighouden. Want hij werd niet alleen geprezen 

voor zijn sociale bewogenheid en verdiensten voor het bedrijf en de stad, maar ook verguisd voor zijn 

rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarentegen waren er ook vele personeelsleden die hem tot in 

lengte van jaren dankbaar bleven voor het feit dat hij ze voor de Arbeitseinsatz in Duitsland behoedde. 

Onmiddellijk na de bevrijding werd Kees Misset door Doetinchemse verzetsmensen opgepakt, op een 

bakfiets door de stad gereden en afgeleverd op het politiebureau. Op een politiebureau dat in een pand 

was gevestigd dat hij zelf had gekocht. Vervolgens werd hij opgesloten op de Kruisberg. Ook zijn vrouw 

Dinie en dochter Pineke werden daar gevangengezet.  

Na te zijn veroordeeld mocht hij zeven jaar lang zijn beroep niet uitoefenen en had hij huisarrest.  

Wat was er allemaal gebeurd? Wie was hij? En waarom werd hij zo gestraft? En in hoeverre speelden 

daarbij de aankopen van de joodse huizen een rol? 

Om daar antwoorden op te vinden, gaan we drieënhalve eeuw terug. 
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Het geslacht Misset 

 

Evenals bij de Joden begint het verhaal van Misset ook bij vervolgingen om religieuze redenen. Want 

hoewel het Edict van Nantes in 1598 een einde maakte aan de godsdienstoorlog tussen katholieken en 

Hugenoten in Frankrijk, begonnen na 1660 de vervolgingen opnieuw, aangemoedigd door de streng 

katholieke koning Lodewijk de Veertiende nadat hij de eerder toegekende geloofsvrijheid had 

teruggeschroefd.  

Driehonderdduizend Hugenoten ontvluchtten in 1685 het land. Onder hen bevond zich ook ene Louis 

Misset. Hij belandde in eerste instantie in Maastricht en verhuisde later naar Leiden. Een volgend 

geslacht kwam in 1724 in Haarlem terecht. Daar werd op 8 april 1849 Cornelis Misset geboren. Als zoon 

van een havenmeester groeide hij op in een gezin van twaalf kinderen. Hij werd drukker van beroep en 

ging vervolgens in Leiden op de drukkerij van Dirk Nooth van Goor werken. 

In 1873 kwam Cornelis Misset op 24-jarige leeftijd naar Doetinchem. Een provinciestadje dat samen met 

Ambt Doetinchem amper zesduizend inwoners telde. Het was waarschijnlijk de uit Friesland 

afkomstige dominee Jan van Dijk die hem daartoe had bewogen in verband met de oprichting van het 

Doetinchems Weekblad. De dominee zette zich in op het gebied van onderwijs en talrijke voorzieningen.  

Misset kwam voor een periode van drie maanden naar Doetinchem: voor het drijven eener drukkerij en al 

hetgeen daarmee verbonden is. Op 1 april 1873 was de oprichting van de Vereeniging Doetinchems Weekblad 

een feit. Het blad moest dienen als spreekbuis van de Christelijke Philantropische Inrichtingen van Van 

Dijk. Cornelis Misset drukte de krant op de begane grond van het pand op de hoek van de Grutstraat 

en de Kapoeniestraat. Hij nam zijn intrek in de bovenwoning. Geld voor gordijnen had hij niet. De 

ramen plakte hij daarom af met papier. 

Toen de drie maanden voorbij waren, ging hij niet terug naar Haarlem, maar bleef in Doetinchem.  

Op 23 juli 1873 trouwde hij met Maria Michon, de dochter van de chef van de landsdrukkerij in Den 

Haag. Uit het huwelijk werd op 19 maart 1874 een dochter geboren. Het meisje overleed echter op 13 

maart 1875 toen ze nog geen jaar oud was. Twee maanden later, op 7 mei, werd wederom een meisje 

geboren. Ze kreeg dezelfde voornamen als haar overleden zusje: Elisabeth Maria.  

Maria Michon stierf amper een week na haar geboorte, op 13 mei in 1875, op 22-jarige leeftijd.  
 

Later trouwde Elisabeth Maria Misset102 met Frederik Anton Smit Kleine, geboren op 30 mei 1873103.  

Beiden verhuisden op 13 december 1906 van Doetinchem naar Bloemendaal104.   

Ir F. A. Smit-Kleine werd later de eerste voorzitter van de kring Haarlem van de NSB105.  
 

In 1878 verhuisde de drukkerij van de Grutstraat naar de Hofstraat in een pand dat eigendom was van 

dominee Van Dijk. Ook daar werkten de liberaal Misset en de religieuze Van Dijk samen aan het 

weekblad, de eerste lokale periodiek.  

Na zes jaar kwam er na een aantal conflicten tussen beide sterke persoonlijkheden een einde aan de 

samenwerking. De tegenstellingen op levensbeschouwelijk gebied droegen waarschijnlijk bij aan de 

breuk.  

 

De Graafschap-bode  

 

Op zaterdag 4 oktober 1879 begon Cornelis Misset voor zichzelf. Hij drukte de eerste Graafschap-bode, 

een vrijzinnig liberaal blad. In een oplage van tweeduizend exemplaren verscheen de krant één keer 

per week in heel Oost-Gelderland. Op zaterdag: zonder foto en zonder tekening. Voor veertig cent per 

kwartaal was men abonnee. Cornelis Misset was de eerste directeur van de Graafschap-bode. Daarnaast 

was hij hoofdredacteur, schrijver en zetter. Hij had twee personeelsleden in dienst. 

 
102 Elisabeth Maria Misset was een halfzuster van Kees, Henk en Margaretha Misset. 
103 Ingeschreven in bevolkingsregister in Doetinchem op 27 augustus 1903.  
104 Bevolkingsregister Achterhoeks Archief. 
105 www.virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl , 19 januari 2009. 
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Maatschappelijke betrokkenheid  

 

In 1880 hertrouwde Cornelis Misset met Carolina Sagleven, de dochter van de Doetinchemse molenaar 

Hendrik Sagleven die samen met zijn broer Karel de molen aan de Terborgseweg bestierde. Door dat 

huwelijk verwierf Misset een plaats in de kring van de notabelen van de stad. Ook kreeg hij het 

financieel wat beter. Het huwelijk maakte ook dat hij in 1879 het oude admiraalshuis in De Waterstraat 

betrok dat eigendom was van zijn schoonvader. Het was een imposante woning naast de joodse 

synagoge op hoek van de Gasthuisstraat. Het linker gedeelte, met een ingang aan de Gasthuisstraat, 

deed dienst als meelhandel van Sagleven. Pas later werd het ingericht als woongedeelte. 

In 1880 verhuisde de drukkerij naar de IJsselkade. Door aankoop van percelen grenzend aan de grond 

die hij in de Waterstraat al in zijn bezit had, kon Cornelis Misset in 1886 zijn bedrijf uitbreiden tot aan 

de IJsselkade. Het bedrijf telde op dat moment al 25 werknemers. 

Het paar kreeg drie kinderen. In 1881werd Margaretha geboren. Twee jaar later gevolgd door Cornelis 

junior. Hij kreeg de roepnaam Kees. In 1885 completeerde Henk het gezin.  

In 1898 werd Cornelis Misset senior in naam van koningin Wilhelmina en regentes Emma benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een jaar later werd hij Doetinchems gemeenteraadslid. Na een 

raadsvergadering schreef hij zelf voor de Graafschap-bode het raadsverslag. 

Enkele jaren later werd Cornelis wethouder. Hij toonde zich een sociaal bewogen man en was op talrijke 

manieren maatschappelijk betrokken. Hij was in 1893 onder meer medeoprichter van de stichting 

Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkenden stand te Doetinchem.  

In 1907 was de oprichting van de Vereeniging ter verstrekking van voeding en kleeding aan kinderen te Stad 

Doetinchem waar hij bestuurslid van werd. Het streven van de vereniging was om door de verstrekking 

van voedsel en kleren het schoolbezoek te stimuleren. Tevens zette hij zich tijdens zijn wethouderschap 

in voor goede huisvesting voor de allerarmsten. 

 

Kees en Henk Misset 

 

Kees Misset ging na zijn lagereschooltijd in 

Doetinchem naar de HBS in Haarlem. Nadat hij 

daarvoor was geslaagd, vond hij een administratieve 

baan in Amsterdam. Daarnaast maakte hij veel 

buiten-landse reizen. 

In 1909 trad Kees officieel in dienst bij de uitgeverij en 

drukkerij van zijn vader als chef de bureau. Drie jaar 

later werd hij mededirecteur. 

Henk, die twee jaar jonger was dan Kees, ging rechten 

studeren. In 1913 studeerde hij af. Hij werd in 1917 

mededirecteur van het bedrijf. 

De Kemnade 

 

Enkele kilometers buiten Doetinchem, in Wijnbergen, stond al sinds eeuwen het buitenverblijf De 

Kemnade. In 1920 kocht Cornelis Misset de prachtig aan de Oude IJssel gelegen historische toren. Hij 

verbouwde vervolgens de naastgelegen schuur tot woonhuis. 

 

Overlijden Cornelis Misset 

 

In 1921 stierf Cornelis Misset op 72-jarige leeftijd. Suikerziekte werd hem fataal. Hij werd begraven op 

het kerkhof aan de Loolaan bij zijn eerste vrouw, Maria Michon. Een graf schuin tegenover de imposante 

zuil van de laatste rustplaats van dominee Jan van Dijk. 

De leiding van het bedrijf kwam vanaf dat moment geheel in handen van Kees en Henk. 

   
      Kees Misset              Henk Misset 
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Een jaar na het overlijden van Cornelis Misset besloot de gemeenteraad om in de buurt van het bedrijf 

een straat naar hem te noemen: de C. Missetstraat.  

 

Taakverdeling 

 

Kees was overheersend. En evenals zijn vader hield hij er een solistische werkwijze op na. Er bestond 

weliswaar een taakverdeling tussen Kees en Henk, maar die was niet scherp afgebakend.  

De vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen waren eigenlijk niet meer dan gesprekken 

tussen Kees, een accountant en zijn zwager Adrianus Borghstijn, die met zijn zus Margaretha was 

getrouwd. Henk nam zelfs na enige tijd niet eens meer deel aan de vergaderingen. 

Kees was een gewiekst zakenman. Hij had visie, was fantasierijk en koppelde dat aan een soms roeke-

loos opportunisme. De belangrijkste taak van Henk was algemeen toezicht houden op de redactionele 

werkzaamheden. Tevens was hij redacteur van enkele vakbladen. Daarnaast sloot hij advertentie-

contracten af en trad hij op bij problemen rond ontslag of salariëring van personeelsleden. 

Kees hield zich vooral bezig met de Graafschap-bode en de advertentiebladen. Ook zag hij toe op de 

administratie, het personeelsbeleid en de afdelingen advertenties en abonnementen. Tevens bemoeide 

hij zich met het aannemen van personeel en regelde hij de zaken van de personeelsfondsen.  

Henk werd door velen een gentleman genoemd. Hij woonde in huis bij Bas van Veen en zijn vrouw 

Petronella. Eerst in Zelhem, daarna aan de Keppelseweg in Doetinchem. Van Veen was redacteur bij 

Misset. Het drietal was meestal samen te zien en ze maakten geen geheim van hun driehoeks-

verhouding. Elke ochtend, exact om vijf voor acht, verlieten de mannen het huis. Tot in de puntjes 

gekleed, compleet met bolhoed en kaarsrecht lopend.  

Cornelis Misset had echter weinig op met Bas van Veen. Hij had zelfs in zijn testament vast laten leggen 

dat er geen aandelen van het bedrijf in handen mochten komen van Van Veen en geen inbreng in het 

bedrijf. 

Kees verschilde ook qua uiterlijk van zijn broer. Kees was klein, dik en niet aantrekkelijk. Iets waar hij 

volgens sommigen onder gebukt ging. Ze schreven zijn grote inzet voor het bedrijf dan ook voor een 

gedeelte toe aan de behoefte om een en ander te compenseren en om zich te bewijzen.  

Hij kende ook manisch-depressieve periodes. In zijn familie kwamen veel geestesziektes voor. Zijn 

moeder werd om die reden jarenlang verpleegd in een psychiatrische inrichting in Bloemendaal106.  

Kees ging vaak naar Duitsland. Voor zakelijk doelen om beurzen te bezoeken of om nieuwe 

drukapparatuur te bekijken. De unieke drukpersen in Doetinchem waren dan ook van Duitse makelij. 

Tijdens een van die bezoeken ontmoette hij de jonge Franz Leupold. Hij bood hem een baan aan107. 

Daarnaast ging hij geregeld naar Bad Neuheim. Een luxe Duits kuuroord waar talrijke prominente 

Europeanen verbleven.  

 

De vakbladen 

 

De aanwezigheid van vele leerlooierijen in de Achterhoek hebben er wellicht toe bijgedragen dat in 1889 

Misset zijn eerste vakblad uitgaf: De Nederlandsche leerindustrie, in de volksmond De Looier genoemd. 

Daarna volgden er meer vakbladen. Zo zag in 1915 De Boerderij het daglicht. Het blad richtte zich op de 

veeteelt en de land- en tuinbouw.  

Met de introductie van die vakbladen boorde Misset een nieuwe markt aan die was ontstaan door de 

toenemende algemene ontwikkeling van de bevolking en de snelle veranderingen op talloze 

vakgebieden. De vakbladen waren dan ook bestemd voor eenvoudige arbeiders en landbouwers die de 

ontwikkelingen op hun vakgebied bij wilden houden. Een visie die overeenkwam met het vrijzinnige 

liberale gedachtegoed van de broers Misset.  

  

 
106 Van 1899 tot 1905 verbleef Carolina Misset-Sagleven in het gesticht Meerenberg in Bloemendaal. Margaretha 

was toen 18 jaar, Kees 16 en Henk 14. 
107 Franz Leupold werd fotograaf bij Misset. Zie  https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/leupold  

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/leupold
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          Opening van Zwembad Groenendaal door burgemeester Duval Slothouwer. 

          Ontspanningsoord de Vijverberg met zwembad, ijsbaan, kanovijver, vliegveld en manege.  
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Ook richtten ze een slagersvakschool in Utrecht en een kleermakersvakschool en een coupeurs- en 

coupeuseopleiding in Doetinchem op. Gelijktijdig gaf Misset vakbladen uit met informatie voor die 

beroepsgroepen om zodoende het peil van het vak te verhogen. Op die manier leidde Misset in feite 

zelf zijn toekomstige abonnees van zijn vakbladen op. 

In 1937 werd het blad de Bakkerswereld opgezet. Het plan was om ook een bakkersschool op te richten. 

Als toekomstig directeur werd Bert Muller aangetrokken. Maar de school kwam er niet. Muller werd 

daarom redacteur van de Bakkerswereld. 

 

Het huwelijk  

 

Kees Misset kreeg een relatie met Dinie Hakbijl, de dochter van de directeur van het postkantoor. Een 

opvallend aantrekkelijke vrouw die twintig jaar jonger was dan de 41-jarige Kees. Het mooiste meisje 

van de stad, volgens velen. Menig Doetinchemmer vroeg zich dan ook af of er wel sprake was van echte 

liefde. Volgens hen ging het Dinie vooral om het aanzien en het geld van Kees. 

Toch besloten Kees en Dinie om te trouwen. Enkele dagen voor de huwelijksvoltrekking was Kees 

echter plotseling onvindbaar. Vrienden plaatsten daarom een oproep in de krant: Witte Kees gezocht.  

Op de trouwdag wachtte Dinie op het afgesproken tijdstip in haar trouwjurk voor het ouderlijk huis 

naast het postkantoor op hem. Evenals vele bewoners van de Van Nispenstraat en een groot gedeelte 

van de buurt. Kees kwam echter niet opdagen. Hij was op stap met een vriend in het buitenland.  

Nadat Kees enkele dagen later weer boven water was gekomen, sprak het paar een nieuwe trouwdatum 

af: 27 juni 1925. Op die dag wachtte Dinie binnenshuis totdat de auto met Kees daadwerkelijk voor de 

deur stopte. Op het stadhuis op de Markt gaven ze elkaar vervolgens het ja-woord: op huwelijkse 

voorwaarden. Dinie werd geen erfgenaam van het bedrijf mocht Kees overlijden.  

Al snel bleek van wederzijdse liefde inderdaad weinig sprake. Kees hield weliswaar van Dinie, maar 

andersom was dat amper het geval. Ze leefden dan ook voor een groot deel hun eigen leven en in het 

grote huis verbleven ze vaak in aparte kamers. Kees was vooral druk met de zaak en Dinie ging door 

met datgene waar voor haar huwelijk ook een groot deel van haar interesse lag: mannen.  

Velen hadden dan ook moeite met Dinie. Vooral de familie van Kees meed daarom het contact met het 

paar. Ook Henk bezocht zijn broer niet.  

In 1926 kregen Kees en Dinie een dochter: Pineke. Een meisje dat velen ontroerde. Ze leek met haar 

ronde gezicht veel op haar vader.  

Zes jaar later was Dinie opnieuw zwanger. In het huis werd een tweede kinderkamer ingericht. In 1933 

beviel Dinie van een zoon. Maar het jongetje, de door Kees zo gewenste opvolger van het bedrijf, kwam 

levenloos ter wereld.  

 

Het personeel 

 

Misset kende voor het personeel al vanaf 1916 een pensioenfonds. Tevens was er een weduwen- en 

wezenfonds en een zieken- en ondersteuningsfonds. Voorzieningen die op dat moment niet algemeen 

waren. Toen echter in 1937 de overheid besloot de collectieve arbeidsovereenkomsten bindend te 

verklaren, bleek dat Misset een groot deel van zijn personeel jarenlang had onderbetaald.  

Ten aanzien van het personeelsbeleid heerste er daarnaast vaak willekeur. Berucht waren de briefjes die 

een bode in de jaren dertig op zondagavond rondbracht. Menigeen vond dan op de deurmat het bericht: 

Dat het bedrijf met ingang van morgen helaas van uw diensten geen gebruik meer kan maken.  

Maar de meeste personeelsleden waren verzekerd van hun baan. Daarnaast gingen ze geregeld op reis. 

Zo ging het voltallige personeel met partners naar Duitsland en waren er reisjes langs de Rijn en naar  

België en Noord-Frankrijk. Ook werd Parijs bezocht, geheel verzorgd. Van ene Josephine Baker hadden 

nog weinigen gehoord, maar het personeel van Misset kende haar al. 
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De crisistijd 

 

In 1929 ontstond er wereldwijd een economische crisis toen de wereldhandel instortte. Ook in 

Doetinchem waren de gevolgen merkbaar. De werkloosheid was groot en er heerste armoede. Veel 

inwoners hadden het moeilijk. Voor de allerarmsten was er steun van de kerken, het Gasthuisfonds, de 

vereniging voor Armenzorg en particulieren.  

Veel middenstanders stonden aan de rand van het faillissement. Maar Misset groeide door. Steeds meer 

mensen vonden er werk. Als je bij Misset zit dan zit je goed, heette het in de volksmond. 

Kees Misset hielp veel middenstanders om overeind te blijven. Hij zorgde ervoor dat menigeen aan 

leveranties verdiende. Dat gold tevens voor diverse kleine ondernemers. Velen bood hij financiële 

ondersteuning. Als het ’s avonds donker was, liet hij op een handkar levensmiddelenpakketten, kleren, 

dekens en matrassen op opgegeven adressen bezorgen. Op het kantoor aan de IJsselkade en aan het 

huis van Kees Misset kwamen elke week vele mensen een kleine toelage afhalen en de jeugd en veel 

armlastige buurtbewoners klopten nooit tevergeefs bij hem aan. 

 

De ontwikkeling van Doetinchem door Misset  

 

Misset zorgde op allerlei mogelijke manieren voor promotie van Doetinchem en de Achterhoek. Grote 

affiches in koperdiepdruk waren bijzonder en bezorgden de stad de nodige bekendheid. Dat gebeurde 

ook omdat Kees Misset zich tevens bezighield met de ontwikkeling van de stad. Hij zag in dat zijn 

onderneming meer kansen had als het met de stad en de streek goed ging. Op 22 augustus 1936 ontving 

Kees Misset een koninklijke onderscheiding en werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Misset-personeel kon met gunstige voorwaarden een hypotheek via de zaak een eigen huis bouwen. 

Mede daardoor ontstonden er nieuwe wijken zoals De Pas, het Julianakwartier en De Vijverberg108.  

Maar Kees Misset deed meer. In 1934 bijvoorbeeld, nadat de vervallen Havezate Hagen in de 

Kruisbergse Bossen door brand was verwoest. Door zijn financiële steun werd het historische pand 

gerestaureerd. En toen de ijzergieterij in Langerak in de problemen kwam, werd ook dat bedrijf met 

geld van Misset er bovenop geholpen.   

De ontwikkelingen van de stad en het bedrijf gebeurden uit naam van Kees én Henk, maar het was 

duidelijk Kees die de leiding had. Henk was afwachtender en kritischer dan zijn broer. Vaak hoorde 

Henk zelfs pas achteraf van allerlei initiatieven. Wel kwamen de lopende zaken en de afwikkeling van 

mislukte projecten van Kees op het bordje van Henk te liggen. 

Het park De Vijverberg, dat al eerder door samenwerking met Bernard Bruil en burgemeester Tenkink 

was geopend, kreeg door Misset pas echt gestalte. Het Vijverbergkwartier kreeg een zwembad, een 

kanovijver, een speeltuin, een vliegveld en een aantal sportvelden. Door de nationale en internationale 

evenementen die er werden gehouden, kreeg Doetinchem steeds meer bekendheid. 

Tevens waren er plannen voor een schouwburg, een ambachtsschool en een nieuw gemeentehuis. Ook 

nam hij het wielerstadion aan de Dennenweg over. In februari 1936 kocht Kees Misset het volledig 

houten stadion en ging de piste onderdeel uitmaken van het Ontspanningsoord Groenendaal.  

Zwembad Groenendaal trok van heinde en verre veel bezoekers. Het personeel van Misset had een 

gratis zwemabonnement. Naast de recreatieve badgasten waren er ook veelvuldig wedstrijdzwemmers. 

Bijvoorbeeld tijdens de internationale waterpolowedstrijden om de Hortycup waaraan de beste acht 

waterpololanden van Europa deelnamen. Nadat het bestuur van de pas opgerichte zwemvereniging De 

Doetinchemse Dolfijnen ter ore was gekomen dat Amsterdam problemen had met de financiering van 

het aan hen toegewezen evenement, belden ze tijdens een bestuursvergadering Kees Misset op. Hij 

stemde onmiddellijk toe om het benodigde geldbedrag op tafel te leggen. Toen even later Amsterdam 

wel voldoende geld had verzameld en het de organisatie alsnog op zich wilde nemen, weigerde Kees 

Misset daaraan mee te werken. Prins Bernard opende dan ook de Hortycup in Doetinchem.       

De Vijverberg kreeg ook een manege die Kees uit wilde bouwen tot een groot internationaal centrum.  

 
108 Misset bouwde ook woningen voor het personeel in de Bloemersstraat, Van Enststraat en in  

de wijk Schöneveld. 
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Ook was er Vliegveld Groenendaal NV. Bij de opening prees burgemeester Duval Slothouwer het 

bedrijf Misset voor de rol die het speelde in de Doetinchemse samenleving.  

Het vliegveld werd onder meer gebruikt door een vliegtuig dat eigendom was van Misset. De rode 

koolhoven had het opschrift PH-CMD dat stond voor Cornelis Misset Doetinchem. Onder de vleugels 

stond met grote letters Misset vakbladen. De piloot was Hein Bulten. Een sportieve man die tevens 

redacteur was van het door Misset uitgegeven vakblad De Vliegsport. Daarnaast had hij een relatie met 

Dinie Misset, de echtgenote van Kees. Dat wist heel Doetinchem. Ook Kees. Eén dag per week was Hein 

op de redactie aanwezig om het blad in elkaar te zetten. Tevens was hij directeur van het vliegveld en 

directeur van de Eerste Nederlandsche Luchtreclame Maatschappij. Het zorgde onder andere voor 

reclameactiviteiten voor de vakbladen.  

Het vliegtuig, De Rooie van Heintje genoemd, werd ook gebruikt om degenen te belonen die nieuwe 

abonnees hadden aangebracht. Ook de jubilarissen van Misset mochten met hun partner een rondvlucht 

boven Doetinchem maken. Maar Hein Bulten was ook jachtvlieger. Toen een Duitse inval dreigde, stond 

hij met zijn Fokker klaar om Schiphol te verdedigen. Op 10 mei steeg hij op en viel naderende Duitse 

messerschmitts aan. Hij werd echter geraakt en moest een noodlanding maken.  

 
De bezetting 

 

Zakelijk ging het Misset na de Duitse inval voor de wind, onder 

andere door talrijke Duitse opdrachten. Om zijn bedrijf 

draaiende te houden, manoeuvreerde Kees Misset zich in nogal 

wat bochten. Hij schonk onder meer grote geldbedragen aan 

allerlei nationaalsocialistische, Duitse en pro-Duitse organisa-

ties. Op die manier verdween er onder meer 539.952 gulden aan 

representatiekosten uit de kas van het bedrijf. 

In het najaar van 1941 reisde Kees Misset naar Den Haag en 

bood 100.000 gulden krediet aan voor de Agrarische Pers, 35.000 

gulden ten benutting voor Front voor Nering en Ambacht en 

2500 gulden voor Economisch Front zonder enige voorwaarden 

te bedingen. In 1943 schonk hij 2800 en 5000 gulden en in 1944 

2500 gulden voor de Algemene Dienst WA. Voor het NSB-

Kringhuis in Doetinchem doneerde hij 100 gulden, gevolgd 

door talloze kleine bedragen. Duitse advertenties plaatste hij 

vaak kosteloos.  

Toen Pineke Misset op een dag boodschappen deed in het 

centrum, ontmoette ze een Duitse soldaat: de twintigjarige Rolf 

von Westernhagen, lid van de Waffen-SS. Hij was op 14 juli 1940 

met zijn tankeenheid gearriveerd in Doetinchem, nadat die had 

deelgenomen aan de inval in Frankrijk. Hij was ondergebracht in 

de gymzaal naast de Rijkskweekschool. 

Het bleef niet bij die ene ontmoeting: Rolf en Pineke raakten 

verliefd. Na enige tijd bezocht Rolf Pineke ook thuis, in een 

indrukwekkende patriciërswoning in het centrum. Het huis 

grensde, slecht gescheiden door een tuin, aan de bedrijfspanden 

van Misset. Rolf kwam meestal via een zijstraat achterom, via een 

poortje in de muur rondom de tuin.  

Hun relatie ontging veel Doetinchemmers niet. Dat gold evenmin voor de diverse verhoudingen van 

Pinekes moeder Dinie met Duitse militairen. Contacten die leidden tot menig feestje met de Duitsers in 

de woning en het buitenverblijf De Kemnade. Echtgenoot Kees was daar niet bij. Hij leed zijn eigen 

leven en voelde zich machteloos over de escapades van zijn vrouw. Hij kende depressieve periodes en 

dronk meer dan goed voor hem was.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinie Misset-Hakbijl en Pineke (onder) 
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Rolf von Westernhagen 

 

Rolf von Westernhagen was afkomstig van de adellijke familie Von 

Westernhagen. Het gezin waar hij deel van uitmaakte, behoorde 

begin 1900 tot de welgestelde middenklasse van Riga, de hoofdstad 

van Letland. Zijn vader Max had er een tandartspraktijk. Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog, in de winter van 1914-1915, kregen alle 

Duitse inwoners van de Russen het bevel binnen drie dagen de stad 

te verlaten. Zo niet, dan wachtte deportatie naar Siberië. De familie 

Von Westernhagen liet alle bezittingen achter en vluchtte via 

Finland naar Zweden. Daar bleven ze, in de hoop ooit terug te 

kunnen keren. In 1917, kort voor het uitbreken van de Russische 

revolutie, keerde het gezin inderdaad terug naar hun huis in Riga. 

Daar wilden ze hun leven weer opbouwen. Die droom bleek echter van korte duur, want een jaar later, 

na het einde van de Eerste Wereldoorlog, werden volgens het Verdrag van Versailles de Baltische staten 

toegewezen aan de Sovjet-Unie.  

In januari 1919 bezetten bolsjewieken de Letse hoofdstad en begonnen met een vijf maanden durende 

terreur. Ze plunderden, verkrachtten en vermoordden duizenden burgers. Daarna veroverden Baltische 

milities en leden van het Vrije Duitse Korps de stad, maar de familie Von Westernhagen vreesde de 

terugkeer van de bolsjewieken en verliet in juli met drieduizend andere Duitsers de stad. Ze vluchtten 

naar Duitsland. Daar werd op 24 mei 1920 Rolf geboren. Hij groeide op in slechte omstandigheden als 

gevolg van de verloren oorlog en de herstelbetalingen die Duitsland aan Frankrijk en Groot-Brittannië 

diende te betalen, heerste er bittere armoede en was de werkloosheid groot. Rolfs vader slaagde er niet 

in om opnieuw een praktijk op te bouwen, zodat er amper geld was.  

Nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd Rolf ingedeeld bij een artillerieonderdeel van de Waffen-

SS-divisie Das Reich. Zijn acht jaar oudere broer Heinz was al sinds 1927 bij de Duitse marine. Na zes 

jaar op zee kwam hij in 1933 weer aan land. Hij had geen baan en werd lid van de NSDAP. In 1934 werd 

hij omgeschoold bij de SS. Een jaar later kwam hij bij de Sicherheitsdienst. In mei 1938 ging hij met een 

delegatie met Hitler naar Rome voor het sluiten van een vriendschapsverdrag met Mussolini. Hij moest 

er contacten leggen in opdracht van het Reichssicherheitshauptamt, het RSHA van Reinhard Heydrich.  

Nadat de oorlog was uitgebroken, wilde hij een gevechtsfunctie aan het front. In 1940 werd hij ingedeeld 

bij de Eerste SS-pantserdivisie de Leibstandarte Adolf Hitler, een van de elitekorpsen van het Derde 

Rijk. Hij nam deel aan de inval in Nederland, België en Frankrijk. Ook Rolf nam deel aan de inval in 

Frankrijk. Zijn tankonderdeel rukte op tot aan de Spaanse grens. Van daaruit werd hij met zijn 

onderdeel verplaatst naar het noorden: naar Doetinchem.  

 

De herverschijning van de Graafschap-bode 

 

Op 8 november 1941 verscheen ook de Graafschap-bode niet 

meer. De krant was door de Duitsers verboden. De NSB 

zag graag dat de Doesburgse Courant dé regionale krant 

werd in de Achterhoek. De redactie was in hun handen. 

En dat wist ook de rest van de Achterhoekse bevolking. 

De krant kwam dan ook niet verder dan 550 abonnees. 

Henk Misset reisde meerdere malen naar het Departement 

van Volksvoorlichting en Kunsten in Den Haag. Daar 

voerde hij besprekingen met onder meer De Groot en 

Meyer-Schwencke109. Hij probeerde hen zover te krijgen 

dat De Graafschap-Bode weer kon verschijnen.  

 
109 A. Meyer-Schwencke was directeur van de Verenigde Grafische Bedrijven.  

 

 

 



63 
 

Ook Rolf ging een keer mee. Hij liet weten dat hij de toekomstige schoonzoon van Kees Misset was. Hij 

dreigde met een aanklacht tegen de autoriteiten als het verschijningverbod niet werd teruggedraaid.  

Op het departement werden er echter eisen gesteld. Van herverschijning kon alleen sprake zijn indien 

Misset akkoord zou gaan met een benoeming van twee NSB-redacteuren: de NSB’ers Streng en 

Thomassen.  

De lezer zou echter met een vermelding van hun namen onmiddellijk beseffen dat de krant in NSB-

handen was. Dat wilde Misset dan ook vermijden. Vandaar dat Kees en Henk Misset Konraad Aartsma 

vroegen om, net als tot aan het verbod, als hoofredacteur te blijven fungeren.   

Aartsma weigerde in eerste instantie om met de beide NSB’ers samen te werken. Maar Kees en Henk 

Misset bleven aandringen. Na enige tijd gaf Aartsma toe. Zijn naam bleef dan ook op de voorpagina 

staan. De Graafschap-bode kreeg vervolgens de vergunning. En in november 1942 viel de krant plotseling 

weer bij de abonnees in de bus. 

Een jaar later liet Max Blokzijl, hoofd van de Persafdeling van het ministerie van Volksvoorlichting en 

Kunsten, weten dat er te veel regionaal en lokaal nieuws in De Graafschap-bode stond. Dat moest 

veranderen, vond hij. Tevens liet hij weten dat de krant niet één maar drie keer per week moest 

verschijnen. Dat is vervolgens ook gebeurd. 

In de Graafschap-bode waren in het vervolg wervingsadvertenties te lezen met oproepen aan mannen om 

zich als goede vaderlanders bij de SS aan te sluiten. Tevens werd opgeroepen om radio’s in te leveren 

en werden in sommige artikelen onderduikers als misdadigers afgeschilderd. 

Daarnaast kwamen er steeds meer voorschriften bij waaraan de redactie zich diende te houden. Het 

waren er op een gegeven moment zelfs zoveel dat ze in 1944 in boekvorm werden uitgegeven. In het 

boek viel onder meer te lezen dat foto’s van negers en half-negers niet gepubliceerd mochten worden, 

evenmin als berichten uit Duitse bladen over bombardementen op Duitsland, Engelse en Amerikaanse 

termen en geboorteberichten met Engelse namen zoals Winston. 

 

De opvolger 

 

Op 18 augustus 1942 liet Kees Misset zich inschrijven als lid van de Nederlandse Volksdienst. Zijn 

lidmaatschap ging met terugwerkende kracht op 1 mei 1942 in. Hij kreeg het lidmaatschapsnummer 

10833. Hij betaalde een gulden inschrijfgeld en elke maand een gulden contributie.  

  

Nederlandsche Volksdienst 
 

18 augustus 1942  
lidnummer 10833        
 
Hiermee verklaar ik toe te treden tot den 
Nederlandsche Volksdienst. De doeleinden van den 
Nederlandsche Volksdienst zal ik naar mijn beste 

vermogen ondersteunen. Ik verplicht mij tot betaling 
van f 1,- inschrijvingskosten, alsmede een vaste 
maandelijks bijdrage van f 1,-  
(de minimumbijdrage is f 1,-, KB)  

 
Met ingang van 1 mei 1942 
 
(ondertekend)   Kees Misset 

 
[Citeer hier uw bron.] 

 
De Nederlandse Volksdienst 

 
In juli 1941 werd de Nederlandse 
Volksdienst opgericht. Als voorbeeld gold 
de National Socialistische Volkswohfahrt in 
Duitsland. Opzet was om in de NVD al het 
sociale werk te bundelen om op die manier 
het sociaal-maatschappelijk werk te 
nazificeren.  
Dat betekende dat alleen ariërs konden 
rekenen op verzorging. Joden, maar ook 
gehandicapten en bejaarden vielen buiten 
de boot.  
Elke vorm van ondersteuning aan de 
Nederlandse Volksdienst of Winterhulp 
Nederland werd dan ook door de 
Nederlanders gezien als ondersteuning aan 
een ideologische racistische leer en hulp 
aan de vijand. 
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In 1941 nam Heinz von Westernhagen deel aan gevechten op de Balkan en in Griekenland en in 1942 in 

Rusland. In november 1942 werd door het hoofdkwartier van de SS in Duitsland besloten tot oprichting 

van een tankcompagnie. In Fallingbostel (Sennelager) werd vervolgens de SS-Panzerabteilung 

501geformeerd. In februari 1943 werden hun Tiger I-tanks voor het eerst ingezet aan het oostfront in de 

buurt van Charkov. De SS-Untersturmführer Michael Wittmann had het bevel. Voor de vernietiging 

van 138 vijandelijke bewapende voertuigen ontving hij diverse militaire onderscheidingen. Een van zijn 

commandanten was Heinz von Westernhagen, de broer van Rolf. Rolf maakte ook deel uit van het 

bataljon. Hij was één van zijn drie pelotonscommandanten in de derde compagnie. In juli 1943 liep 

Heinz tijdens de operatie Citadel bij Koersk een hoofdwond op.  

Ondertussen schonk Misset een zweefvliegtuig aan de NSB.  

Op 19 december 1942 schreef Rolf een uitgebreide getypte brief aan Kees Misset. Daarin vroeg hij hem 

om duidelijkheid over zijn toekomst. Hij noemde drie mogelijkheden. 

 

21 Zaaimaaand 1942 
Nav een brief van kameraad Hajenus brief aan Cees Misset Keppelseweg 23 van  
Marius L Magrijn, Kompaan 
 
….. Voor het door hen Misset geschonken zweefvliegtuig was geen plaats. In Vierhouten is een hal 
gevonden voor het vliegtuig. …. 

 

[Citeer hier uw bron.] 

… Ik kan een studie voor vliegtuigingenieur beginnen, ik kan naar de officiersschool gaan of ik 

kan bij jou in de zaak komen. Weil es wesentliche Frage für das spätere Leben von Pineke und 

mich. … 

[Citeer hier uw bron.] 

Fragment, deels vertaalde brief van Rolf von Westerhagen aan Kees Misset 
 
14 september 1942 
 
Papa, Du weisst dass diesen Krieg einstens den Sieg bringen wird über die Elemente die uns das 
Leben als unwürdig stempeln wollten. 
Kun je mij 10.000 voor kameraden die problemen. Ik weet dat dat een groot bedrag is. Ik vraag 
het je niet zomaar. Ik heb er lang en goed over nagedacht. 

 
 

[Citeer hier uw bron.] 

Fragment brief van Kees Misset aan Rolf von Westernhagen, antwoord op brief 14-9-1942 
 
30 september 1942 
 
… Wir gehen gerne mit ihrem Vorschlag einig. Ein Teil erhalten Sie in Doetinchem, Rest in 
belgischen Franken in Antwerpen [Van een rekening die we in Antwerpen hebben]   

 

 

[Citeer hier uw bron.] 
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Was Kees Misset diep in zijn hart wel echt gelukkig met Pinekes relatie met Rolf? En zag hij Rolf, 

ondanks zijn benoeming en salariëring, wel echt als zijn opvolger? Blijkbaar twijfelde ook Rolf -getuige 

onderstaande brief- aan de oprechtheid van Kees Misset.  

Op 13 oktober schreef Kees Misset aan de NSB adjudant van politie Annink:  

13 oktober 1942 
 
Zeer geachte heer Annink, 
 
Rolf overhandigt u deze brief. Mijn hartelijke dank van mijn broer voor uw telefoongesprek met 

Arnhem. Ik heb Rolf ingelicht dat u binnenkort aan de zaak verbonden wordt als directeur van 
Groenendaal en verbindingspersoon voor het buitenland. Rolf vond dit zeer interessant en juichte 
het zeer toe. Er openen zich met ons geheel alle soorten mogelijkheden. (U hebt dat altijd 
voorspeld), 
Ik koop op het Hamburgerbroek alvast terreinen aan, waarop ik later kleine gezonde industrieën 
kan plaatsen als de ijzergieterij. Wij grijpen dit aan voordat anderen dit zien. Dat is ook van 
belang voor uzelf en uw zonen. Het bedrag van Rolf, de 10.000 mark, heb ik hem ter hand 
gesteld. Hij gaat er donderdag mee op reis. 
[xxx gedeelte briefpapier uitgeknipt]  Met Bruininkweerd regelt u of uw vrouw wel even. (zijn adres 
is Wetstraat 10, Arnhem Provinciale Waterstaat)  
 
Kees Misset 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Fragement brief van Kees Misset aan Rolf von Westernhagen 
 

8 januari 1943,  
 
… Ich werde gut für das liebste was du und ich selber habe, für Pineke, sorgen während der Zeit 
dass du für dein Ideal dich einsetzt. 
 
Dein Vater 

 

Handtekening Kees Misset 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Fragment vertaalde brief van Rolf von Westernhagen aan Kees Misset 

 
… Nu echter bestaat de vraag onder welke voorwaarden ik in het bedrijf wordt opgenomen. 
Opmerkingen van de laatste vakantie brengen me ertoe ernaar te vragen. Uit bescheidenheid heb 
ik tot dusver nagelaten ernaar te vragen. Ik moet echter vaststellen dat één en ander niet altijd 
uitgesproken is. Dat betekende dat in eerste instantie Pineke en uiteindelijk ook ik me onnodig 
zorgen heb gemaakt. 
Het valt niet uit te vlakken dat bij mij diverse keren het idee is opgekomen om mij op dit moment -
omdat men mij nu gebruiken kan- vooruit schuift om op basis van mijn invloed zakelijke kwesties 
te regelen en mij wellicht later probeert aan de kant te zetten. Papa, neem deze woorden 
alsjeblieft niet als persoonlijke ondank op. Ik schrijf over dit onderwerp als een zoon aan zijn 
vader, en ik verzoek je dat ook vanuit hetzelfde gezichtspunt te beoordelen. Dat wat ik tot dusver 
voor het bedrijf kon doen, heb ik als dank gedaan voor al het goeds dat jullie voor mij deden. … 
 

[Citeer hier uw bron.] 
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Het verzet 

 

In de drukkerij van Misset werden onder meer stafkaarten gemaakt voor het Duitse leger. Via Henk 

Misset gingen er ook exemplaren naar het verzet. Ook zagen Kees en Henk oogluikend toe hoe er in de 

drukkerij valse legitimatiekaarten werden gedrukt. Kees wist echter niet van alle verzetsactiviteiten in 

de drukkerij af. Het was vooral Henk die de contacten met het verzet onderhield. Mede door zijn 

militaire opleiding was hij niet bang uitgevallen.  

In Doetinchem waren zo’n 120 verzetsmensen actief. Ze stonden onder andere onder leiding van Jan 

Houtsma en huisarts Libbe Tjalma. Gerrit Sevink en Bos waren werkzaam bij Misset en maakten ook 

deel uit van het verzet. Samen maakten ze valse stempels voor de verzetsgroep Albert en stempels ter 

vervanging van de Todt-stempels. Daardoor konden velen zich aan het OT-werk onttrekken. Ook 

maakten ze valse stempels voor de loyaliteitsverklaring voor studenten. 

Van pamfletten die door de RAF werden uitgeworpen, werden fotonegatieven gemaakt en vervolgens 

duizenden keren afgedrukt voor verdere verspreiding. Ook dat gebeurde met medeweten en toestem-

ming van Kees en Henk.  

 

In het huis aan de Waterstraat 

 

Tijdens verlofperiodes reisde Rolf geregeld naar Doetinchem om vervolgens zijn vrije dagen met Pineke 

door te brengen. Kees Misset was zeer op Rolf gesteld. Sterker, hij zag hem als de ideale schoonzoon en 

de opvolger voor zijn bedrijf. Hij benoemde hem zelfs als mededirecteur van Misset NV en betaalde 

hem zijn salaris vooruit, terwijl hij nog aan het front zat. Kees Misset eindigde zijn brieven aan Rolf met 

het onderschrift Dein Vater. 

In het huis in de Waterstraat waren geregeld feestjes met Duitse militairen. De meeste feesten vonden 

echter op de Kemnade plaats. Kees was daar nooit bij. Hij leefde, evenals Dinie, een eigen leven. Zelfs 

in hun huis in de Waterstraat verbleven ze veelal in aparte kamers. Eten deden ze wel samen.  

Net als bij vele andere Doetinchemmers waren er bij het gezin Misset in de Waterstraat Duitse militairen 

ingekwartierd. Het grote huis bood onderdak aan een tiental manschappen die behoorden tot de 

zogenoemde Grüne Teuffels, parachutisten die de landing op Kreta hadden meegemaakt. Als na de 

bevrijding Dinie de omgang met Duitse militairen wordt verweten, dan verweert ze zich door te zeggen 

dat het de gemeente zelf was geweest die ze bij haar had ingekwartierd.      

 

De bedrijfjes 

 

Om onder meer uitzending van personeel naar Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz te 

voorkomen, richtte Misset een aantal kleine bedrijfjes op. Zo kwam er in het door hem gekochte 

Beursgebouw aan de Terborgseweg een mandenvlechterij. Een speelgoedfabriekje was er al, evenals 

een mosterdfabriek en graanproductenfabriek.  

Elders aan de Terborgseweg werden in het lederwerkend bedrijfje van Berghstijn voetballen gemaakt. 

Ook liet Misset het personeel boeken en brochures schrijven. Ze werden gedrukt, maar er was amper 

belangstelling voor. Waar wel belangstelling voor was, waren de door Misset verzorgde schriftelijke 

cursussen  

 

Schenkingen 

 

Kees Misset schonk de Duitse Verwalter Heidemann op 4 juli 1945 2000 gulden. Daarnaast publiceerde 

Misset voor hem kosteloos Duitse advertenties in de Graafschap-bode. Ook doneerde hij 150 en 100 gulden 

aan de Winterhulp. Tevens ontvingen diverse NSB-instanties grote bedragen van Misset. Rolf 

bijvoorbeeld ontving 10.000 gulden voor een SS-Kameradenhaus: een tehuis waar SS’ers weer een beetje 

op verhaal kunnen komen na gevechten aan het front.  
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Deel uit een interne brief van de NSB met betrekking tot een diefstal binnen de beweging. 

Duitse berichten werden kosteloos in de Graafschap-bode geplaatst. 

 

Kees Misset stelde Annink een functie als directeur in het vooruitzicht op Groenedaal. 

 

  

Fragment brief van Kees Misset aan Ortsgruppenleiter Kruse 
 
Doetinchem, 24 -9-1943 
 
Wie damals mit Hernn Heidemann verabredet, bringen wir die Anoncen kostenfrei. Auch in der 
Zukunft können Sie hiermit rechnen. 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Brief van Kees Misset aan adjudant van politie Annink 
 

Bijgaand schrijfmachine plus papier en carbon. U zult met uw belangrijke relatie bij de SD …   
 
… Met Veenink zakenplan besproken. Sportveld uitgebreid onder uw leiding. Uitbreiding met 
handel in buitenlandse paarden …  
 
… Salaris U en Veenink zelfde als Henk en ik 4500,- (rest tentiëm van f1,- tot f 2500,- per jaar     

 

 

[Citeer hier uw bron.] 

29-11-1943 
 
… Van de 17.500 die Misset schonk aan Nering en Ambacht, is 7.500 verdwenen.  

[Citeer hier uw bron.] 
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Een accountantsrapport na de bevrijding gaf een overzicht van een aantal betalingen van Misset NV.  

 
     Winterhulp Nederland Voedselvoorziening Representatiekosten 

     Winterhulp Duitsland Doetinchem 

     WA 

 

1941          100,- 

1942       6.565,-    3.200,-         94.050,- 

1943     12.000,--  13.750,-       276.757,- 

1944            169.154,-

______________________________________________           Uit een kasboek van Misset: 

totaal 18.665,-  16.950,-        539.961,-           schenking aan de Jeugdstorm 

 

 

Het accountantsrapport liet weten dat niet duidelijk was waaruit de representatiekosten bestonden   

 

 

Terwijl Kees Misset op allerlei manieren zakendeed met de bezetter, liet ook zijn echtgenote Dinie zich 

niet onbetuigd. In november 1944 leerde ze bijvoorbeeld de waarnemend kampcommandant oberleut-

nant Willy Taimams kennen. Hij was ingekwartierd op de Esdoornlaan. Dinie belde hem dagelijks op 

en ze hadden een intieme relatie. Taimans was dan ook vaak op de feestjes van Dinie op de Kemnade.  

Na de bevrijding werd een brief bezorgd bij het Militair Gezag:  

… Op de avond van 28 december voer over de Oude IJssel een bootje bij de Kemnade weg met daarin Dinie en 

Pineke. Ze legden aan op de noordoever. Via een landweggetje gingen ze te voet verder. Uiteindelijk bleek de 

Duitse bar in de Esdoornlaan het doel. Daar bleven ze de hele nacht. Pas in de ochtend voeren ze met het bootje 

weer terug110.     

 

De aankopen 

 

Voor de oorlog had Kees Misset ook de katholieke kerk, de pastorie en het bijbehorend terrein in de 

Kapoeniestraat aangekocht. De kerk, pal tegenover zijn woning, was aan nieuwbouw toe en Kees Misset 

had daarom pastoor Amse een stuk grond bij het Pasplein aangeboden. Daar verrees vervolgens een 

nieuwe, veel grotere Pas-kerk.   

Tijdens de oorlog kocht Kees Misset als directeur van Uitgevers-maatschappij C. Misset NV -en volgens 

de koopverdragen ook zijn broer en mededirecteur Henk Misset- (zelfs nog op 2 maart 1944) naast 

enkele niet-joodse panden ook talloze joodse panden. 

Voor vierduizend gulden kocht Kees de synagoge die aan zijn eigen woonhuis grensde. Tevens kocht 

hij het huis van Van Perlstein, aan de andere kant van zijn woning, aan de overzijde van de 

Gasthuisstraat. Een pand waarop hij voor de oorlog al zijn oog had laten vallen. De gebouwen van Van 

 
110 Ingekomen brief met naam bekend bij SDH, Nationaal Archief. 
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Perlstein distilleerderij zouden immers goed kunnen dienen voor uitbreiding van zijn bedrijf. Maar 

eigenaar Van Gendt weigerde consequent om te verkopen. 

In de Korte Kapoeniestraat kocht hij de woning van de familie Philips, in de Grutstraat het huis van 

Juda Frank en in de Plantsoenstraat de villa van Sara Themans-Wessel. Tevens kocht hij vijf kleine 

woningen aan de Rekhemseweg van de familie Mogendorff. Ook kocht hij een woning aan de 

Hazenlaan en een perceel zandgrond van Sally Levy tussen Doetinchem en Gaanderen. En zelfs in 

Amsterdam kocht hij een leegstaande joodse woning, eigendom van Cohen. 

Mevrouw Wilhelmina Stap-Tolk en haar echtgenoot makelaar Johan Stap, lid van de NSB, wonende aan 

de Wijnbergseweg, kochten 19 joodse huizen, een synagoge en een grondstuk in Doetinchem en 2 

woningen en een grondstuk in Gaanderen. Vervolgens verkochten ze tussen februari 1943 en augustus 

1944 minstens 13 woningen, de synagoge en het Gaanderense grondstuk door aan Kees en Henk. De 

broers Misset kochten dus niet direct van de Duitsers, maar via tussenpersoon makelaar Stap. En dat 

op naam van Uitgevers-maatschappij C. misset NV en met geld van het bedrijf.  

Dat het bedrijf Misset NV huizen kocht, was op zich niet vreemd. Dat deed het al decennia. Het was 

dan ook in het bezit van een grote hoeveelheid panden in de stad, waaronder diverse winkelpanden in 

het centrum. Ze waren veelal bedoeld als beleggingen voor het voor zijn tijd unieke, eigen 

pensioenfonds van Misset. Ook kon het personeel voordelig leningen afsluiten en huizen bouwen op 

grond van Misset zoals rond het Pasplein. Dat betrof vooral kaderleden. Voor het overig personeel 

kende Misset huurwoningen. 

 

 

Uit de Verkaufsbücher blijkt dat Johan Stap en zijn vrouw 23 panden een een stuk grond kochten. Dat 

deden zij als makelaar. Zij hielden de panden dan ook niet zelf. Een aanzienlijk aantal verkochten zij 

door aan Misset. Misset kocht echter ook buiten het echtpaar Stap om joodse woningen en panden. 

 

 

adres    joodse eigenaar        koopdatum bedrag    koper            voor  doorverkocht aan 

 

Plantsoenstraat 21  Sara Themans-Wessel 4-5-1943      7.200    Stap-Tolk 7.200 Misset 

Waterstr 15, synagoge Israëlitische gemeente. 15-2-1944    4.000    Stap-Tolk 4.000 Misset 

Hazenlaan 4  B. Gosschalk  1-2-1943      5.000    Stap-Tolk  [Misset?] 

Hazenlaan 7  E. Weyl   1-2-1943      5.500    Stap-Tolk  [Misset?] 

Grutstraat 21  Juda Frank  19-8-1943    8.500    Stap-Tolk  Misset 

K Kapoeniestraat 28 Jacob Philips  1-4-1943      1.050    Stap-Tolk  Misset 

K Kapoeniestraat 30 Jacob Philips  1-4-1943        ^         Stap Tolk  Misset 

K Kapoeniestraat 32 Jacob Philips  1-4-1943        ^         Stap-Tolk  Misset 

R Rekhemseweg 156a Mogendorff-de Jong 1-2-1943    12.500    Stap   Misset 

R Rekhemseweg 156b Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap   Misset 

R Rekhemseweg 156c Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap   Misset 

R Rekhemseweg 156d Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap   Misset 

R Rekhemseweg 156e Mogendorff-de Jong 1-2-1943         ^        Stap   Misset 

Rijksstraatweg ong (G) Sally Levy (grondstuk) 1-2-1943      1.000    Stap   Misset 

 

W Waterstraat 9 Van Perlstein        ?          ?            ?     Misset 

W Waterstraat 11 Van Perlstein        ?          ?          ?   Misset 

Waterstraat 2  (Ketjen?)        ?          ?          ?   Misset 

 

[Ketjen was een kapitein wonende Grutstraat, latere pand tandarts Hut: Grutstraat (?2)] 
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Het eerste bombardement  

 

Doetinchemse verzetsmensen gaven vrijwel dagelijks via de PGEM-telefoonlijnen en zenders berichten 

door aan de geallieerden die sinds de bevrijding van Nijmegen in september 1944 een post hadden 

ingericht op de telefooncentrale van de PGEM-elektriciteitscentrale aan de Waal. Het verzet belde onder 

meer informatie door over vreemde boxen in de torenspits van de Catharinakerk die volgens hen door 

middel van een kabel in verbinding stonden met een Duits busje dat verscholen stond onder een 

camouflagenet en een grote boom in de tuin achter het huis van Kees Misset. Ze vermoedden dat de 

radiowagen zoals ze het noemden, een belangrijk Duits verbindingscentrum was waarmee artilleriebe-

schietingen werden gecoördineerd111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    De vermeende radiowagen in  

    de tuin van Kees Misset na  

    het bombardement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het kantoorgebouw van Misset  

    nadat het door een van de eerste  

    bommen op de stad was  

    getroffen (Erfgoedcentrum  

    Achterhoek en Liemers) 

  

 
111 Lindenhovius, 2005, interview. 
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Op maandagmorgen 19 maart bombardeerden Britse jachtbommenwerpers diverse doelen rond 

Doetinchem. Een van de vliegtuigen voerde echter plotseling pal boven de binnenstad een duikvlucht 

uit. De piloot liet twee bommen vallen. Maar waarop? Was het doel het Duitse luchtafweergeschut naast 

de resten van de oude molen op de Molenberg? Maar dat Flak-geschut was kort ervoor verplaatst. Was 

het dan garage Hendriksen achter de molen die dienstdeed als Duitse werkplaats? Of was het de Duitse 

bus in de tuin van Misset, het verbindingscentrum volgens het verzet? Maar, was het eigenlijk wel een 

verbindingscentrum? 

Feit is dat de bommen geen van die mogelijke doelen troffen. Wel raakten ze Overling’s Bank en 

Schoenmakerij Diepenbroek in de Waterstraat, enkele tientallen meters verwijderd van de tuin van 

Misset. De panden stortten volledig. Daarbij kwamen elf mensen om het leven.  

Twee dagen later, op 21 maart, volgde wederom een bombardement. De eerste bommen raakten het 

kantoopand van Misset. Er vielen diverse doden en Henk Misset werd gewond. Ook het busje in de tuin 

van Kees Misset kreeg een voltreffer. In de Waterstraat brandden veel huizen af. Ook het huis van Kees 

Misset. Hij zag voor zijn ogen hoe zijn woning volledig in vlammen opging. Een groot gedeelte van de 

binnenstad lag in puin en er vielen meer dan 150 dodelijke slachtoffers. 

 

Rolf krijgsgevangen 

 

Heinz en Rolf von Westernhagen waren in Hongarije tijdens Operatie Frühlingserwachen in gevecht 

met Amerikaanse troepen. Daarbij werd Heinz door een bomscherf in zijn hoofd dodelijk getroffen en 

Rolf gevangengenomen. Samen met duizenden anderen werd hij bewaakt. Een afrastering ontbrak 

echter, zodat hij eenvoudig weg had kunnen lopen. Dat overwoog hij ook, vooral omdat hij bang was 

dat hij aan de Russen werd overgedragen. Hij bleef echter, omdat een Amerikaanse officier de mannen 

had bezworen dat dat niet het geval was en ze overgebracht zouden worden naar de westerse zone.  

Dat gebeurde maar ten dele, want de Amerikanen en Sovjets hadden ook een afspraak gemaakt dat dat 

niet gold voor SS’ers. Zij hadden immers in de Sovjet-Unie de grootste wandaden op hun geweten. 

’s Nachts arriveerden er vrachtwagens die de SS’ers naar treinen brachten. Daar werden Rolf en de 

overige SS’ers op dezelfde manier als de Joden in dichte wagons afgevoerd. Richting Sovjet-Unie.   

Na een dagenlange barre treinreis in een veewagon door een verwoest landschap en zwartgeblakerde 

steden kwam Rolf aan aan in een kamp bij Djepnrprotovsk in Oekraine. In zijn wagon waren velen door 

uitputting, ziekte of verwondingen gestorven. Hij bleef vervolgens niet lang in het kamp. Na enige tijd 

volgde een treinreis naar een kamp in de omgeving van de Oerol. Van daaruit werd hij overgebracht 

naar een kamp in Siberië. Hij mocht niet schrijven. Zijn Doetinchemse verloofde Pineke Misset wist dan 

ook niet of hij nog in leven was.  

 

Nadat Canadezen de stad na hevige 

gevechten op 1 en 2 april hadden 

bevrijd, voer een groep BS’ers met 

een vlot de Oude IJssel over. Bij de 

Kemnade aangekomen, arresteer-

den ze Kees Misset. In een bakfiets 

werd hij vervolgens naar het politie-

bureau gebracht. Daar volgde een 

verhoor door huisarts Libbe Tjalma.  

Ook Pineke werd samen met haar 

moeder opgepakt en gevangengezet. 

Beiden werd ten laste gelegd dat zij 

relaties hadden onderhouden met 

Duitse militairen.  

Ze werden, evenals Kees, opgesloten 

in de De Kruisberg. Met andere  

 

De volledig afgebrande woning van Kees en Dinie Misset 
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‘foute’  vrouwen werden ze dagelijks gewongen om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten in onder 

meer scholen. Op 31 mei werden ze vrijgelaten.  

Kees Misset was kort ervoor vanwege gebrek aan bewijs al in vrijheid gesteld. Twee maanden later 

werd hij echter opnieuw in bewaring gesteld. In december kwam hij opnieuw vrij en mocht hij naar zijn 

buitenverblijf De Kemnade. Daar kreeg hij huisarrest opgelegd.  

Daarna werd hij veroordeeld tot de ontzetting uit het recht werkzaam te zijn in de pers van NV Misset 

voor de duur van zeven jaar, terwijl hem bij uitzondering werd toegestaan zich op werkdagen tussen 8 

en 12 uur te begeven naar de NV Misset. 

Op 30 april 1948 kreeg De Graafschap-bode van de Commissie voor de Perszuivering een verschijnings-

verbod voor vijf jaar opgelegd. De commissie vond dat de krant in zeer ernstige mate publicaties had 

gedaan als bedoeld in artikel 2 van de Wet Noodvoorziening Perswezen.  

Henk Misset stierf op 11 september 1945 als gevolg van een infectie van de wond die hij tijdens het 

bombardement had opgelopen.  

Eenzaam leefde Kees Misset op de Kemnade. Hij was een gebroken man: zijn bedrijf werd zwaar 

getroffen, zijn woning brandde tot de grond toe af, zijn zwager Borghsteijn112 werd gedood, zijn broer 

overleed, hij had met zijn gezin gevangen gezeten en hij mocht zijn beroep niet meer uitoefenen en de 

toegang tot zijn bedrijf was hem ontzegd. Zijn vrouw en dochter hadden inmiddels hem en Doetinchem 

hem verlaten. 

  

Na een jaar mocht Rolf in het kamp af en toe een brief schrijven: 25 woorden per keer. Na enige tijd 

kreeg hij een brief van Pineke terug. Ze schreef dat ze inmiddels was getrouwd met Jasper Surink en 

dat ze een zoon had gekregen. Wanhopig vroeg Rolf zich dan af waarom hij nog verder zou moeten 

leven.  

 

In de vroege ochtend van dinsdag 4 februari 1947 werd Kees Misset getroffen door een hersenbloeding. 

Onmiddellijk werd hij naar het Algemeen ziekenhuis gebracht. Maar hij kwam niet meer bij kennis.Nog 

diezelde avonds overleed hij. 

Na zijn overlijden kreeg Jasper Surink de leiding bij Misset. Al snel bleek hij echter niet de geschikte 

man te zijn om het bedrijf te lijden. Na enige tijd besloot hij om met Pineke Doetinchem de rug toe te 

keren. Ze verkochten hun aandelen en gingen met hun zoon Nick in Zwitserland wonen, in Lenzerheide 

in de buurt van Davos.  

Nadat West-Duitsland in mei 1955 een souverein land was geworden, bezocht de eerste Duitse 

bondskanselier Conrad Adenauer Moskou113. Hij wilde de politieke betrekkingen herstellen. Daarnaast 

onderhandelde hij over de vrijlating van de laatste tienduizend Duitse militairen.    

De Russen gingen akkoord met de vrijlating. Op 14 januari 1956, ruim tien jaar na de oorlog, kwamen 

ze vrij. Een van hen was Rolf von Westernhagen.  

Rolf keerde terug naar West-Duitsland. Hij ging in Hamburg wonen. Na een moeilijke periode slaagde 

hij er in om ingenieur te worden. Ook trouwde hij. Met Pineke had hij geen contact meer.  

Midden jaren negentig overleed Pinekes man, Jasper. Niet veel later stierf ook Rolfs vrouw. Kort daarop 

stond plotseling Pineke bij Rolf in Hamburg op de stoep. Na bijna zestig jaar was hun liefde voor elkaar 

niet over. Op 15 mei 2000 trouwden ze.  

Rolf ging bij Pineke in het Lenzeheide wonen. Daar overleed in 2003 haar zoon Nick. Zijn urn werd 

begraven in de tuin achter het huis in Lenzerheide.  

Twee jaar later kreeg Pineke kanker. Na een ziekbed van anderhalf jaar overleed ze. Haar urn werd bij 

het monument naast Nick begraven. 

In 2016 overleed ook Rolf. Kort daarop werd zijn as en dat van Pineke en Nick, gezamenlijk verstrooid 

op de berghelling achter hun huis.  

  

 
112 Adrianus Borghsteijn, die getrouwd was met Margaretha, de zus van Kees en Henk, werd gedood tijdens het 

bombardement op 21 maart 1945. Hun huis aan de IJsselkade werd vrijwel volledig verwoest.  
113 Adenauers bezoek was van 8 tot 14 september 1955. 
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Accountantsrapport 

 

Uit een accountantsrapport van Loyens & Volmans van 10 juni 1946 bleek dat door Misset de 

volgende huizen waren aangekocht. Diverse prijzen wijken echer nogal af van andere informatie. 

 

1941 Oldenhof zwaar beschadigd      27.000 (Cebelee, niet joods) 

1942 RK kerk       15.000 (niet joods) 

 Lairessestraat 127 Amsterdam     23.000 (joods, Cohen) 

 Plantsoensstraat 21 politiebureau, licht beschadigd  10.000  

1943 Guitstraat (Grutstraat, KB) vernietigd       8.000  

 Hazenlaan 

(Rekkenseweg) (Rekhemse, KB) 

  1 pand van de 5 zwaar, de overige licht besch  16.000 

 Houten huizen       11.000 

 Kapoeniestraat enz. Zwaar beschadigd    57.000 (28, 30, 32) 

 Rekkenseweg (Rekhemseweg, KB) mej. J. Halfman  14.000 (niet joods) 

 Beursgebouw         8.000 (niet joods) 

totaal  189.000 

 

Op 1 mei 1946 schreef een zekere H. Cohen een brief naar het NBI. Daarin liet hij weten dat hij op de 

hoogte was van de beschuldigingen aan het adres van Kees Misset ten aanzien van zijn aankoop van 

joodse huizen. Cohen wilde graag in contact komen met het NBI omdat hij meende dat hij aanspraak 

had op de woning Lairessestraat 17 in Amsterdam-Zuid114. De huisnummers 17 en 127 staan echter niet 

op de lijst.   

Op zijn beurt claimde Kees Misset een schadevergoeding bij de Nederlandse Staat voor zijn 

vakantiehuisje Ons Trio aan de kust dat door het oorlogsgeweld was verwoest. 

 

Waarom deed de firma Misset al deze aankopen? Als vorm van belegging? Of wilde Kees Misset de 

joodse eigendommen veiligstellen? En kon hij weten dat de weggevoerde Joden naar kampen waren 

gebracht waaruit ze nooit meer terug zouden keren? 

 

De documentaire Meneer Kees en meneer Henk geeft een beeld over Misset in oorlogstijd:  

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/misset  

 

De visionair Kees Misset 

 

De kans is groot dat het initiatief voor de koop van het pand Plantsoenstraat 21 door Kees Misset is 

genomen. Hij was immers voortdurend bezig met het op de kaart zetten van de stad. Daar waar volgens 

hem de gemeente het af liet weten, sprong hij op de bres. Toen bijvoorbeeld bleek dat de route van het 

treinstation naar het centrum voor voetgangers soms wel erg modderig was, liet hij een tegelpad 

aanleggen. En nadat havezate Hagen door brand was verwoest, financierde hij de wederopbouw.  

Daarnaast legde hij een vliegveld en een zwembad aan. Ernaast een kanovijver en een ijsbaan waar 

tijdens schaatswedstrijden werd gestreden om de Graafschap-bode-bokaal: zijn Graafschap-bode. Ook 

nam hij de wielerbaan over. Daarnaast wilde hij een paardensportcentrum realiseren van internationale 

allure. En voor zijn buitenverblijf De Kemnade lagen tekeningen klaar voor een kasteel dat qua grootte 

Huize Bergh moest overtreffen. Ook kocht hij De Waag in Doesburg teneinde er een museum van te 

maken. Daarnaast waren er plannen voor een bejaardentehuis, een ambachtsschool en vakscholen. 

Kortom, Kees Misset liet niets na om de Achterhoek en Doetinchem op te stuwen in de vaart der 

volkeren en overal in het land te promoten. Hij liet in dat verband ook vakantiegidsen en toeristische 

brochures drukken. En ook liet hij een nieuw gemeentehuis ontwerpen. Multifunctioneel …!  

 
114 De huisnummers 17 en 127 staan echter niet op de lijst van de Verkaufsbücher.   

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/misset
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Rond 1925 richtten Kees en Henk Misset een 
naamloze vennootschap op ter exploitatie van de 
Pasgronden. Diverse leidinggevenden van Misset 

bouwden daar vervolgens een huis. 
 Uitgevers-maatschappij C. Misset NV stimuleerde 

dat en zorgde voor gunstige leningen. Het was 
voor het bedrijf mede een manier om het 

personeel aan zich te binden.   

 

 

 

Het nieuwe gemeentehuis met politiebureau 

 

Vrijwel iedereen in Doetinchem was het er in 

de dertiger Jaren over eens dat het oude 

gemeentehuis op de Markt niet meer voldeed. 

Het was voor de sterk groeiende gemeente veel 

te klein geworden. Vandaar dat de gemeente-

raad een prijsvraag uitschreef. Daar zou onder 

meer uit moeten blijken of er een uitbreiding 

mogelijk was of dat er elders een nieuw 

gebouw diende te verrijzen. 

Ook Kees Misset hield zich al geruime tijd met 

die materie bezig. Zoals hij dat altijd deed als 

het ging om de ontwikkeling van de stad. Zo had hij ook al de oude katholieke kerk in de Waterstraat 

gekocht. De kerk, pal tegenover zijn woning, zou volgens zijn plannen plaats moeten maken voor een 

rusthuis met park. Met pastoor Amse was hij overeengekomen om een nieuwe kerk te bouwen op de 

grond van de wijk De Pas dat grotendeels eveneens in zijn bezit was.  

Nadat de Paskerk aan de Prins Bernardstraat een feit was, leek het Kees Misset een goed idee om op de 

zogeheten Tweede Pas, het gebied tussen Holterweg, Louise de Colignystraat, Willem de Zwijgerstraat 

en Wilhelminastraat een gemeentehuis te bouwen. Temeer daar hij het jarenlange getouwtrek over de 

gemeentehuisplannen van de lokale politici langzamerhand een beetje zat was.  

Misset vroeg daarom de Bossche architect H. W. Valk in 1936 om een ontwerp te maken. Valk had 

immers ook naar volle tevredenheid van Misset en vele andere Doetinchemmers de nieuwe katholieke 

kerk ontworpen. Tevens had hij al vele gemeentehuizen getekend. 

Valk kwam tot de conclusie dat de Markt ongeschikt was voor herbouw. Hij maakte daarom een 

ontwerp waar ook de politie, de gemeenteontvanger en de gemeentespaarbank onderdak zouden 

vinden. Hij vond de Tweede Pas daarvoor de meest geschikte locatie. Voor slechts honderdduizend 

gulden kon het volgens hem worden gebouwd. De grond zou Kees Misset daarvoor ter beschikking 

stellen, liet hij bij het indienen van het plan weten.  

De raadsleden vergaderden vervolgens in een besloten vergadering over het voorstel. Maar terwijl zij 

daar volop over discussieerden, verscheen op hetzelfde moment De Graafschap-bode, de krant van 

Misset. Daarin stond het volledige ontwerp, compleet met plattegronden en rapporten. En dat op een 

manier alsof alles al beklonken was.  

Dat schoot de raadsleden volledig in het verkeerde keelgat. Hoe durfde Kees Misset op de zetel van de 

raad te gaan zitten? Er was immers nog geen raadsbesluit genomen!  

Kees Misset, de onderkoning van de stad, had zijn hand overspeeld. Want de mannen115 waren hevig 

gepikeerd. Zij voelden zich zelfs dusdanig gepasseerd dat zij daarom -en alleen daarom- besloten van 

het aanbod geen gebruik te maken.  

 

 
115 Er waren op dat moment geen vrouwelijke raadsleden.  
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Het ontwerp in 1936 van architect Valk voor het nieuwe gemeentehuis annex politiebureau in de Graafschap-bode  

van 14 februari 1936. Duidelijk zijn de overeenkomsten te zien met de eveneens door Valk ontworpen Paskerk.  

(opmaak: Joop du Plessis) 
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Kees Misset kocht ook villa De Oldenhof aan de Terborgseweg. De woning, met huisnummer 44, werd 

kort ervoor bewoond door Henk Sebbelee, de directeur van de GTW die in 1939 tijdens zijn vakantie 

onverwachts  was overleden.  Tijdens  de  oorlog  verhuurde  Kees  Misset  het pand  vervolgens  voor  

75 gulden per maand via Heidemann aan de NSDAP. Of de huur daadwerkelijk is betaald, is niet 

duidelijk. Kees Misset en Heidemann regelden immers ook diverse zaken onderling op minder officiële 

wijze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              De Oldenhof anno 2021 

 

Ook kocht Kees Misset de oude katholieke kerk in de Waterstraat en het Beursgebouw aan de 

Terborgseweg. Tevens kocht hij de woning van Mina Halfman aan de Rekhemseweg, iemand waar hij 

geregeld op visite kwam. 

 

Welke conclusies vallen er uiteindelijk te trekken?  

Kees Misset kocht talrijke woningen, panden en andere gebouwen. Ook ontwikkelde hij diverse 

bouwprojecten. Dat gebeurde met geld van Uitgevers-maatschappij C. Misset NV. Dat deed hij zowel 

voor als tijdens de oorlog. Soms waren de woningen bestemd voor het personeel, maar ook werden 

diverse panden gekocht als beleggingen voor het eigen pensioenfonds van Misset. Met diverse andere 

panden had Kees Misset de meest uiteenlopende plannen.  

De zaak, opgericht door zijn vader, was alles voor hem. Het had hem waarschijnlijk weinig uitgemaakt 

of hij met Russen, Chinezen of Duitsers samen had moeten werken. Zakelijk zou hij met alle op een 

behendige en creatieve manier zaken hebben gedaan. De Duitse bezetting en de Duitsers boden hem 

volop nieuwe kansen. In de samenwerking met hen en met de NSB ging hij ver. Ten koste van alles -of 

wellicht van veel- moest het bedrijf blijven draaien. Maar het was té ver, zo werd na de bevrijding 

geoordeeld. Hij gebruikte de Duitsers en de Duitsers gebruikten hem.  

Accountants verweten Kees Misset vaak een roekeloze boekhouding. Zijn broer Henk moest geregeld 

bepaalde zaken achteraf weer rechtzetten.   

Door de aankoop van de joodse panden heeft hij waarschijnlijk slechts de zakelijke kant van het verhaal 

willen zien. Te weinig had hij aandacht voor het menselijke, joodse aspect. Hij was echter geen 

antisemiet.  

Hij wist dat de meeste weggevoerde joodse Doetinchemmers niet terug zouden komen. Of hij van plan 

was om de woningen onmiddellijk weer terug te geven aan hen die wel terugkeerden, zal altijd een 

vraag blijven. Direct na de bevrijding werd hij gevangengezet en daarna veroordeeld. In het bedrijf had 

hij niets meer te vertellen. Dat deed een beheerder. In februari 1947 overleed hij. Of met Kees Misset het 

getouwtrek om Plantsoenstraat 21 ook ruim zes jaar zou hebben geduurd, zal eveneens nooit 

beantwoord kunnen worden.  
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De Groene Tafel 

 
Tijdens mijn onderzoek ten behoeve van de documentaire over Misset, kwam ik in contact met een  

oud-werknemer van Misset. Hij had ooit van Jan Meinen een boekwerk116 gekregen. Meinen, die 

inmiddels was overleden, was tijdens de oorlog hoofd van de Teken- en Ontwerpafdeling van Misset. 

Zijn handgeschreven aantekeningen betreffen verslagen van de vergaderingen van zeven leidingge-

venden bij Misset en Kees Misset. Hij was een van hen. De vergaderingen vonden ’s avonds plaats bij 

Kees Misset thuis in de Waterstraat. De verslagen houden het midden van notulen en een dagboek.   

Het boekwerk geeft een opzienbarende inkijk in de gang van zaken in het bedrijf, maar ook met 

betrekking tot talloze plannen, activiteiten en gebeurtenissen in Doetinchem. Immers, Kees Misset 

bepaalde niet alleen de gang van zaken binnen zijn bedrijf, maar ook voor een niet onaanzienlijk deel 

in en rond de stad.  

 

Hieronder een aantal passages uit de Groene Tafel met betrekking tot de aankoop van joodse panden.  

- Volgens de gegevens in de Verkaufsbücher heeft de definitieve verkoop van de woning Plantsoen-

straat 21 plaatsgevonden op 4 mei 1943. In het boek De Groene Tafel lijkt het echter al veel eerder in 

bezit van Misset.  

- Mr C. of de heer C. M. is Kees Misset. Mr H. is zijn broer en mededirecteur Henk.     

 
14 nov. ‘42 

… Den heer Misset besluit een vaste kern te vormen en hiermede de derde periode117 in te gaan. De 
volgende heeren zijn aangezocht deze kern te vormen en leiding en advies te geven in alle groote plannen 
en ondernemingen die ontworpen zullen worden in het belang van de zaak en gemeenschap: C. Misset, 
F. Bruininkweerd, G. Bloemers, G. Verhey, G. Eenink, B. Muller en Jan Meinen. 
Mr. C. Misset zet uiteen wat de doel en streven van dit 6tal zal zijn. De bedoeling is vertrouwelijke 
gesprekken, geen geheimen en een klare verstandhouding. …     

 
Zaterdag 13 Februari 1943 
… Besproken wordt de aankoop van eenige vroeger door Joden bewoonde huizen van mevr. Stap,  
o. a. een blok van vijf118 bij café “Het Vijfje” en twee woningen aan de Hazenlaan119 plus nog 8900 
m2 grond aan de Terborgseweg, tegenover het Richtersboschje in Gaanderen120; deze grond voor een 
bedrag van f 900 (negenhonderd gulden). Deze aankoop, alsmede de uitbreiding der zaak met een derde 
verdieping en het plan voor den nieuwe schouwburg zijn aan mr. H. Misset voorgelegd. 
Daarna deelt den Heer C. M. mede dat zijn aangekocht 5 woningen bij Groenendaal, een stuk grond aan 
de Terb. Weg121 in Gaanderen en dat over pand Philips122 nog onderhandeld wordt. Mr. H. M. weet 
van deze aankopen tevens van het plan uitbreiding zaak en plan schouwburg.   
De avond wordt besloten met een algemeene bespreking naar aanleiding van het feit, dat de inspecteur 
van politie verzocht heeft het huis van de heer Themans te mogen huren om dit als politiebureau in te 
richten, terwijl de heer Heidemann123 De Oldehof124 wilde in gebruik nemen om deze voor de N.S.D.A.P125 
in te richten. …     

 
116 Het boekwerk De Groene Tafel is na digitalisering en uittypen geschonken aan het Gelders Archief. 
117 Kees Misset noemde de eerste periode van het bedrijf de periode van zijn vader, de oprichter. De tweede 

periode vormden hij en zijn broer Henk. Toen hij zijn dochter Pineke in de directie had benoemd, noemde hij dat 

de derde periode. 
118 Vijf woningen aan Rekhemseweg, woningen van de firma Mogendorff, Fimodo (vaak -ook in Verkaufsbücher- 

abusievelijk aangeduid als Rekkenseweg). 
119 Hazenlaan 4 en 7. 
120 Grondstuk van de Terborgse veekoopman Sally Levy waarvan iedereen in Doetinchem eind oktober 1941 al 

wist dat hij was overleden (zie dagboek Iet Gerritsen, 31 oktober 941, pagina 23).   
121 Terborgseweg. 
122 Jan Meinen woonde in de Wilhelminastraat 116 (omgedoopt tot Thorbeckestraat). 
123 De Duitser Heidemann was Stützpunktleiter van de NSDAP en tevens Verwalter.  
124 De Oldehof is het witte herenhuis aan de Terborgseweg waar tot voor kort Gaabs was gevestigd.  
125 De NSDAP was afkorting van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  
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25 feb. 43 
… Deze bijeenkomst is te 8 uur aan het woonhuis Waterstraat. Het eerst komt aan de beurt de koop van 
Jodenpanden via Stap. Besluit van den Heer C. M. om het winkelpand Philips126 en Slöszer127 niet te 

nemen! Wel worden gekocht synagoge, Perlstein, xxxxxxx [onleesbaar] Grutstraat. De Heer C. M. 
deelt mede dat het beursgebouw128 voordeelig is aangekocht. …   
  
Zaterdag 6 maart 1943  
… Ten slotte wordt de verbouwing van het huis van wijlen den heer Themans129 aan de Plantsoenstraat 
besproken. Dit huis is eigendom van de zaak en zal op verzoek worden verbouwd tot politiebureau. De 
kosten worden door ons gedragen, terwijl de gemeente het van ons zal huren. De burgemeester heeft het 
huis reeds bezichtigd en zijn goedkeuring er aan gegeven. … 

 
Donderdag 11 Maart 1943 
… De verbouwing van het huis aan de Plantsoenstraat zal met spoed ter hand worden genomen. In 
nauw verband daarmee staat de afbraak der oude R. K-kerk130. Deze afbraak komt onder beheer van 
Kolkman, bij wiens leiding in vertrouwde handen is. Zoodra de kerk, waarin nog goederen zijn 
opgeslagen, ontruimd is, wordt met het werk begonnen, daar er thans zeer grote vraag is naar de bij de 
afbraak vrijkomende materialen. …  
 
Donderdag 11 Mrt  [1943 KB] 
… De katholieke kerk wordt afgebroken met de meeste spoed zodra de Jodenboedels er uit zijn. … 

 
Zaterdag 17 april 1943 
… “De Oldehof” aan de Terborgseweg zal spoedig weer in bewoonbare staat zijn gebracht. Het probate 
middel waardoor deze restauratie in één week, in plaats van in vier, tot stand kwam, zal ook toegepast 
worden bij de gedaanteverwisseling van het huis Themans in nieuw politiebureau. Het eerste 
plan om van dit huis een modelbureau te maken, kan niet uitgevoerd worden, omdat het 
daarvoor benodigde materiaal van de oude R. K-kerk moet komen, welke nog niet ontruimd is. Niettemin 
is de inspecteur van politie uitermate tevreden met het tweede plan aan welke uitvoering woensdag a. s. 
wordt begonnen. … 
 
29 Mei [1943] 
… Het woonhuis van Mina Halfman is aangekocht. … 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acteurs, leden van de BS, brengen Kees Misset  

(acteur Bas van Toor, alias Clown Bassie) naar het 

politiebureau: een fragment uit de documentaire 

Meneer Kees en meneer Henk (2010)  

 
126 Winkelpand Hamburgerstraat 6. Later, 1 mei 1943, aangekocht door mevrouw Stap-Tolk.   
127 Slösser. 
128 Het Beursgerbouw aan de Melkweg.  
129 Isodore Themans was overleden op 1 december 1939. 
130 De oude katholiek kerk stond in de Waterstraat. Deze was te klein geworden. De kerk was door Kees Misset al 

in 1934 gekocht. Hij had ervoor gezorgd dat op grond van Misset op De Pas pastoor Amse een nieuwe kerk kon 

bouwen en in gebruik kon nemen. De oude kerk wilde Misset afbreken en op die plek een bejaardenhuis bouwen, 

omgeven door een park.  

 
Niet koninklijk 
 
In 1979 werd het 100-jarig 
bestaan van Uitgevers-
maatschappij C. Misset NV 
groots gevierd. In dat verband 
werd ook een aanvraag gedaan 
voor het predicaat koninklijk 
Dat werd echter niet verleend. 
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Het gemeentehuis op de Markt met een V in verband met de Duitse V-actie: Victorie, want Duitsland wint voor Europa op 

alle fronten (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 
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Burgemeester Duval Slothouwer  

 
In 1922 werd de 38-jarige domineeszoon Willem Duval Slothouwer131 

benoemd als burgemeester van Doetinchem. Hij was lid van de Christelijk 

Historische Unie, de CHU.  

In de jaren dertig kreeg hij onder meer te maken met grote tegen-

stellingen in de gemeenteraad. Dat was onder meer aan de orde als het 

SDAP-raadslid Arie Spijkman weer eens ageerde tegen het politie-

optreden onder leiding van inspecteur Lebbink132.  

Nadat de Duitsers Nederland waren binnengevallen, verboden ze in 1941 

de politieke partijen en stuurden ze de gemeenteraad en de wethouders 

naar huis133. Daarna werd ook een begin gemaakt om de zittende 

burgemeesters te vervangen door NSB’ers.  

In Gelderland werd een Beauftragte aangesteld: dr Erich Schneider. Hij onderhield het contact met de 

commissaris van de Koningin, de NSB’er Harmanus Hondius, die al snel de benaming commissaris der 

Provincie kreeg.    

Duval Slothouwer bleef in functie. Net als vrijwel alle, bijna duizend andere burgemeesters in het land. 

Ze wisten immers dat indien zij op zouden stappen ze opgevolgd zouden worden door een NSB-

burgemeester. Zoals in Limburg waar NSB’er Max de Marchant et d’ Ansembour tot gouverneur werd 

benoemd. Daarop namen alle 44 burgemeesters van de provincie ontslag omdat zij niet onder hem 

wilden werken. Allen werden vervangen door NSB’ers.  

Ontslag volgde ook als een burgemeester weigerde om Duitse maatregelen uit te voeren. Daarop volgde 

onherroepelijk vervanging door een NSB’er. In Brabant bijvoorbeeld weigerden zes burgemeester om 

mannen voor de Arbeitseinsatz aan te wijzen. Alle zes werden daarop gearresteerd en naar Duitse 

kampen afgevoerd. Geen van hen overleefde. En toen de Duitsers verdenkingen koesterden naar de 

gang van zaken op het gemeentehuis van Zelhem, aarzelden ze niet om burgemeester Rijpstra te 

arresteren en hem af te voeren naar concentratiekamp Neuengamme134.  

Degenen die op hun post bleven, streefden volgens eigen zeggen naar het kleinste kwaad. Ze kwamen 

echter in een buitengewoon moeilijke dwangpositie terecht. Er viel amper iets te besturen en het was 

onoverkomelijk om vuile handen te maken. In de Aanwijzingen was wel een en ander vastgesteld, maar 

daarin was geen rekening gehouden met een racistische politiek van een bezettingsmacht. Ze werden 

een schakel tussen bezetter, NSB, ambtenaren en inwoners. Een onmogelijke positie, want uiteindelijk 

bleken die bezetters telkens toch de baas.  
 
 

 

 

Geflankeerd door de agenten Hendriks en Arts en 

onder toeziend oog van de wethouders Vrieze en 

Hendrik ‘boer’ Muller leest burgemeester Duval 

Slothouwer in 1937 vanaf het bordes van het 

gemeentehuis op de Markt de afkondiging van 

een grondwetswijziging voor. In de deuropening  

staat gemeentesecretaris Roelf Jacob de Vrieze135, 

 een overtuigd NSB’er.  

  

 
131 Hij werd geboren in 1883. 
132 Tijdens de oorlog werd Spijkman gearresteerd. Hij overleed in mei 1942 in concentratiekamp Neuengamme. 
133 Behalve de NSB werden de politieke partijen (muv de CPN die zichzelf bij de inval al had opgeheven) in juni 

1941 verboden. Op 12 augustus 1941 werden de gemeenteraden en de Provinciale Staten naar huis gestuurd.  
134 Rijpstra overleefde de Duitse kampen en de dwangarbeid niet. 
135 De Vrieze woonde in 1937 (nog) op Dokter Huber Noodtstraat 2, zie pagina 86. 
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Waar kreeg Duval Slothouwer onder meer mee te maken en wat was toen zijn rol?  

En wat werd hem vervolgens verweten? 

 

De joodse tehuizen 
 

Doetinchem kreeg een van de drie kampen voor Joden van de Lijst Frederiks en Lijst Mussert  

toegewezen136. Het betrof Joden die veelal lid waren van de NSB. Ook kasteel De Schaffelaar in 

Barneveld en Huize De Biezen werden aangewezen.  

Huize de Biezen lag in de gemeente Ede. Daar was evenwel de NSB’er en WA’er Van Dierendonck 

burgemeester, een uitgesproken antisemiet. Hij wilde dan ook niet meewerken aan een kamp in zijn 

gemeente waar Joden speciale bescherming genoten. Vandaar dat op het departement werd besloten 

om de gemeentegrens te verleggen zodat De Biezen plotsklaps in de gemeente Barneveld lag. Een 

gemeente met een progressieve burgemeester. 

Duval Slothouwer werkte ook mee en benoemde Dirk Spanjaard als adjunct-directeur. Dat gold voor 

villa Bouchina aan de Dominee van Dijkweg137 en voor het huis Dokter Huber Noodtstraat 4138, 

eigendom van de joodse Saartje Mogendorff-de Jong. Beide woningen werden ingericht voor een groot 

aantal Joodse gevangenen. Uiteindelijk werden zij alleen in villa Bouchina ondergebracht.  

Die samenwerking is Duval Slothouwer verweten. Maar wat indien hij medewerking zou hebben 

geweigerd. Wat zou er dan met die groep Joden zijn gebeurd? 

Feit is wel dat hij voor dat doel de leegstaande pastorie 

 

De April-meistaking 
 

Ook kreeg Duval Slothouwer te maken met de April-meistaking. Een staking als gevolg van de Duitse 

oproep aan 300.000 voormalige Nederlandse dienstplichtigen om zich te melden voor de Arbeitseinsatz. 

De staking begon bij Stork in Hengelo (Overijssel) en breidde zich als een olievlek over het land uit. Ook 

in Doetinchem werd bij diverse bedrijven gestaakt. 

Verzetsvrouw Iet Gerritsen schreef daarover in haar dagboek.  
 

Donderdag 29 april 1943 
… O, wat een ellendige dag. Vanmiddag kwam meneer Bon thuis en vertelde dat alle Nederlandse 
militairen zich moeten melden. Even later kwam moeder ook al. Wassink was al thuisgekomen en had 
het ook gehoord. Iedereen is van streek. Overal staan groepjes mensen bij elkaar te praten met witte 
gezichten. … 
… Of zal ons volk als één man hier tegenop komen en bv. en algehele staking op touw zetten? … 
 

Maandag 3 mei 1943 
… Nu zijn er al 36 doodvonnissen voltrokken. Allemaal mensen die gestaakt hadden. Van hoog tot laag. 
Vreselijk is het. Alles is nu zachtjesaan wel weer aan het werk. …  
 

Dinsdag 4 mei 1943 

.., Nog steeds alles even akelig. De een voor de ander weet nog niet wat hij doen moet. Zo sprak ik 
bijvoorbeeld mevrouw Anneveldt. Ze wisten nog niet wat ze moesten doen. Haar man was beroeps-
onderofficier. Nu werkzaam bij de CCD139. Ze hebben drie kinderen. Dan kun je niet zomaar 
onderduiken. Wie zorgt er voor je gezin? … 
…. Er was net bericht gekomen dat ze Frits Loep hadden doodgeschoten. Hij was ingenieur bij Stork 
Hengelo. Echt zielig. Hij was nog geen 40 jaar140. …  
… Ze hebben vanmorgen weer een hele lijst bekend gemaakt. Hij stond er niet bij. Ze zullen er nog wel 
heel wat doodgeschoten hebben waarvan ze het niet bekend maken. En dit alles voor een mislukte 
staking. …  

 
136 Ze genoten bescherming vanwege hun belangrijke maatschappelijke rol. Lees Villa Bouchina, pagina 138.  
137 Thans huisnummer 13. De bewoner, dominee Johan, was wegens zijn anti-Duitse houding in september 1942 

gearresteerd en een maand later in Kamp Amersfoort overleden. 
138 Zie dokter Huber Noodtstraat 4, pagina 112. 
139 Crisis Controle Dienst. Een instantie die toezicht hield op de verdeling van schaarse goederen en zwarthandel.  
140 Frits Loep werd geboren in Doetinchem. Hij werd ingenieur en ging bij Stork werken. Hij werd op 3 mei 

vanwege de staking gefusilleerd. Zijn lichaam is tot op de dag van vandaag niet gevonden. 
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Binnen een week drukten de 

Duitsers door middel van vele 

fusillades en gewapend optreden de 

stakingen de kop in. Daarna kregen 

de burgemeesters een brief. Ook 

Duval Slothouwer. Afkomstig van de 

Reichspolizei uit Arnhem141. 

In de brief werd gevraagd om de 

namen van de stakers in 

Doetinchem. Duval Slothouwer 

stuurde vervolgens diverse bedrijven 

een brief met dezelfde vraag142.  

 
 

Het antwoord van Uitgevers-maatschappij C. Misset waarin wordt 

meegedeeld dat er bij Misset niet gestaakt is143. 

De loyaliteitsverklaring 
 

Hoe moeilijk het is om te bepalen wat collaboratie is, is bijvoorbeeld aan de orde bij de loyaliteits-

verklaring na een aanslag door een studentenverzetsgroep. In die verklaring moesten alle 15.000 

studenten verklaren geen verzetsactiviteiten meer te ondernemen. Slechts 14 procent tekende. Degenen 

die niet tekenden, doken veelal onder.  

Tekenen werd door de bevolking gezien als verraad. Een van de eersten in Doetinchem die tekenden 

was Jan Houtsma. Op dat moment een van de belangrijkste verzetsleiders in Oost-Nederland …   
 
Dinsdag 4 mei 1943 
… Moeder kwam net op kantoor vertellen dat ze gehoord had dat alle studenten die zich niet gemeld 
hadden, of liever, die niet getekend hadden zich morgen moesten melden. Wat zullen de Doetinchemse 
studenten doen? …  
 
Donderdag 6 mei 1943 
Weer een veelbewogen dag met de ene spanning na de andere. Akelig gewoon. De één zei dat de 
studenten van hier naar Arnhem waren gegaan om zich te melden, de ander weer dat ze niet gingen. 
Totdat Pieters vanmorgen op kantoor kwam en vertelde hoe het zat. Gisteravond nog was er besloten 
niet te gaan en allen onder te duiken. Vanmorgen kreeg Pieters het bericht dat alle jongens van hier 
getekend hadden. Hij naar Groeneboer. Daar was Dick144 die niet wilde en wit was van drift dat ze dit 
gedaan hadden. Nu wisten ze daar ook niet wat ze doen moesten. …  
 

Vrijdag 7 mei 1943 
… Iedereen is nog vol over de studenten. Iedereen vindt het laf dat ze dit gedaan hebben. Nu zijn het 
alleen de twee theologen die bij hun woord zijn gebleven. De jongens met de grootste mond zoals de 
Houtsma’s145 zijn als eerste al vertrokken om te tekenen. En zo’n Hotse, Gerard, Tonny en Joop 
begrijp je toch helemaal niet. Onze Burgemeester schijnt er een heleboel aan gedaan te hebben. Bertie 
zou woensdag al getekend hebben en dan leek het natuurlijk helemaal gek als hij het alleen was. 
Zodoende zijn er nog anderen overgehaald. Jammer dat zo’n burgemeester zich daarmee heeft bemoeid. 
Ieder moet dat toch zelf weten. Daar kun je niet in raden.  
Dokter Tjalma146 was vanmorgen nog bij ons en vond het van jonge kerels een schandaal. Als nu nog 
mensen met een gezin zoiets deden, maar jonge mannen was hem te bar. … 
 
 

 
141 De Utrechtsestraat 55 was het Kraton, hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst en de Sipo voor Gelderland en 

Overijssel. 
142 Het is (mij, KB, op dit moment) onbekend of Duval Slothouwer namen naar Arnhem heeft doorgegeven.    
143 Gelders Archief. 
144 Dick Groeneboer was een van de Doetinchemse studenten. 
145 Jan Houtsma en zijn broer Eduard.  
146 Huisarts van de familie Gerritsen en verzetsleider LO.  
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In 1944, anderhalf jaar later, werd in het bevrijde zuiden van Nederland een tijdelijke academie 

opgericht. Het doel was om zo snel mogelijk weer met de universitaire studies te beginnen. 

Universiteitsgebouwen waren er echter niet. Vandaar dat er colleges werden gehouden in kerken, 

werkplaatsen, winkels en kroegen. Een toelatingscommissie bepaalde welke studenten er werden 

toegelaten. Henk Casimir was een van de hoogleraren die deel uitmaakte van de commissie. Na enige 

discussie besloten de commissieleden dat ze onderscheid zouden maken in vier categorieën:  

- Studenten die niet hadden getekend en waren ondergedoken waren de allerbesten: dus toelaten.  

- Zij die weigerden te tekenen en als dwangarbeider in Duitsland hadden gewerkt, eveneens toelaten.  

- Zij die wel getekend hadden, maar niet verder hadden gestudeerd. Zij hadden wellicht ondergronds 

werk gedaan. Zij werden door de commissie per geval bekeken. 

- De zogeheten profiteurs. Die wel hadden getekend, vervolgens doorstudeerden en zelfs examen 

deden. Zij werden als verrader beschouwd en moesten maar wachten totdat andere universiteiten open 

zouden gaan. 

Casimir stond achter deze indeling, maar werd geruime tijd later in Leuven door een Belgische collega 

aan het twijfelen gebracht. “Jullie Nederlanders zijn volkomen gek. Natuurlijk zijn degenen die niet 

hebben getekend en in Duitsland hebben gewerkt voor de Duitse industrie het slechts van allemaal. Dat 

waren de collaborateurs. En het was gemakkelijk geweest om dat niet te doen. Zij hoefden alleen maar 

een waardeloos vodje papier te tekenen. En degenen die geweigerd hebben om te tekenen, gaan ook 

niet vrijuit. Zij namen immers onderduikplaatsen in terwijl daar een groot gebrek aan was. Die hadden 

beter benut kunnen worden door mensen die daadwerkelijk levensgevaar liepen147.” 

 

Plantsoenstraat 21 

 

Zeven grote steden kenden na een Duitse reorganisatie van het Nederlandse politieapparaat een 

Staatspolitie. In Doetinchem was er sprake van een gemeentepolitie. De reorganisatie werd op 1 maart 

1943 afgerond.  

Volgens  de aantekeningen in het boekwerk  De Groene Tafel  liet  Kees Misset  in  de  vergadering  van 

6 maart 1943 de aanwezige leidinggevenden van Misset weten dat de burgemeester het leegstaande 

pand Plantsoenstraat 21 had bezichtigd en dat hij vervolgens zijn goedkeuring had gegeven om er een 

politiebureau van te maken.  

Heeft Duval Slothouwer dat daadwerkelijk gedaan en gezegd of heeft Kees Misset dat tijdens die 

vergadering gezegd om te voorkomen dat de Misset-leidinggevenden wellicht tegen zouden gaan 

sputteren?   

Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wie het gehele boekwerk De Groene Tafel leest, zal moeten concluderen dat 

Kees Misset bepaalde wat er gebeurde. Zelfs zijn broer werd niet of nauwelijks gekend in de besluiten. 

Hij had het jawoord van de vergadering niet nodig.  

Ervan uitgaande dat Duval Slothouwer inderdaad zijn goedkeuring gaf en dat hij van plan was om 

vervolgens elke maand de huur over te maken aan het adres van Uitgevers-maatschappij C. Misset NV: 

in hoeverre is er dan sprake van zijn medewerking met de NSB-top van de politie148 en zijn medeplich-

tigheid aan het in gebruik nemen van een geroofd joods pand? 

Stel dat hij zou hebben geweigerd? Bestond dan niet het gevaar dat het toch gewoon zou zijn doorge-

gaan? En was hij dan misschien het contact en de geringe zeggenschap ten opzichte van de politie niet 

nog meer kwijtgeraakt? Temeer daar de gemeentepolitie van Doetinchem een aantal NSB’ers en 

sympathisanten kende dat meewerkte aan de controle op het vertrek van Joden, invallen en arrestaties 

van Joden en verzetsmensen.  

Dat is meteen de volgende vraag: in hoeverre was hij daar verantwoordelijk voor?   

 

  

 
147 Casimir, Het toeval van de werkelijkheid, p. 251-252. 
148 Lees De politie: Lebbink en Annink, pagina 89. 
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        Een krantenartikel met foto in de Graafschap-Bode van 16 december 1940. Tweede van  

        rechts burgemeester Duval Slothouwer, vijfde van rechts NSB-districtsleider Borggreven.  

        Allen aanwezig tijdens een feestmaaltijd in Scala vanwege Kerstmis.  

 

 

Een krantenartikel zoals hierboven in de Graafschap-bode, compleet met foto, was een doortrapt stukje 

propaganda. Dergelijke artikelen met foto’s van notabelen waren vaker te zien in Nederlandse kranten. 

Ze moesten vooral het beeld geven van een prettige samenwerking tussen bezetter en Nederlandse 

overheid. Het zal echter bij velen het beeld van Duval Slothouwer geen goed hebben gedaan.   

Als fotograaf onder aan het krantenartikel staat vermeld Frans Leupold, met een S. Echter, de fotograaf 

van Misset Leupold heette Franz, met een Z. Hij was Duitser die voor de oorlog al bij Misset in dienst 

was gekomen. Een Rijksduitser, getrouwd met een Doetinchemse, die uiteindelijk ook als militair werd 

ingelijfd149.   

 

Het politiebureau 

 

Wat voor Duval Slothouwer pleit is het feit dat hij de komst van enkele politieagenten van de beruchte 

SS-politieopleiding in Schalkhaar wist tegen te houden. Dat bleek echter maar tijdelijk. Uiteindelijk 

kwamen ze toch.  

En dan het politiebureau: iedereen in Doetinchem was het er over eens dat het oude politiebureau op 

de Markt niet meer voldeed. Welke rol speelde de gemeente en de burgemeester vervolgens bij het 

 
149 Zie: https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/leupold  

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/leupold
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zoeken en vinden van een nieuw onderkomen? Waren zij het die plotseling kans zag om het pand in de 

Plantsoenstraat voor dat doel geschikt te maken? Of was het de NSB? Of de politietop? Of Kees Misset?  

De kans is groot dat het een samenspel is geweest van al die partijen. Ze kenden elkaar goed en er waren 

nauwe banden. Kees Misset en zijn vrouw Dinie bezochten bijvoorbeeld adjudant-inspecteur Annink 

en zijn echtgenote ook thuis in zijn woning op het Worpplein150. Het was gisteravond weer erg gezellig, 

schreef Kees Misset eens aan Annink in een briefje de daaropvolgende dag. En makelaar Johan Stap 

kwam geregeld bij Kees Misset thuis in de Waterstraat.  

Dat het initiatief voor de koop van het pand Plantsoenstraat 21 door Kees Misset is genomen met het 

idee om Doetinchem eindelijk van een fatsoenlijk politiebureau te voorzien, is niet ondenkbeeldig. Hij 

had immers al voor de oorlog een plan om voor een nieuw politiebureau annex gemeentehuis 

ingediend. Hij kon waarschijnlijk daarnaast ook over meer financiële middelen beschikken dan de 

gemeente. Tevens betaalde hij ook nog eens de verbouwing. Blijkbaar voldoende redenen voor de 

gemeente om over de gevoeligheid van de herkomst van het pand heen te stappen.  

Opmerkelijk is vervolgens dat de gemeente uiteindelijk geen huur aan Misset heeft betaald. Vanaf 1 juli 

1943, geen cent. Misset inde die niet. Jarenlang maakte de politie kosteloos gebruik van het pand. Zelfs 

de eerste jaren na de oorlog. Totdat het feitelijke beheer op 1 april 1947 -precies twee jaar na de 

bevrijding- uiteindelijk werd teruggegeven aan de familie Themans. Na berekening door een 

ingeschakeld zogeheten prijzenbureau werd een huurprijs van 800 gulden per jaar vastgesteld. Een 

huurovereenkomst was er echter niet.     

 

 

Een foto die zijn burgemeestersrol illustreert: burgemeester Duval Slothouwer en zijn echtgenote Catharina Adriani 

wandelend in het Notenlaantje, pal tegenover hun woning. Geïnteresseerd kijkt mevrouw Duval Slothouwer naar de Duitse 

legervoertuigen. Duval Slothouwer kijkt de andere kant op. Alsof ze er niet zijn. Of omdat hij ze liever niet wil zien.  

(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 

 

 
150 Nationaal Archief: Brief van Kees Misset aan Annink.  
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Burgemeester Duval Slothouwer en zijn echtgenote Catharina Adriani 

bezoeken getroffenen van het oorlogsgeweld 

 

 

 

In september 1944, nadat Maastricht als eerste Nederlandse stad was 

bevrijd, dook Duval Slothouwer onder. Hij werd onmiddellijk 

opgevolgd door de NSB’er Jacques Daems die het Brabantse 

Roosendaal was ontvlucht. Vanwege de oprukkende geallieerden was 

hem daar de grond te heet onder zijn voeten geworden.  

Hij was niet de enige NSB-burgemeester. Uiteindelijk bekleedde aan 

het einde van de oorlog in 70 procent van de Nederlandse gemeenten 

een NSB’er dat ambt  

 

Na de bevrijding was er een onderzoek in de Achterhoek naar de rol 

van de 19 burgemeesters tijdens de bezetting. Ook naar Duval 

Slothouwer. Gedurende die periode was hij zijn ambt ontheven. 

Hendrik ‘boer’ Muller van Ruimzicht, eveneens CHU, -voor de oorlog 

locoburgemeester- werd in het district Doetinchem waarnemend 

burgemeester tijdens de Bijzondere Staat van Beleg.  

Na onderzoek keerden slechts 10 burgemeesters op hun stoel terug151. 

Op 23 juli 1946, nadat hem eerherstel was verleend, kon Duval 

Slothouwer op zijn post terugkeren.  

 

Straatnaam 

 

In 1971 werd een straat naar hem vernoemd in de wijk de Bezelhorst: 

de Duval Slothouwerstraat. De naam De Ruyterweg verdween 

daardoor. De zandweg was genoemd naar Michiel Adriaanszoon de 

Ruyter. Doetinchem was zijn tijd ver vooruit ...  

 
151 Militair Commissariaat, pagina 14. 

Winterhulp 
 

Rijkscommissaris Seyss-Inquart riep in 
oktober 1940 de Winterhulp in het 
leven. Op die manier wilden de Duitsers 
hulp bieden aan Nederlandse burgers in 
armoede om zodoende sympathie te 
winnen bij de bevolking. 
De administratie, organisatie en de 
wijze van propaganda waren 
rechtstreeks overgenomen van de 
Winterhilfe uit Duitsland. 
De Winterhulp was dan ook een pure 
nazi-instelling. 
  
In Doetinchem werden niet alleen 
collectes gehouden, maar er stonden 
ook permanente collectebussen, onder 
meer in de oefenruimte van DGV 
(Doetinchemse Gymnastiek Vereniging) 
en in de trouwzaal van het stadhuis. 
Burgemeester Duval Slothouwer was 
plaatselijk directeur.  
 
 

 
 

Oproep in de Graafschap-bode 

 

 

 

 

 
 

Jacques Daems 
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Gemeentesecretaris De Vrieze 

 

De vraag is ook in hoeverre burgemeester Duval Slothouwer te maken had met de invloed van 

gemeentesecretaris Roelf Jacob de Vrieze, een overtuigd NSB’er. Hij, in combinatie met de NSB-

politietop, zal het Duval Slothouwer er waarschijnlijk niet eenvoudiger op hebben gemaakt.  

 

In 1937 woonde De Vrieze op het adres Dr Huber Noodtstraat 2. Een woning die eigendom was van 

Saartje Mogendorff-de Jong, weduwe van Maurits Mogendorff, oprichter van de meubelfabriek. Zijn 

zaak, zoals het binnen de familie werd genoemd, was eigenaar van meerdere panden.  

Mevrouw Mogendorff-de Jong die in de Waterstraat woonde, was al naar Amsterdam vertrokken 

toen op 1 februari 1943 de woning werd gekocht door mevrouw F. W. B. Schel, de echtgenote van 

slager Schel uit de Grutstraat. De familie Schel kocht meer joodse woningen. Daaronder ook twee 

panden van Justus Mogendorff, een van de drie zoons van Saartje Mogendorf-de Jong. Ook hij werd 

evenals zijn moeder en een groot deel van de familie gedeporteerd152 en vermoord.  

 

Het huizenblok Tenkinkstraat 22, 24 en 26 was eigendom van de joodse veehandelaar Sally Levy uit 

Terborg, evenals de 2 naastgelegen soortgelijke huizenblokken. Levy was al in oktober 1941 tijdens de 

eerste razzia in de Achterhoek opgepakt en diezelfde maand in Mauthausen vermoord. 

Makelaar Gerrit Jan Slijkhuis in Doesburg had vervolgens als lasthebber van de Haagse makelaar Dirk 

Hidde de Vries van het ANBO het beheer overgenomen. 

Op 9 maart 1943 werden bij notaris R. J. W. Hesselink in Winterswijk153 de 3 huizen 22, 24 en 26 gekocht 

door de Rijksduitser Aloys Huhn, een schilder uit het Duitse Gelsenkirchen154. Hij woonde niet in 

Nederland maar verbleef er op 10 mei 1940155 wel. [Hoe, militair? Nader onderzoek]. Hij betaalde voor de 

drie huizen 18.000 gulden. Vervolgens verhuurde Huhn de woningen aan de bewoners die er op dat 

moment al woonden. 

Op nummer 26 woonde in 1937156 nog A. Grijpma. Roelf J, de Vrieze woonde in 1937 nog op dr Huber 

Noodtstraat 2, eigendom van Saartje Mogendorff-de Jong. 

Echter, in 1945 woonde R. J. De Vrieze op Tenkinkstraat 26. De vraag is: wanneer is hij verhuisd, hoe en 

waarom? Hij verhuisde van Huber Noodtstraat 2 tussen 1937 en 1945157 naar Tenkinkstraat 26, de 

onteigende woning van Sally Levy. De Vrieze kocht de woning niet, maar huurde deze van Huhn. Hoe 

zag die overeenkomst er uit? Werd er al dan niet huur betaald en zo ja, hoeveel?158  

Tot 1 februari 1946 ontving Huhn huur van het gehele blok. Die werd niet door hem geïnd, maar door 

makelaar A. van Bommel uit Wehl, lid van de NSB. Van Bommel werd na 1 april 1945 geïnterneerd. 

(Van Bommel kreeg toen de beheerder B. J. Berendsen toegewezen).  

Huhn kreeg na de bevrijding administrateur Sierd Veldman toegewezen159 als beheerder.  

Omdat Sally Levy was vermoord, was zijn echtgenote Isabella Levy-Heilbron voor 2/3 erfgenaam en 

waren dat hun beide kinderen Sallo en Johanna voor elk 1/6 deel.  

  

 
152 Saartje Mogendorff-de Jong vond de dood in januari 1945 in Bergen Belsen. 
153 R. J. W. Hesselink was volgens de officiële gegevens tot 1935 notaris in Winterswijk. [Was uitsluitend zijn naam 

nog verbonden aan het kantoor of was hij (speciaal voor deze gelegenheid (als)nog actief? Of zijn zoon?} 
154 Op dat moment woonachtig op Achternberg 39 in Gelsenkirchen. 
155 Op 5 mei 1945 verbleef hij in ieder geval niet meer in Nederland. 
156 Het jaartal 1937 komt geregeld voor in dit rapport aangezien ik in het bezit ben van een adressenboek van dat 

jaar. Ik beschik (nog) niet over adressen(boeken) van latere jaren.  
157 Ik beschik -nog- niet over adresgegevens van die tussenliggende jaren. 
158 Het is mogelijk dat De Vrieze bijvoorbeeld in 1939 op reguliere wijze is verhuisd. In dat geval is er waarschijnlijk 

niets mis mee. Als hij echter na maart 1943 is verhuisd dan zou er sprake kunnen zijn van een onderhandse NSB-

deal. Inmiddels heb ik een dik dossier van Huhn van het Nationaal Archief ontvangen. 
159 Veldman woonde op Loolaan 5 in Doetinchem. 
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De Raad van Rechtsherstel in Arnhem besloot dat vanaf 1 februari 1946 mevrouw Levy de huren weer 

mocht incasseren160. 

Op 16 februari 1946 kreeg R. J. de Vrieze van beheerder Sierd Veldman een brief om in het vervolg de 

huur niet meer over te maken naar Huhn, maar naar mevrouw Levy. 

 

 

 

 
 

 
 

Beheerder Sierd Veldman (Jan Massink,  

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 

 

 

  

 
160 Bovenstaand gegevens zijn afkomstig van het dossier Huhn, van het Nationaal Archief. Dat dossier heb ik 

inmiddels ontvangen (KB). 
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Gevorderde Doetinchemse fietsen bestemd voor het Duitse leger voor het politiebureau op de Markt 

(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 
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De politie 

 
Voor de oorlog was er zowel Gemeentepolitie als Rijkspolitie. Daarnaast was er ook nog de Koninklijke 

Marechaussee/Gendarmerie die politietaken uitvoerde. Vandaar dat er al lang werd gesproken over een 

reorganisatie.  

Na de inval waren de Duitsers snel klaar met die reorganisatie. Op 1 maart 1943 was de laatste. Een 

politieapparaat naar Duits model was het resultaat. In de zeven grote gemeenten was er Staatspolitie 

en in de overige gemeenten Gemeentepolitie. De marchechaussee werd ingedeeld bij de staatspolitie en 

verdween uit Doetinchem161. 

De leiding was in handen van nationaalsocialisten. Op die manier hadden de Duitsers het Nederlandse 

politieapparaat volledig in de hand. 

Bij de lagere rangen waren de sympathieën zeer uiteenlopend. Er was een gedeelte dat niets moest 

hebben van de Duitsers en hun gedachtegoed. Daarentegen was er ook een groep die wel iets zag in de 

nazi-ideologie. Sommigen waren lid aan de NSB. 

Mede vanwege personeelstekorten bij de politie en een toenemend aantal aanslagen van het verzet 

gedurende de oorlog stond Generalkommissar Hanns Albin Rauter ook de ge-uniformeerde Landwacht 

toe: een soort hulppolitie bestaande uit NSB’ers die waren uitgerust met een jachtgeweer. Vanwege dat 

geweer werden ze in de volksmond Jan Hagel genoemd. Al snel waren ze bij de bevolking de meest 

gehate politieformatie.   

De Duitsers hadden hun eigen politieorganisaties: de Sicherheitspolizei (Sipo) en de Grüne Polizei. 

Daarnaast was er de Sicherheitsdienst. Deze diensten maakten jacht op onder meer Joden, 

onderduikers, zwarthandelaren en verzetsmensen. Het succes dat ze daarbij hadden, zou niet mogelijk 

zijn geweest zonder bijstand van de Nederlandse politie.   

 

In Doetinchem zetelde de gemeentepolitie in een aan het gemeentehuis grenzend klein en oud 

politiebureau op de Markt. In het pand bevonden zich enkele cellen.  

In 1917 was Hendrik Jan Lebbink162 in Doetinchem aangesteld als chef-veldwachter. Een jaar later werd 

hij inspecteur. Daarna volgde de ene na de andere bevordering. Een reden voor talloze verhuizingen 

naar een steeds ruimere woning. In 1941 woonde hij In de Tenkinkstraat163. Lebbink was lid van de 

NSB164 en las Volk en vaderland. Op 17 maart 1941 werd hij tevens lid165 van het Rechtsfront166  

 

Binnen de politie was er nogal wat verschil in opvattingen over de optredens. Dat was ook in 

Doetinchem niet anders. Sommige agenten waren lid van de NSB. Enkelen waren afkomstig van de 

politieschool Schalkhaar, een opleiding in SS-stijl. Zij hadden weinig moeite om landgenoten te 

arresteren. Daarentegen waren er ook agenten die deel uitmaakten van het verzet of contact hadden 

met een verzetsgroep. In Doetinchem waren dat onder meer Jan Ellen en Dirk van der Horst167.  
 
 

  

 
161 Na de bevrijding keerde de Marechaussee terug in Doetinchem. In 1953 werd de brigade opgeheven. 
162 Lebbink was op 7-9-1887 in Hummelo geboren.  
163 Nader onderzoek naar huisnummer. 
164 Lebbinks lidmaatschapsnummer was 105.257.  
165 Zijn lidmaatschapsnummer was 915. 
166 Het Rechtsfront was een onderdeel van de NSB, bedoeld voor degenen die zich bezighielden met de 

rechtshandhaving.  
167 Stichting Doetinchem Herdenkt ontvangt binnenkort het dagboek van Dirk van der Horst uit handen van zijn 

zoon. 
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Inspecteur Lebbink (rechts) flankeert NSB-leider Anton Mussert bij de opening van het nieuwe NSB-Kringhuis 

 

 

 

 

Lebbink kon het goed vinden met het Duitse bewind. Hij toonde zich dan ook tevreden met de arrestatie 

in 1941 van de socialist Arie Spijkman168, het gemeenteraadslid dat hem zo vaak had bekritiseerd. Toen 

hij een jaar later vernam dat Spijkman in concentratiekamp Neuengamme was gestorven, toonde hij 

weinig mededogen.  

Lebbink was ook actief bij het oproepen van Doetinchemse mannen voor de kabelwacht nadat een 

Duitse telefoonkabel bij het Kattennest was gesaboteerd. Het betrof een belangrijke verbinding naar het 

Duitse Radarcentrum Rosengarth. Lebbink zag erop toe dat de mannen zicht goed opstelden en niet 

rookten. 

Eind maart 1941 werd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1941, hoofdagent A. B. J. Annink 

bevorderd tot adjunct-inspecteur. In de Graafschap-bode169 werd nadrukkelijk vermeld dat het een 

bevordering betrof die een nauw overleg met de Duitse autoriteiten had plaatsgevonden. Het artikel 

ging gepaard met de nodige superlatieven met betrekking tot de kwaliteiten van Annink.    

 
168 Spijkman werd gearresteerd op 25 juni 1941 en opgesloten in Kamp Amersfoort. Hij stierf op 14 mei 1942 in 

concentratiekamp Neuengamme. 
169 De Graafschap-bode van 28 maart 1941. 
140b Bruininkweerd was leidinggevende bij Misset en een van de deelnemers van het overleg De Groene Tafel. 
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In het Nationaal Archief zijn enkele brieven bewaard gebleven van Annink. Ze maken deel uit van het 

archief Misset, Bijzondere Rechtspleging. 

Dat Kees Misset op zeer vertrouwelijke voet stond met Annink, blijkt onder meer uit de correspondentie 

die hij met hem had. Kees Misset had hem zelfs een baan aangeboden als directeur van Groenendaal. 

Rolf von Westernhagen, de verloofde van Pineke, bezorgde de brief.    

Misset bood Annink een baan aan als directeur van paardencentrum Groenendaal.    

NA 88042 inv nr 3493 
Nederlandsch Middenstandsfront 
Front van Nering en Ambacht 
 
Brief Annink, 16 september 1941  
 
Henk Misset moet boeten voor vele malen doorhakken van kabel. Als oud-kringleider en thans districtleider van 
Front van mening    en nooit anders kunnen bemerken dat hij deutschfreundlich was en geen tegenstander van het 
Nationaal Socialisme. Als ik mij goed herinner NSB (toen Venhoven kringleider was) onze partij financieel gesteund 
(gift f 1000) schenking aan Mussert-fonds     
 

 

[Citeer hier uw bron.] 

13 oktober 1942 
 
Zeer geachte heer Annink, 
 
Rolf overhandigt u deze brief. Mijn hartelijke dank van mijn broer voor uw telefoongesprek met Arnhem. Ik heb Rolf 
ingelicht dat u binnenkort aan de zaak verbonden wordt als directeur van Groenendaal en verbindingspersoon voor 
het buitenland. 
Rolf vond dit zeer interessant en juichte het zeer toe. Er openen zich met ons geheel alle soorten mogelijkheden. (U 
hebt dat altijd voorspeld), 
Ik koop op het Hamburgerbroek alvast terreinen aan, waarop ik later kleine gezonde industrieën kan plaatsen als de 
ijzergieterij. Wij grijpen dit aan voordat anderen dit zien. Dat is ook van belang voor uzelf en uw zonen. Het bedrag 
van Rolf, de 10.000 mark, heb ik hem ter hand gesteld. Hij gaat er donderdag mee op reis. 
[xxx gedeelte briefpapier uitgeknipt] 
Met Bruininkweerd140b regelt u of uw vrouw wel even. (zijn adres is Wetstraat 10, Arnhem Provinciale Waterstaat)  
 
Kees Misset 
 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Kees Misset aan Annink 
 
De hartelijke groeten van Rolf. Hij had van zijn broer drie dagen verlof. Nu gaat hij verder naar Rusland. Ik heb aan 
Rolf zijn benoeming als directeur van de NV Kees Misset overhandigd met 3000 mark salaris voor de tijd van 1-1 tot 
1-7-’43. Verder heb ik hem 10.000 mark meegegeven voor de SS-stichting Hulp aan Kameraden. 

 

 

[Citeer hier uw bron.] 

Met Veenink zakenplan besproken. Sportveld uitgebreid onder uw leiding. Uitbreiding met handel in buitenlandse 
paarden   Salaris U en Veenink zelfde als Henk en ik 4500,- (rest tentiëm van f 1,- tot f 2500,- per jaar).  

 

[Citeer hier uw bron.] 
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Er was nog een agent actief in deze regio: Gerrit Stap. 

 

Gerrit Stap 

 

NSB-makelaar en architect Johan Stap had twee broers170. Een ervan was de in 1911 geboren Gerrit171. 

Op de Ambachtsschool volgde hij een opleiding tot bouwkundig tekenaar. Toen hij 21 was, trad hij in 

dienst bij Johan. ’s Avonds volgde hij een opleiding bij de politievakschool. Vanwege een gebrek aan 

opdrachten moest Johan hem in 1938 ontslaan. Daarop werd hij douanier in ’s-Heerenberg. Daardoor 

moest hij zijn lidmaatschap van de NSB opzeggen. Aan de grens kreeg hij te maken met gevluchte Joden 

uit Duitsland. Vermogende Joden stuurde hij door naar kamp Westerbork, Joden zonder geld stuurde 

hij terug. 

Kort na de inval werd Gerrit Stap in mei 1940 veldwachter in Didam. Na de opheffing van het 

ambtenarenverbod begin 1941 werd hij weer lid van de NSB. In 1942 werd hij ook lid van het 

Rechtsfront. Ook volgde hij een cursus aan de beruchte politieschool in Schalkhaar. Hij arresteerde 

zwarthandelaren, verzetsmensen en ondergedoken Joden. 

In Didam ‘kocht’ hij op 13 maart 1943 een onteigende woning aan de Beekseweg172 van het 

ondergedoken joodse gezin Milgram. Een huis dat hij vanwege de naderende geallieerden eind 1944 

hals over kop verkocht aan de overburen173.  

 
 
13-3-1943 
 

 
Beekscheweg A167 

 
A. Milgram 

 
Didam 

 
G. F. Stap 

 
Doetinchem 

 
f 4000 

 
€ 25.480 

 

Gerrit Stap werd gevreesd. Hij was gewelddadig en mishandelde zijn arrestanten, waaronder veel 

Joden, onderduikers en verzetsmensen. Het verzet in Didam en Ede pleegden aanslagen op hem, maar 

hij overleefde. Vervolgens werd de Stap overgeplaatst naar Ruurlo. Daar arresteerde hij dominee Frits 

Slomp174.Ook pakte hij burgemeester Rijpstra van Zelhem175 op. Een knokploeg uit Aalten beraamde 

een nieuwe aanslag op Stap, maar zag daarvan af uit angst voor represailles.  

Na de bevrijding werd hij door Ruurlo gereden waar iedereen die die behoefte voelde hem een klap 

mocht geven. Meer dood dan levend werd hij in een hondenhok opgesloten waar belangstellenden hem 

mochten bekijken.  

Het Bijzonder Gerechtshof eiste levenslang, maar in hoger beroep werd hij veroordeeld tot twintig jaar. 

Daarvan zat hij [tien?] jaar uit.  

 

Schorsing en ontslag  

 

Bij het Doetinchemse politiekorps werden na de bevrijding 30 personen beoordeeld. Vijf van hen bleken 

lid te zijn geweest van de NSB. Zes agenten werden geschorst.  

Lebbink werd op 5 april 1945 door agent Dirk van der Horst gearresteerd. Twee dagen later werd hij 

officieel uit zijn functie gezet. Hij was echter al door het Militair Gezag geschorst op 1 oktober 1944. 

Vervolgens werd hij ontslagen op 14 december 1945. Hij werd veroordeeld tot [nader onderzoek]. Daarna 

werd hij geïnterneerd op 31 januari 1946. Nog datzelfde jaar overleed hij, op 26 oktober. Hij ligt 

begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan.  

 
170 Zes broers en zussen overleden op jonge leeftijd. 
171 Geboren op 19-6-1911, overleden op 19-2-2004. 
172 Beekseweg A 167, thans Wilhelminastraat.  
173 Na de bevrijding moest de oorspronkelijk joodse eigenaar van het huis een jarenlange juridische strijd voeren 

om terug te krijgen.  
174 Frits Slomp, alias Frits de Zwerver, medeoprichter van het LO, Nederlands grootste verzetsorganisatie, werd 

daarna door het verzet uit de koepelgevangenis in Arnhem bevrijd.  
175 Rijpstra overleed in concentratiekamp Neuengamme.  
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Plantsoenstraat 21 
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Plantsoenstraat 21 
 
Het pand Plantsoenstraat 21176 was eigendom van de op 15 oktober 1887 

geboren journalist Isodore Bernard Themans. Hij overleed op 52-jarige 

leeftijd op 1 december 1939.  

Isodore was getrouwd met Sara Wessel: in gemeenschap van goederen177. 

Het paar had twee dochters, Sophie Renée (Fiet) en Henriëtte Jacoba 

(Jet)178. In het testament van Isodore werden Sara en hun beide dochters 

als enige erfgenamen genoemd. Na zijn overlijden stond de woning dan 

ook op naam van zijn echtgenote Sara Themans-Wessel, lerares in de 

heilgymnastiek.  

Isodore Themans was een broer van Jacob Themans179, koopman in 

manufacturen en stoffen. Jacob was eigenaar van een manufacturen-

winkel in de Hamburgerstraat, op nummer 10. Een winkel die hij samen 

met Leo Reichenberger runde.  

Jacob Themans was daarnaast liberaal raadslid van 4 september 1917 tot 

1 januari 1920 van Stad-Doetinchem en daarna van de gemeente 

Doetinchem tot 11 april 1921. Op die dag werd hij als wethouder 

benoemd. Tevens was hij locoburgemeester. Dat bleef hij tot 4 september 

1923. Hij trouwde in augustus 1907 met Jette (Jetta) Friedenberg180. Zij 

woonden naast hun winkel, op nummer 8181. Isodore en Jacob hadden ook 

twee zussen: Saartje Hakkert-Themans182 en Mietje Mathilde Roos-

Themans183.  

In oktober 1942 nam de repressie toe. Sara-Themans-Wessel 

stuurde daarom Albert Boerman, een vriend in Utrecht, een 

telegram: We komen. Moeder en Jet. Albert, een student 

geneeskunde, maakte deel uit van het Utrechtse studenten-

verzet en had haar ooit beloofd te helpen waar hij kon. Hij 

haalde Sara en Jet ‘s avonds in het donker, samen met een 

vriend op de fiets, op bij het Centraal Station. Daarna bracht 

hij ze onder op een onderduikadres in de Zuilenstraat in de 

woning van Clara Klaver184 waar hij samen met zijn zus 

Evelien een verdieping huurde.  

Sara en Jet kregen een kamertje aan de achterzijde van het pand. Jet sliep op 

een veldbedje dat overdag onder het bed van haar moeder werd geschoven. 

Na enige tijd vroeg ook Fiet of zij, samen met haar man Bram Menk, bij hen 

onder kon duiken. Voor vier onderduikers was de kamer echter te klein. 

Daarnaast liep het adres gevaar omdat Bram en Evelien geweigerd hadden 

de loyaliteitsverklaring te ondertekenen. 

Medestudenten vonden vervolgens een ander adres voor alle vier. Op weg 

naar een bezoek aan een joodse familie viel Jet echter kort daarop met haar 

valse persoonsbewijs door de mand. Ze werd gearresteerd en weggevoerd. 

 
176 Thans huisnummer 91. 
177 KB.01. Brief J.R. Den Hartog 3-9-1948. 
178 Jet Themans werd geboren op 2-8-1924. 
179 Jacob Themans werd geboren in Stad Doetinchem op 8-7-1873. De Themansstraat is naar hem vernoemd. 
180 Jetta Friedenberg werd geboren op 7-3-1866. 
181 Beiden werden gedeporteerd en op 20 januari 1944 vermoord in concentratiekamp Bergen-Belsen.  
182 Saartje werd geboren in Doetinchem op 8-5-1876 en op 14 mei 1943 in Sobibor vergast. 
183 Mietje werd geboren in Doetinchem op 13-2-1879 en op 15 oktober 1942 in Auschwitz vergast. 
184 Schrijfster met het pseudoniem Clare Lennart. 

 

 

      Isodore Themans 

Jabob Themans en Jette Themans-Friedenberg 

Advertentie in de 

Graafschap-bode na de 

Kristallnacht 
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Hoewel Sara Themans haar huis 

in de Plantsoenstraat185 had ver-

laten waren de medebewoners, de 

familie Reichenberger gebleven. 

Dat betrof Henri Leopold (Leo) 

Reichenberger186, zijn echtgenote 

Henriëtte Kan187 en hun drie 

kinderen: Miep188, Jet189 en 

Benjamin190.  

Leo Reichenberger had tot het 

begin van de oorlog de leiding 

van de bekende manufacturen-

zaak Reichenberger-Themans in 

de Hamburgerstraat. Hij was 

vanaf 1934 eigenaar van de zaak 

die hij had overgenomen van 

Mozes Reichenberger.  

Hij verkocht de winkel na de 

Kristallnacht191 in 1938. Wellicht 

voorvoelde hij wat er ook in 

Nederland stond te gebeuren. 

Het vermoeden bestaat dat hij na 

de verkoop lid werd van de Deventer Vereniging192. 

In november 1942 had hij in de winkel een 

conflict toen daar plotseling iemand ver-

scheen die de inventaris kwam vastleggen193. 

Enkele maanden later, begin 1943, stond een 

zekere heer Knaap uit Arnhem194 bij hem in de 

Plantsoenstraat op de stoep. Hij bleek de 

gemachtigde voor de rijkscommissaris voor 

het inventariseren van joods bezit. Knaap 

deelde mee dat hij de inventaris op kwam 

nemen en eiste een sleutel van een bureau op. 

Dat pikte Reichenberger niet. Hij ontstak in woede en weigerde de sleutel 

af te geven. Volgens het politierapport viel hij zelfs op een gegeven 

moment Knaap aan. Vandaar dat de politie even later het bevel kreeg om 

Reichenberger te arresteren195. Hij werd opgepakt en naar Arnhem 

gebracht. Na twee dagen keerde hij terug. Vervolgens moest hij in de 

tweede helft van januari met zijn gezin naar Amsterdam vertrekken196.   

 
185 Het is niet geheel duidelijk dat ze op dat adres woonde of op een ander adres in Doetinchem. 
186 Leo Reichenberger werd geboren op 14-7-1896.  
187 Henriëtte Reichenberger-Kan werd geboren op 28-11-1897 en overleed op 17-12-1968. 
188 Meira, geboren op 23-2-1923 en overleden op 29-7-1948. 
189  Jet, geboren op 5-6-1925 en overleden op 3-3-2004. 
190 Benjamin, Meiri, geboren op 25-7-1931 en overleden op 17-7-1989. 
191 Tijdens de Kristallnacht in Duitsland werden joodse winkels geplunderd en synagogen in brand gestoken.  
192 Joods monument. In 1918 was in Deventer een vakopleiding voor Palestinapioniers opgericht. 
193 Joods monument.  
194 [Dat zou G. Knaap kunnen zijn, wonende Lorentzlaan 24 in Arnhem. Hij staat onder meer te boek als koper van een 

aantal joodse panden in Dordrecht.]  
195 Volker, p. 120-121. 
196 Dagboeken, Gerritsen. 

 

     Leo Reichenberger 

 

 

 

    Jet Themans 

 

 

         Jet Themans, Joke Boogman, Bep de Vries en Miep Reichenberger 

tijdens een Frans toneelstuk op het Gemeentelijk Lyceum 
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Plantsoenstraat  21  na de bevrijding. Het politiebureau is feestelijk versierd met een  W  van Wilhelmina en een 

Amerikaanse en Britse vlag als eerbetoonaan aan de bevrijders (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers). 

  

 

Reconstructie van een transactie197 

 

Dinsdag 4 mei 1943, een zonnige lentedag. De April-meistakingen198 worden die dag definitief de kop 

ingedrukt. Meer dan honderd mensen zijn tijdens schietpartijen gedood en tachtig anderen stand-

rechtelijk geëxecuteerd. Doetinchemmer Frits Loep is een van hen. Ruim negenhonderd mensen 

worden naar kamp Vught afgevoerd.  

Ook bij diverse Doetinchemse bedrijven is gestaakt. Ook bij de GTW en de PGEM legden velen het werk 

neer. Bij Misset duurde door het ingrijpen van Kees Misset de werkonderbreking echter maar kort.   

Aan de Keppelseweg in het notariskantoor in de fraaie villa Malo, pal tegenover de woning van Henk 

Misset, is die dag een aantal mensen uitgenodigd om de koop van het pand Plantsoenstraat 21 te 

bekrachtigen. De eigenaar ervan, Sara Themans-Wessel, is niet aanwezig. Zij is verhinderd. Ze zit met 

doodsangst ondergedoken op een klein achterkamertje in Utrecht. Haar aanwezigheid is sowieso niet 

relevant, want het beheer van haar woning is immers al op 16 augustus 1941 overgenomen door de 

Grundstückverwaltung. Eigenaar is ze volgens de nieuwe verordeningen al lang niet meer. 

Zoals te doen gebruikelijk bij onteigende joodse panden, regelt het ANBO ook nu de verkoop. De 

Haagse NSB’er Dirk Hidde de Vries, een van de ANBO-oprichters, heeft een van zijn lasthebbers 

gestuurd: de Doesburgse makelaar Gerrit Jan Slijkhuis199. Voor hem is het ook figuurlijk een zonnige 

dag. Als het goed is, is hij over een uurtje 144 gulden rijker200.   

Mevrouw Wilhelmina Sophia Stap-Tolk is er ook. Zij is in gezelschap van haar man, makelaar Johan 

Stap, met wie ze niet in gemeenschap van goederen is getrouwd. Notaris van Gorkom is in gezelschap 

van twee getuigen: kandidaat-notaris Bertus Kemink en notarisklerk Jan Wanrooij.  

 
197 De reconstructie is uitsluitend gebeurd op basis van documenten en archiefstukken. 
198 Het was een landelijk protest tegen de oproep voor de Arbeitseinsatz van 300.000 voormalige Nederlandse 

militairen.  
199 Slijkhuis woonde in Doesburg in de Meipoortstraat op nummer 19. 
200 Als een lastgever erin slaagde om een pand te verkopen dan kreeg hij 2 procent van de verkoopprijs.  
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Van Gorkom heeft de koopaktes al klaargelegd. Dergelijke aktes heeft hij 

inmiddels al snel opgesteld. De laatste maanden heeft hij immers al talrijke 

overeenkomstige aktes voor het ANBO en de nieuwe eigenaren 

verzorgd201. Ook voor hem een lucratieve aangelegenheid. Ook hij 

ontvangt een percentage van elke transactie. 

Vandaag is het een drukke dag voor Van Gorkom. De heer Jansen uit 

Langerak is al geweest om de koop van twee joodse huizen in de Sniplaan 

vast te leggen en straks komt ook nog meneer Degenaar uit de Hamburger-

straat voor de koop van een joods huis aan de Keppelseweg.  

Mevrouw Stap en haar man zijn al vaker geweest. Ze weten dan ook 

precies waar ze hun handtekeningen moeten plaatsen. Als zij, Slijkhuis en 

de overige aanwezigen hebben getekend, zijn zij voor 7200 gulden officieel 

eigenaar van het pand Plantsoenstraat 21. De notarieel vastgelegde 

koopakte is de laatste schakel in de onteigening. Een onteigening waarbij 

door de verplichte geheimhoudingsplicht de rol van Van Gorkom 

onzichtbaar zal blijven.  

Daarna pakt notaris Van Gorkom een andere koopakte: die van de winkel 

van de familie Philips: Hamburgerstraat nummer 6. 

Jacob Philips is tijdens de razzia van 17 op 18 november 1942 opgepakt en 

is inmiddels in Auschwitz vergast202. Zijn vrouw Zelma wist te vluchten 

en zit ondergedoken in Groningen. Hun zoon is in een werkkamp 

overleden203.     

Ook die akte wordt door het echtpaar Stap getekend. Maar liefst 15.000 

gulden. Maar het is dan ook een fraai pand op een gunstige plek in het 

centrum. 

Ook voor Kees en Henk Misset ligt er al een koopakte klaar: 

Plantsoenstraat 21. Kosten: 7200 gulden204. Het echtpaar Stap doet alweer 

afstand van hun prille bezit. Nadat zij ook die koopakte hebben 

ondertekend en zowel Kees als Henk Misset hun handtekening hebben 

gezet, zijn nu de beide broers officieel de nieuwe eigenaren van de fraaie 

villa in de Plantsoenstraat. Eigenlijk waren ze dat in de praktijk al. In hun 

opdracht is de verbouwing van het pand een week eerder al begonnen. 

Inspecteur van politie Lebbink staat te popelen om het pand te betrekken. 

Hij is het krakkemikkige politiebureau op de Markt al jaren meer dan zat.  

  

 

 

 

 

 
De koopakten met betrekking tot Plantsoenstraat 21: Boven de akte tussen  

ANBO-lasthebber Slijkhuis en mevrouw Stap-Tolk. 

Onder de akte tussen Kees Misset, Henk Misset en mevrouw Stap-Tolk.  

Beide aktes zijn op dezelfde dag  -4 mei 1943- gepasseerd.   

  

 
201 Totaal zou Van Gorkom meer dan 45 koopaktes opstellen. Daarvan een gedeelte twee keer.  
202 Op 15 december 1945.  
203 Op 28 februari 1943 in werkkamp Monowitz, in de buurt van Auschwitz. 
204 Een accountantsrapport van Loyens & Volmans van 10 juni 1946 noemt 10.000 als bedrag dat Misset voor het 

lichtbeschadigde huis heeft betaald.  
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De beide pagina’s uit een van de Verkaufsbücher met daarin de verkoop van Plantsoenstraat 21205 

 

 

De verbouwing verloopt echter niet zoals gepland. Een gedaanteverwisseling zou het moeten worden, 

een modelpolitiebureau zelfs, volgens Kees Misset. Maar er is vooral gebrek aan materiaal. Diverse 

Doetinchemse bedrijven voeren de werkzaamheden dan ook aanmerkelijk soberder uit206.  

Dat geldt ook voor de cellen en de fietsenstalling. Eind juni zijn ze klaar en op 1 juli 1943 neemt een 

trotse inspecteur Lebbink officieel zijn nieuwe onderkomen in gebruik. 

 

De omslachtige manier waarop de broers Misset in het bezit van het pand kwamen, was vrij gebruikelijk 

bij de transacties van joodse panden. Het diende vooral om de wijze waarop een pand werd verkregen 

te verhullen. Ook bij de transactie van Plantsoenstraat 21 was sprake van een duidelijk vooropgezet 

plan waarbij het ANBO, de NSB, de notaris, de NSB-makelaar en de koper samenspanden. Duidelijk is 

dat er afspraken zijn gemaakt. Ook met notaris Van Gorkom. De koopakten werden op dezelfde dag 

getekend. En dat in beide gevallen voor dezelfde prijs. Vraag is: wie nam op welk moment het initiatief? 

Benaderde Kees Misset het echtpaar Stap om de aankoop voor hem te doen of bood Stap het huis aan 

Kees Misset aan? Duidelijk is dat Kees Misset geregeld gesprekken had met Johan Stap. De NSB-

makelaar bezocht hem meestal in zijn woning in de Waterstraat207.  

Of was het inspecteur Lebbink die bij Kees Misset aanklopte met het voorstel om het pand aan te kopen 

teneinde er een politiebureau van te maken? 

Eind februari of begin maart gaf -volgens Kees Misset208- burgemeester Duval Slothouwer al toestem-

ming voor de verbouwing van het pand tot politiebureau. Aan wie?   

Hoe het ook zij: Kees Misset kocht het pand en betaalde de verbouwing. En deed dat met geld van 

uitgeversmaatschappij Misset.   

 

Bevrijding 

 

Na haar arrestatie in Utrecht werd Jet Themans afgevoerd naar kamp Westerbork. Vervolgens werd ze 

in een veewagon gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Daar werd ze op 19 

november 1943 vergast.  

Datzelfde lot trof Leo Reichenberger. Ook hij werd gedeporteerd en op 12 februari 1945 vermoord in 

concentratiekamp Bergen-Belsen. Zijn vrouw Henriëtte en de drie kinderen209 wisten daarentegen de 

oorlog te overleven. Henriëtte hertrouwde later met Alexander de Groot210. Zij emigreerden met de 

kinderen naar Israël. 

Ook Sara-Themans-Wessel en haar dochter Fiet met haar man Bram wisten, na twee jaar en acht 

maanden onderduik, te overleven.   

 
205 Nationaal Archief, NBI 5362. 
206 Zie de facturen in de bijlagen. 
207 Interview in 2010. Naam getuige bekend bij SDH. 
208 Verslag in de Groene Tafel, 6 maart 1943, pagina 78.  
209 De weduwe Reichenberger-Themans had na de oorlog nog een textielwinkeltje. 
210 Alexander de Groot werd geboren op 1-10-1887 en stierf op 29-5-1969. 
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Wat gebeurde er met de woning Plantsoenstraat 21? In het kort, chronologisch:  

 

1941 16 augustus Pand onder beheer van Grundstückverwaltung. 

1942   Claase van ANBO neemt verkoop over. 

3 augustus Sophie Renée (Fiet) Themans gehuwd met Abraham Benjamin Menk. 

oktober  Sara en Fiet Themans vluchten naar Utrecht en duiken daar onder.    

1943  1-15 januari Inventarisatie door gemachtigde Knaap.   

16-31 januari Gedwongen vertrek familie Reichenberger naar Amsterdam.  

1-13 februari Verzoek politie aan Kees Misset voor gebruik.  

febr.- 5 maart Toestemming van burgemeester voor verbouwing tot politiebureau. 

maart  Vergaderingen Groene Tafel: mededeling aankoop en verbouw.  

21 april  Verbouwing begint. 

4 mei  Slijkhuis ANBO regelt koop door W. S. Stap-Tolk van Sara Themans-Wessel.  

  Onmiddellijk daarna: koop door Kees en Henk Misset van W. S. Stap-Tolk. 

17 mei   Hypotheekkantoor Zutphen overschrijving deel 1248 nr 62 naar 

Stap-Tolk en naar Misset deel 1248 nr 63.  

1 juli  Politie neemt pand in gebruik als politiebureau.  

19 november  Overlijden Henriëtte (Jet) Themans in Auschwitz-Birkenau. 

1945 19 maart Bombardement: oa Waterstraat. 

21 maart Bombardement: Misset en centrum. 

23 maart Bombardement: oa Grutstraat. 

2 april  Doetinchem bevrijd door Canadezen. 

20 juli Huurprijs door prijzenbureau vastgesteld op 800 gulden per jaar. 

september Overlijden Henk Misset. 50 Procent aandelen naar mevrouw Van Veen.  

1947  4 februari Overlijden Kees Misset. Geert van Veen directeur (zoon Bas van Veen).  

1 april                 Feitelijk beheer door Misset overgedragen aan Themans. Verzoek door 

Themans aan gemeente om betaling. Er is geen huurovereenkomst. 

3 juni Themans vraag gemeente om rentevergoeding van 4 procent vanaf 1 juli 1943.  

16 juni Gemeente wijst verzoek om rentevergoeding af omdat Misset eigenaar is.  

1948 30 maart Standpunt Misset dmv brief aan Themans: gemeente heeft profijt gehad van  

               verbouwing dus gemeente dient pand in oude staat terug te brengen. 

24 april  Burgemeester: gemeente wil in oude staat terugbrengen, maar dan wel met 

               clausule en mogelijkheid tot aankoop. 

14 juni  Gemeente: clausule mbt huur voor 10 jaar ook mogelijkheid.  

28 juni  Themans wijst voorstellen mbt koop en huur gemeente af. 

13 september  Brief raadsman Themans. Misset betaalt huur. 

30 september Gemeente laat Themans weten dat zij niet aansprakelijk is voor schade en 

                huur zal worden betaald vanaf 1 juli 1948.   

 3 november  Bijeenkomst Veenstra mbt minnelijke schikking.  

1949  8 januari Overlijden Sara Themans-Wessel. 

19 oktober  Bijeenkomst notaris Veenstra mbt minnelijke schikking. 

1950 16 juni  Bespreking:  

1951   Pand verkocht aan Protestantse Ziekenverpleging211.Die stelt pand ter  

beschikking van politie.  

6 november Ondertekening Akte van Rechtsherstel bij notaris Veenstra in Zelhem 

                door Themans, Stap-Tolk en Misset.  

1953   Marechaussee aan de Keppelseweg verlaat Doetinchem. 

Medio Jaren Vijftig De politie verlaat het pand en verhuist naar de opgeknapte voormalige  

marechausseekazerne aan de Keppelseweg.   

 
211 De achterzijde van het pand Plantsoenstraat 21 grensde aan het terrein van het Algemeen Ziekenhuis, later 

Wilhelmina Ziekenhuis genoemd.  
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Samenvatting gang van zaken 

 

De Nederlandse overheid had ten aanzien van het rechtsherstel bedacht dat partijen door middel van 

een minnelijke schikking tot een oplossingen zouden moeten kunnen komen. Dat betekende dat de 

huiseigenaren hun eigendom niet zonder meer terugkregen. Ze moesten er over onderhandelen. Dat 

had vaak als resultaat dat er door een van de partijen of door beide, water bij de wijn gedaan moest 

worden om tot overeenstemming te komen. Op die manier werd er dan ook vaak niet voldaan aan 

volledig rechtsherstel.  

 

Al direct na de bevrijding ontstond er discussie over het pand Plantsoenstraat 21. Een strijd die ruim 

zes en een half jaar zou duren. Daar waren vele mensen bij betrokken. Ze maakten deel uit van diverse 

partijen. Gedurende die jaren lieten ze onder meer door middel van brieven212 om de beurt van zich 

spreken. Dat betrof:  

Partij Themans: Sara Themans-Wessel (weduwe van Isodore Themans), raadsman mr De Haas,  

Sophie Renée (Fiet) Menk-Themans en Abraham Menk (echtgenoot Sophie Renée Themans) 

Partij Misset: beheerder Korff, raadsman mr P. Hoogenbergh en directeur Van Veen.  

Partij Stap: Johan Stap, Wilhelmina Stap-Tolk en Dirk Jan Remmelink (curator bij faillissement).  

Partij gemeente: waarnemend burgemeester Muller, burgemeester Duval Slothouwer,  

burgemeester Boddens Hosang, college van B&W en mr J. ter Horst.  

A. C. L Bon. 

Partij politie: korpschefs Eizenga en G. Oosterhof.  

Nederlands Beheers Instituut: F. M. Rietveld.  

Raad van Rechtsherstel: notaris K. H. Veenstra. 

Bax. 

 

Na de bevrijding van Doetinchem bleef het pand als politiebureau bij de politie in gebruik. De NSB-

politiekorpsleiding zat gevangen op De Kruisberg. Daarnaast was een aantal agenten geschorst. Ook 

Kees Misset zat achter slot en grendel op De Kruisberg.  

Al snel liet Sara Themans-Wessel weten dat ze aanspraak maakte op het pand. Dat deed ze met name 

via haar raadsman de advocaat A. De Haas. Sara Themans wilde het huis terug in de oude staat. Er had 

immers een verbouwing plaatsgevonden. Er waren onder meer arrestantencellen gebouwd. Themans 

wilde dat die werden afgebroken. Daarop ontspon zich een discussie tussen Misset en de gemeente. 

Beide vonden dat de ander belang had bij de bouw en dus ook degene was die de kosten van die 

verbouwing voor zijn rekening zou moeten nemen. Daarnaast was dat dan ook degene die verantwoor-

delijk was voor de afbraak. Misset vond dat het pand door de verbouwing meer waard was geworden. 

Themans daarentegen vond dat het pand door de verbouwing minder waard was.    

Vervolgens zette iedereen de hakken in het zand. Nadat een mogelijke verkoop aan de orde was, liet 

Themans weten dat van verkoop aan Misset of gemeente om principiële reden geen sprake kon zijn, 

omdat beide op onrechtmatige wijze het pand in hun bezit hadden gekregen.  

Henk Misset was al enkele maanden na de bevrijding overleden213. Zijn broer Kees was weliswaar na 

maandenlange gevangenschap weer op vrije voeten, maar had sindsdien huisarrest. Het bedrijf stond 

onder beheer van mr. Korff. In februari 1947 overleed ook Kees. Zijn 50 procent aandelen kwamen in 

handen van mevrouw Van Veen, de echtgenote van Bas. Hun zoon Geert werd directeur.    

Misset gaf het beheer van het pand op 1 juli 1947 terug aan Themans. Het beheer: het pand werd echter 

niet verkocht. Themans mocht slechts de huur innen. Daarna ontving Themans een betaling van de 

gemeente. Misset noemde dat huur. Daardoor zou er sprake zijn van een huurovereenkomst meende 

Misset en vond dat Misset daarom niet aangesproken kon worden voor de verbouwingskosten.  

Volgens Themans was er echter helemaal geen huurovereenkomst. Bram Menk, de echtgenoot van Fiet 

Themans, stuurde de gemeente daarom bij elke betaling die Themans van de gemeente ontving (die de 

 
212 Zie bronnen, pagina 158. 
213 In september 1945.  
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gemeente steevast huur bleef noemen), een aangetekende brief. Daarin liet Themans weten dat ze het 

bedrag beschouwden als een vergoeding. Niet als huur. Op die manier lieten ze (op juridische gronden) 

blijken dat er geen sprake was van een huurovereenkomst. Indien ze de bedragen immers wel als huur 

hadden aanvaard dan zou dat wel degelijk het geval zijn. 

Op 8 januari 1949 overleed Sara-Themans-Wessel. Dat betekende dat haar dochter Fiet de strijd om het 

huis voort moest zetten. Haar zus, de andere erfgename, was immers in Auschwitz vergast.  

Op 6 november 1951 werd er een akte van rechtsherstel opgemaakt bij Karel Hein Veenstra, notaris in 

Zelhem. Aanwezig waren Jacques Martinus Demenint, kandidaat-notaris (lasthebber van Sophie Renée 

(Fiet) Themans), Dirk Jan Remmelink, curator bij faillissement Stap-Tolk en Frederik Marinus Rietveld, 

lasthebber Misset en namens NBI, beheer NGV. Het pand werd toen verkocht aan de Protestante 

Ziekenverpleging.  

Er was op het moment van koop van Stap-Tolk en Misset, op 4 mei 1943, een hypothecaire schuld van 

Themans aan de Spaarbank Doetinchem van 3.700 gulden waarop rente van 4 procent van 30 juni 1942. 

De NGV betaalde daarom 3.700 gulden. Themans diende aan Misset te betalen: 6.100 gulden.   

Dat bedrag bestond oa uit aflossing van de schuld aan Spaarbank Doetinchem van 3.700 gulden.   

In de akte is geen vermelding over bijvoorbeeld de ruim zes jaar lang gemaakte kosten door Themans: 

oa advocaat (De Haas), aangetekende brieven, reiskosten, de niet betaalde huur van 1 juli 1943 tot 1947.  

 

Is er op die manier recht gedaan aan Sara Themans-Wessel en haar dochter Fiet Themans-Menk?   

 

De bewoner werd tijdens de bezetting met zijn gezin gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk werd hij 

zelf gedeporteerd en vermoord. De eigenaresse vluchtte met haar beide dochters en zat bijna drie jaar 

ondergedoken. Ze verloor een van haar dochters die gedeporteerd werd en vergast.  

Na de bevrijding trof ze een compleet politiekorps aan in haar zonder haar toestemming verbouwde 

huis. Zowel de ‘huurder’ als de ‘koper’ die het huis had verbouwd, weigerde het in de oude staat terug 

te brengen en voor die kosten op te draaien. Een koper die tijdens de bezetting vele honderdduizenden 

guldens had betaald aan talloze (pro-)Duitse organisaties -waaronder bijvoorbeeld 10.000 gulden aan 

een SS-Kameradenhaus- weigerde nu om met 8000 gulden over de brug te komen om zijn eigen 

onrechtmatige koop en verbouwing ongedaan te maken.  

Het waren standpunten waarin zij in de daaropvolgende jarenlange correspondentie bleven volharden 

en geen moment de indruk wekten op enigerlei wijze tegemoet te willen komen aan de wens van de 

eigenaar.        Een eigenaar die na drie jaar knokken, waar ze noodgedwongen ook een advocaat voor 

moest inhuren, overleed. Vervolgens werd haar dochter met de zaak opgezadeld.  

Uiteindelijk verkocht zij het pand. Voor een reële prijs? 

 

 

                  De (vermoedelijk nog onveranderde) aanbouw aan de 

        achterzijde anno 2021 die voor zoveel onenigheid zorgde 
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Plantsoenstraat 21 tijdens de bezetting 
    

De Joodse eigenaar Sara Themans-Wessel wordt gedwongen haar  

woning voor 15 september 1941 aan te melden bij de 

Grundstückverwaltung.  

 

 

   ▼ De Grundstückverwaltung neemt het beheer over van de eigenaar 
 

 

De Grundstückverwaltung heeft op 16 augustus 1941 het beheer  

overgenomen. 

In oktober 1942 ontvlucht Sara-Themans Doetinchem en duikt onder. 

Eind januari 1943 worden de medebewoners, de familie  

Reichenberger,gedwongen te vertrekken. 

 

   ▼ De Grundstükverwaltung draagt het beheer over aan het ANBO  

 

 

Claase in Nijmegen regelt namens het ANBO de verkoop. Daar 

wordt makelaar Gerrit Jan Slijkhuis uit Doesburg voor ingeschakeld.  

Hij is lasthebber namens Dirk Hidde de Vries. 

Februari 1943: Misset overlegt met de politie over aankoop.  

In april 1943 laat Misset de woning verbouwen tot politiebureau. 

 

   ▼ De verkoop van ANBO-lasthebber Slijkhuis aan makelaar Stap  

 

Notaris van Gorkom maakt een koopcontract tussen Themans- 

Wessels en Stap-Tolk. Verkoopkosten fl 216. Op 4 mei 1943 verkoop 

en ondertekenig koopcontract. Prijs fl 7.200. Aanbetaling fl 3181.99,  

omzetbelasting 4.32. Nettobedrag fl 2961,67.  

 

 

 
   ▼  De verkoop van makelaar Stap aan de nieuwe eigenaar Misset 

 

Ook op 4 mei 1943: notaris Van Gorkom maakt koopcontract  

tussen Stap-Tolk en Misset. Misset betaalt 7.200 gulden.  

 

 

 

 

 

   ▼ De afspraak tussen Misset en huurder gemeente Doetinchem  

 

 

Vanaf 1 juli 1943 huurt gemeente van Misset ten behoeve  

politiebureau. Er is echter geen huurovereenkomst. Gemeente betaalt  

geen huur aan Misset.  
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  Na de bevrijding 
 

2 April 1945: pand is en blijft bij politie in gebruik.   

April 1945 Sara Themans-Wessel wil pand terug in oude staat.  

Begis discussie over verkoop en verbouwing 

September 1945 Henk Misset overlijdt.  

Februari 1947 Kees Misset overlijdt 

 

   ▼ Misset geeft beheer mbt huur terug aan Sara Themans-Wessel  

 

1 juli 1947 Beheer terug bij Sara-Themans-Wessel. Gemeente betaalt  

Volgens gemeente huur aan Themans, maar volgens Themans is het  

eenvergoeding. 

Januari 1949 Sara Themans-Wessel overlijdt.  

Fiet Menk-Themans, dochter van Sara Themans-Wessel, erfgename, 

zet strijd om het pand voort.  

 

   ▼ Fiet Menk-Themans verkoopt pand aan Protestante Ziekenverpleging   

 

November 1951: Einde discussie verkoop en verbouwing. 

Fiet Menk-Themans verkoopt pand aan Protestante  

Ziekenverpleging.  

`  

 

 

 
   ▼ Protestante Ziekenverpleging stelt pand ter beschikking aan politie 

 

Gemeente zoekt naar locatie politiebureau, maar zegt afhankelijk te 

zijn van het Rijk. Een kabinetscrisis vertraagt volgens de gemeente  

het proces.  

Medio Jaren vijftig: politie verhuist naar voormalige 

marechausseekazerne aan de Keppelseweg.  

(De marchausseebrigade werd in 1953 opgeheven) 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Nog jaren nadat het pand Plantsoenstraat 

was verkocht aan de Protestante 

Ziekenverpleging, bleef de politie 

 gebruik maken van het pand.  

Naar het oude de politiebureau aan de 

Markt konden ze niet terug. Na het 

bombardement van 21 maart 1945 was er 

immers niet veel meer van over (foto). 

Evenals het naastgelegen gemeentehuis 

werd het gesloopt.       
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De betrokkenen  
 

De partijen en personen die direct of indirect betrokken waren bij de transactie van het pand 

Plantsoenstraat 21.  

 

Tijdens de bezetting 

 

De eigenaar, in de Verkaufsbücher aangeduid als verkoper:  

Sara Themans-Wessel en na 9 januari 1949 Fiet Menk-Themans 

De bewoners: 

 Het gezin Themans-Wessel (Sara en haar dochters Jet en Fiet)   

 Het gezin Reichenberger (Leo, Henriëtte en de drie kinderen Miep, Jet en Benjamin) 

De instantie die het pand confisqueerde:  

De Duitse bezettingsmacht in de vorm de Grundstückverwaltung (NGV) 

De Nederlandse organisatie die de verkoop via makelaars regelde: 

Het Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) 

De Anbo-makelaar: 

Claase Nijmegen 

De Anbo-lasthebber: 

Gerrit Jan Slijkhuis uit Doesburg 

De gemachtigde voor de Rijkscommissaris voor het inventariseren van joods bezit: 

 Knaap uit Arnhem 

De gemeente: 

 De gemeente Doetinchem ontruimde het pand, haalde de inboedel weg, verzegelde het en  

huurde het (zonder huur te betalen) 

De koper: 

Mevrouw W. S. Stap-Tolk, de echtgenote van makelaar J. A. H. Stap 

De makelaar: 

 J. A. H, Stap, de echtgenoot van de koper, mevrouw Stap-Tolk 

De bank: 

 Het geld ging naar de Lippmann-Rosentahl & Co bank  

De kampen: 

 De kampen Vught en Westerbork die een deel van het geld ontvingen. 

De daadwerkelijke koper:  

Kees en Henk Misset, de directeuren van Uitgevers-maatschappij C. Misset NV. 

Uitgevers-maatschappij C. Misset NV: 

 De aankopen van de panden werden met gelden van het bedrijf betaald. 

De leidinggevenden van Misset van de Groep De Groene Tafel: 

 F. Bruininkweerd, G. Bloemers, G. Verhey, G. Eenink, Bert Muller en Jan Meinen. 

De notaris: 

Johannes Jacobus van Gorkom. Hij maakte de koopaktes op.  

De burgemeester: 

Burgemeester Duval Slothouwer gaf zijn goedkeuring. 

De bedrijven en ondernemers: 

 Zij verbouwden het pand of richtten het in. 

De huurder: 

 De gemeente Doetinchem huurde het pand  

De gebruiker: 

 De politie, olv de NSB-leiding Inspecteur Lebbink en adjudant-inspecteur Annink 

De NSB: 

 Zowel het makelaarsechtpaar Stap als politieleiding Lebbink en Annink waren NSB-lid.   
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Betrokkenen na de bevrijding 

 

 

Comité der belangen der joodse belangen Doetinchem 

Partij Themans: Sara Themans-Wessel (weduwe van Isodore Themans), raadsman mr De Haas,  

Sophie Renée (Fiet) Menk-Themans, Abraham Menk (echtgenoot van Sophie Renée Themans).  

Partij Misset: beheerder Korff, raadsman Mr P. Hoogenbergh, directeur Van Veen.  

Partij Stap: Johan Stap, Wilhelmina Stap-Tolk, Dirk Jan Remmelink (curator bij faillissement). 

Partij gemeente: waarnemend burgemeester Muller, burgemeester Duval Slothouwer,  

burgemeester Boddens Hosang, college van B&W, mr J. ter Horst.  

Partij politie: korpschef Eizenga, G. Oosterhof.  

Nederlands Beheers Instituut: F. M. Rietveld.  

Raad van Rechtsherstel: notaris K. H. Veenstra. 

 

 

Op 6 november 1951 werd er een akte van rechtsherstel opgemaakt door Karel Hein Veenstra, notaris 

te Zelhem. Aanwezig waren: 

- Jacques Martinus Demenint, kandidaat-notaris (lasthebber van Sophie Renée (Fiet) Themans.  

- Dirk Jan Remmelink, curator bij faillissement Stap-Tolk. 

- Frederik Marinus Rietveld, lasthebber Misset en namens NBI, beheer NGV   

 

Fiet Themans huwde op 3 augustus 1942 Abraham Benjamin (Bram) Menk.    

 

Tijdens een verhoor door huisarts Libbe Tjalma verklaarde Kees Misset na zijn arrestatie het volgende: 

 

De vraag is of die verklaring overeenkomt met zijn werkelijke opvattingen. En zou dat dan voor de 

aankopen van alle panden gelden? Is hij wellicht gedurende de oorlog veranderd in zijn opvatttingen? 

En zo ja, wat is dan de reden? Was dat nadat hij steeds vaker te horen kreeg dat veel joodse eigenaren 

waren overleden?  

Proces-verbaal 

 

“Ik heb gemeend in het belang van de joden zelf en het onrecht dat de 

joden is aangedaan te herstellen, deze panden onder mijn beheer te nemen 

en indien de tijd daarvoor rijp was aan de eigenaren terug te geven. Het 

is daarbij niet bij mij opgekomen dat ik door het kopen van deze zaken de 

Duitsers in de kaart zou spelen. Het was enkel mijn bedoeling te 

voorkomen dat die zaken in verkeerde handen kwamen. Dat wil zeggen dat ik 

dacht dat wanneer anderen ze kochten, de joden ze kwijt zouden zijn. De 

zaken zijn gekocht van de makelaar Stap of diens echtgenote Tolk. Behalve 

de woning aan de Hazenlaan. Die is overgenomen van Harmsen (boekhouder 

bij Misset, KB). Ze zijn beschreven bij notaris van Gorkom. De gelden 

zijn betrokken uit de NV Misset en contant overgeschreven op rekening van 

Van Gorkom. 

Na de bevrijding zijn alle zaken door mij aan de rechtmatige eigenaren 

beschikbaar gesteld zonder kosten. De heer Heilbron (jood) is door mij 

als beheerder aangenomen. 

Ik ben principieel altijd van mening geweest dat Duitsland de oorlog zou 

verliezen, daardoor heb ik er niet aan gedacht in bezit te blijven van de 

joodse eigendommen." 

 

 

 

[Citeer hier uw bron.] 
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Kees Misset besefte medio 1944 in ieder geval zelf ook het effect van zijn handelswijze. Tegenover 

vrienden liet hij toen al weten dat spijt had van de aankopen van de huizen. “Daar zit ik fout mee. Daar 

kunnen ze me na de oorlog nog wel eens op pakken.”   

Maar als hij daadwerkelijk de panden, en in dit specifieke geval Plantsoenstraat 21, terug had willen 

geven aan de eigenaar, dan is het op zijn minst vreemd dat hij het pand ingrijpend liet verbouwen, 

compleet met celruimten.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Plantsoenstraat 21 (thans 91) 
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Nog weer even terug naar de bezetting. Eerst naar 13 februari 1943. Kees Misset liet toen tijdens een 

vergadering van de Groene Tafel aan de leidinggevenden van Misset -waaronder Jan Meinen- weten 

dat inpecteur Lebbink hem had verzocht om het pand Plantsoenstraat 21 van hem te mogen huren om 

er vervolgens een politiebureau van te maken. Jan Meinen schreef daarover:   
 
13 februari 1943 
… De avond wordt besloten met een algemeene bespreking naar aanleiding van het feit, dat de 
inspecteur van politie verzocht heeft het huis van de heer Themans te mogen huren om dit als 
politiebureau in te richten. … 
 

De bewoners -de familie Reichenberger- hadden op het moment dat Kees Misset die mededeling deed, 

amper twee weken eerder het pand noodgedwongen verlaten. Verzetsvrouw Iet Gerritsen, die op 

enkele honderden meters afstand bij de Veemarkt woonde, schreef in haar dagboek:   

 
Maandag 25 januari 1943 
… Nu is Leo Reichenberger met z’n gezin naar Amsterdam vertrokken. Eerst heeft hij 2 dagen in Arnhem 

gezeten omdat hij de sleutel van zijn bureau niet af wilde geven aan een NSB-er die er niets te maken 
had. Later kreeg hij het bericht dat hij de andere dag naar Amsterdam moest vertrekken en dat hem 
daar een huis toe gewezen zou worden dat hij met zijn gezin kon betrekken. Even nadat hij weg was 
werd het hele huis al leeggehaald door de gemeente. Nu is het verzegeld. … 

 

Dat betekent dat al vrijwel onmiddellijk nadat de bewoners waren vertrokken -of wellicht zelfs al voor 

hun vertrek- er een afspraak was tussen Lebbink en Kees Misset over de toekomst van het pand als 

politiebureau. En dat terwijl een koop nog niet was vastgelegd in een koopcontract. Dat werd pas op  

4 mei ondertekend. Blijkbaar was een mondelinge overeenstemming in januari of februari al voldoende.      

Jan Meinen wist echter al op 6 maart te melden dat het pand eigendom was van Misset. Ook liet hij 

weten dat voor de functie van politiebureau er een aanzienlijke verbouwing plaats moet vinden. En, let 

wel, op kosten van Misset. De politie -lees de gemeente- kon het pand dan huren. 

 
Zaterdag 6 maart 1943  
… Ten slotte wordt de verbouwing van het huis van wijlen den heer Themans214 aan de Plantsoenstraat 
besproken. Dit huis is eigendom van de zaak en zal op verzoek worden verbouwd tot politiebureau. De 
kosten worden door ons gedragen, terwijl de gemeente het van ons zal huren. De burgemeester heeft het 
huis reeds bezichtigd en zijn goedkeuring er aan gegeven. … 

 

De bedoeling was, zo schreef Meinen, om snel met de verbouwing te beginnen en het pand een 

gedaanteverwisseling te laten ondergaan  

 
Donderdag 11 Maart 1943 
… De verbouwing van het huis aan de Plantsoenstraat zal met spoed ter hand worden genomen. In 
nauw verband daarmee staat de afbraak der oude R. K-kerk215. Deze afbraak komt onder beheer van 

Kolkman, bij wiens leiding in vertrouwde handen is. Zoodra de kerk, waarin nog goederen zijn 
opgeslagen, ontruimd is, wordt met het werk begonnen, daar er thans zeer grote vraag is naar de bij de 
afbraak vrijkomende materialen. De katholieke kerk wordt afgebroken met de meeste spoed zodra de 
Jodenboedels er uit zijn. … 
 
Zaterdag 17 april 1943 
… “De Oldehof” aan de Terborgseweg zal spoedig weer in bewoonbare staat zijn gebracht. Het probate 
middel waardoor deze restauratie in één week, in plaats van in vier, tot stand kwam, zal ook toegepast 
worden bij de gedaanteverwisseling van het huis Themans in nieuw politiebureau. Het eerste plan om 
van dit huis een modelbureau te maken, kan niet uitgevoerd worden, omdat het daarvoor benodigde 
materiaal van de oude R. K-kerk moet komen, welke nog niet ontruimd is. Niettemin is de inspecteur van 
politie uitermate tevreden met het tweede plan aan welke uitvoering woensdag a. s. wordt begonnen. … 
 

 

 
214 Isodore Themans overleed op 1 december 1939.  
215 De oude katholieke kerk was door Kees Misset al in 1936 gekocht. Op De Pas was een nieuwe kerk gebouwd. 

De oude kerk wilde Misset afbreken en op die plek een bejaardenhuis bouwen.  
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Diverse Doetinchemse bedrijven en aannemers211a hielden zich bezig met de verbouwing en de 

aanbouw van cellen en een fietsenstalling. Ook zorgden zij voor de inrichting.  

 

Na bevrijding 

 

Ik maak u er nogmaals op attent, dat de gemeente nu reeds 5 jaar profiteert van een gebouw, dat door onrecht in 

haar macht is gekomen, zonder dat zij maar een cent huur heeft betaald.  

                                                                

Advocaat mr A. De Haas aan college van B&W op 13 september 1948  

 

Misset liet inderdaad na om de huur vanaf 1 juli 1943 te innen. Waarom niet? 

Wilde Kees Misset wellicht op die manier de gemeente gunstig stemmen? 

Ook na de bevrijding betaalde de gemeente geen huur tot 1 april 1947 (datum van overdracht beheer 

Misset naar Themans). Zelfs niet tot 1 juli 1948 (daarna door Themans vergoeding genoemd, omdat een 

huurovereenkomst ontbrak)  

______________________________________________ 
211a Zie voor de facturen de bijlagen (Gelders Archief).  

 

De Markt aan het begin (linker pagina) en tijdens de tweede helft van de bezetting (rechter pagina).  

Foto linker pagina: De winkel van Jacobs is geopend en de etalage hangt vol kledingstukken. De woning ernaast (nummer 7) 

is eigendom van Juda Frank. Zijn vrouw, de weduwe Sara-Jacobs-Rosenberg is al in 1934 overleden. De winkel (nummers  

3-5) wordt gerund door haar zoon Iwan die met zijn vrouw Betje van de Horst en vier kinderen boven de winkel woont.  

De foto op de rechterpagina laat een leeg winkelpand zien en woningen die door de bewoners zijn verlaten. Zij zijn, evenals 

Juda Frank, allen op 27 november 1942 in Auschwitz vergast. Makelaar Stap heeft de onteigende woning van Frank gekocht. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hitler hangt daar de vlag uit.      
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overige transacties 
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Overige transacties 
 

Naast de transactie met betrekking tot het pand Plantsoenstraat 21 waren er in Doetinchem, Gaanderen 

en Wehl nog 53 transacties. Daarbij ging het om 2 synagogen, 87 woningen cq winkels en 2 

grondstukken. Onderzoek naar de gang van zaken van alle transacties zou veel meer onderzoek vergen. 

Om toch enigszins een indruk te krijgen, is er een aantal transacties uitgelicht.    

 

 

Tenkinkstraat 16, 18, 20 en 22, 24, 26 en 28, 30, 32 

 

 
     Wilhelminastraat 27   

     (Thorbeckestraat)  

 

 
Wilhelminastraat 56 en 58   Hamburgerstraat 6 

(Thorbeckestraat)    

 

    Willemstraat 13 

 

 

 

 

 
   Willemstraat 25 en  

   Holterweg 102 
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Dokter Huber Noodtstraat 2 en 4 
 

De woningen Dokter Huber Noodtstraat 2 en 4 waren eigendom van Saartje Mogendorff-de Jong. Zij 

was de weduwe van Maurits Mogendorff, de oprichter van meubelfabriek Fimodo. Zij woonde op 

Huber Noodtstraat 4. Zij en haar man waren de ouders van Justus216, Charles217 en Henri die gedrieën 

het bedrijf runden.  

In 1937 woonde op Huber Noodtstraat 2 gemeentesecretaris Roelf de Vrieze, een overtuigd NSB’er. Hij 

verhuisde kort voor de oorlog of tijdens de oorlog naar Tenkinkstraat 26218.  

Op 1 februari 1943 werd de woning voor f 5.250 gekocht door F. W. B. Schel-Wolsink uit de Grutstraat. 

Zij en W. B. Schel kochten samen totaal 9 woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen wie er op het 

moment van de koop op nummer 2 woonde.  

Na het door een natuurlijke dood overlijden van haar man op 27 augustus 1941, bleef Saartje 

Mogendorff-de Jong in de woning Dokter Huber Noodtstraat 4 wonen.  

De woning werd op 1 februari 1942 voor f 5.250 gekocht door H. G. Worms uit Varsseveld. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of mevrouw Mogendorff nog in Doetinchem was of in Amsterdam of Rijswijk 

verbleef zoals in de Verkaufsbücher staat vermeld. 

Vaststaat dat op 1 januari 1943 de woning onbewoond was. Op die datum werd het namelijk door de 

gemeente bestempeld als Joods Tehuis219, evenals villa Bouchina220: de pastorie die leegstond nadat de 

bewoner, dominee Johan Meesters, vanwege zijn verzetsactiviteiten was gearresteerd en in oktober 1942 

in Kamp Amersfoort was overleden. Het huis aan de Huber Noodtstraat moest dienen als tweede Joods 

Tehuis, aangezien de gemeente geschrokken was van het grote aantal bevoorrechte Joden van de Lijst 

Mussert dat naar Doetinchem zou komen. Maar liefst 64: veelal NSB-leden of gemengde huwelijken, 

samen met hun kinderen. Villa Bouchina was daar te klein voor oordeelde na bezichtiging van de villa 

een afgevaardigde van het ministerie Binnenlandse Zaken en burgemeester Duval Slothouwer. 
 

Dat betekent dat door de gemeente op de een of andere manier overeenstemming moet zijn bereikt met de nieuwe 

eigenaar Worms. Een eigenaar die de woning van mevrouw Mogendorff verkreeg via Claase van het Anbo en door 

middel van een door notaris Van Gorkom opgemaakt koopcontract. Tevens houdt dat in dat de gemeente voornemens 

was zogeheten bevoorrechte Joden onder te brengen in een woning die eigendom was een joodse vrouw die 

noodgedwongen haar woning had verlaten.  
 

Hals over kop moest er vervolgens de avond voor de komst van de groep Joden van alles geregeld 

worden voor het tweede joodse tehuis. In Villa Bouchina werden onder meer bedden afgebroken met 

de bedoeling ze weer op te bouwen in de Huber Noodtstraat. Ook werd een schoonmaakster besproken. 

Toen echter alles geregeld was, kwam er aan het eind van de avond een telefoontje dat er de volgende 

dag slechts een kleine groep naar Doetinchem zou komen. De ingebruikname van het tweede joodse 

tehuis ging daarom niet door.  

Duval Slothouwer had Dirk Spanjaard per 1 januari 1943 benoemd als adjunct-directeur van het Joods 

Tehuis. Voor f 6.65 per dag. Op zijn beurt had hij Jan Brugman221 benoemd als conciërge  

Op 27 februari 1943 arriveerden de eerste bewoners. Maar al op 17 april kwam er een telegram. Ze 

moesten zich allemaal melden in Amsterdam. Drie dagen later vertrokken. Daarna werden ze alsnog 

gedeporteerd: naar Kamp Theresiënstadt. De meesten zouden overleven. Mevrouw Mogendorff stierf 

op 73-jarige leeftijd op 12 januari 1945 in Bergen-Belsen.   

 
216 Justus en zijn vrouw Mariana werden op 11 juni 1943 vergast in Sobibor. Hun drie dochters wisten door 

onderduik de oorlog te overleven. 
217 Charles, zijn vrouw Reintje en hun kinderen Maurits en Betty werden op 11 juni 1943 vergast in Sobibor 
218 Zie Gemeentesecretaris De Vrieze, pagina 87 en Tenkinstraat, pagina 116.   
219 Er waren ook Joodse Tehuizen in Barneveld: kasteel De Schaffelaar en Huize De Biezen (aanvankelijk 

gemeente Ede). Dat was ook de reden dat Spanjaard adjunct-directeur was. In Barneveld was de directeur.  
220 Zie Villa Bouchina, pagina 138. 
221 Jan Brugman woonde Boliestraat 25.  
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De eigenaren 
 

Een aanzienlijk deel van de 88 onteigende 

woningen was eigendom van een aantal 

welgestelde joodse eigenaren. Vijf van hen 

waren gezamenlijk goed voor het bezit van 

37 woningen.   

Veekoopman Sally Levy uit Terborg 

bijvoorbeeld was eigenaar van 9 woningen 

in de Tenkinkstraat. Juda Frank bezat 4 

huizen, Jacob Philips 9 en A. Schlösser 8. 

Saartje Mogendorff-de Jong, weduwe van 

de oprichter van meubelfabriek Fimodo 

was in het bezit van 7 woningen, waarvan 

5 deel uitmaakten van een rij 

arbeiderswoningen. De huizen werden 

haar door 3 transacties ontnomen.  

 

 

 

 

 

De makelaars en de overige kopers 
 

De synagogen, woningen, winkels en grondstukken  

werden tijdens 54 transacties gekocht.  

Wie waren deze kopers? 

 

Waar kwamen ze vandaan? 

 

Er waren 5 kopers van buiten Doetinchem 

G. Hesselink uit Hengelo 

W. G. D. Contzé Rotterdam 

Huhn uit Gelsenkirchen 

J. Maters uit Nijmegen 

H. Vossers uit Aalten 

 

Daarnaast waren er 3 kopers die panden kochten samen  

met iemand uit Doetinchem 

 

T. J. Huiting H. J. Huiting uit Duitsland  

F. van Nistelrooy & zn NV uit Zutphen 

NV Stoffenhandsel (vh De Wereld, A. van Dam Amsterdam)  

 

De overige 46 kopers woonden in Doetinchem.  

Dat betekent 90 procent van de transacties.  
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Willemstraat 13 

 

Eigenaar was Jacob Philips die iets verderop in de 

Wilhelminastraat woonde. Hij werd tijdens de razzia 

van 17 op 18 november 1942 opgepakt en op  

28 februari 1943 in Auschwitz vergast.  

Het huis werd gehuurd en bewoond door de familie 

Beving. 

Op 15 april 1943 werd de woning gekocht door  

L. J. Wentink voor 5.200 gulden. L.J. Wentink was 

slager in de Boliestraat, op nummer 14.  

 

 

 

Willemstraat 25 en Holterweg 102 

 

Pand met 2 adressen. Eigendom van S. van Geldere-

Schielaar. Op 1 december 1943 gekocht door 

caféhouder G. H. Tenback, Grutstraat 36 (buurman van 

Schel op 38) voor 11.400 gulden. Het pand was een 

kruidnierswinkel van G. J. Terbeek. Hij kreeg van het 

ANBO een schrijven (17-3-1944) dat het pand vanaf  

2 maart 1944 in eigendom was overgegaan aan 

G. Th. Tenback. Op 20 maart stuurde Tenback een brief 

aan Terbeek dat hij de huurpenningen op de gewone 

wijze kon blijven afdragen aan de heer 

S. F. A Veldman, Loolaan 5, respectievelijk aan zijn 

incasseerder. Het betrof Sierd Velman die na de 

bevrijding door het NBI als beheerder was aangesteld.   

 

Huber Noodstraat 5   

 

Eigenaar was M. Jacob.   

 

 

 

 

Thorbeckestraat/Wilhelminastraat 27   

 

De woning van Jacob Philips en Zelma Stoppelman.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



115 
 

Varsseveldseweg 3 en 5 

 

Eigendom van A. Schlösser gekocht op 1 februari 

1943 door W. Bulten voor 6.350 gulden.  

De panden werden afgebroken rond 1970 in 

verband met de bouw van het nieuwe 

gemeentehuis. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Markt 7 

 

De woning van Juda Frank op de Markt . 

 

 

  

 

 

 

Zelfs op 1 augustus 1944, toen de 

geallieerden bezig waren Frankrijk te 

veroveren, kocht Johan Stap via het 

ANBO Arnhem de woning Markt 7.  

Het pand, naast de kledingwinkel van 

Jacobs, was eigendom van Juda Frank.  

Stap betaalde 5500 gulden. Bij het 

bedrag was ook inbegrepen de woning 

Boliestraat 5, net om de hoek.  

Frank woonde zelf niet op de Markt 

maar verhuurde de woning. Hij 

woonde in de Grutstaat. Dat huis was al 

een jaar eerder, op 1 september 1943, 

door Wilhelmina Stap-Tolk gekocht. 

 

De koopakten werden opgemaakt door 

notaris Van Gorkom. Dat gebeurde 

door middel van de transacties met het 

volgnummer 1975 en 1960. 

 

Juda Frank werd op 27 november 1942 

op 66-jarige leeftijd in Auschwitz 

vergast.  
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De Burgemeester Tenkinkstraat 

Aan het einde van de burgemeester Tenkinkstraat staan 3 fraaie huizenblokken die elk uit 3 woningen 

bestaan. De in totaal 9 woningen waren tot aan het begin van de oorlog eigendom van Sally Levy, een 

veekoopman uit Terborg. Hij was een van de eerste Joden in de Achterhoek die werd opgepakt. Dat 

gebeurde tijdens de eerste razzia, op 8 oktober 1941. Nog in dezelfde maand werd hij in Mauthausen 

vermoord.  

 

In de middelste woning van het laatste blok, op nummer 30, woonde toen al jarenlang NSB’er Johan 

Kelderman222 met zijn gezin. Hij was landelijk leider van de Propaganda Kompanie van de NSB.  

Op 15 januari 1943 kocht hij via notaris Van Gorkom niet alleen zijn eigen woning, maar ook de beide 

woningen aan weerszijden, de nummers 28 en 32. Hij betaalt er totaal 18.000 gulden voor.  

Het blok ernaast, met de huisnummers 22, 24 en 26, werd een maand later voor eenzelfde bedrag 

‘gekocht’: 18.000 gulden. De koper was A. Huhn223 uit het Duitse Gelsenkirchen. Op 15 februari 1943 

tekende hij bij notariskantoor Hesselink in Winterswijk een koopcontract224.Een maand later, op 15 

maart, tekende hij er een koopcontract van de woning Bloemersstraat Ca17 in Borculo, eigendom van 

N. Elzas uit Voorburg225. 

Het huizenblok daarnaast bestaat eveneens uit 3 woningen. Het zijn de huisnummers 16, 18 en 20. Dat 

werd gekocht door W. G. D. Contzé uit Rotterdam. [In onderzoek] Ook hij betaalde totaal 18.000 

gulden. Kortom, alle 9 huizen hadden vanaf begin 1943 een nieuwe eigenaar: 

 

16, 18, 20 W.G. D. Contzé Rotterdam op 15-1-1943  18.000 gulden  

22, 24, 26 A. Huhn, Gelsenkirchen  op 15-2-1943  18.000 gulden  

28, 30, 32 J. B. Kelderman   op 15-1-1943  18.000 gulden   

 
222 Lees Johan Kelderman, pagina 117. 
223 Archiefstukken A. Huhn Nationaal Archief Inv. nr.: 94411.  
224 Nationaal Archief: Algemeen Rijksarchief, Nederlandse Beheersinstituut, Beheersdossiers 1945-1967,  

Inv. nr.: 94411 
225 Transactie Vb 2225. 
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Johan Kelderman 
 

In de Burgemeester Tenkinkstraat had veehandelaar Sally 

Levy uit Terborg 9 woningen in zijn bezit. Het waren 3 

panden die uit 3 woningen bestonden. Op nummer 30 

woonde Johan Kelderman met zijn gezin. Kelderman was 

werkzaam bij de PGEM, onder meer als voorlichter.  

 

Sally Levy  werd  bij de eerste razzia in de  Achterhoek, op 

8 oktober 1941, opgepakt en vervolgens gedeporteerd naar 

concentratiekamp Mauthausen. Daar werd hij vervolgens 

vermoord. 

Kelderman kocht op 15 januari 1943 niet alleen zijn eigen 

woning, maar ook de twee aangrenzende woningen: de 

nummers 28 en 32. Hij betaalde er totaal 18.000 gulden 

voor226. 

 

Johannes Bernardus Kelderman was een vurig aanhanger van de NSB. Hij had NSB-voorman Meinoud 

Rost van Tonningen al een half jaar na de Duitse inval een brief227 geschreven over hoe de PGEM als 

overheidsbedrijf omgebouwd zou kunnen worden naar een nationaalsocialistisch bedrijf. Hij voegde er 

een pasfoto van zichzelf bij. Het duurde dan ook niet lang voordat hij in de top van de NSB verkeerde. 

Hij was SS-Obersturmführer en maakte deel uit van de PK, de Propaganda Kompanie. Daar waar hij 

voor de inval PGEM-voorlichtingsavonden verzorgde waar hij zijn toehoorders probeerde te overtuigen 

van het gemak van elektriciteit, hield hij tijdens de bezetting toespraken op NSB-bijeenkomsten waar 

hij het nationaalsocialistische gedachtegoed promootte. Niet alleen in de Achterhoek maar ook elders 

in het land. In Nunspeet bijvoorbeeld, in de openlucht, op 18 oktober 1941. Op dezelfde dag dat Sally 

Levy de dood vond in concentratiekamp Mauthausen.  

 

  
Tenkinkstraat 28, 30, 32 (vrnl) anno 2021                                      De toenmalige woning van Kelderman, Tenkinkstraat 30 

 

 

 

 

 

 
226 Verkaufsbücher.  
227 NIOD, 537, Rost van Tonningen. Brief J. B. Kelderman 4-11-1940. 

 

Johan Kelderman in NSB-uniform 
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In Doetinchem was de aanhang van de NSB niet groot228. Desondanks opende NSB-leider Anton 

Mussert er op 14 juni 1941 een Kringhuis in het bijzijn van Duitse vertegenwoordigers, vele WA-mannen 

en honderden Jeugdstormers.  

Daarnaast waren er geregeld bijeenkomsten van de beweging in de stad. Zoals op vrijdagavond 1 mei 

1942 toen prominent NSB-lid Gerard Vlekke in theater Scala sprak. Daarom had Kelderman 

luidsprekers aan zijn enkele honderden meters verderop gelegen woning gehangen zodat iedereen in 

zijn omgeving de toespraak kon volgen.  

Om kwart voor acht verschenen er vier WA’ers229 die de wacht betrokken bij de luidsprekers. Maar 

blijkbaar was er technisch iets niet in orde, want na allerlei rare geluiden was pas om kwart over negen 

iets van Vlekkes redevoering te horen. Om tien uur schalde er vervolgens marsmuziek uit de 

luidsprekers.       

De volgende ochtend stond Kelderman in NSB-uniform samen met talloze andere NSB’ers op het 

balkon van zijn woning. Daar brachten ze aanhoudend met gestrekte arm de groet aan een door de 

straat marcherende groep. Compleet met muziekkorps maakten zij deel uit van een reclamecampagne 

van De Zwarte Soldaat230 die vervolgens door de stad trok231.  

In 1942 verloor Ernst Voorhoeve, de propagandaleider van de NSB en het Departement van 

Volksvoorlichting  en  Kunsten,  de  steun van  de Duitsers. Hij moest opstappen.  Zijn  opvolger  werd  

SS-Obersturmführer Johannes Bernadus Kelderman uit Doetinchem232.  

 

Na de bevrijding werd Kelderman gearresteerd en gevangengezet in het Bewaar- en Verblijfskamp De 

Kruisberg. Vanuit zijn cel stuurde hij brieven233 aan zijn vrouw. Daarin schreef hij onder meer dat hij de 

drie woningen niet had gekocht, maar slechts een aanbetaling had gedaan van 1800 gulden [volgt].  

In een open truck was hij in december 1945 met een aantal andere gevangenen onderweg toen de auto 

in Beek werd aangereden. Daarbij raakte een aantal inzittenden gewond. Kelderman was dusdanig 

gewond dat hij enkele dagen later overleed.  
 
 
  

 
228 In Doetinchem waren bij verkiezingen de confessionele partijen en de SDAP het grootst. De NSB deed er voor 

1940 geen enkele keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.  
229 De Weerbaarheidsafdeling (WA) was de geüniformeerde knokploeg en ordedienst van de NSB.  
230 Het lijfblad van de weerafdeling van de NSB. 
231 Gerritsen, 1942, dagboeken. 
232 Gerritsen, dagboek 14-10-1942. 
233 [Brieven in onderzoek] 
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Tenkinkstraat 22, 24 en 26 

 

 

Het naastgelegen blok van eveneens drie huizen met de huisnummers 

22, 24 en 26 was ook eigendom van Sally Levy. Makelaar Gerrit Jan 

Slijkhuis in Doesburg had als lasthebber van de Haagse makelaar Dirk 

Hidde de Vries van het ANBO het beheer overgenomen.  

Op 9 maart 1943 werden bij notaris R. J. W. Hesselink in Winterswijk234 

de huizen gekocht door de Rijksduitser Aloys Huhn, een schilder uit 

het Duitse Gelsenkirchen235. Hij woonde niet in Nederland maar 

verbleef er op 10 mei 1940236 wel237. Hij betaalde er totaal 18.000 gulden 

voor. Vervolgens verhuurde Huhn de woningen aan de bewoners die 

er op dat moment al woonden.  

               Sally Levy 

 

 

De bewoners waren: 

22: 1937: H. C. Troost  1940-1945:   ? / ?   1945: mr. A. J. M. Sweers (advocaat) 

24: 1937: J. van der Neut 1940-1945: J. van der Neut 1945: J. van der Neut 

26: 1937: A. Grijpma  1940-1945:  ? / ?   1945: R. J. De Vrieze 

 

 

Op nummer 26 woonde aan het einde van de oorlog Roelf. J. de Vrieze, de gemeentesecretaris en 

overtuigd NSB-lid. Hij verhuisde in [19xx] van Huber Noodtstraat 2 naar een van de onteigende 

woningen van Sally Levy. Hij kocht de woning niet, maar huurde deze van Huhn.  

Hoe zag die overeenkomst eruit? Werd er huur betaald en zo ja, hoeveel?  

Huhn regelde in ieder geval niet zelf de huren. Dat deed de NSB-makelaar A. van Bommel uit Wehl. 

De huur bedroeg officieel fl 41,58 per maand.  

Tot 1 februari 1946 ontving Huhn de huren. Die werd toen nog steeds geïnd door A. van Bommel uit 

Wehl. Van Bommel werd na 1 april 1945 geïnterneerd. Zijn beheerder was toen B. J. Berendsen.  

Huhn kreeg na de bevrijding administrateur Sierd Veldman al beheerder toegewezen238.     

Omdat Sally Levy in 1941 was vermoord, was zijn echtgenote Isabella Heilbron voor 2/3 erfgenaam en 

hun beide kinderen Sallo en Johanna voor elk 1/6 deel.  

De Raad van Rechtsherstel in Arnhem besloot dat vanaf 1 februari 1946 mevrouw Levy de huren weer 

mocht incasseren. 

Op 16 februari 1946 kregen zowel de heer J. van der Neut, bewoner van nummer 24, als R. J. de Vrieze, 

van beheerder Sierd Veldman bericht dat zij in het vervolg de huur niet meer over moesten maken naar 

Huhn, maar naar mevrouw Levy. 

 

  

 
234 R. J. W. Hesselink was volgens de officiële gegevens tot 1935 notaris in Winterswijk. [Was uitsluitend zijn naam 

nog verbonden aan het kantoor of was hij (speciaal voor deze gelegenheid (als)nog actief?] 
235 Op dat moment woonachtig op Achternberg 39 in Gelsenkirchen. 
236 Op 5 mei 1945 verbleef hij in ieder geval niet meer in Nederland. 
237 Onduidelijk is op welke wijze en waarom hij in Nederland.   
238 Veldman woonde op Loolaan 5 Doetinchem.  
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De inboedels 
 

Na een arrestatie of na een vertrek van de joodse bewoners werd de 

woning verzegeld. Daarna werd het leeggehaald. De inboedel werd 

opgeslagen in de leegstaande katholieke kerk in de Waterstraat.  

De kerk was eigendom van Kees Misset. Hij had pastoor Amse een 

nieuwe kerk laten bouwen in de wijk de Pas, een gebied dat door 

Misset werd ontwikkeld. Misset wilde de oude kerk afbreken en op 

die plek een bejaardenhuis bouwen. In de kerk werd geregeld 

ingebroken en er werden veel joodse spullen ontvreemd.   

 

Möbel-Aktion 

 

De inboedels waren bestemd voor Duitsland. Door de geallieerde  

bombardementen waren er steeds meer Duitsers zonder huis of 

huisraad. 

 

Veilingen 

 

Ook werden er waardevolle spullen aangeboden bij dubieuze 

veilinghuizen om daar vervolgens te worden geveild. Een van de 

bekendste was het veilinghuis Mak van Waay in Amsterdam. Mak 

van Waay, was de ‘foute’ Simon van Waay, hét adres voor geroofde 

Joodse eigendommen239. 

Op 14 of 15 april 1942 werd daar een antieke 18de eeuwse klok240 

aangeboden241 door Spanjaard.  

De klok was afkomstig van Schulze uit Doetinchem. Hij was 

gevolmachtigde van de rijkscommissaris.  

In april 1942 was al sprake van de Rijksduitser Schulze uit 

Doetinchem. Hij woonde op Pasplein 7242 bij de familie Peese 

Binkhorst243 . Peese Binkhorst was redacteur bij Misset.  

Hoe kwam Schulze aan de klok? En hoe en waarom gaf Schulze de 

klok aan Spanjaard?  

Na de bevrijding stond de klok geruime tijd op het Doetinchemse 

gemeentehuis244.  

Op 1 oktober 1954 werd de klok, die sinds 23 oktober 1947 in 

bruikleen was, door het Gemeentemuseum in Arnhem gekocht van 

het Beheersinstituut. De klok is thans in het museum opgeslagen245  

Peese Binkhorst werd in juni 1945 benoemd als wethouder. 

 

Claims 

https://www.musealeverwervingen.nl/nl/1510/objecten/kunstnijverheid/hecke,-staande-klok-hecke/ 

  

 
239 Zijn broer was anti-Duits en had een veilinghuis in Dordrecht.  
240.Eikenhout met wortelnootfineer, vervaardigd door Koenraad Hecke. 
241 Onder nummer 379. 
242 Huize Binkhorst.  
243 Met echtgenote Hendrika Geertruida van der Sandt (8-6-1927). 
244 Uit correspondentie zou blijken dat de klok wellicht uit Arnhem afkomstig is. 
245 Onder nummer 1056, inventarisnummer GM 06323. 

https://www.musealeverwervingen.nl/nl/1510/objecten/kunstnijverheid/hecke,-staande-klok-hecke/
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De geheime kluis 
 

Toen steeds duidelijk werd dat de bezetter het op de joodse inwoners had voorzien, wendde een aantal 

Joden zich tot Albert en Anton Overling. Vader en zoon vormden de directie van de particuliere bank, 

de NV Overling’s Bank in de Waterstraat. Zij vroegen hen of zij hun geld, goud, juwelen, effecten en 

andere waardepapieren veilig op de bank onder konden brengen om op die manier hun bezit uit handen 

van de bezetter te houden. Overling nam daarop contact op met de Hendrik, Antoon en Gerrit Kolks. 

De drie broers vormden het Aannemersbedrijf Firma gebroeders Kolks. Hij vroeg hen om binnen zijn 

bank een geheime kluis te bouwen ten behoeve van het joodse bezit.  

Die kluis werd vervolgens eigenhandig gebouwd door de drie broers. Om de kennis ervan zo klein 

mogelijk te houden, schakelden zij geen personeel in. 

Bij het bombardement op maandagmorgen 19 maart 1945 werd ook Overling´s Bank zwaar getroffen. 

Het pand stortte volledig in. Daarbij kwamen de vijfjarige Albertje, de huishoudster Bertha Kok en een 

ingekwartierde Duitse militair om het leven. De kluis werd bedolven onder puin. 

Om de inhoud ervan te redden, moest deze zo snel mogelijk worden vrijgemaakt en opengebroken. 

Anton Overling, die na uren graven zwaargewond was afgevoerd, had daarom snel hulp nodig. Dat 

konden alleen de broers Kolks. Terwijl Gerrit Kolks op woensdag nog volop bezig was om het puin 

rond de kluis te ruimen, volgde het tweede bombardement. Daarbij werd Gerrit gedood. Hij werd door 

een bomscherf onthoofd.  

 

De Jokos-dossiers 
 

Uit veel onteigende woningen verdween de inboedel. Een groot deel ervan kwam in nazi-Duitsland 

terecht. Vandaar dat vele voormalige bewoners na de oorlog een claim indienden bij de Bondsrepubliek 

Duitsland. Voor inzage van de dossiers in het Gemeentearchief in Amsterdam is toestemming nodig 

van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.  

 

Casper Jacob Cohen   

Van dit huishouden is een JOKOS-dossier met het nummer 2947 aanwezig. Uit het JOKOS-dossier is 

bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de 

roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1853/18927). 

 

Sallie de Wolff 

Van het huishouden van Sallie de Wolf is een JOKOS-dossier met nummer 11568 aanwezig. Uit het 

JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen 

ingeleverd bij Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 13258/6801). 

 

Abraham Slösser 

Abraham Slösser was de zoon van Salomon Slösser en Naatjen Meijer. Hij trouwde met Sara Jacobs. Het 

echtpaar kreeg drie kinderen. De dochters Naatjen en Roza bleven beide ongehuwd. Het derde kind 

heeft de oorlog overleefd. Van dit huishouden is een JOKOS-dossier met nummer 61532 aanwezig.  

 

B. Heilbron 

7092 B. Heilbron Doetinchem via het ANBO: weiland Terborg, Kosterdijk 11.200 gulden.  

 

Juda Frank 

Geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer c4-csp13a11)- 

Waardevolle voorwerpen ingeleverd bij Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3436/19531)  
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de bevrijding 
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De terugkeer 

 

Na het zwijgen van de wapens en de capitulatie van 

Duitsland bleken zes miljoen Joden vermoord. Slecht 

5000 van de via Kamp Westerbork weggevoerde 107.000 

Nederlandse Joden hadden overleefd.  

Op 15 en 16 juli 1942 waren de eersten gedeporteerd. Op 

13 september 1944 de laatsten. Totaal 93 treinen. Naar 

Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt, Bergen-Belsen of 

andere kampen in Oost-Europa.  

 

Langzaam maar zeker keerden ook in Doetinchem 

joodse inwoners terug. Eerst vanuit hun onderduik-

adressen. Daarna uit de kampen. 

Nadat Dinxpelo was bevrijd, kon ook Maud 

Mogendorff haar onderduikadres verlaten. Ze wist dat 

ze haar ouders niet terug zou zien. Tijdens haar 

onderduik had ze al van het verzet te horen gekregen 

dat ze dood waren.     

Toen ze in Doetinchem aankwam, bleek haar ouderlijk 

huis, Huber Noodtstraat 1, bewoond door NSB’er Van 

Bessem, de directeur van de Kruisberg. De voor haar 

vertrouwde meubels waren verdwenen.  

Dolgelukkig was ze echter toen ook haar beide zussen 

heelhuids terugkeerden. Maar waar moesten ze naar 

toe? Vandaar dat ze bij waarnemend burgemeester Muller aanklopten. Die vond dat de meisjes een 

betrekking moesten zoeken. Op die manier zouden ze dan ook onderdak hebben.  

Van de huisraad werd later de piano teruggevonden in Ruimzicht, het door de Duitsers gevorderde 

gebouw dat als Flugwachkommando dienst had gedaan.    

 

De thuiskomst van de weinige joodse overlevenden was veelal kil en harteloos. Er was amper begrip 

voor hetgeen zij hadden meegemaakt. Eigenlijk was het ook amper uit te leggen. Velen zwegen dan ook 

maar. Ook vaak de jaren erna.     

 

 

Muziek vanwege de bevrijding bij burgemeester Duval Slothouwer voor de deur aan de Varsseveldseweg 

(Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 

 

        Huber Noodtstraat 1, de woning van de 

        familie Mogendorff. In de nok staat  

        Maurice (Maurits) Mogendorff. Anno  

        2021 is er een Duitse bakker gevestigd 
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vervolging, 

schorsing en 

veroordeling 
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Arrestaties 

 

Groepen BS’ers pakten talloze collaborateurs, NSB’ers en vermeende ‘foute’ landgenoten. Uit de 

Achterhoek werden er 1300 opgesloten op De Kruisberg. Een ander deel in Vosseveld in Winterswijk.   

Ook Johan Stap, Wilhelmina Stap-Tolk, Gerrit Stap, Hendrik Lebbink, Annink, Kees Misset, Dinie 

Misset-Hakbijl en Pineke Misset belandden in een cel in het tot Bewaar- en Verblijfskamp omgedoopte 

Kruisberg. Na verloop van tijd werden ze veroordeeld. 

 

 

Johan Kelderman 

 

Na de bevrijding werd Kelderman gearresteerd en gevangengezet op De Kruisberg. In een truck was 

hij in december 1945 met een aantal andere gevangenen onderweg toen de auto in Beek werd 

aangereden. Daarbij raakte een aantal gevangenen gewond. Kelderman was dusdanig gewond dat hij 

op 15 december-1945 overleed.  

 

 

Onderzoek 

 

Na de bevrijding was er onderzoek in de Achterhoek naar de 19 burgemeesters. Ook naar Duval 

Slothouwer. 

Hendrik Muller -eveneens CHU- voor de oorlog locoburgemeester, werd in het district Doetinchem 

gedurende dat onderzoek waarnemend burgemeester tijdens de Bijzondere Staat van Beleg.  

Na onderzoek keerden slechts 10 Achterhoekse burgemeesters op hun stoel terug246. Op 23 juli 1946 kon 

Duval Slothouwer op zijn post terugkeren.  

 

 

Kinderen van NSB-ouders 

 

Twintigduizend NSB-kinderen kwamen in tehuizen terecht, waar ze moesten worden heropgevoed 

onder verantwoordelijkheid van de Stichting Bijzondere Jeugdzorg. In de praktijk kwam het erop neer 

dat ze hard gestraft werden voor het gedrag van hun ouders. In Gelderland waren duizend NSB-

kinderen in tien verschillende tehuizen geplaatst. Eén van de eerste kinderkampen was huis De 

Heidepol, op het terrein van het Koonings Jaght in Schaarsbergen. De ouders mochten hun kinderen af 

en toe een bezoek brengen, wat regelmatig tot emotionele taferelen leidde. 

De Heidepol leek volgens ex-geïnterneerde kinderen meer op een strafkamp met lijfstraffen en 

opsluiting in de kelder. Ook moesten kinderen regelmatig zonder eten naar bed. Er was bovendien 

sprake van geestelijk en seksueel misbruik. 

Nadien werden de kinderen in hun woonomgeving vaak gepest of gemeden door andere kinderen. Dat 

overkwam zelfs kinderen die jaren na de oorlog uit NSB-ouders zijn geboren. Velen hebben daar 

traumatische ervaringen aan overgehouden.  

 
246 Militair Commissariaat, p. 14. 
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het rechtsherstel 
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Recht en rechtvaardig 

 

Elke student rechten leert dat recht niet hetzelfde is als rechtvaardig. Dat de toenmalige overheid had 

bepaald dat na de oorlog de koper en de eigenaar via een minnelijke schikking moesten komen tot 

overeenstemming ten aanzien van teruggave van de panden, was op dat moment de rechtmatige gang 

van zaken. Maar ook toen zal het door velen beschouwd zijn als vorm van onrecht. Want het is 

natuurlijk vreemd dat een rechtmatige eigenaar -voor zover die er nog waren- moest onderhandelen 

met degene die zijn bezit op een onrechtmatige manier heeft verkregen. Temeer daar de aankopen als 

ter kwader trouw aangemerkt kunnen worden.  

Een minnelijke schikking betekende in veel gevallen dat er water bij de wijn gedaan moest worden om 

tot overeenstemming te komen. Dat had in veel gevallen als resultaat dat er geen sprake was van 

volledig rechtsherstel. Tevens betekende het dat de onderhandelingen vaak jaren duurden. Soms tot 

midden Jaren vijftig.  

 

Of er in alle gevallen in Doetinchem volledig rechtsherstel heeft plaatsgehad, is dan ook niet 

aannemelijk. Het zou uitgebreid onderzoek vergen om dat vast te stellen. 

Ten aanzien van de beide transacties waarbij de gemeente was betrokken, heb ik in de digitale archieven 

of opgevraagde en toegezonden dossiers niets aangetroffen waaruit bleek dat er vergoedingen zijn 

betaald ten aanzien van gemaakte kosten (advocaat ed) of compensaties voor ondervonden leed. Het 

onderzoek was echter beperkt en archieven konden niet worden bezocht door de coronamaatregelen    
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de wederopbouw 
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De Boliestraat   

 

 
 

Hoek Simonsplein-Hezenstraat 
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Door de bombardementen op 19, 

21 en 23 maart 1945 en door het 

gebruik van vlammenwerpers 

door Canadese troepen tijdens de 

bevrijding op 2 april 1945 werden 

diverse joodse panden 

beschadigd of totaal vernietigd. 
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Grutstraat 21  

1938 

In 1938 stond op deze plek het pand 

dat eigendom was van Juda Frank. 

Een broer van Thieme Kreuze 

huurde dat van hem en vestigde daar 

het confectieatelier Eltex dat in de 

oorlog werd vernietigd.  

 

 

 

 

 

1945 

Na het bombardement van 23 maart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947 

Citroengarage van Thieme 

Kreuze`(verzet, lid BS) die na de 

oorlog van de Keppelseweg 21 

verhuisde naar dit nieuwbouwpand.  

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de bewoners 
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Het leerlingenprotest 

 

De bevoorrechte Joden van Villa Bouchina 

 

Moedige broer en zus 

 

Velen danken hun leven aan ‘t Mentingslag 

 

‘Ik heb elke dag 4 mei’ 

 

De ontsnapping van Oma Doet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het leerlingenprotest 

Lyceïsten pikken ontslag joodse docenten niet 

 

In de ochtend van dinsdag 26 november 1940 weigeren 

leerlingen na het luiden van de bel om naar binnen te gaan.  

Zij blijven buiten staan om op indrukwekkende wijze te 

demonstreren tegen de schorsing van twee joodse docenten.  
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In het najaar van 1940 begint de Duitse bezetter een reeks van maatregelen te treffen die Joden van de 

rest van de bevolking moet scheiden. Voor 26 oktober 1940 moeten ambtenaren en leraren een 

ariërverklaring inleveren. Wie weigert, wordt op last van de Duitse bezetter ontslagen. Ook docenten 

op universiteiten moeten een ariërverklaring inleveren. Een bekend protest hiertegen is de rede van 

hoogleraar Rudolf Cleveringa voor studenten van de Leidse universiteit. Ook aan de Technische 

Hogeschool in Delft zijn protesten. 

 

 

        De woning van concierge Nieuwenhuis naast het lyceum is door de Duitsers gevorderd. Hij heeft zijn  

        intrek genomen in het 'koepeltje' naast Ruimzicht . Een officier spreekt de manschappen toe. 

        (Jan Massink, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 

 

 

Op 21 november 1940 maken de Duitsers door middel van een circulaire bekend dat Joden geen 

overheidsfunctie meer mogen vervullen. Rector Van der Horst van het Lyceum in de Van 

Nispenstraat krijgt daarom het bericht dat de twee Joodse docenten drs Jaap Cauveren, bijgenaamd 

De Koef, leraar klassieke talen en dr Henri Hoek, docent wis-, natuur- en scheikunde, verwijderd 

dienen te worden. 

Uit protest daartegen staan de leerlingen op dinsdag 26 november voor de school op het trottoir. Zij 

weigeren naar binnen te gaan: indrukwekkend, met gebalde vuisten en tranen in hun ogen. Vanuit de 

lerarenkamer kijken de docenten toe. Onder hen ook Cauveren en Hoek. 

Na enige tijd roept Van der Horst de klassenvertegenwoordigers naar boven en overlegt met hen. Op 

zijn aandringen en op verzoek van Cauveren wordt het protest beëindigd. 

Het Doetinchemse Lyceum is naast het Amsterdamse Vossius College de enige middelbare school in 

Nederland waar geprotesteerd werd tegen het ontslag van joodse docenten. 

De rector moet zich vervolgens in Den Haag melden. Daar volstaan de Duitsers met een uitbrander.  
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De ‘bevoorrechte’ Joden van villa Bouchina 
 

De fraaie villa staat er tegenwoordig nog vrijwel net zoals tijdens de eerste twee jaren 

van de bezetting. Toen was de woning eigendom van de gereformeerde gemeente en 

werd het bewoond door dominee Meesters. Maar nadat hij wegens anti-Duitse 

uitlatingen was gearresteerd, stond de pastorie leeg. Kort daarop namen Joden er 

hun intrek die bijzondere bescherming genoten van NSB-leider Mussert. Dat bleek 

echter maar tijdelijk. 
 

 
door Karel Berkhuysen 

 

e villa met de naam Bouchina aan de Dominee van Dijkweg is eigendom van de 

gereformeerde kerk. De bewoner van de pastorie is dominee Johan Meesters. In de kerk aan 

de Nieuweweg waar hij preekt, maakt hij geen geheim van zijn anti-Duitse gevoelens en zijn 

sympathie voor het koninklijk huis. Als dat ook de Duitsers ter ore komt, wordt hij op 11 september 

1942247 opgepakt en naar Kamp Amersfoort gebracht. Daar overlijdt hij op 15 oktober door 

ontberingen. 

Voor het leegstaande huis wordt als snel een nieuwe bestemming gevonden: een joods tehuis. Want 

niet alle joodse Nederlanders worden gedeporteerd. Een deel geniet bijzondere bescherming. Een 

bevoorrechte positie van regeringswege die zij te danken hebben aan hun voormalige lidmaatschap 

van de NSB, hun maatschappelijke betekenis voor het land of het feit dat zij kunstenaar zijn. Ruim 

 
247  Mogelijk werd Meesters al op 9 augustus 1942 gearresteerd tijdens een bezoek aan Rotterdam. 

D 

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/meesters
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zevenhonderd joden voldoen aan die criteria. Ze worden op basis van de Lijst Frederiks 

ondergebracht in kasteel Schaffelaar en Huize De Biezen in Barneveld. Ook NSB-leider Anton Mussert 

wil een aantal joden behoeden voor deportatie. Zijn lijst bevat de namen van 64 joden. De bedoeling is 

dat zij in het Joodsch Tehuis Doetinchem hun intrek nemen. 

In de stad worden daar twee panden voor gereserveerd: de woning aan de Dokter Huber Noodtstraat 

4248 en Villa Bouchina. De villa wordt onder meer met tweepersoonsstapelkribben ingericht om de 64 

mensen te herbergen. Tevens krijgt het huis een uitbouw om de keuken te vergroten. De Inspecteur 

van de Volksgezondheid vindt echter dat het huis te klein is voor zoveel mensen. Vandaar dat hals 

over kop ook de woning aan de Dokter Huber Noodtstraat wordt ingericht. 

Burgemeester Duval Slothouwer benoemt Dirk Spanjaard als toezichthouder. Als het huis klaar is, 

krijgt Spanjaard, een voormalig burgemeester uit Nederlands-Indië, bericht dat er slechts dertig 

mensen naar Doetinchem komen. Een aantal dat geheel kan worden ondergebracht in Villa Bouchina. 

Op 27 februari 1943 arriveren de eerste bewoners. 

Daarna volgen anderen, onder meer de in Zutphen 

geboren en bekende Illustrator Jo Spier met zijn 

echtgenote Tineke en drie kinderen. Ook komt een 

vrouw waarvan de niet-joodse man met het 

nazistische Nederlandsche Legioen aan het 

oostfront vecht. Zij zingt voortdurend Duitse 

liedjes. Volgens haar om haar man te steunen. Ze 

wekken echter grote ergernis op bij de overige 

bewoners.  

Uiteindelijk telt het huis negen bewoners. Het gezin 

Spier en de overigen hebben een eigen slaapkamer. 

Ze mogen het pand niet verlaten.  

Het verblijf is echter maar voor korte duur. De Duitsers hebben andere plannen. Op 17 april ontvangt 

Spanjaard een telegram van de Joodsche Raad in Amsterdam, waarin staat dat vier bewoners zich zo 

snel mogelijk moesten melden bij de Zentrallstelle für Judische Auswanderung in Amsterdam. 

Op dinsdag 20 april 1943 hebben alle bewoners de villa verlaten. Ze worden naar Westerbork 

gebracht. Na enkele dagen volgt er een deportatie naar het Tsjechische concentratiekamp 

Theresiënstadt. Ook daar krijgt de Bouchina-groep bescherming, evenals de joden uit Barneveld. 

Jo Spier verleent er artistieke diensten aan de Duitsers. Hij heeft de functie Werkstattleiter van de 

Kunstgewerbe en woont daarom met zijn gezin in een eigen huisje: Werkstatte Q 209, met een woon-

/slaapkamer, een halletje en een badkamer. 

Twee andere voormalige Bouchina-bewoners worden na enige tijd gedeporteerd naar een ander 

concentratiekamp. Daar overlijden ze. Een ander sterft na een deportatie op 9 maart 1944 in 

Auschwitz. De overigen overleven.  

 

Als Jo Spier na de bevrijding in 

Nederland terugkeert, krijgt hij de 

nodige kritiek over zijn mede-

werking met de Duitsers. In 1951 

emigreert hij daarom naar de 

Verenigde Staten. 

 

 

Een tekening van Jo Spier  

van een bevrijdingsfeest 

  

 
248 Eigenaar van de woning was Saartje Mogendorff-de Jong. 

 

Tineke en Jos Spier 

 

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/spier
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Moedige broer en zus | Annie en Johan Lebbink 

 
In het centrum van Doetinchem 
vonden vijf Joden onderdak.  
Dankzij een moedige broer en zus 
 
 

                             Door Karel Berkhuysen 

 
 

nnie Lebbink en haar broer Johan bezitten 

een tabakszaak in de Heezenstraat. Nadat 

hun ouders zijn gestorven, hebben zij de 

zaak voortgezet.  

Als zij zien hoe in het najaar van 1941 joodse 

inwoners worden opgepakt, ervaren ze dat als een 

groot onrecht. Evenals Wim Lindenhovius, de zoon 

van hun buren, sluiten ze zich daarom aan bij een 

verzetsgroep die onder leiding staat van huisarts 

Libbe Tjalma. Ook belastingambtenaar Cees Polak 

maakt daar deel van uit. 

Een van hun taken is het onderbrengen van 

onderduikers. Ze worden meestal per fiets naar 

boerderijen in de omgeving gebracht. Maar de groep 

biedt ook zelf onderdak. Een aantal joden houdt 

zich schuil in het huis van Cees Polak aan de 

Lijsterbeslaan. En bij Annie en Johan woont het 

joodse echtpaar Meylers uit Aalten. Na enige tijd 

vertrekt het paar echter naar een volgend adres. 

Daarna komt mevrouw Jacob-Zendijk. En ook 

Michel Groenteman uit Amsterdam vindt er 

onderdak. Zijn 5-jarig zoontje Samuel is 

ondergedoken op een boerderij in Halle. Daar wordt hij Robbie genoemd. 

De Duitsers ontdekken hem op 15 augustus 1944. Tijdens een onderzoek in Arnhem constateren ze dat 

hij is besneden. Ze gaan er daarom van uit dat hij joods is, zodat ze terugkeren naar de boerderij om 

de boer nader aan de tand te voelen. Aanvankelijk laat de boer niets los. Vervolgens dreigen ze zijn 

boerderij in brand te steken als hij blijft zwijgen249. Daarop vertelt hij dat Samuels vader in het huis 

van Lebbink in de Doetinchemse Heezenstraat te vinden is. 

Als daar even later een Duitse auto stopt, is Annie is niet thuis. Johan wel, evenals Michel Groenteman 

en Henriëtte Jacob. Militairen stormen via de winkel het woonhuis binnen. Henriëtte holt echter net 

op tijd naar het schuurtje achter het huis waar ze zich onder een stapel zakken verstopt. Michel 

Groenteman weet zich niet meer op tijd te verbergen. 

 
249Een andere versie vertelt dat er op de boerderij meerdere Joden ondergedoken zaten.  

A 

 

 

 

Annie Lebbink. 

(privécollectie Sonja Heuvelink-Lebbink) 
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De Duitsers doorzoeken het schuurtje, maar 

ontdekken Henriëtte niet. Ook de naastgelegen 

schuur van Lindenhovius wordt doorzocht. 

Daar heeft Wim een aantal stenguns verborgen. 

Maar ook de wapens worden niet ontdekt. Na 

enige tijd vetrekken de Duitsers en nemen 

Michel en Johan mee. 

Als Annie thuiskomt, vertelt Henriëtte huilend 

wat er is gebeurd. Annie realiseert zich dat ze 

niet meer in het huis kunnen blijven. Ze gaat 

naar Lindenhovius. Wim regelt nog diezelfde 

avond een ander onderkomen. In eerste 

instantie vindt Henriëtte onderdak bij de 

directeur van de Rotterdamsche Bank, Piet van 

de Berg, een paar huizen verderop. 

Annie slaapt die nacht bij Lindenhovius. De 

volgende morgen om vijf uur haalt ze haar fiets 

op en vertrekt ze naar familie in Almelo. Daar 

blijft ze drie weken. Dan wordt ze opgehaald 

door Kees Polak die meldt dat de kust weer 

veilig is. Als ze thuiskomt, blijkt haar bed 

beslapen. Waarschijnlijk door een Duitser die 

haar heeft opgewacht. 

Johan is na de arrestatie naar Arnhem overge-

bracht. Vervolgens naar Kamp Vught. Daarna wordt hij naar concentratiekamp Sachsenhausen 

gebracht. Samuel wordt evenals zijn vader naar een kamp gebracht. Daar komen beiden om het leven. 

In november 1944 vraagt Cees Polak aan Annie of zij opnieuw een onderduiker onderdak wil bieden. 

Het gaat om de 14-jarige Robbie Cohen uit Amsterdam. Ondanks de eerdere inval neemt Annie de 

jongen in huis. ’s Nachts verdwijnt hij door een luik van een schuilhok op de vliering, boven de 

kolenkit. Totdat de stad wordt bevrijd. 

Johan is via Buchenwald in het Oostenrijkse strafkamp Mauthausen terechtgekomen. Ook daar gloort 

de bevrijding. Maar Johan haalt het niet. Op 13 april 1945 overlijdt hij. Drie weken voor het einde van 

de oorlog. 

 

 

 

Bezoek na 61 jaar 
 

Rob Cohen emigreerde na de 

oorlog naar Israël. Daar stichtte 

hij een gezin dat in 2006 

Doetinchem bezocht. Ook het 

onderduikadres in de 

Heezenstraat werd bekeken. 

Annie Lebbink hebben ze niet 

meer kunnen ontmoeten. Zij was 

een jaar eerder op 93-jarige 

leeftijd overleden.  

 
 

Johan Lebbink 

(privécollectie Sonja Heuvelink-Lebbink) 
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Yad Vashem-onderscheiding 

 

 

Annie en Johan Lebbink hebben vijf Joden in 

hun huis in de Heezenstraat onder laten 

duiken. In 2009 werd daarom aan Annie de 

Yad Vashem-onderscheiding toegekend.  

Het is de hoogste onderscheiding die de 

staat Israël kent. De toekenning was 

postuum, want ze was vier jaar eerder 

overleden. Daarom werd de onderscheiding 

uitgereikt aan haar dochter Sonja 

Heuvelink-Lebbink. 

Daarnaast werd de naam van Annie Lebbink 

gegraveerd op de eremuur van de Tuin der 

Rechtvaardigen van Yad Vashem in 

Jerusalem. 

 

De onderscheiding gaat gepaard met de 

eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren. 

Een titel die wordt verleend aan diegenen 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog met 

gevaar voor eigen leven Joden hebben 

beschermd of gered. Van de twintigduizend 

onderscheidingen die er wereldwijd zijn 

verleend, zijn er vijfduizend in Nederland 

uitgereikt. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Annie Lebbink 
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Velen danken hun leven aan ’t Mentingslag 

De gemeente Doetinchem heeft de historische boerderij ’t Mentingslag gekocht. Daardoor is de 
bouw van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis op die plek weer een stap dichterbij gekomen. De 
voormalige pachtboerderij van De Kemnade blijft echter gespaard. Het met veel liefde 
onderhouden pand uit 1783 draagt een historie van tweeëneenhalve eeuw met zich mee. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld vonden velen er een veilig onderduikadres. 
 

 
Door Karel Berkhuysen 

 
ijdens de oorlog woonden Marinus en Geertruida Bulterman op de boerderij. Daarnaast kende 

het huis echter nog talrijke andere bewoners. Mensen waarvan het beter was dat niemand wist 

dat zij er verbleven. Joden onder andere, waaronder Adolf Heilbron250 en zijn zoon. Verborgen 

in een ruimte van zes vierkante meter tussen de zolder en een slaapkamer. Een verblijf van amper 

vijftig centimeter hoogte dat uitsluitend te bereiken was door het verwijderen van een paar 

losliggende planken op de zolder. Daar werd vervolgens een zware kist bovenop geplaatst. Diverse 

keren doorzochten Duitsers de boerderij. Degenen in de ruimte beleefden dan angstige momenten als 

ze boven hun hoofden de voetstappen en de gesprekken hoorden. Telkens bleven ze echter onontdekt. 

Dat gold ook voor de geallieerde piloten die er eveneens een veilige onderduikplek vonden. Marinus 

en Geertruida spraken geen Engels. Vandaar dat dokter Blokhuis geregeld langskwam. Hij nam dan 

telkens boeken mee zodat de onderduikers wat te lezen hadden. 

In 1985 werd het echtpaar Bulterman voor hun moedige gedrag beloond met een Yad-Vashem-

onderscheiding. Postuum, want ze waren inmiddels overleden. Uit handen van de ambassadeur van 

Israël en Tweede Kamervoorzitter Dolman nam hun zoon Willem de oorkonde in ontvangst.   

 
250 Veehandelaar Adolf Heilbron van de Wijnbergseweg. Familielid Harry Heilbron (vriend van Jenny 

Mogendorff) ontkwam naar Zwitserland. Andere familieleden zaten ondergedoken in een hol in het Assinkbos 

bij Eibergen, maar werden verraden. Zij werden vermoord in Sobibor. Alex Heilbron en zijn vrouw (makelaar 

van de Keppelseweg) zaten ondergedoken bij de familie Rozeboom aan de Patrijslaan. Bij dat gezin met twee 

jonge kinderen zat ook nog een joods meisje ondergedoken.   

T 
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‘Ik heb elke 

dag 4 mei’ 

Maud 

Mogendorff  
 

 

      Door Karel Berkhuysen 

 

n 1895 begint Maurits Mogendorff een meubelzaak: Fimodo,  

Firma Mogendorff Doetinchem. In de Gart Seevinckgang is een  

werkplaats en in de Boliestraat een winkel. Later gaan ook zijn  

drie zoons Justus, Charles en Henri in het bedrijf werken. 
 

. 

 

                                      De Boliestraat. Rechts de winkel van Mogendorff. In de  

                                       aangrenzende Gart Seevinckgang is de meubelfabriek  

 

 

 

 

 

I 
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Justus Mogendorff en Marianne Mogendorff-Zendijk              Jenny, Sonja en Maud in de tuin achter hun 

huis251 

 

 

Justus trouwt met Marianne Zendijk. Als hun dochter wordt geboren, noemen ze haar Sonja. 

Nadat ze zijn verhuisd naar de door Maurits Mogendorff -oftewel Maurice- gebouwde woning aan de 

Dokter Huber Noodtstraat, wordt Jenny geboren. Vervolgens ziet in 1929 Maud het levenslicht.  

Het gezin leeft volgens traditionele joodse regels en voert een zogeheten kosjere huishouding. 

Maud geniet van een fijne, onbezorgde en beschermde jeugd. Ze heeft zowel joodse als niet-joodse 

vriendjes. Ook kan ze het goed vinden met haar nichtje Betty, de dochter van oom Charles en tante 

Reintje. De meisjes doen vaak mee met optochten in de stad. Onder toeziend oog van Justus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud, moeder Marianne en Sonja: met davidsster 
  

  

 
251 Op de achtergrond het postkantoor, het huidige Stadsmuseum.  
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Maud gaat naar de Plantsoenschool. En vakanties worden onder meer aan zee doorgebracht. 

Op 1 september 1939 valt het Duitse leger Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is een feit. De 

familie Mogendorff is op de hoogte van de vervolging van Joden in nazi-Duitsland. Dat weten ze 

onder meer van Duitse Joden die hun land zijn ontvlucht. 

Ook op een boerderij in Langerak zijn twee Duitse jongens opgevangen. Ze komen geregeld bij Maud 

spelen. 

 

De angst bij het Joodse deel van de Nederlandse bevolking voor een Duitse inval is dan ook extra 

groot. Er is echter volop vertrouwen dat de Nederlandse verdediging, waaronder de IJssellinie, een 

opmars van de Duitsers zal weerstaan. 

Als de dreiging van een Duitse inval toeneemt, verhuist het gezin Mogendorff, evenals vele anderen, 

daarom tijdelijk naar Arnhem. Als echter op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland daadwerkelijk 

binnenvallen, is het gezin thuis. 

 

Justus Mogendorff is commandant bij de Burgerwacht. Tijdens de inval heeft hij een kans om te 

vluchten voorbij laten gaan. "Mijn vader ging toen naar Scheveningen", verzucht Maud. "Hij had daar 

de mogelijkheid om naar Engeland te gaan, maar hij kwam terug naar Doetinchem. Hij wilde zijn 

gezin niet in de steek laten." 

 

Al snel voeren de Duitsers allerlei anti-Joodse maatregelen in. Zo verplichten ze Joden om een 

davidsster te dragen. 

Vervolgens moeten Joodse kinderen apart naar een Joodse school. Ook Maud. Zij moet naar Arnhem. 

Totdat dat ook niet meer wordt toegestaan. "Maar mijn moeder zei altijd: als ze ons maar bij elkaar 

laten. Dan gaat het wel." 

Op 8 oktober 1941 is de eerste grote razzia in Doetinchem. "Mij vader was gewaarschuwd en was 

ondergedoken in Eindhoven. Maar hij kon niet tegen het binnen zitten en kwam daarom na enige tijd 

terug." 

 

Jenny (15 jaar), Maud (12) en Sonja (18) (vlnr) 
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In april 1942 valt er een oproep in de bus: Justus en 

Marianne moeten zich met hun drie dochters melden 

in Vught. "Mijn ouders wilden niet onderduiken en we 

zouden ons gaan melden." 

Maar dan wordt de twaalfjarige Maud ziek. "Onze 

huisarts, dokter Blokhuis, zei toen tegen mijn ouders 

dat als ik meeging ik zo'n lange treinreis niet zou 

overleven. Daarom ben ik naar een onderduikadres in 

Eindhoven gegaan. Ook Sonja en Jenny doken onder." 

Haar ouders reizen per trein naar Vught. Vervolgens 

worden ze naar kamp Westerbork gebracht. 

 

In april 1943 wordt het laatste Joodse gezin uit 

Doetinchem gedeporteerd. Joodse winkels en huizen 

worden leeggehaald of geplunderd. Vervolgens 

worden de panden verkocht. 

Enkele maanden later krijgt Maud op haar onderduik-

adres bezoek van hun Doetinchemse buurman Piet 

van de Berg, de bankdirecteur van de Rotterdamsche 

Bank. Hij maakt deel uit van het verzet. "Hij vertelde 

dat mijn ouders waren overleden. Ze waren naar het concentratiekamp Sobibor gedeporteerd en daar 

zijn ze op 11 juni vergast. Ik kon dat eigenlijk niet geloven. Maar het was wel zo." 

Na negen maanden wordt de schuilplaats van Maud te gevaarlijk omdat drie zoons van het echtpaar 

deel uitmaken van het verzet. Ze krijgt een nieuw onderduikadres. Eerst in Doetinchem en daarna in 

Gendringen. Het vervoer gebeurt ’s nachts op de fiets door een verzetsman. 

Drie maanden later krijgt ze wederom een nieuw duikadres: in Sinderen. Vervolgens belandt ze in een 

zogeheten pilotenhut in het Idinkbos. "Daar zijn Sonja en Jenny toen ook even geweest. Maar de hut 

werd ontdekt door een zoontje van een NSB'er. Een dag later was er een inval van veertig man van de 

Grüne Polizei, maar we waren kort ervoor vertrokken. Net op tijd...". 

Maud wordt naar Dinxperlo gebracht. Naar een huis pal tegenover het grenskantoor. Daar blijft ze 

negen maanden. Totdat het dorp na dagenlange beschietingen op 29 maart 1945 door Britse troepen 

wordt bevrijd. 

Na hereniging met Sonja en Jenny in Westendorp keren ze te voet terug in het kort voor de bevrijding 

gebombardeerde Doetinchem. Ook de meubelwinkel ligt in puin. Hun ouderlijk huis blijkt bewoond 

door de directeur van De Kruisberg. 

"We hadden natuurlijk niets meer. Geen huis, geen spullen en geen geld. We zijn toen naar de 

burgemeester gegaan om hem om een onderkomen te vragen. Hij zei toen dat we maar ergen in dienst 

moesten gaan." 

Hun piano vinden ze terug in Ruimzicht. De Duitsers die er verbleven hebben er naar hartelust op 

gespeeld. 

Uiteindelijk vinden ze onderdak in een leegstaand huis van een NSB'er aan de Spinbaan. "Daar zaten 

ook Engelsen in en een student. Later kwamen daar ook een oom en tante met hun kinderen bij. Zij 

hadden concentratiekamp Bergen-Belsen overleefd." 

Van de 180 Doetinchemse Joden overleefden 125 de oorlog niet. "Daaronder ook familieleden van ons. 

Uiteindelijk was meer dan de helft van de familie er niet meer." 

Dat was voor Maud een reden om haar Joodse geloof af te zweren. "Ik geloof nergens meer in. Als er 

echt een god bestaat dan had die niet laten gebeuren wat er nu gebeurd is." 

Voor haar eindigde de oorlog niet in 1945. 

"Je wordt elke dag herinnerd aan de oorlog. Wij hebben altijd 4 mei." 

  

 

     Maud (r) met haar Eindhovense onderduik- 

     familie. (De foto is in 1948 gemaakt) 
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De ontsnapping van Oma Doet 
 

 

 

Als een van de weinige  

Doetinchemse Joden overleefde  

Zelma Philips de oorlog.  

Dankzij een Gronings domineesgezin 

 

 

Door Karel Berkhuysen 

  



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   et is zaterdagmiddag 3 oktober 1942 als om vier uur de voordeurbel klinkt van de woning 

   in de  Ernst Casimirlaan 4a  in Groningen. Grietje, de veertienjarige dochter van dominee  

   Binne Roorda, doet de deur open. Op de stoep staat een vrouw met een kind. Het zijn   

   Aletta van Dam-Philips en haar zesjarige zoontje Jacob.  Ze vraagt naar meneer Roorda. 

Als Grietje zegt dat hij niet thuis is, vraagt ze of ze binnen mag komen om op hem te wachten. Dat 

mag. 

Grietje is een van de vijf kinderen van Binne Roorda. Ze heeft twee zussen, Foekje en Ytje, en twee 

broers: Gerrit en Philip. Hun moeder Pietje is na de laatste bevalling aan kraamvrouwenkoorts 

overleden. Daarna is Maaike de Zoete als huishoudster bij hun komen wonen. De kinderen noemen 

haar Juf. 

Alletta is getrouwd met Aalje. Zij hebben enige tijd geleden te horen gekregen dat wanneer ze snel 

onder zouden moeten duiken, ze zich konden melden bij dominee Roorda  

 

 

 
 

Foekje, Gerrit, Binne , Ytje, Philip en Grietje Roorda (vlnr) 

  

H      
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Als Binne Roorda na enige tijd thuiskomt, schrikt hij als hij 

Aletta en haar zoontje ziet. Hij realiseert zich onmiddellijk 

waar het om gaat. 

’s Avonds belt ook Aalje aan. Hij heeft hun zoon Benjamin 

van twaalf bij zich. Ze hebben tijdens de wandeling naar de 

woning hun gele sterren afgedaan. Binne zegt dat ze met het 

hele gezin kunnen blijven. 

 

Oma Doet 

 

Een jaar eerder, op 8 oktober, is in de Achterhoek de eerste 

razzia. Er is onder meer een inval door de Grüne Polizei bij 

landhuis Het Kervel in Hengelo, eigendom van Alleta’s 

ouders. In de kelder wanen zich veel Joden veilig. Als echter 

een groep toevallig buiten is, worden ze gearresteerd. 

Aletta’s overgrootvader Louis Philips en haar opa Philip 

worden afgevoerd. De beide andere zoons van Louis, Jacob 

en Simon zijn dezelfde dag al elders gearresteerd. Ook in 

Doetinchem worden die dag Joodse mannen opgepakt. 

In de nacht van 17 op 18 november 1942 volgt daar een 

tweede grote razzia. Daarbij worden 57 Joden thuis 

gearresteerd. Ze worden naar de Sociëteit in de Grutstraat 

gebracht, 's ochtends vroeg met de GTM-tram naar Dieren en 

daarna met de trein naar Kamp Westerbork. Onder hen 

bevindt zich ook Jacob Philips, de vader van Aletta. Zijn 

vrouw Zelma wordt niet gearresteerd. Zij doet voorkomen 

alsof ze een aanval van ischias heeft. Dat speelt ze zo goed 

dat ze niet meegenomen kan worden. Ze wordt opgenomen 

in het ziekenhuis. 

Niet veel later is ze echter verdwenen. Haar verdwijning 

wordt op 4 december bij de politie gemeld. Die stelt 

vervolgens een onderzoek in. Tijdens dat onderzoek 

verklaart haar behandelend arts Jan Houtsma (senior) dat ze 

waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd. Geen vreemd 

antwoord want in de nacht van de razzia werd ook de joodse 

Betje Hartog door buren bewusteloos op de keukenvloer 

aangetroffen met twee gasslangen in haar mond. Vrienden 

bleven die nacht bij haar waken zodat ze overleefde252. 

Maar Houtsma weet dat Zelma geen zelfmoord heeft 

gepleegd, maar vanuit haar ziekenhuisbed een brief heeft 

gestuurd naar de heer en mevrouw Van Dam in Groningen, 

de schoonouders van Aletta. Zij zijn nog niet ondergedoken. 

Via hen hoort ook Binne Roorda van Zelma's nijpende 

situatie. Hij besluit daarop om haar op te halen. 

Als Binne Roorda in Doetinchem bij het ziekenhuis aankomt, 

hoort hij dat de Duitsers die het bewaken ’s middags samen 

met het ziekenhuispersoneel een theepauze hebben. In die 

pauze vertelt hij Zelma dat ze onmiddellijk met hem mee 

moet gaan. Dat doet ze, en niet veel later staan beiden op het 

 
252 Vijf maanden later stierf Betje Hartog in een gaskamer van vernietigingskamp Sobibor. 

 

               Binne Roorda 

 

     Zelma Philips-Stoppelman 

 

              Johan Philips  
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treinstation. Ze zijn net op tijd voor de trein naar 

Arnhem. Kort daarna wordt het station afgesloten en 

wordt iedereen gecontroleerd. 

In Arnhem blijven Binne en Zelma een paar dagen bij 

familie van Binne, oom Lieuwe. Daarna stappen ze, 

apart van elkaar, in de trein naar Groningen die vol zit 

met Duitse soldaten. Zelma heeft daarbij het geluk dat 

ze er niet joods uitziet. Ze komen dan ook veilig in de 

Ernst Casimirlaan aan. Daar wordt ze al snel door 

iedereen Oma Doet genoemd, omdat ze in Doetinchem 

woont. 

 

De ouders van Aalje en hun nicht Roza Lazarus wonen 

ook in de stad Groningen. Roza verzorgt het oude paar. 

Ze hebben een zogeheten Sperre die voorkomt dat ze 

worden opgepakt. Binne Roorda beseft echter maar al te 

goed dat dat slechts een kwestie van uitstel is. Op een 

avond in maart 1943 haalt hij hen met Gerrit, Grietje en Foekje op. Ook zij krijgen onderdak in zijn 

woning. Van het verzet krijgen ze voedselbonnen. Voor vijftien mensen eten kopen in een winkel zou 

immers te veel opvallen. 

Hoe zal met haar man Jacob en haar zoon Johan gaan, vraag Zelma zich af. 

Ze weet niet dat Jacob na de razzia naar Kamp Westerbork is gebracht en op 12 december 1942 is 

gedeporteerd naar Auschwitz. Daar is hij drie dagen later vermoord: 62 jaar oud. 

Johan is op 1 september 1942 in een werkkamp in Ruinen geplaatst en een maand later, op 2 oktober 

naar Westerbork gebracht. Daarna kwam hij in het werkkamp Monowitz bij Auschwitz terecht. Daar 

sterft hij op 28 februari 1943, op 38-jarige leeftijd. 

 

 
 

Het onteigende en leeggehaalde pand van Philips in de Hamburgerstraat  

(Jan Massink, Ergfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)   

 

Jacob Philips (Benjamin van Dam) 
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De inval 

 

In de nacht van 6 op 7 februari 1944 wordt er hard op de 

voordeur gebonsd. Duitsers! Ze slaan een ruitje kapot en 

gooien een traangasgranaat naar binnen. Philip en Gerrit 

verstoppen zich vliegensvlug in een schuilplaats, een 

afgetimmerde ruimte tussen de slaapkamer en de onder-

liggende woonkamer. Hun zussen schuiven er een plank 

voor. De acht joodse onderduikers zitten achter een 

boekenkast, onder het schuine dak in de voorste slaap-

kamer. 

Dan stormen de Duitsers het huis binnen. Ze hebben het 

traangas gebruikt omdat ze ervan uitgaan dat op die 

manier degenen die zich hebben verstopt wel tevoorschijn 

zullen komen. Dat gebeurt niet. De joodse onderduikers 

krijgen frisse lucht door een gat in de muur van een steen 

die is verwijderd. 

Een Duitser kijkt boven vluchtig rond en ziet niemand. Vanwege het traangas vertrekt hij daarop snel. 

Binne Roorda wordt tussen Duitse soldaten weggevoerd. Grietje rent er achteraan. "U mag mijn vader 

niet meenemen! U mag mijn vader niet meenemen!", roept ze. 

De Duitsers brengen hem naar Het Scholtenhuis aan de Grote Markt, het beruchte hoofdkwartier van 

de Sicherheitsdienst. Daar ondervindt hij de martelpraktijken van de SD.  

Daarna wordt hij opgesloten in het Huis van Bewaring. Diverse keren halen de Duitsers hem uit zijn 

cel om hem opnieuw naar Het Scholtenhuis te brengen om hem nogmaals te verhoren en te martelen. 

Telkens als hij weer terugkomt in zijn cel wordt hij door medegevangenen geholpen en verzorgd. 

De Duitsers doorzoeken opnieuw zijn woning aan de Ernst Casimirlaan. De onderduikers zijn echter 

vertrokken en naar veiliger adressen gebracht. Ook Philip en Gerrit zijn ondergedoken. 

 

De bevrijding 

 

Binne Roorda wordt een aantal weken in het Huis van Bewaring in Groningen gevangengehouden. 

Daarna wordt hij met een transport op 17 maart 1945 per trein naar concentratiekamp Neuengamme 

afgevoerd. 

Als dat kamp vanwege de naderende geallieerden een maand later wordt ontruimd, belandt hij in een 

nabijgelegen subkamp, Sandbostel. Daar sterft hij eind april 1945 door uitputting. 

Hij redde met zijn gezin acht leden van de familie Philips en Van Dam. Zij overleven de oorlog. 

Dat blijkt niet het geval voor veel familieleden. Na de bevrijding wordt duidelijk dat 120 van hen in 

Auschwitz, Mauthausen en Sobibor zijn vermoord.  

 

 

__________________________________ 

Vermoorde familieleden uit de joodse gemeente Doetinchem: 

Jacob Philips, Johan Philips, Sebilla Philips-Jacob, Alex Philips. 

Familie uit Hengelo (G):  

Louis Philips, Billa Philips- Baer, Philip Philips, Simon Philips, Jacob Philips, Mina Philips. 

 

Foto's: collectie Ytje Stevens-Roorda 

 

Lees meer: op de websites van Ytje Stevens-Roorda en over Het Kervel. 

Artikel mede op basis van interviews van Ytje Stevens-Roorda, kleindochter van Binne Roorda  

 

Maaike de Zoete 

 

http://www.drijfveren.info/
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Van de 180 leden van de 

joodse gemeente Doetinchem 

overleefden 125 de oorlog niet 
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de slachtoffers 
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De slachtoffers van de joodse gemeente Doetinchem  
(De toenmalige gemeenten Doetinchem, Gaanderen, Wehl, Zelhem en Hummelo & Keppel) 

 
 

 
 naam     plaats geboren   overleden leeftijd waar 

      

 

 Aleksandrowicz-Groonheim, Johanna  5-2-1899  31-8-1942 43 Auschwitz 

 Aussen, Karl   Zelhem 4-2-1910  15-11-1941 31 Mauthausen 

 Aussen-Winter, Lina  Zelhem 1-9-1884  25-1-1943 58 Auschwitz 

Andriesse-de Wolff, Helena       Auschwitz 

 Berlijn, Abraham Samuel   12-4-1923 31-3-1944 20  Midden-Europa 

 Berlijn, Elisabeth    26-8-1908  

 Berlijn, Jacob      8-1-1883  

 Berlijn, Johanna    10-11-1906  

 Berlijn-Fuldauer, Lina   13-8-1920 x-1-1943 

 Berlijn, Louis     3-12-1876  

 Berlijn-de Bruin, Sophie   19-4-1878  

 Berlijn, Nathan    11-12-1914 28-2-1942 28 Auschwitz 

 Berlijn, Sallij      27-11-1942 56 Auschwitz 

 Blitz, Maria        Wehl 31-5-1912 27-11-1942 30 Auschwitz 

 Buuren, Joseph van      Wehl 4-4-1876  27-11-1942 66 Auschwitz 

 Buuren, Elizabeth (Liesje)      Wehl   27-11-1942 31 Auschwitz 

 Cauveren, Jacob Jozef   6-5-1919  29-10-1941 22 Mauthausen 

 Cauveren, Jonas Efraim   17-3-1883 28-5-1943 60 Sobibor 

 Cauveren-de Vries, Bertha   3-9-1892  28-5-1943 50 Sobibor 

 Coeverden, Eleazarus Leo Nathnaël van 20-1-1911 28-5-1943 31 Sobibor 

 Coeverden-Berlijn, Eva van  16-10-1912 28-5-1943 30 Sobibor 

 Coeverden, Julia Louise Elisabeth van 16-4-1942 28-5-1943   1 Sobibor   

 Cohnen-Defries, Adele   28-2-1882 26-2-1943 60 Auschwitz 

 Cohen, Carla Jetjen   30-6-1935 11-6-1943   7 Sobibor 

 Cohen, Caspar Jacob   23-8-1897 19-7-1943 45 Sobibor 

 Cohen-Jacobs, Jetjen   16-6-1901 11-6-1943 41  

 Cohen, Jozef Louis   29-1-1923 31-3-1944 21 Polen  

 Cohen, Jacob Casper   5-7-1926  9-7-1943  17 Sobibor 

 Cohen, Louis Casper   30-6-1935 11-6-1943   8 Sobibor 

 Cohen, Eddy    14-1-1928 27-11-1942 14 Auschwitz 

 Cohen, Levie    31-5-1888 27-11-1942 53 Auschwitz 

 Cohen-van Vliet, Anna Elisabeth  16-6-1897 27-11-1942 45  

 Essen, Samuel van     27-11-1942 61 Auschwitz 

 Essen-Heilbron, Jetta Carolina van  22-2-1888 27-11/12-1942 54 Auschwitz 

 Essen, Lehman van   17-7-1917 9-4-1943  25 Sobibor 

 Essen, Sophia Betjen   10-6-1918 27-11-1942 24 Auschwitz 

 Essen, Salomon (Sallo)   19-6-1922 28-2-1943 20 Auschwitz 

 Frank, Juda    9-12-1875 27-11-1942 66 Auschwitz 

 Godschalk, Jacoba Gesina      30-4-1943 59/60 Sobibor 

 Goldberg, Agathe     27-11-1942 18 Auschwitz 

 Goldsteen, Mozes     18-6-1942 24 Mauthausen 

 Groenheim-Goldsteen, Regina Jeanette 15-6-1909 17-9-1943 34 Auschwitz 

 Groenheim, Manuel Louis   26-12-1904 2-1-1944  39 Auschwitz 

 Groenheim, David Michel   14-6-1939 17-9-1943   4 Auschwitz 

 Groenheim, Sara    21-9-1903 27-11-1942 39 Auschwitz 

 Groonheim, Hedwig   19-3-1895 11-6-1943 48 Sobibor 

 Groonheim, Samuel Wolff   13-8-1861 14-5-1943 81 Sobibor 

 Hamme, Dina      7-12-1942 46 Auschwitz 
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 Hartog, Bet Klaartje     30-4-1943 54 Sobibor 

 Heilbron-Franken, Billa   11-4-1868 28-5-1943 75 Sobibor 

 Heilbron, Heiman   20-3-1866 28-5-1943 77 Sobibor 

 Heilbron, Leo        9-4-1943` 23  

 Heilbron, Henri    20-6-1925 12-2-1943 17  

 Heilbron, Julius    8-10-1900 20-10-1941 41 Mauthausen  

 Heilbron, Benjamin   18-9-1890 16-10-1941 51 Mauthausen 

 Heilbron, Leeman Hartog    9-5-1919    9-4-1943 23 Sobibor 

 Jacob, Bernard   Zelhem 14-7-1887 16-10-1941 54 Mauthausen 

 Jacob-Aussen, Marianne  Zelhem 26-4-1885 14-5-1943 58 Sobibor 

 Jacob, Alex      onb 

 Jacob, Meijer    22-5-1916 28-1-1945 29 Oranienburg 

 Jacob, Jetjen   Zelhem 22-10-1919 30-9-1942 22 Auschwitz 

 Jacob, Meijer David   7-5-1921  31-3-1944` 22 Midden-Europa 

 Jacob, Michiel Asser Benjamin Zelhem 16-4-1914 7-2-1945  30 Rogoznica 

 Jacob, Roosje   Zelhem 3-1-1883  27-11-1942 59 Auschwitz 

 Jacob, Meijer    5-5-1856  19-12-1942 86 Westerbork 

 Jacob, Joop        57  

 Jacobs, Gezina    24-4-1876 27-11-1942 66 Auschwitz 

 Jacobs, Iwan Jacob   29-5-1899 15-4-1943 43 Midden-Europa 

 Jacobs-van de Horst, Betje   5-9-1904  27-11-1942 42 Auschwitz 

 Jacobs, Berthel Judith   4-12-1929 27-11-1942` 12 Auschwitz 

 Jacobs, Simon    24-6-1934 27-11-1942   8 Auschwitz 

 Jacobs, Sonja Erna   27-8-1935 27-11-1942   5 Auschwitz 

 Jacobs, Renée Jetty   11-8-1937 27-1-1942   5 Auschwitz 

 Jacobs, Salomon         Laag-Keppel 18-7-1903 31-10-1941 38 Mauthausen 

 Jacobs-Goldsteen, Betje        Laag-Keppel 23-5-1902 22-10-1943 41 Auschwitz 

 Kroon, Lena (Leentje)   27-9-1885 27-11-1942 57 Auschwitz 

 Levy, Sara (Saartje)   26-8-1870 27-11-1942 72 Auschwitz 

 Levy, Rebecca    5-3-1874  27-11-1942 68 Auschwitz 

 Mendel-Koopman, Matje   26-12-1863   80  

 Meijer, Horst    1-10-1919 30-4-1943 23 Auschwitz 

 Meijers, Jacob    7-10-1891 15-12-1942 51 Auschwitz 

 Meijers-Geldere, Elisabeth van  10-12-1900 15-12-1942 42 Auschwitz 

 Mogendorff, Charles   21-12-1897 3-3-1945  47 Bergen-Belsen 

 Mogendorff-van de Horst, Reintje  15-2-1893 11-6-1943 44 Sobibor 

 Mogendorff, Betty Sara   12-12-1929 11-6-1943 13 Sobibor 

 Mogendorff, Maurits   9-3-1932  11-6-1943 11 Sobibor 

 Mogendorff, Justus   23-1-1897 11-6-1943 46 Sobibor 

 Mogendorff-Zendijk, Marianna  17-5-1895 11-6-1943 48 Sobibor 

 Mogendorff, de Jong, Saartje  8-11-1871 12-1-1945 73 Bergen-Belsen 

 Nieweg, Louis Karel   20-9-1896 31-3-1944 47 Auschwitz 

 Nieweg-van Tijn, Marie   7-9-1893  3-9-1943  49 Auschwitz 

 Nieweg, Maurits    8-7-1920  31-5-1945 24 Bergen Belsen 

 Philips, Jacob    9-1-1879  15-12-1942 63 Auschwitz 

 Philips, Johan    7-12-1905 28-2-1943 37 Auschwitz 

 Philips-Jacob, Sebilla   20-2-1884 27-11-1942 58  

 Philips, Alexander   26-6-1911 31-3-1943 31 Sakrau (D) 

 Reichenberger, Henri Leopold  14-7-1896 12-2-1945 48  Bergen Belsen 

 Sachs, Meier   Zelhem 2-12-1904 21-12-1944 49 Auschwitz 

 Sachs-Heine, Emma  Zelhem  8-11-1865 14-5-1943 77 Sobibor 

 Sachs, Karl   Zelhem 11-6-1890 22-3/10-1942 51 Vught 

 Slösser, Abraham    4-5-1875  3-9-1943  58 Auschwitz 

 Slösser, Betje    1-8-1877  27-11-1942 65 Auschwitz 

 Slösser-Jacobs, Sara   23-8-1873 3-9-1943  70 Auschwitz 

 Slösser, Naatje      3-9-1943  37 Auschwitz 

 Slösser, Roza      3-9-1943  29 Auschwitz 
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Slösser, Jacob      14-1-1941 57/58 Mauthausen 

 Slösser, Betje       Wehl 11-12-1881 14-5-1943 61 Sobibor 

 Slösser, Saartje       Wehl 25-12-1869 16-4-1943 73 Sobibor 

 Slösser, Levie       Wehl 30-12-1900 18-2-1945 44 Kom Vaihingen 

 Straus, Saartje      25-1-1943 22  

 Straus, Sally      7-12-1942 53 Auschwitz 

 Straus, Julius Josph     28-2-1943 21 Auschwitz 

 Straus, Benjamin      7-12-1942 12 Auschwitz 

 Themans, Henriëtte Jacoba   2-8-1924  19-11-1943 19 Auschwitz 

 Themans, Jacob    8-7-1873  20-1-1944 70 Bergen Belsen 

 Themans-Friedenberg, Jette  7-3-1866  31-8-1944 78 Theresiénstadt 

 Themans, Roosje      12-10-1942 70 Auschwitz 

 Wolff, Sally de    16-7-1877 14-5-1943 65 Sobibor 

 Wolff-Cohnen, Rosa de   17-8-1885 14-5-1943 57 Sobibor 

 Wolff, Leo Levy de    11-11-1910 29-10-1941 30 Mauthausen 

 Wolff, Jeanetta de   26-12-1866 14-5-1943 76 Sobibor 

 Zuiden, Marcus van   18-3-1920 15-12-1942 22 Auschwitz 

 Zuiden, Simon van   30-10-1916   2-7-1943 26 Sobibor 

 Zuiden, Julius van   17-8-1921 28-2-1943 21 Auschwitz 

 Zuiden, Abraham   18-8-1883 11-12-1942 59 Auschwitz 

 Zuiden, Cohen, Franciska   14-11-1893 11-12-1942 49 Auschwitz 

 Zuiden, Stella van     - 

 Zuiden-Cohen, Martha van  6-8-1856  17-9-1943 87  Auschwitz 
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Voormalige gemeente Zelhem 

(thans onderdeel van gemeente Bronckhorst) 
 

 

Er zijn 10 Joodse slachtoffers uit de toenmalige gemeente Zelhem. 

Sommige bronnen noemen 33 joodse Zelhemse slachtoffers. 23 Waren 

weliswaar in Zelhem geboren maar stonden niet meer ingeschreven253.   

 

Aussen, Karl      4-2-1910 * 15-11-1941 Mauthausen 

Jacob-Aussen, Marianne   26-4-1885 * 14-5-1943 Sobibor 

Aussen-Winter, Lina    1-9-1884 *  . -1/2-1943 Auschwitz 

Sachs, Meier   2-12-1904 * 21-12-1943 Auschwitz 

Sachs, Karl    23-11-1942 * 18-4-1943 Kamp Vught 

Jacob, Berard   14-7-1887 * 16-10-1941 Mauthausen 

Jacob, Meier   22-5-1916 * 20-1-1945 Oranienburg 

Jacob, Michiel Asser Benjamin  16-4-1914 * 7-2-1945 Gross Rosen 

Jacob, Jetje    22-10-1919 * 30-9-1942 Auschwitz 

Sachs-Heine, Emma Sara    8-11-1865 * 14-5-1943  Sobibor 

 

 

 

Voormalige gemeente Wehl  

(thans onderdeel van gemeente Doetinchem) 
 

  

Mok, Izak               Wehl, 1874 * 14-5-1943 Sobibor 

Mok, Leentje                 Wehl, 1908 * 14-5-1943 Sobibor 

Mok-van der Hoeven, Sara          Wehl, 1872             Sobibor 

Monnikendam-Mok, Jansje van  Wehl          9-7-1943 Sobibor 

 

Slösser, B. 

Slösser, L. 

Slösser, S. 

 
 

 

 

 

 

In Wehl is op vrijdag 13 februari 2015 voor Joseph van Buuren een Stolperstein geplaatst in het trottoir 

voor zijn voormalige woonhuis/pension, waar hij was ingetrouwd bij zijn schoonouders Levie en Jetjen 

Jacobs met hun dochter Roosje Jacobs. Hij heeft daar lange tijd gewoond en gewerkt. Het echtpaar kreeg 

een dochter Elisabeth (Liesje, 1911) en later nog een pleegdochter: Maria Blitz, geboren in Wenen (1912).   

 
253 Met dank aan Bert Schieven, Zelhem.  
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Voormalige gemeente Hummelo & Keppel  

(thans onderdeel van gemeente Bronckhorst) 
 

 

Op het monument op de splitsing van Hessenweg en Monumentenweg in Hoog-Keppel staan  

26 namen. Onder hen twee joodse inwoners.  

 

    Jacobs, Salomon     geboren 18-7-1903 te Laag-Keppel 

    slager te Laag-Keppel   vermoord op 31-10-1941 in Mauthausen 

    gehuwd met 

    Jacobs-Goldsteen, Betje     geboren 23-5-1902 te Meppel 

      vermoord op 22-10-1943 in Auschwitz 

 

 

     Niet vermeld is de joodse huisarts Robert Belifante.  

     Hij pleegde vanwege de Duits inval op 13 mei 1940 zelfmoord. 

     Dat deed hij samen met zijn echtgenote Marianne Lisser. 

     Zij overleefde echter. Zij stierf op 10 januari 1944 op 

     haar onderduikadres in IJlst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Rijksweg in Laag-Keppel, in het huis van 

Aberson, was een kiboets gevestigd. Er woonden 

ongeveer 35 tot 40 joodse jongeren. Ze volgden een 

opleiding voor een landbouwkolonie in Palestina. 

Overdag werkten ze op het land bij boeren in de 

omgeving. 

Op 9 april 1943 werden 31 van hen opgepakt en naar 

Kamp Vught gebracht. Eerder al waren vier bewoners 

gearresteerd en gedeporteerd. 

Uiteindelijk werden 27 van hen vermoord in Auschwitz, 

Mauthausen en Sobibor. 

Hun namen staan niet op het monument aan de 

Hessenweg, omdat volgens de gemeente Bronckhorst zij 

Laag-Keppel niet als vaste woonplaats hadden254.     

  

 
254 Met dank aan Karl Lusink, Drempt 
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Bronnen  
 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruikt gemaakt van interviews, archiefstukken, dagboeken, 

publicaties en krantenartikelen.   
 
 

Interviews 
 

Femmy Blokker, voormalig bewoonster Tenkinkstraat.  

Henny Heuff, bewoonster Tenkinkstraat.  

Leon Heilbron, Israëlitische gemeente.  

Irwin van Gelder, eigenaar modewinkel Jacobs. 

Prof. dr Huub Wijfjes, mediahistoricus Hilversum. 

Prof. dr Keetie Sluyterman, Emeritus hoogleraar bedrijfsgeschiedenis, Universiteit Utrecht. 

David Barnouw, historicus, NIOD Amsterdam. 

Annie IJspeerd-Bussink, huishoudster van Kees Misset. 

Agnes Beelaerts van Blokland, bewoonster De Kemnade.  

Wim Lindenhovius, voormalig verzet. 

Dörte von Westernhagen, dochter van Heinz von Westernhagen. Juriste, journaliste en 

auteur oa van Die Kinder der Täter en Das dritte Reich und die Generation danach. (Lüneburg). 

Maud Mogendorff. Gesprekken en interviews vonden plaats in 2010 in verband met de 

televisiedocumentaire over uitgeversmaatschappij Misset: Meneer Kees en meneer Henk. 

Aflevering 4 heeft de joodse huizen als onderwerp. Er zijn dan fragmenten te zien van het 

interview met haar. Het volledige interview van bijna twee uur is in het bezit van het 

Stadsmuseum.  

Rolf von Westernhagen, Lenzerheide Zwitserland (2010, telefonisch). Echtgenoot van Pineke Misset.  

 

 

Archieven 
 

De geraadpleegde archiefstukken zijn afkomstig uit de archieven van: 

 

AM Archief Misset  

GA Gelders Archief 

NA Nationaal Archief  

NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

SA Stadsarchief Amsterdam 

SI Staring Instituut 

AA Achterhoeks Archief (voormalig Streekarchivariaat Regio Achterhoek) 

ECAL Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

SDH Stichting Doetinchem Herdenkt 
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Archiefstukken 
 

Dagboek Jan Massink  

Dagboek Iet Gerritsen 

Dagboek De Groene Tafel 

 

Trouwakte Isodore Themans en Sara Wessel    29-6-1920 

Koopakte notaris Van Gorkom, ANBO-Slijkhuis en Stap-Tolk  4 mei 1943 

Koopakte notaris Van Gorkom, Stap-Tolk en Misset NV    4 mei 1943 

Brief ANBO aan G. J. Terbeek      17 maart 1944 

Brief G. Th. Tenback aan G. J. Terbeek     20 maart 1944 

Brief hypotheekkantoor van van Gorkom aan Misset NV  15 oktober 1943 

Toelichting huur politiebureau burgemeester     25 maart 1944 

Krantenartikel Vondst Doetinchems archief ANBO (Delpher)   zd-  

Afschrift mr. Donath mbt koop woningen Tenkinkstraat door Huhn zd  

Brief mr De Haas aan burgemeester mbt rechtsherstel   24 juli 1945 

Brief wnd burgemeester Muller aan mr De Haas mbt rol Misset  28 juli 1945 

Brief B&W aan Misset mbt huurprijs     2 augustus 1945 

Brief Misset aan B&W mbt beheer naar Themans   23 maart 1947 

Brief mr De Haas aan burgemeester mbt beheer naar Themans   31 maart 1947 

Brief B&W aan Misset mbt achterstallige huur    1 mei 1947 

Brief van Misset aan B&W mbt verrekenen huur   10 mei 1947   

Brief B&W aan mr De Haas mbt betaling huur en verbouwing  14 mei 1947  

Bief mr De Haas aan B&W mbt verzoek om rentevergoeding  3 juni 1947  

Brief B&W aan mr De Haas over niet betalen gD van rentevergoeding 16 juni 1947 

Brief mr De Haas aan B&W ontwerp huurovereenkomst  25 juli 1947 

Brief van Misset aan NBI Arnhem: financiële verantwoording  7 februari 1948  

Brief politiecorpschef Eizinga aan burgemeester  oorlogsschade pand 11 augustus 1947 

Brief B&W aan mr De Haas aanpassingen in huurovereenkomst  14 augustus 1947 

Brief Misset aan burgemeester: kostenoverzicht  mbt pand  10 december 1947 

Brief B&W aan Misset: gemeente betaalt kosten niet     12 januari 1948 

Brief M. Smit-Kleine aan Harmsen     3 maart 1948 

Brief notaris Veenstra aan B&W : verzoek om standpunt gemeente 8 maart 1948 

Brief B&W aan notaris Veenstra: standpunt gemeente   12 maart 1948 

Brief van B&W aan Themans-Wessels: verzoek om toestemming bouw 17 maart 1948 

Brief mr De Haas aan B&W: eis mbt verbouwing   30 maart 1948 

Brief B&W aan mr De Haas mbt clausule ivm verbouwing  24 april 1948 

Brief mr De Haas aan B&W overweging verkoop   7 mei 1948 

Brief B&W aan mr De Haas: huurclausule voor ten minste tien jaar 14 juni 1948 

Brief mr De Haas aan B&W: standpunt Themans over verhuur  28 juni 1948 

Brief B&W aan mr De Haas met vraag over wie erven Themans zijn 11 september 1948 

Brief mr De Haas aan burgemeester. Verzoek om situatie te beëindigen 13 september 1948 

Brief mr Hoogenbergh aan burgemeester voorstel huurovereenkomst  15 september 1948 

Brief (vertrouwlijk) Politie Oosterhof aan burgemeester politiebureau 18 september 1948  

Brief mr De Haas aan B&W: namen erven I. B. Themans   20 september 1948 

Brief B&W aan mr De Haas met voorstel over huurcontract  30 september 1948 

Overzicht met erfgenamen I. B. Themans    6 oktober 1948 

Brief mr De Haas aan B&W over betaling huur    8 oktober 1948 

Brief notaris Veenstra aan B&W uitnodiging voor gesprek  28 oktober 1948 

Verslag bespreking bij Veenstra      3 november 1948  

Brief Misset aan B&W: afspraak Themans oplevering oude toestand  4 november 1948 
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Brief B&W aan mr Ter Horst; vragen over oa huur en situatie  8 november 1948 

Brief mr Ter Horst aan B&W: antwoord op vragen situatie  12 november 1948 

Brief mr De Haas aan B&W: verzoek om betaling huur aan Themans 17 november 1948 

Brief mr De Haas aan B&W: herinnering betalingsverzoek 17-11  6 december 1948 

Machtiging Misset tav gemeente mbt betaling huur aan Themans 16 december 1948   

Brief B&W aan mr Ter Horst: standpunt mbt huur   24 december 1948 

Brief mr De Haas aan B&W mbt herstel in oude toestand  7 januari 1949 

Overzicht van 20-7-1945 tm 7-1-1949     zd 

Brief B&W aan mr Ter Horst, mbt schrijven De Haas 7-1-’49  10 januari 1949 

Brief mr Ter Horst an B&W: Betaling kosten verbouwing   17 maart 1949 

Aangetekende brief Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  8 juli 1949 

Brief Misset aan B&W, verzoek om retour facturen   2 augustus 1949 

Brief Inspecteur van Politie Oosterhof aan B&W ivm verval pand 6 september 1949 

Brief mr Hoogenbergh aan mr De Haas ivm opties   21 september 1949 

Aantekeningen  gemeente (Br) mbt prijs en verkoop   19 oktober 1949 

Brief mr Hoogenbergh aan B&W, standpunt mbt verkoop  20 oktober 1949 

Kort verslag bespreking 19-10 bij notaris Veenstra   zd 

Brief Misset: standpunt koop      zd 

Brief mr Hoogenbergh aan B&W: koop en prijs, opties   20 oktober 1949 

Brief B&W aan mr Ter Horst: verzoek om advies   6 december 1949 

Aangetekende brief van Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  16 januari 1950 

Verslag B&W mbt standpunt van B&W      12 juni 1950 

Vertrouwelijke brief politie (Oosterhof) aan burgemeester staat pand   23 juni 1950 

Aangetekende brief van Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  28 juni 1950 

Verslag standpunt B&W mbt bod ziekenhuis    4 september 1950 

Aangetekend brief van Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  2 oktober 1950 

Brief van B&W aan makelaar Bon: streven naar ontruiming   22 december 1950 

Aangetekende brief Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  28 december 1950 

Aangetekende brief Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  10 maart 1951 

Brief B&W aan Menk: stagnatie ivm kabinetscrisis   24 maart 1951 

Aangetekende brief Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  18 april 1951 

Aangetekende brief Menk aan B&W: vergoeding ipv huur  4 juli 1951 

Brief mr Ter Horst aan B&W: vraag over stand van zaken   13 oktober 1951 

Brief B&W aan mr Ter Horst mbt verkoop aan ziekenhuis  12 november 1951  

Akte van Rechtsherstel notaris Veenstra Themans-Stap-Tolk- Misset 6 november 1951 

Brief B&W aan mr Ter Horst mbt verkoop aan ziekenhuis  12 november 1951  

Brief Misset/Themans/gemeente Doetinchem     zd 

Facturen verbouwing Plantsoenstraat      1943 

----------------- 

 

 

Overlijden Henk Misset: 18 september 1945. 

Overlijden Kees Misset: 4 februari 1947. 

Overlijden Sara Themans-Wessel: 8 januari 1949. 

Abraham (Bram) Menk was de echtgenoot van Fiet Themans. 

Mr A. De Haas was raadsman van Sara Themans-Wessel en Fiet Menk-Themans. 

Korff was de beheerder van Misset.  
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https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/verkaufsbucher-administratief-boekwerk-als-startpunt-voor-

aangrijpende-oorlogsverhalen 

Pointer heeft tevens een kaart gemaakt met de desbetreffende panden. 

https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt  

https://labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher/  

https://Nederlandse Beheersinstituut (NBI) | Nationaal Archief  

Exel-overzicht 7109 transacties: Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip  

https://www.oorloginnijmegen.nl/images/PDF/Verkaufsb%C3%BCcher%20NBI%20Nijmegen%20(sam

envatting)%20v0200.pdf 

http://www.oudzelhem.nl/oorlog/joodse-

gemeenschap/omschrijving.htm#:~:text=Volgens%20de%20offici%C3%ABle%20opgave%20van,wo

onachtig%20in%20een%20andere%20gemeente.  

Televisiedocumentaire in vier delen: Meneer Kees en meneer Henk. (Zinopsis, 2010) Uitgezonden  

via Graafschap TV en later Focuz TV. De afleveringen zijn te zien op de website van  

Stichting Doetinchem Herdenkt: https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/misset  

In deel 4 komen de aankopen van joodse panden aan de orde. 

Over de familie Misset is een artikel te lezen op de website van Stichting Doetinchem Herdenkt:  

https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/misset-familie 

Rolf von Westernhagen. https://doetinchemherdenkt.nl/woii-onderwerpen/westernhagen  
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