Leeuwstraat
Versie 1.18 220112
Gelegen tussen Hazenkampseweg en IJsbeerstraat.
Straatnaam vastgesteld bij Raadsbesluit 26 jul 1938.
De woningen zijn gebouwd in 1939-1940 door bouwbedrijf Van Berkel.
De leeuw (Panthera leo) is een groot roofdier uit de familie der
katachtigen (Felidae). Van alle katachtigen is enkel de tijger groter. De
grootte en de manen van het mannetje geven het dier een imposant
uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van de wereld bekendstaat als
de koning der dieren. In Europa heeft hij deze rol overigens pas in de loop
van de Middeleeuwen overgenomen van de bruine beer.
De leeuw is vaak onderwerp van folklore en symboliek geweest. Zo staat
de leeuw afgebeeld in de wapens van verscheidene landen, streken en
steden, waaronder Nederland en België. De leeuw in het wapen van
Nederland is een afbeelding van de Kaapse leeuw, een uitgestorven
ondersoort van de leeuw. Een opgezet exemplaar van deze opmerkelijk
slanke leeuwensoort wordt bewaard in de schatkamer van het Leidse museum Naturalis.
De leeuw komt nog in bepaalde delen van Afrika voor en in een klein stukje van India, maar vroeger was hij
ook algemeen in het Midden-Oosten en in Zuidoost-Europa. Hoewel het mannetje er met zijn manen heel
indrukwekkend uitziet doen de vrouwtjes het meeste werk bij de jacht. Leeuwen leven in groepsverband (de
enige katachtige die voornamelijk in sociale groepen leeft) en leeuwinnen gaan in de regel samen op jacht.

Leeuwstraat 1954
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Bewoners

Circa 1953 vlnr:
Wim Leenders, Tonnie Meulmans, Ben Bellink, ??, Gerrie Bellink.
Circa 1940 vlnr:
Gerard Remers,
? Steverink,
Jo Zwiers,
? Nilissen,
Wim Bongers,
Frits Hendriks,
Kees van Wakeren,
? Steveink,
??.
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1940
Zoon
1948
1948
1959

G.W. van Kouwen, magazijnbediende.
Wout voetballer bij SCE. Annie was getrouwd met ? Straaten uit Hatert.
H.T. Eijsink, electro tekenaar.
& A.A.I. de Jong, onderwijzeres.
G.W. van Kouwen & P.H. van der Aalst, kantoorbediende & Th.Chr. Nieuwenhuizen.
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1940 J.Th. Krebbers, machinebankwerker.
Hadden inwoners: Ronnie Veele en Reinink Veele met verloofde. Reinink werkte bij de PTT Post.
1948 H.C. Drumpt & J. Ribbers.
1948 P.J. Langenhuizen, slager.
1948 A.P.A. Titselaar, fabrieksarbeider.
1955 J.Th. Krebbers, machinebankwerker.
1959 & L.A. Seeger, fabrieksarbeider.
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1940 J.A. Baardmans.
1948 J.M.Fr. Banens, ambtenaar gewestelijk Arbeidsbureau.
1948 & C.A.L. Essers, monteur bankwerker.
1955 Herman H.J. Strooij, ambtenaar Gewestelijk Arbeidsbureau. Herman was dirigent & organist in de
Groenestraatkerk.
Kinderen: Hans, Gerard, Louis, Karin, Huub
en Marijke.
Herman was altijd bezig met muziek en heeft
aan menig koor leiding gegeven.
Ook tijdens het carnaval songfestival van
KiekzeKieke kom je menig nummer van
Herman
tegen.

Het Fatimakoor onder leiding van Herman
Strooij
in 1960. In het midden pastoor Hippolytus.
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1940 Th.J.R. Coops, machinist Nederlandse Spoorwegen.
1955 & H.Th. Coops, onderwijzer.
1959 T.M. Coops, kantoorbediende.
Zoon † en Thea. Jo Zwiers zag haar wel zitten, zij niet. Zij trouwde met een bouwer van doodskisten en
woonde later aan de Groesbeekseweg in een fraaie villa.
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1948 A.W. van den Brink.
Annie speelde piano, maar is jong overleden.
1955 & W. van Vierssen, tekenaar-constructeur.
1959 & J.F.Pannevis.
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1940 A.(Toon) J. Hasenack, metaaldraaier.
Toon zou destijds zijn vrouw van het leven hebben beroofd.
Kinderen: Antoon †, Thea, zus en Cas. Cas emigreerde naar Australië. Antoon speelde in een
mondharmonica trio.
1959 B. Verhoeven.
Studentenwoning
Op 28 maart 2013 is het huis op de Leeuwstraat 12 aan een 'huisjesmelker' verkocht. Hij wil het huis gaan
verbouwen en hier 6 onzelfstandige wooneenheden (zonder gemeenschappelijke ruimte) gaan realiseren",
zo valt er op de Facebookpagina te lezen.
De bewoners van de Nijmeegse Leeuwstraat voeren momenteel via Facebook actie tegen de komst van
een studentenhuis in hun wijk. Bij de gemeente Nijmegen zijn zelfs al complete bezwaarschriften
ingediend. In de straat wonen met name jonge gezinnen met kinderen en zien de komst van studenten
niet zitten. Dit terwijl onze Waalstad toch juist een studentenstad is? De bewoners van de Leeuwstraat
vrezen met de komst van deze studenten voor overlast door het afwijkend leefritme van de studenten.
Volgens hen zijn de woningen ook nog eens erg gehorig. Tevens zijn de bewoners bang dat er nog meer
woningen in de buurt opgekocht gaan worden door commerciële kamerverhuurbedrijven.
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De gemeente Nijmegen laat weten dat er woensdag 7 augustus een hoorzitting is over deze kwestie. Meer
dan 5 kamers in een woning verhuren mag zodra daar een vergunning voor is verleend, zo laat een
woordvoerder van de gemeente weten tegenover Omroep Gelderland.
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1940 E.G.R. Gorthe, gehuwd Jurick.
1940 & T. Smit, kapper.
Fam. Pollaert, vader werkte bij Philips.
Kinderen: John & Ans † (geestelijk gehandicapt)
John Pollaert was makelaar bij Verbeek en Strijbosch Theunissen in Nijmegen. De
familie had de eerste televisie in de Leeuwstraat waar de kinderen voor het raam
gingen staan kijken. Woont nu in de Peter Scheerstraat Nijmegen.
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1940 P.F. van Geel, stempelvormer. Piet (bijgenaamd Pie-Pie).
Wim woont in de Bisonstraat.
1955 G. Abrahamsen, werktuigkunidg tekenaar.
kinderen: Ans & Gerrit.
Fam. Arts
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1940-heden Fam. Chris H. Bellink-Terhorst. Instructeur Sergant-Majoor luchtmacht.
1948 R.Chr. de Otter, controleur CCD.
Vader Chris zat van ca. 1923-1930 op de lagere school NSV-1 Nijmeegse
Schoolverenging aan de Driehuizerweg.
Marianne
Mevr. Bellink (95) woont anno 2015 nog steeds op dit adres.
Marianne Bellink, Verhuisde naar Duitsland-Kleef / Beek-Ubbergen, was gehuwd met
NEC voetballer Borstrok, later makelaar in Groesbeek.
Ben (Bennie) Bellink, bekend als jeugdtalent
keeper bij NEC, woont in de Tijgerstraat.
Chris Bellink, 21 sep 1947-30 mei 2003, werkte
aanvankelijk bij de PTT. Lange tijd honkballer /
coach bij de honkbalvereniging De Hazenkamp,
destijds aan de Hatertseweg. René: ik speelse met
Chris in het tweede team met wedstrijden in
Apeldoorn, Utrecht, Deventer etc. Dinsdags trainen in de Haterse Vennen.
Gerry Bellink, was ambtenaar Sociale Zaken Nijmegen.
Peter Bellink, nog steeds druk met het Goffertpark als amateur bioloog. Hij werkte tot zijn vroegtijdig
pensioen als bioloog/onderzoeker aan de Radboud Universiteit tot deze afdeling werd gesloten.
Links: Chris Bellink
Rechts: Peter Bellink
Kermis oktober 1966
Links: Peter, René en Marion
Martens en vriendin Riny
Seegers.
Rechts: Met Tanja na de
dansles bij Wanders.
Peter was 20 jaar gehuwd met Riny Jansen. Zijn latere vriendin Sonja Scheepers is helaas vroegtijdig in
2014 overleden. Hij woonde aanvankelijk aan de Heiweg en later verhuisd naar Hartert samen met zijn
bouvier JOOP. In 2015 hebben wij na bijna 50jaar weer contact en veel oude verhalen opgehaald.
Peter was samen met Anton Thie mijn jeugdvriendje en hebben samen veel kattenkwaad uitgehaald in de
Goffert: parkwachters pesten, omdat wij niet op het gras mochten lopen, leegstaand NEC stadion slopen,
vuurtje stoken, vuurwerk afsteken en samen strafregels schrijven op het voormalig politiebureau aan
Molenstraat en natuurlijk sleetje rijden achter het Goffert Openlucht Theater.
Jan Bellink, niets van bekend.
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1940 H. Remers, banketbakker, vader was later nachtportier bij hotel Esplanada.
Kinderen: Frans en Gerard †.
1948 W.N. Keizers, chauffeur.
1955 G. Derks & M.J. van der Loop.
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1940
1948
1948
1948

A. Wirthle, werktuigkundige.
W. Krommenhoek, schrijver Marechausse, 2 broers.
& I.C. Speijers.
& G.E. van Beek, marechaussee.
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1955 W. ten Ham, werkmeester lampenfabriek Spendor.
Fam. De Boer, vader werkte bij Philips. Trudy, Suus en Anneke.
24

1940 L. Ernste, arbeider.
1948 Theo Bongers, belastingambtenaar.
Wim (1944) en Emile (1948)

Vader Theo Bongers.

Wim heeft gewerkt bij Desso Oss en Ericsson Rijen. Gescheiden, vader van drie dochters en zeven
kleinkinderen. Wim woont (na zijn scheiding) in Rijen.

Winterpret Leeuwstraat

Vader Bongers R.

Emile & Wim

Paula van Wordragen
Harry L.M. Hendriks: Hierbij stuur ik u een foto uit 1961 van het
kantoorpersoneel van Dickmann's Parapluiefabriek in de Van
Oldebarneveldstraat in Nijmegen. Ik deed daar destijds
vakantiewerk. Ik was toen 14 jaar. Misschien iets voor uw
fotocollectie? De namen van de dames zijn mij niet meer bekend.
Wim Bongers (Rijen): De dame die links vooraan
is afgebeeld op is Paula van Wordragen (zij was
toentertijd mijn vriendin), haar vader was
beheerder van het badhuis aan de Daalseweg.
Paula van Wordragen (Spanje), 17 november 2000: Leuk om via de website Noviomagus een foto van
mezelf te zien. Ik heb in het Badhuis aan de Daalseweg gewoond. Ik heb nog diverse oude foto's van het
Badhuis. Ik heb vroeger veel gerolschaatst in de Veemarkthallen en ben op zoek naar foto's die gemaakt
zijn door Grijpink, fotozaak Augustijnenstraat, waar ik tijdens "Lentejool" voor het Waaggebouw aan een
rolschaatsopvoering heb meegedaan. Verder zoek ik Wim Bongers, hij was toen ik bij Parapluiefabriek
werkte inderdaad mijn vriend.
Carla Busser-Furtjes, 24 november 2008: Ik herken Paula van Wordragen (Versteeg) gelijk. Ben lange tijd
met haar bevriend geweest (samen bij Haskoning gewerkt). Wim Bongers ken ik ook, heb met hem samen
op de Keizer Karel Mulo gezeten.
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1940 G. Razing-Schraven.
1948 J.B. Veltman, machinist aannemersbedrijf.
1955 W.H. Beekhuizen.
Dochter Annie is later verhuist naar Kerkrade en zoon Ermert is eind jaren
50 begint jaren 60 naar Nieuw Zeeland geëmigreerd.
Mevr. Beekhuizen, Ermert & Annie.

28

1940 Th. Bakhuis, machinist bij Nederlandse Spoorwegen.

30

1940
1959
Fam.
Fam.
Fam.
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1940 G.A.J. Bodenstaff, vertegenwoordiger & J.F. Bodenstaff, boekhouder.
1948 Jan L. & Toos Vorster. De familie kwam uit Tilburg. Na Nijmegen vertrokken naar
Oss.
Kinderen: Rudie, Dochter Marion en Rudie.
Rudolf (Rudie) Vorster, omgekomen tijdens de nadagen van de oorlog, dood door

S.R. van Elsloo, machinist Nederlandse Spoorwegen.
S. Wierda, afdelingchef.
Meuleman, Tonny.
Tangerink
Jansen. Moeder was vrijwilligster bij het vakantiekamp Hazensprong.
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tankongeluk. Zie het verhaal hierboven. Op 16 november 1944 rende de zesjarige Rudie Vorster (Tilburg,
30-07-1938) vanuit zijn ouderlijk huis (Leeuwstraat 32) onverwacht de straat op. Voor de ogen van zijn
moeder werd hij door een Engelse tank aangereden en overleed ter plaatse. Na de oorlog verhuisden de
ouders van Rudie (Jan en Toos Vorster-Nuland) naar Oss. Het zoontje, dat na de dood van Rudie geboren
werd, kreeg opnieuw de naam Rudie. Volgens een achterneef had Rudie Vorster ook twee zussen, maar
hun namen en woonplaatsen zijn niet bekend.
Zie het verhaal van Joop Martens, ooggetuige die op dat moment stond te praten in de voortuin met de
moeder van Rudie.
Zie Genealogie Martens op deze website en hierna brieven van Joop Tangerink van nr. 23.

Foto’s Rudie Vorster

Van Marijon Wiggers-Vorster
Januari 2016. Hallo René,
Wat naar dat je zus Marion is overleden. Ze was toen even oud als ik nu ben, 68 jaar. Je schrijft dat
ik een oogappel was van jouw vader, maar ik denk dat je bedoelt van mijn vader? En dat was ook
wel zo.
Ruud, mijn broer heeft contact opgenomen met Bart Janssen uit Nijmegen, die het boek heeft
geschreven, De pijn die blijft, Nijmeegse oorlogsverhalen. Hij kwam hier terecht toen hij Rudie
Vorster had gegoogeld en de site Noviomagus.nl tegenkwam. Hierin stond een oproep voor de
broer/zus van Rudie Vorster. Op zijn bidprentje staat Rudie vermeld met een i (geen ie).Officieel
heette hij Rudolf. Bart Janssen komt nu naar Oss voor nog wat meer gegevens over Rudie.
Mijn verongelukte broertje wordt gezien als oorlogsslachtoffer, waarschijnlijk omdat hij door een
Engelse tankauto, hoogstwaarschijnlijk bestuurd door een Engelse/ Canadese soldaat is verongelukt.
En het was oorlogstijd, hoewel in november 1944 Nijmegen was bevrijd. In de Leeuwstraat mochten
toen géén auto's rijden vertelde mijn moeder altijd. Maar de bestuurder wilde ergens snel naar toe
en deze weg was korter.
Een interview met deze Bart staat op internet, het is een apart verhaal, hoe hijzelf, geboren begin
1944 in Nijmegen twee keer is ontsnapt aan de bombardementen in Nijmegen.
Op de foto's die ik hierbij stuur, staan een aantal kinderen bij ons in de voortuin in
de Leeuwstraat. Misschien staat jouw zusje hier ook bij, ze was immers een jaar
ouder dan ik. Helemaal rechts op het fietsje zit ik. Op de andere foto staan,
staande mijn broer, mijn neefje uit Tilburg
in de auto en ik op het autootje.
Van mijn broertje Rudie weet ik alleen te
vermelden, dat mijn moeder een ietsje
ander verhaal altijd vertelde. Namelijk dat
zij voor het raam stond het ongeluk zag
gebeuren naar buiten snelde en inderdaad
werd tegengehouden door twee mannen.
Ik kan me niet herinneren dat ze jouw
vader heeft genoemd, maar dat zal wel kloppen. Eigenlijk
maakt het niets uit hoe het precies is gebeurd.
Ik geloof dat het bovenstaande boek een herdruk krijgt, maar dat horen we wel van mijnheer
Janssen als we hem spreken. Eigenlijk heel apart allemaal. Hoe een werkstuk van onze kleindochter
(we hebben 5 kleinkinderen en twee zoons) dit allemaal teweeg heeft gebracht.
Hartelijke groeten van Marijon.
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1955 E.E. Hekman, fiscaal opsporingsambtenaar.
1959 C.W. Roes, bankwerker.
Kinderen: Ton & Carel. Carel voetbalde bij NEC.
Ton Roes (1950), mijn klasgenoot op HBS-A Bijleveldsingel Nijmegen. Ton was manager bij NEC.
2014 Ton Roes kandidaat gemeenteraad lijst Gewoon Nijmegen. Manager bij Gemeente Wijchen.
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Ton Roes

HBS-A Bijleveldsingel 1e klas

Doorgang – Boog naar achtertuinen.
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1940 G.F. Meijer, NEC fan, machinist, werkte later in het magazijn van de Hema.
Zie brieven van Joop Tangerink op nr. 23.
1948 & C.J. Meijer, machine-bankwerker.
1965 Familie Geurts. 2 zonen Herman en dochter.
Sinds 40 jaar Fam. Herman Geurts.
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1940 C. de Vries, machinist Nederlandse Spoorwegen,
1959 & A. Scheerhoorn (weduwe).
Kinderen: Zeger (Ger) & Beppie. Bep woonde later in de Tijgerstraat.
180308 Ger (Zeger) de Vries
Vandaag contact gehad met Ger de Vries, tegenwoordig in Kaapstad Zuid Afrika.

38

1940 J. Kap, ondermachinist Nederlandse Spoorwegen.
1955 A.P.A. Titselaar, werkmeester NYMA kunstzijde industrie.
Zonen: Ton & Fred.
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1940 G. Huisman, seinwerker bij de Nederlandse Spoorwegen.
1948 & J. Ebing, bedrijfsleider.
Fam. Penders.
Zoon: Wim Penders.
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1940 C. van de Burght, machinist Nederlandse Spoorwegen.
1955 L. Berkhout, bestuur Bond van Ambtenaren, gasfitter Gasfabriek ASW.
Zeven kinderen.
Hans Berkhout (1940)
Ik heb op de NSV1&4 Nijmeegse Schoolvereniging gezeten van
1946-1954 (lagere school en mulo) en ben op mijn 14e gaan
werken en de opleiding tot boekdrukker gedaan. Gedurende deze
tijd heb ik het Staatsexamen klarinet afgelegd en 2 jaar militaire
dienst. Na mijn diensttijd ben ik in 1963 naar Amsterdam gegaan
om aan het conservatorium klarinet te gaan studeren.
In 1967 ben ik bij de
Amsterdamse Politiekapel gaan
werken als klarinettist en in 1968 ben ik aan het conservatorium
afgestudeerd. Gedurende alle jaren heb ik klarinetles gegeven aan
diverse muziekscholen. In 1988 is de Amsterdamse Politiekapel, wegens
bezuinigingen, opgeheven en ben ik tot aan mijn pensioen full time les
gaan geven. Sinds 1984 woon ik in Almere.
Kaloramamars met school.
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Luuk Berkhout (1952)
Luuk was werkzaam bij Justitie in Arnhem.
Woont tegenwoordig in Leuth.
Luuk was leerling op de NSV Nijmeegse Schoolvereniging en
in 2018 bij de NSV reünie bij voormalig restaurant Mookerheide.
Zie de NSV website: www.nijmeegse-schoolvereniging.nl onder reünies.
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1940 H.F. Hoppenbrouwers, electro monteur.
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1940 F.C.F. van de Vooren, bloemist.
1948 H. den Hartog, arbeider Nederlandse Spoorwegen.
1955 J.A. Bruins, hoofdcommies Nederlandse Spoorwegen.

48

1948 J. Heg, metselaar.
1948 & H. van de Vooren.
1963 G.A.M. van Dijk, verzamelaar van postzegels,
& R.T.M. van Dijk & O.M.T. van Dijk.
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1940 W.F. Hoogendijk, machinist Nederlandse Spoorwegen.
1955 J.J. Andriessen.
1959 J. Mey.
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1940 A.J. Nillisen, vader had een bakkerij in de Wolfskuil.
1948-1972 J.G.A.D. Thie, kwartiermeester K.M.
De familie woonde aanvankelijk op de bovenverdieping en zijn later verhuisd naar de Dobbelmanweg en
Grave.
Ome Sjaak woonde beneden en stookte John vaak op tegen zijn vader. John heeft daar lang last van
gehad. Zijn vader was militair en een strenge man. Moeder Thie was daarentegen een allerliefste vrouw.
John Thie, woont in Wijchen.
Anton Thie, schreef 2015 over zijn werk:

René, ik vind het leuk om je verhalen te lezen omdat je
oude herinneringen naar boven haalt.
Na de Antoniusschool en de verhuizing naar de
Dobbelmannweg 36 heb ik de MULO in de Akkerlaan
gevolgd voordat ik naar de kweekschool Peter Kanis aan de
Groenwoudseweg ging. In juni 1972 ben ik daar geslaagd
en hetzelfde jaar met Enny getrouwd om vanaf 4 januari
1973 in Aruba te kunnen gaan werken als onderwijzer
(hierdoor ontliep ik de militaire dienst). In 1976 kwamen we via een rondreis van half jaar door ZuidAmerika weer in Nederland. We gingen in Grave wonen, waar mijn ouders een huis hadden gekocht. Ik
ging in Kinderdorp Neerbosch werken als onderwijzer op de vso-zmok. Hier heb ik met twee
onderbrekingen gewerkt t/m 1999. Van 1980 t/m 1983 werkte ik in Bonaire en in 1993/'94 was ik
werkzaam in de tweede kamerfractie van de SP in Den Haag. In 1986 zijn we in Nijmegen komen wonen:
Berg en Dalseweg 345. Andere scholen waar ik heb gewerkt: Montessori college Berg en Dalseweg, vso
LOM in Arnhem-Zuid, en Daltoncollege in Zutphen.
Bij deze laatste school heb ik ontslag genomen in juli 2008, ons huis verkocht en sindsdien leven we op
Bali van de opbrengst van het huis. Nu staat ons huis te koop en komen wij weer terug naar Nederland en
om van ons pensioen te gaan genieten.
1963 J.H. van Oudvorst.
54

1940
1948
1949
Fam.
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1940 J. Struijcken, zadelmaker.
1948 A.G. Westrik,
1959 & E. Westrik, telefoniste.

58

1940 J. Koelma.
1948 J.J. Wessels, stucadoor.
Fam. Van de Broek, bestuurslid NEC.

60

C.H. Berendsen, uitvoerder bouwwerken.
A.G. Berendsen, metselaar.
Nico Smulders, zetter.
Van Maren, dochter: Betty.

1940 B.J. Beens & F.E.G. Kühne.
1955 Th. Evers. Vader groentehandelaar en handelaar in fruitkisten. Werd later parkwachter in het
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Goffertpark.
Kinderen: Toos en Annie.
62

1940 A.J. Fransen, werktuig bouwkundig ingenieur.

1

1940 C.C. van Gorkum, kelner.
1940 & Th.E. Kok.
1948 A.A. Snabel, detacheur. Vader had een strafblad als
medeplichtige na een roofoverval in Oss.
1959 & E. Snabel, korporaal.
Kinderen: Ernie & Roos.
Ernie, militair. Met Ernie heb ik samengewerkt als
filmoperator in het Centrum- en Corsotheater (Groenestraat)
van de familie Van der Mast Houtstraat Nijmegen ca. 1968.
Ik kon het goed met hem vinden, maar hij was niet
makkelijk voor zichzelf.
Met Angela (15) is hij in de fout gegaan door naaktfoto’s van
haar te maken aan het Waalstrand in Nijmegen. Hiervoor is
hij stevig op de vingers getikt
Projectiekamer Centrum Theater - Houtstraat
Ernie Snabel & René Martens.

3

1940 A.J. Buunk, Rijksklerk.
1948 W.H. Fissher & E. van Eimeren. Vader kwam uit Amsterdam en werkte bij de PTT en Philips.
Kinderen: Ria, Gerda, Fons, Ellie, Ton. Volgens Jo Zwiers hadden zij mooie dochters.
1955 L.A.Th. Pauw, hadden een ververij en chemische reining “De Pauw” in de Wolfskuil.
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1940 W.H. Leenders, stoker.
1948 & M.J. Leenders.
1955 & H.C.C. Leenders.
Wim †, Henk en twee zussen (beide bij de MILVA’s).
Henk is getrouwd met Marietje Oerlemans van nr. 43.
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1940 G.H. Janssen, wagenmeester Nederlandse Spoorwegen.
1948 & J. Janssen.
1955 H. Meijers (bijgenaamd De Erwt), magazijnmeester & J.C. Meijers.
Pauke† & Wim en twee zussen.
Pauke, bekend voetballer bij NEC.
Wim heeft ook bij NEC gevoetbald en later de verbandmiddelen en handel daarin. Wim Meijers en Carla
Verheijen wonen in de Rentmeesterhof. Volgens Jo Zwiers had Wim een sportzaak in Tilburg.
1920 NEX H. Meijers (de Erwt)
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1940 W. Thunnissen, kleermaker & W. Thunnissen, timmerman.
1948 & E. Thunnissen.
1959 F.R. van den Berg.
Theo en dochter. Theo voetbalde bij SCE en was getrouwd met zijn nichtje.
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1940 J.W.F.M. Kievits, reiziger & N.J.M. Botterman.
1948 J.G. Casteleijn. Electricien bij Spendor Nijmegen. Vader was een bekend voetballer bij NEC.
Kinderen: Bep, Han, gehuwd met Marjolein. Hebben in winkelcentrum Wijchen een petit restaurant
gerund. Woonde to2014 in de Leeuwstraat 33.
NSV Lamastraat 1957.
Voorste rij geheel links Han Casteleijn uit de Leeuwstraat met
juffrouw Tineke Boels.
NSV-2 1958-1959 Klas 3
Achterste rij:
Coen Janssen, Pim Flemings, Cor Nederveld, Juffrouw Roorda,
Hans Cats, Reinoud van de Bergh, Roland Delcliseur, Hans Meurs
en Wim Fleuren.
Midden rij:
Henriëtte ?, Marian
Bijloo, Wilma ?, Lucy van de Berg, Pieternel Verburgt, ?, Coby
Boesveld, Mieke Meurs.
Voorste rij:
Rob Berkhout, Jos van de Voren, Marga van Donselaar, Conny
Moolhuijzen, ?, Ed Bohne, Han Casteleyn.

13

1940 A.L. Rendrink, kelner.
1948 A.B. Thomas, schrijver.
1948 Th. Verheijen.
1959 & T. Verheijen, papierbewerker/boekbinder.
Willy, Carla en Bettie. Willy Verheijen woont in de Hazenkampseweg en oud voetballer bij NEC.

15

1940 P.H. de Buck, matroos Koninklijke Marine, later tram- en busconducteur.
Ben, belastingambtenaar, woont nu ook op Jonkerbos.
1948 & P.A. de Buck, kelner..
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1948 A.W. van Rijnsbergen, kleermaker.
1955 W.J. Kok, bankwerker ONB.
Fam. Kaal, Ton & Kitty.
17

1940 Th.F.L. Peperzak & J. Stolz, arbeider.
& L.A. Otten, metselaar.
1948 & F. Peperzak, machinebankwerker.
1948 A.A.A.F. Henricks, timmerman.
1955 L.A. Otten.
Fam Arnoldussen.

19

1940 E.D.P. Bregonje, loodgieter.
Zonen: Hans en Adri.
1959 J.M.H. Smulders, vertegenwoordiger.
Fam. Schipperhein.
Jongen en meisje.
170122 Van Hans Bregonje.
Hi René. Toevallig je zoektocht tegengekomen. Ik ben Hans Bregonje. Woonde
leeuwstraat 19. Mijn broer heet Adri en woont nu in Almere. Mijn grootouders Van Den
Dool woonden op leeuwstraat 25. Mijn tante (zuster van mijn moeder) woonde op de
wezenlaan (achter midden doorgang leeuwstraat). Getrouwd met Van Asselt. Die hebben
een zoon Lodi en woont nu in Roosendaal. Hans zat op de NSV-2 Lamastraat.
Groet Hans.

1956 Voor het huis van zijn tante Wezenlaan 227 met
Fred Titselaar, Lodi van Asselt en Hans Bregonje.
Over broer Adri en de NSV schoolfoto’s.
Ja, dat is ‘m met z’n brilletje en “zeiloren”. Annejan
Dupree was een goede vriend van hem. Die was
directeur van dat vliegveld flevoland. Is overleden.
Na de NSV-4 MULO ben ik naar HBS-A gegaan aan de
Bijleveldsingel.
Rien heuseveld† was destijds ook een goed vriend
van hem. Op de andere schoolfoto sta ik ook
inderdaad op. Dat was niet meer in het noodgebouw
doch het nieuwe gebouw. Overigens was schoolhoofd Bouwers de oom van Gerrie de Vries (zie nr. 36).
21

1940 W. Janssen, letterzetter/typograaf.
1948 & Harry A. Kuiper, koopman en verhuisd naar Zuid Afrika.
Willie Janssen, gewerkt bij de Postbank, woont nog steeds in de Leeuwstraat. Een oud NEC voetballer. Zus
woont in Zwijndrecht.

23

1940 H. (Joop) Tangerink & Ans Tangerink, chauffeur.
Verhuisd naar Zutphen.
1955 H. Vermeulen, personeelchef.
Harry †, Elly en Trudy. Harry is overleden in Zuid Afrika.
Elly gehuwd met Hans Dagelet. Hun dochter Tatum Dagelet.
Joop Tangerink heeft in 2005 in een aantal brieven aan
voormalig postbode Jo Zwiers (op nr. 27) teruggekeken
naar zijn tijd in de Leeuwstraat.
Zie ook zijn beleving bij het ongeluk van Rudie Föster.
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Circa 1970 Goffert met opa Tangerink.Rechts Jos Migo
met mega luidsprekers op zijn fiat 500.

25

1940 S.M. Wieringa.
1948 G.J. van Asselt, opzichter Rijkswaterstaat.
1948 & A. van den Dool, hoofdconducteur Nederlandse Spoorwegen.
Verhuisd naar Ketelstraat. Schoonouders van Beppie Brengonje van nr 19.
1955 W. Brouwer, hoofd kleuterschool. NSV?

27

1940 Jo Zwiers sr., vader was politieagent gehuwd met Ans Tax.
Gerard en Joop R.W. . Jo was muzikant en de postbode van deze wijk. Ans (annie) Zwiers werkte op de
administratie bij de E.R.K. levensverzekeringen. Haar chef was Nicolaas Antonius Johannes Maria Rouppe
van der Voort * 03-04-1904 's-Hertogenbosch, † 23-10-1949 Nijmegen (aan kanker), † 27-10-1949
Nijmegen (begraafplaats Jonkerbos). Bep Cuijpers (mijn moeder, Wezenlaan 239) heeft als kindermeisje
gewerkt bij Nicolaas. Gerard werkte als parketwachter Justitie Utrecht.
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Vader Zwiers

Gerard Zwiers
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Foto onder.
Oss 1938 - 50 jarig huwelijk opa en oms Zwiers. Jo Zwiers op schoot bij moeder.

Hans van Zon - seriemoordenaar
Johannes Marinus (Hans) van Zon (Utrecht, 6 maart 1941 – Delfzijl, 11 mei 1998), lange tijd ook bekend
als Hans van Z., was een beruchte Nederlandse seriemoordenaar. Hij stond in zijn omgeving bekend als
nette jongeman. Hij zou intelligent geweest zijn, maar vanwege zijn arbeidersafkomst was er geen geld
voorhanden voor een opleiding. Ook stond hij bekend als charmeur.
Zie tevens: 1969 Het proces Hans van Z. door Paul Kamerbeek.
Links Gerard Zwiers: Hans van Zon onder bewaking onderweg naar de
rechtszaal.
Vrouwen
In 1967 werd Hans van Zon onderhouden door zijn Italiaanse vriendin,
Caroline Gigli, 47 jaar oud. Daarnaast had hij een relatie met de 37-jarige
Coby van der Voort. Van Zon verdiende zijn geld met de verkoop van
pornografische foto's van beide vriendinnen. Nadat de relatie tussen Van
der Voort en Van Zon in april 1967 was beëindigd, bleef zij zich volgens
Van Zon aan hem opdringen. Om hier een einde aan te maken, zocht hij
haar op 29 april op in haar woning en sloeg hij haar dood met een zelf
gefabriceerde loden pijp. Om de politie te misleiden, verminkte hij haar
lijk, zodat het een roofmoord zou lijken. Haar juwelen gaf hij aan zijn
vriendin.
Ouwe Nol
Van Zon biechtte zijn misdaad op aan Arnoldus "Ouwe Nol" Rietbergen, een Utrechtse crimineel. Of
Rietbergen hem vervolgens afperste of door Van Zon als een soort vaderfiguur werd gezien, is niet geheel
duidelijk. Wel is duidelijk dat op zijn aanwijzingen Van Zon twee roofmoorden pleegde en een poging tot
roofmoord deed. De man bezat een holle stok waarvan aan de losse knop een stiletto was bevestigd.
De slachtoffers van de twee roofmoorden waren Jan "Oom Cupido" Donse, een 80-jarige winkelier in
feestartikelen, en de melkboer Reijer de Bruijn. De buit (bestaande uit geld en sieraden) werd in beide
gevallen gedeeld met "Ouwe Nol". De moorden vonden plaats op respectievelijk 31 mei en 12 augustus
1967.
Het slachtoffer van de poging tot roofmoord betrof de weduwe Dora Woortmeijer, een voormalige geliefde
van "Ouwe Nol". Van Zon sloeg haar neer met een loden pijp en liet haar voor dood achter. Zij overleefde
de klap echter en wees aan de hand van foto's de dader aan. Later zou ook bekend worden dat er een tip
was gekomen uit de Utrechtse onderwereld. Op 13 december 1967 werd Van Zon gearresteerd. In maart
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1970 werd hij onder grote belangstelling van de nationale en internationale pers veroordeeld tot
levenslang.
Verdenkingen
Naast de moorden waarvoor hij is berecht, werd Van Zon ook verdacht van verschillende andere moorden,
onder andere van de lustmoord op Elly Segov in 1964 en de moord op de Engelse homoseksuele
filmregisseur Claude Berkeley in 1965.
29

1940 J. Kuiper.
1948 J.A.C.W. Sutman, timmerman & Leo Sutman †.
Vader verzorgde in opdracht van Verbeek de woningen in deze wijk. Leo (was gehandicapt, woonde op
internaat in Limburg). Thijs, Cor en Ans.
Thijs was koppelbaas in Duitsland, tot het op betalen aankwam, dan stroomde de Leeuwstraat vol met de
huisvrouwen om verhaal te halen.

31

1940 A. de Jong, timmerman.
1948 G. Kolck, tuinman.
1955 H.J. van Kolck & B.J. Drinkenwaard.
Fam. Geurt van Kolck-Winkenius, bloemist.
Dion, broer en zus. Dion was honkballer bij de Hazenkamp.

33

1948 B.J. Bushoff, zadelmaker.
1948 & J.H.R. Vrugt, bankwerker,
1955 & I. Gosselaar, typiste.
1959 & R.A. Vrugt, vertegenwoordiger.
L. Berhout, loodgieter.
Rudie oud NEC voetballer. Greet, getrouwd met een schilder, woonde later in bejaardenhuis Malderburg.
Zij hadden nog een spastische zoon.
1996-2014 Han & Margot Casteleijn. Zie Leeuwstraat 11.

35

1940 A. Kuiper.
1948 P. Wijnalda.
1955 A.J.J. Vrolijken, boekhouder.
Fam. Vrolijks.
Joke, Tineke & Carla.

37

1940 Th.J. Bronk & E.P. van der Heiden.
1948 & J.H. Vroon (weduwe Bronk). Zie brieven van Joop Tangerink op nr. 23.
1955 & W.H.H. Touw.
1959 W.C. Godschalk, arbeid analist.
Een van de zussen had verkering met Ferrie Bakhuis.
2006-nu Saskia Geurts & Erwin Thoonen, zoon Luca.
Beste vriendin van mijn dochter Janneke Pronk=Martens.

Doorgang - Boog
39

1940 Alexander Frank, arbeider Rijkstelegraaf, Joodse familie,
geboren 26 april 1901in Nijmegen, werkman.
Jodenvervolging - Transport 92: Westerbork-Theresienstadt 5 april 1944.
Alexander Frank vestigde zich op 03 juni 1916 in Nijmegen, komende vanuit Rotterdam.
Hij trouwde met Esther Peekel en werd vader van twee kinderen, Jacob-Hans en
Hanna. Alle vier zijn opgepakt en op woensdag 5 april 1944 in Westerbork op de trein
gezet naar Theresienstadt, waar ze enkele maanden in leven bleven tot moeder met
Jacob-Hans en Hanna naar Auschwitz gebracht werd en er op 6 oktober 1944 alle drie
omgebracht werden. Vader Alexander Frank kwam enkele maanden later om het leven.
Zijn naam staat vermeld op de herdenkingsplaquette in het voormalig postkantoor
Van Schevickhavenstraat.
Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 14259) aanwezig op het
Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting
Joods Maatschappelijk Werk.
Esther Frank - Peekel, geboren 24 mei 1900 in Amsterdam, gestorven 06 oktober
1944, vermoord in concentratiekamp Auschwietz. Esther Peekel was een dochter van
Machiel Peekel en Hanna Viool.
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Jacob Hans Frank, geboren 03 september 1929 in Nijmegen, gestorven 06 oktober 1944, vermoord in
concentratiekamp Auschwietz.
Hanna Frank, geboren 19 oktober 1934 in Nijmegen, gestorven 06 oktober 1944, vermoord in
concentratiekamp Auschwietz.
Fam. De Haan, parfumerie in de Molenstraat.?
1948 J.H.C. Burgers, kantoorbediende.
1948 & A.Th.A. Hendriks, kantoorbediende Sociale Zaken, fokker van Fox Terriers.
Harry †, Willy & Annelies.
41

1940 N. Oerlemans, vader werkte bij de NIMCO schoenfabriek.
Marietje, zie bij nr. 5 woont nu ook op Jonkerbos.
Jan Oerlemans (1928-2015) getrouwd met Toos, bekend NEC
voetballer, woonde aan de Heiweg en later naar Malden en
Grave. Jan werkte als vertegenwoordiger van Anita?
damesschoenen. Jan was een fanatiek sporter,president bij
CV St.Anneke en een van de carnavalsact The Rix Brothers
samen met Joop Martens, Jan Cornelissen en Tonnie de Kluis.
Later met René Martens en Bert van Horssen.
1966 Zongvestival KiekzeKieke met Onze Tweede Brug Tekst
A. Berkeljon Muziek en Solist Jan Oerlemans - St. Anneke,
werd derde.
Joop Martens, Jan Oerlemans, Jan Cornelissen en Ton de Kluis.
Jan Oerlemans grossierde als veteraan (nu masters) in clubrecords. Jarenlang
verbeterde hij zich steeds weer, was het niet bij het kogelstoten of
discuswerpen, dan zorgde hij wel weer voor een record bij de sprint. Ook bij
nationale kampioenschappen hield Jan zijn mede atleten achter zich, terwijl hij
ook bij internationale wedstrijden meestal wel met een medaille terug naar
Nederland ging. Aan het eind van zijn actieve atletiek loopbaan lukte het door
blessures niet meer en dat was voor Jan een domper, graag had hij nog wat
records gelopen of geworpen.
1948 B. Damsma, kantoorbediende & V.C. Flapper.
Zoon en dochter.

43

1940 W.H. Hendriks, monteur.
1955 & N.A. Reichgelt.
1959 E.M. Martens, kantoorbediende
& zooN: Dick P. Hendriks, electro monteur.

45

1940 Th.L. Peters, boekdrukker bij drukkerij Thieme.
1955 & F.L. Peters.
Frits woont nog in de Luipaardstraat.
Fam. Huismans
Drukkerij Thieme
De firma Thieme, drukkerij te Nijmegen, gaf in 1913 een
herinneringsboekje uit ter gelegenheid van de Grafische
Tentoonstelling van 10 juli tot 15 september 1913 te Amsterdam.
Daarin staat de geschiedenis van drukkerij G.J. Thieme beschreven.

C.A. Thieme overleed dertig October 1847 in den ouderdom van vier
en vijftig jaren. Zijne weduwe, Grada Anna Thieme-Van den Bergh,
trad nu op als hoofd der drukkerszaak. Zij is dit gebleven tot den
eersten Augustus 1849. Wij vestigen hier de aandacht op, omdat de
„Arnhemsche courant" slechts van een en dertig October 1847 tot
den aanvang van 1848 als drukkersadres vermeldde: „te Arnhem bij
de weduwe C. A. Thieme". Daarna werd dit adres: „te Arnhem, bij G.
J. Thieme, boekdrukker." Het zou verkeerd zijn, hieruit de
gevolgtrekking te maken, dat de drukkerij van wijlen C. A. Thieme
met 1848 reeds door G. J. Thieme werd beheerd. Veeleer is
aannemelijk, dat de onaangenaamheden, waaraan het
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verantwoordelijk zijn als drukker voor wat er in de „Arnhemsche
courant" geschreven werd, de wenschelijkheid hebben doen
uitschijnen, dat de zoon de kans op eventueele drukpersprocessen
liep. De ervaringen dier wel is waar met voldoening op te halen
processen mogen bij de weduwe een eervolle herinnering hebben
achtergelaten aan de fiere, krachtige figuur van haren echtgenoot,
de kinderen zullen voor hun moeder geen herhaling gewenscht
hebben. Dat zij nog ruim anderhalf jaar na Januari 1848 de
drukkerij bestuurd heeft, blijkt o. a. uit een dichterlijken
„Afscheidsgroet aan onze geachte patrones''.
47

1940 H. Bakker, machinist Nederlandse Spoorwegen. Familie was
lid van D.O.S.
Ria, Truus † en Joke (?José). Joke woont er nog.

49

1940 K.D. van Caem,
1948 J.A.N. van der Zanden, radiomonteur, vader werkte bij de PTT, moeder speelde bij het Mandoline
ensemble.
Jan, militair op Volkel. Dochter ging in het klooster.
1948 & S. de Jong, slager.

51

1940 Th. Mundi.
1955 A.W. Leemans, monteur PGEM.
Zoon: Willie.

53

1940 D.H. Tekelenburg, machinist Nederlandse Spoorwegen.
1955 L.C. Veldhoen, machinist Nederlandse Spoorwegen.
Fam. Janssen, vader leraar ambachtsschool.

55

1940 F. Jansen, bedrijfsleider.
1955 & Fr. Jansen, leraar N.O.
Fam. Veldhoen.
Leo, Lex en broer, werkzaam bij NS Spoor.

57

1940 W.Th. Linssen, spoorwegbeambte.
1948 Ch.E. Saedt, commissaris Sociale Zaken.
Kinderen: Theo † en Fred.
Fred, politieagent, woont in Tolhuis. Fred was
honkballer/pitcher
bij de Hazenkamp.
Theo (63) is in 2007 overleden.

59

1940 P.F. van Breugel, ging er prat op als Hoge Piet?
1955 & M.M. van Breugel.
Ouders van mevr. Abrahams.

61

1940 P.J. Jansen, letterzetter/chef drukkerij, locale voorzitter VARA.
1948 & O. Jansen, kantoorbediende.
Geert (Gerie?) woonde in de Groesbeekse tehuizen.

63

1940 M.P.J. Vogel, monteur/corrector.
Frans en Martha. Frans was dynamische honkballer bij de Hazenkamp.
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Frans woont in de USA in het bos aan een prachtig meer. In de winter soms met -48 graden en heel veel
sneeuw. René: leuk dat je ook Volvo fan bent, ik rij ook al 30 jaar Volvo. Mijn vrouw mist nog steeds de
oude V245 station, nu een V70 station.
Hi René. Leuk dat je weer bent wezen skien als skileraar. Heb ik ook gedaan lang gelden totdat Jose er
een serieuze val bij opliep en haar knieen het erbij opgaven en nu heeft ze aan allebei haar knieen een
nieuwe er in gezet en dat gaat nu wel veel beter. We hebben het skieen er maar bij opgegeven, Ik wil
haar niet in een rolstoel rondrijden.
Wij zijn getrouwd en hebben in1973 vijf kinderen aangenomen en 13 jaar later zijn die allemaal op hun
eigen gaan wonen en horen we er niets meer van. Een andere dag meer hier over.
Ik ben hier naar Michigan State Universety geweest en heb een 4 jaarse studie in 2 jaar afgemaakt en ben
nu dus werktuigkundig ingenieur en heb ook de helft van m'n doctorate afgemaakt maar vond dat dat me
niet veel voordeel op zou brengen en dus ben ik daar mee opgehouden. Volgende keer verder.

Indian Summer.
En in de winter
veel sneeuw
tot 1,5 meter.
Hi René, kan je meteen zien hoe de wereld er
hier uit ziet. Wanneer ik wat meer fotos heb
opgezocht dan stuur ik die later wel een keer.
Op het ogenblik zijn ze bezig met grote
electrice palen in de tuin aan te brengen voor
electriciteit. Het is een ware troep maar dat
moet nu eenmaal. Vaak gaat de stroom af
wanneer we slecht weer hebben en dan start ik gewoon de generator en dan hebben we 5.000 watt
stroom om het hele huis van stroom te voorzien, geen probleem op die manier. Je moet gewoon op al die
dingen voorbereid zijn. Groetjes van deze kant en tot de volgende keer, Frans.
65

1940 Th.A.A. Sutmuller. Vader oprichter en eigenaar trappenfabriek te Wijchen sinds 1924.
Kinderen: Theo, Ans, Merie, Robby en Jos.
Theo (Boy) gehuwd met Coby, opvolger directeur trappenfabriek, Aldenhof.
Zie www.trappenfabriek.nl.
Jos Sutmuller
Jos, gemeenteraadslid bij de gemeente Gennep.
Johanna (Ans) Hirner woont sinds 1985 in München Duitsland.
Mary woont in de Molenhoek.

Mary Sutmuller

Ans Sutmuller

2013 Ans Sutmuller

Theo (Boy) & Rob Sutmuller

2e van links: Boy Sutmuller
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1940 J.M. van Wakeren, seinwerker Nederlandse Spoorwegen.
Kees, Jannie, Henk en Corrie.

69

1940 L. Francissen, winkelchef.
Johanna Geertruida Brendel-Jansen (1915-1944)

Verzetswerk en illegaliteit 1940-1945.
An Brendel-Jansen en haar man Ep Brendel zaten beiden in het verzet. Bovendien
boden zij in hun Nijmeegse woning in de Haagbeukstraat 21 onderdak aan een
joodse peuter Esther uit Amsterdam. An en Ep noemden haar Ineke. Ep was
monteur in het Sportfondsenbad in de Van Beethovenstraat. Bij de
april/meistaking in 1943 liet hij, juist voor de Duitse militairen kwamen zwemmen,
het bad leeglopen. De woedende Duitsers gingen naar hem op zoek. Ep dook
onder in Friesland en An vond met Ineke een schuilplaats bij zus en zwager Dien
en Gerard van Eimeren-Jansen in de Leeuwstraat 69. Daar werd An verraden en
op 27 april 1944 met haar zus en zwager gearresteerd tesamen met Dien en Gerard van Eimeren
opgepakt door de beruchte Nijmeegse politie-agent Wiebe. Ineke moest ook mee. An en Dien kwamen
terecht in het gruwelijke vrouwenkamp Ravensbrück, waar An zeven maanden later, op 19 november
1944, op 29-jarige leeftijd overleed. Haar zus Dien en zwager Gerard overleefden de oorlog. Ineke, de
ondergedoken Joodse peuter, verdween uit beeld.
Bovendien werd een jong joods meisje,"Ineke" genaamd, ook meegenomen. An was getrouwd met Egbert
Jacob ("Ep") Brendel, monteur in het Sportfondsenbad in de
Van Beethovenstraat. Zij
werd als gijzelaarster voor
haar - voor de Duitsers
onvindbare man aanvankelijk naar
Vught overgebracht en is
vervolgens op 19 november
1944 in KZ Ravensbrück door ontberingen omgekomen.

1.
In De Gelderlander van 21 juni 1945 is een overlijdensbericht geplaatst met o.m. de volgende tekst :"Op
13 juni ontvingen wij uit Götenborg-Zweden van haar zuster Berendina Hendrika van Eimeren-Jansen het
ontstellende bericht dat op 19 november 1944 in concentratiekamp Ravensbrück 9 is overleden mijn lieve
vrouw Johanna Geertruida Brendel, in den leeftijd van 29 jaar. Zij leed, streed en stierf voor vrijheid en
recht. Uit aller naam Ep Brendel, Nijmegen, Leeuwstraat 69.
Ep Brendel was de monteur die bij de april-mei staking van 1943 het water van het Sportfondsenbad liet
leeglopen vlak voordat Duitse soldaten wilden gaan zwemmen. Voor hij gearresteerd kon worden dook hij
onder. Hij werd gezocht niet zozeer om de spectaculaire stunt met het leeglopende bad, maar meer om
zijn hulp aan het verzet en aan joden.
Maria Ph.C. Kiewied (geboren 1920), waarschijnlijk ook uit Nijmegen en Berendina Hendrika ("Dien") van
Eimeren-Jansen (geboren 1912) - de zus van An Brendel-Jansen - gingen van het Siemens-Kommando uit
Ravensbrück,waar ze dwangarbeid verrichtten, dank zij het Zweedse Rode Kruis onder leiding van Folke
Bernadotte naar Zweden, de vrijheid tegemoet. De Nijmeegse studente Charlotte van Berckel overleefde
ook Ravensbrück. Het joodse meisje "Ineke", schuilnaam voor een joods meisje Esther, mogelijk uit
Tilburg, werd naar KZ Theresienstadt gedeporteerd, heeft dat overleefd, en zou na de oorlog in Engeland
zijn terecht gekomen. Een andere lezing is dat Ineke een joods meisje was uit Amsterdam die door een
verzetsstrijdster (Sietse Visser), vermomd als non, uit Amsterdam aan An Brendel-Jansen toevertrouwd
werd. Ineke's joodse vader zou meer dood dan levend uit een Duits concentratiekamp in 1945
teruggekeerd zijn en vervolgens in Tilburg overleden zijn.
Jodenjager Anton Wiebe
Het boek Jodenjacht van Ad van Liempt brengt voor het eerst uitvoerig in kaart hoe
Nederlandse politieagenten overal in het land werden ingezet bij het opsporen en afvoeren
van ondergedoken Joden. Zo ook in Nijmegen waar politiechef Marinus Verstappen en zijn
handlanger Anton Wiebe zich ontpopten tot meedogenloze Jodenjagers. Deze twee
agenten lokten Joden met list en bedrog uit hun schuilplaats en verrijkten zichzelf daarna
aan geroofde bezittingen.
Nijmegenaar Fons de Poel ging op zoek naar wie deze agenten waren en naar wat hen
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bewoog. KRO Brandpunt sprakt met nabestaanden van daders en slachtoffers bij wie de feiten uit het
verleden aankomen als een mokerslag.
Nijmegen, zomer 1942. Nadat een aantal Joden aan de Kelfkensbos zijn gearresteerd, wordt hun huis door
de Sicherheitsdienst geplunderd. Ook SS-agent Anton Wiebe is van de partij. Hij is van plan zijn
meegebrachte koffer vol te stoppen. Tijdens de rooftocht vindt hij een fles jenever waar hij niet vanaf kan
blijven. Binnen de kortste keren is hij stomdronken. Als hij de volgende dag met een kater wakker wordt,
merkt hij dat hij alleen een leeg sigarenkistje als buit heeft meegenomen.
Dit verhaal is te vinden in Wiebes strafdossier. Het ligt in het Nationaal Archief, tussen de maar liefst
500.000 andere dossiers van Nederlanders die na de oorlog werden verdacht van collaboratie of
oorlogsmisdaden. De strafdossiers vormen tezamen een uniek archief: het Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging (CABR). Het CABR is een bijzonder rijk archief met onder andere duizenden processenverbaal over arrestaties van joodse onderduikers en verzetsstrijders. Van de meeste arrestanten waren de
gegevens over hun gevangenneming tot dusver onvindbaar: het CABR is een archief van daders en
daardoor slechts op één manier te raadplegen: via de naam van de dader.
Jodenvervolging 1942-1944 Nijmegen
Synagoge Gerard Noodtstraat
Van juli 1942 tot september 1943 werd er systematische jacht gemaakt op
joden. Zij werden gedeporteerd naar Westerbork of Vught en van daaruit
tot medio september 1944 merendeels naar de vernietigingskampen.
Voor de Jodenjacht stelde de SS-er Antoine van Dijk, in september 1941 tot
commandant benoemd van het Nijmeegse politiekorps, een aparte afdeling
in, de “Politieke Dienst” genoemd, die uitsluitend fanatieke NSB-ers en
overtuigde Nazi’s zou herbergen zoals J.W.(Johannes) van Elferen, Willem
Kaal, J.A.(Jacob) de Ruiter, Marinus Verstappen, G.W.(Willem) Wanders en A.H.(Anton) Wiebe. Voor elke
gevangen jood kregen ze een premie, variërend van zeven tot veertig gulden. Van Dijk werd door het
verzet geliquideerd. Zijn functie werd over genomen door de SS-er Johannes van Aperen. De Jodenjagers
zijn na de oorlog voor hun misdaden berecht.
Alleen al op 27 november 1942 werden circa 90 Nijmeegse joden in Auschwitz vergast. Tussen maart en
juli 1943 werden in Sobibor 78 Nijmeegse joden omgebracht. In totaal zijn er meer dan 400 Nijmeegse
joden in kampen en gaskamers vermoord. Er zijn circa 100 treintransporten gebruikt, circa 70 naar
Auschwitz, circa 20 naar Sobibor en circa 10 naar Theresienstadt of Bergen-Belsen , om de joden te
vernietigen.
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1955 W. de Jonge, vader was politieagent/later rechercheur.
Harry, Ron en Greet. Vader was politieman.
Greet woont in de Wezenlaan.
Ron de Jonge woont dacht ik in Malden. Hij had een autoreparatiebedrijf in de Gerard Noodtstraat.
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1940 J. Moesker, machinist Nederlandse Spoorwegen.
1948 & N. Moesker.
1963 J. van Raalte & D.M. Löring, verpleegster.
Gedurende de jaren 1920-1940 bevond zich op deze plaats nog de voormalige werkplaats van Moesker en
autohandel tot aan wat later de Bisonstraat wordt.
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