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Inleiding 

De vragen, die de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal door bemiddeling van de Minister van Justitie op 
27 november 1980 tot ons richtte, troffen ons niet onvoorbereid. 

Sinds het korte kamerdebat van 10 februari 19771 moesten wij ermee re-
kenen, dat de Kamer zich nog eens met het door ons uitgebrachte Rapport 
bezig zou houden. Dat zij daarbij belangstelling zou tonen voor het sinds ok-
tober 1976 verrichte aanvullende onderzoek en aandacht zou besteden aan 
de tot haar gerichte bezwaren van de raadsman van drs. Weinreb lag voor 
de hand. 

Het bij dezen aangeboden antwoord is evenals het Rapport opnieuw vrij 
omvangrijk. Voor wat de weergave van het nieuw verrichte onderzoek 
(hoofdstuk l-lll) betreft ligt dat voor de hand: wij konden dat moeilijk anders 
inrichten dan volgens de in het Rapport gevolgde methode: alle verzamelde 
relevante gegevens worden beredeneerd weergegeven en gevolgd door de 
conclusies, die wij eraan verbonden. 

In hoofdstuk IV volgt het gevraagde commentaar op de kritiek van Aad 
Nuis. Wilde dit commentaar zinvol zijn, dan diende het in detail op elk van 
Nuis' kritische opmerkingen in te gaan. Wij menen dat zo beknopt mogelijk 
te hebben gedaan. 

Hoofdstuk V bevat ons antwoord op de derde vraag van de commissie. In 
het bijzonder hebben wij daarin beschreven hoe onze gesprekken met drs. 
Weinreb tot stand zijn gekomen en welke afspraken daaromtrent tevoren 
met hem waren gemaakt. 

Wij hebben gemeend in de geest van de commissie te handelen door in de 
hoofdstukken VI en VII nog een aantal feitelijke opmerkingen van anderen 
dan Aad Nuis te beantwoorden en voorts een aantal sinds oktober 1976 te 
onzer beschikking gekomen stukken weer te geven. 

Ten slotte geeft een erratablad correcties op de zinstorende (druk)fouten, 
die wij sinds oktober 1976 in het Rapport hebben gevonden. 

1 Handelingen blz. 3110/1. 
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I. De actie van mr. Velleman 

1 . Een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor 

In januari 1977 bleek ons, dat Weinreb naast mr. Smeets ' een tweede 
raadsman had gevonden in de persoon van mr. L. Vel leman, advocaat te 
Amste rdam. 

Daarna vernamen w i j in augustus, dat mr. Vel leman namens zijn cl iënt op 
25 ju l i 1977 een verzoekschrif t had doen indienen bij de arrondissements-
rechtbank te 's-G ravenhage, waar in gesteld w e r d : 

«dat verzoeker tegen de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, een 
rechtsvordering zal instellen terzake van onrechtmatige daad en belediging; 

dat hij daarbij het bewijs wil leveren van de volgende feiten: 
dat in het Rapport van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan 

de Minister van Justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 
1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien onjuistheden voorkomen;» 

Het verzoekschrift noemt dan met name twee gedeelten uit het Rapport, 
die onju is theden zouden bevatten, en vervo lg t : 

«dat voornoemde onjuistheden in het rapport aanleiding zijn, dat verzoeker in dat 
rapport wordt afgeschilderd als zijnde onbetrouwbaar en zijn voorstelling van zaken 
omtrent de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, waarin hij een rol heeft ge-
speeid, als zijnde leugenachtig; 

dat hij door het publiceren van voornoemde onjuistheden schade heeft geleden en 
nadeel in eer en goede naam;» 

Dan worden de namen van v ie r te horen getuigen genoemd waarb i j 

«verzoeker het houden van een voorlopig getuigenverhoor noodzakelijk acht, om-
dat gevaar bestaat dat dit bewijsmiddel verloren zou gaan, daar verschillende getui-
gen van gevorderde leeftijd zijn en een slechte gezondheid-genieten; 

redenen waarom verzoeker zich wendt tot uw rechtbank met het verzoek te beve-
len, dat omtrent voormelde feiten een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehou-
den,» 

De rechtbank beschikte op 19 augustus 1977 op dit verzoek dat het ge-
vraagde getu igenverhoor de 21ste oktober 1977 zou beginnen. 

Mr. Vel leman had derhalve de Staat der Nederlanden nog niet gedag-
vaard, maar slechts een voor lop ig getu igenverhoor gevraagd. 

Aan het ANP deelde hij op 23 augustus 1977 mede, dat hij het van 

«de conclusies van dit voorlopig getuigenverhoor wil(de) laten afhangen of hij in-
derdaad tot een proces tegen de staat zal besluiten. Dit zou dan gaan ter zake van een 
onrechtmatige overheidsdaad meer in het bijzonder waar dit naar zijn oordeel betrek-
king zou kunnen hebben op smaad in de civielrechtelijke zin.» 

De twee gedeelten van het Rapport, waar in mr. Vel lemans getuigen on-
ju istheden zouden kunnen aantonen, waren bli jkens het verzoekschrift 
hoofdstuk 2 Het ontstaan van de eerste Weinreb-lijsten hoofdstuk 37 De 
(verraad-) zaak Reinkenstraat. 

Lezers van het Rapport weten, dat het hier o m twee sleutelhoofdstukken 
1 Zie hoofdstuk iv. voor het gehele rapport gaat: in hoofdstuk 2 word t aangetoond, dat Wein-
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rebs mededelingen over het ontstaan van zijn lijst niet juist zijn en dat Wein-
reb derhalve niet te goeder trouw is begonnen met zijn lijstactiviteiten; de 
verraadzaak-Reinkenstraat heeft niet alleen vijfentwintig slachtoffers ge-
maakt, maar zij is ook van groot belang voor Weinrebs latere relaties met de 
Sicherheitspolizei. Indien mr. Velleman er in zou slagen de conclusies van 
deze beide hoofdstukken aan te tasten, dan zou dat bepaald een belangrijk 
feit zijn. 

2. De verhoren 

Op 21 oktober 1977 verschenen de getuigen L. Poons en J. Wurms voor de 
rechter-commissaris. Uit hun verklaringen bleek dat zij de in ons hoofdstuk 2 
gegeven en voor ons essentiële datering van de transporten van joden uit 
Den Haag naar de werkverruimingskampen in Noordoost-Nederland onjuist 
achtten. 

Op 16 december 1977 verschenen de getuigen F. F. van Bree-Hut en A. Rö-
thengatter inzake het geval-Reinkenstraat. Hun verklaringen leken nogal on-
duidelijk en in elk geval niet geschikt om de conclusies van het Rapport'm 
ernstige mate aan te tasten. 

In overleg met ons verzocht de landsadvocaat, mr. Droogleever Fortuyn, 
die bij de verhoren namens de Staat optrad, vervolgens aan de rechter-com-
missaris om bij contra-enquête Van der Leeuw te horen. Dit verhoor had 
plaats op 20 februari 1978. Van der Leeuw legde o.m. enige stukken over, 
waaruit kon blijken, dat de getuigen Poons en Wurms zich moesten vergis-
sen en verklaarde dat wij de conclusies van hoofdstuk 2 niet aangetast acht-
ten. Het getuigenverhoor werd daarna gesloten. 

3. Verder onderzoek 

Spoedig na het laatste getuigenverhoor bleek ons, dat mr. Velleman in de 
kwestie van de transportdata de verklaringen van zijn getuigen nog niet 
weerlegd achtte en dat hij zowel in die zaak als in de zaak-Reinkenstraat nog 
meer gegevens hoopte te vinden. Ook wij meenden onder die omstandighe-
den nog enig aanvullend onderzoek te moeten doen. Daarbij bleek, dat bei-
de partijen op hetzelfde terrein gingen werken. Al spoedig kwamen mr. Vel-
leman en wij tot de overtuiging, dat het verder onderzoek het beste gemeen-
schappelijkzou kunnen worden gedaan. Sedert 23 maart 1978 is dit dan ook 
in goede samenwerking gebeurd. De meeste gesprekken met getuigen wer-
den in aanwezigheid van mr. Velleman gevoerd en over het verdere onder-
zoek lichtten partijen elkaar volledig in. 

De resultaten van het nader onderzoek worden - met de Haagse getuigen-
verhoren - hierna behandeld in de hoofdstukken II en III. Zoals daar zal blij-
ken heeft het nader onderzoek de conclusies van ons hoofdstuk 2 met be-
trekking tot bovengenoemde transportdata in aanzienlijke mate versterkt, 
terwijl naar onze overtuiging de conclusies in de zaak-Reinkenstraat niet zijn 
aangetast. 

Mr. Velleman heeft tot nu toe zijn voornemen om de Staat te dagvaarden 
niet uitgevoerd. 
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II. De datering van het ontstaan van 
de eerste Weinreb-lijst 

1. De door mr. Velleman gevonden getuigen 

In zijn verzoekschrift aan de Haagse rechtbank van 25 jul i 1977 heeft Wein-
reb gesteld, dat in hoofdstuk I, par. 2 (blz. 10 t /m 35) van ons Rapporteen on-
ju istheid zou voorkomen «waar het. . . concludeert , dat requestrants versie 
van het ontstaan van de zogenaamde eerste Weinreb- l i js t niet waar kan zijn, 
omdat vo lgens het Rapport in maart 1942 nog geen joden uit 's-Gravenhage 
naar de speciale werkkampen werden gezonden». 

De twee op dit punt door mr. Vel leman gevonden getuigen verschenen op 
21 oktober 1977 v o o r d e rechter-commissar is mr. J . C. van Laer en verklaar-
den daar na het af leggen van de eed het vo lgende: 

Lyon Poons wonende te 's-Gravenhage 

«Mijn broer genaamd Daniel Poons was reeds voordat de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak werkzaam bij de drukkerij Trio, een N.V., gevestigd in de Kleine Nobelstraat in 
Den Haag. Daniel was lid van de grafische bond en ik toon u een bewijs van lidmaat-
schap no. 2699 van de Algemeende Nederl. Typografenbond. Daarin werden zegels 
geplakt ten bewijze van betaalde contributies. 

Aangezien bij deze drukkerij drukwerken waren verzorgd, die de Duitse bezetter niet 
welgevallig waren, werd over die drukkerij een «Verwalter» aangesteld. Toen deze 
ontdekte dat bij die drukkerij een jood werkzaam was, mijn broer, is mijn broer ontsla-
gen. Zijn bond heeft hem toen geraden zich als werkzoekende te melden bij het ar-
beidsbureau, zulks omdat hem anders, zo deelde de bond mede, geen uitkering door 
de bond kon worden gedaan. 

Kort na 20 maart 1942 is er door de politie in de buurt van de Faber van Riemsdijk-
straat (die straat heet nu de Repelaarstraat) een razzia gehouden en daarbij is ook mijn 
broer opgepakt. Ik weet deze datum daarom nog zo precies omdat op 12 maart 1942 
een zoon van mijn broer werd geboren en diens besnijdenis op 20 maart (8 dagen na-
melijk na de geboorte) heeft plaatsgehad. De juiste datum van die razzia kan ik mij niet 
meer nauwkeurig herinneren. Mijn broer is toen op transport gesteld naar het kamp 
Fochteloo. Vandaar kreeg de familie brieven van mijn broer. 

Uit het lidmaatschapsbewijs van mijn broer, dat ik u zojuist heb getoond blijkt op 
blz. 17 dat de contributiezegel voor maart 1942 niet meer is geplakt. 

Op een desbetreffende vraag van de raadsman van gerequestreerde antwoord ik u, 
dat mijn broer twee voornamen had, te weten Daniel Simon en dat hij toentertijd 
woonde aan de Adriaan Amptstraat 2 in Den Haag.» 

Joseph Wurms wonende te 's-Gravenhage 

«Ik ben een neef van Lyon Poons, de getuige die zojuist door u is gehoord. 
Mijn ouders hadden voor de Tweede Wereldoorlog een slagerij, gevestigd aan de 

Geest 69 in Den Haag. Die slagerij is op last van de Duitsers gesloten; er mocht aan die 
slagerij geen vlees meer worden geleverd. Wanneer die sluiting precies is gebeurd, 
kan ik mij niet meer nauwkeurig herinneren, maar ik dacht dat het in het najaar van 
1941 moet zijn geweest. 

Op last van de Duitsers heb ik mij toen moeten melden bij het arbeidsbureau, het-
geen ik gedaan heb. Ik dacht niet dat ik mij daar gemeld heb terstond na de sluiting 
van de slagerij, maar dat dat enige maanden later is geweest, en wel in het begin van 
het jaar 1942. In het begin van 1942 (wellicht eind februari of begin maart) heb ik een 
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schriftelijke oproep gekregen van het arbeidsbureau mij op het station Staatsspoor te 
melden. Wat er precies in die oproep stond, kan ik mij niet meer herinneren, maar ik 
vertrouwde de zaak niet. 

Ik ben toen op transport gesteld naar het kamp Fochteloo. 
Dat transport moet zijn geschied om of nabij de 22ste maart. Ik kan die datum name-

lijk reconstrueren omdat ik aanwezig ben geweest bij de besnijdenis van de zoon van 
mijn neef (lees) Daniel Poons, die geboren is op 12 maart 1942. 

Het kamp Ybenheer was een nieuw ingericht kamp. Bij onze aankomst aldaar was er 
alleen nog maar de kampbeheerder; er waren geen kampbewoners nog. Ik herinner 
mij dat het er koud was; er waren geen kachels. 

Op uw desbetreffende vraag antwoord ik u, dat ik samen met een honderdtal ande-
ren op transport ben gesteld. Het waren uitsluitend joden. 

U vraagt mij of ik mij nog namen kan herinneren van medelotgenoten, die op trans-
port meegingen. Ik noem u de reeds door mij vermelde Daniel Poons, voorts Eli Poons 
(ook familie van mij), S. Groen, Hugo Andriessen (een vleesgrossierder) en J. Jakobs 
(een musicus); zij waren allemaal Hagenaars.» 

2. Contra-enquête 

Naar aanleiding van de zojuist geciteerde verklar ingen hebben w i j enig 
aanvul lend onderzoek verr icht. Na over leg met het Minister ie van Justi t ie en 
de landsadvocaat werd besloten, dat Van der Leeuw de bij het onderzoek ge-
vonden gegevens in een verklar ing bij de rechter-commissar is te 's-Graven-
hage zou vast leggen. In die op 20 februar i 1978 afgelegde verklar ing ver-
wees hij in de eerste plaats naar de passages in het Rapport (hoofdstuk 2, 
par. 2) w a a r d e bronnen voor onze dater ing op 1 jun i en 3 ju l i 1942 van de 
eerste t ransporten uit Den Haag naar de werkkampen zijn aangegeven en 
geciteerd. Vervolgens verklaarde hij dat deze dater ing met name berust op 
gegevens uit vier 

«onderling volledig onafhankelijke bronnen, te weten in de eerste plaats (uit) de no-
tulen van de Joodse Raad, die bij het instituut berusten; in de tweede plaats uit ar-
chiefstukken van het rijksarbeidsbureau; in de derde plaats uit een aantal lijsten van te 
werk te stellen personen van het Gewestelijk Arbeidsbureau Den Haag en ten slotte 
ten vierde uit het verslag over 1942 van het Gemeentelijk Bureau Werkverschaffing en 
Personeelsreserve te 's-Gravenhage, dat op blz. 22 van het Rapport wordt genoemd.» 

Daarna legde hij twee stukken over: 

«Van de hiervoren genoemde lijsten van het Gewestelijk Arbeidsbureau Den Haag 
toon ik u hierbij een fotocopie van een lijst, houdende de namen en stamnummers 
van personen die te werk zouden moeten worden gesteld in het kamp Ybenheer te 
Fochteloo. Ik zie u die lijst waarmerken. Op die lijst staat vermeld als aanvang van het 
werk 3 juli 1942. 

Op deze lijst vindt u met stamnummers 16638 en 16639 onderscheidenlijk D. S. 
Poons en E. Poons, de broers van de reeds door u gehoorde getuige L. Poons, alsme-
de onder stamnummer 16679 de eveneens door u gehoorde getuige J. Wurms. 

Ik toon u voorts een uittreksel uit het dagboek van dr. G. Italië' een leraar in de oude 
talen, wiens dagboek eveneens berust bij het rijksinstituut. De eerste datum daarin 
waar gesproken wordt van te werk stellen of wat daarmee samenhangt van joden uit 
Den Haag is 19 mei 1942.» 

Het overgelegde uittreksel uit het dagboek van dr. Italië heeft de vo lgende 
tekst: 

«19 mei 1942 
Weldra begint ook in Den Haag de keuring van joodse mannen (van 18 tot 55 jaar) 

voor de werkkampen. Vrijgesteld zijn o.a. allen, die aan het onderwijs verbonden zijn. 
Maar Paul?2 

1 Dit dagboek is in ons Rapport reeds meerma-
len geciteerd. Zie de op blz. 1669 opgegeven 
vindplaatsen. 
2 Paul is de zoon van dr. Italië, die student was. 
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24 mei 1942 
Paul boft: niet slechts onderwijzend personeel is vrijgesteld van de arbeidsdienst, 

maar ook studenten. 

22 juli 1942 
Om half 10 ... kwam er een aangetekende brief, die een oproep behelsde om me te 

laten keuren voor het werkkamp. Daarvoor moest ik om 10 uur present zijn in het 
schoolgebouw aan de Waalstraat, waar tegenwoordig een joodse lagere school ge-
vestigd is. De oproep kwam waarschijnlijk door een administratieve fout zo laat, want 
anderen waren bijtijds opgeroepen. Personen beneden de 40 jaar schijnen ongekeurd 
naar 't kamp gezonden te worden. Ik moest mij geheel ontkleden en werd zeer opper-
vlakkig onderzocht (en waarschijnlijk goedgekeurd). 

10 augustus 1942 
Tal van Haagse joden, van allerlei leeftijden (tot omstreeks 60 jaar) zijn tegen 14 au-

gustus opgeroepen voor een kamp, voorlopig in Nederland. 

20 augustus 1942 
De vorige week is John Gabriëls3 naar een werkkamp vertrokken. Hij lijkt me dood-

zwak.» 

Ten slotte verklaarde Van der Leeuw nog : 

«Op grond, mede van deze documentatie, die ik u getoond heb, en op grond van de 
andere documenten, die ik u genoemd heb, welke de basis zijn geweest voor het 
Weinreb-rapport op dit punt, ben ik ervan overtuigd, dat de door u gehoorde getuigen 
Poons en Wurms zich moeten hebben vergist in de data van het door hen genoemde 
transport. Dit is op zich zelf niet zo verwonderlijk, want onze ervaring bij het horen van 
getuigen omtrent de gebeurtenissen in de oorlog is, dat zij zich wel feitelijke gebeurte-
nissen goed en correct kunnen herinneren, maar dat zij omtrent data toch wel vaak 
mistastten. Wij hebben dan ook bij het rijksinstituut bij de ondervraging van getuigen 
een bepaalde techniek gevolgd, daarin bestaande, dat wij de data van de door hen ge-
schilderde gebeurtenissen hebben geprobeerd steeds te relateren aan andere gebeur-
tenissen, waarvan de datum onherroepelijk vaststond. 

Wanneer ik dus overtuigd ben dat de getuigenverklaringen, zoals die tegenover u 
zijn afgelegd, niet correct zijn, dan wil ik daaraan uitdrukkelijk toevoegen, dat ik ervan 
overtuigd ben dat deze getuigen niet willens en wetens een onjuiste verklaring heb-
ben afgelegd; ik ben ervan overtuigd dat zij zich de door hen genoemde data en met 
name de afvoer van het transport naar Ybenheer, inderdaad zo herinneren. Uit het 
persoonsdossier van de getuige Wurms, berustende bij het Informatiebureau van het 
Nederlandse Rode Kruis, blijkt namelijk dat deze getuige reeds zeer lang in de ge-
dachte leeft dat hij in maart 1942 op transport naar het werkkamp is gesteld. Hij heeft 
dit namelijk omstreeks 1963 ook zo meegedeeld aan het Centraal Afwikkelingsbureau 
Duitse Schade-uitkeringen. 

Op een vraag van mr. Velleman antwoord ik u, dat ons niet nauwkeurig bekend is 
wanneer de transportlijst, die ik u heb getoond, is opgemaakt. Ik vermoed evenwel dat 
dit zal zijn geschied kort voor de vertrekdatum naar het kamp. Hoe de regeling was 
van het toekennen van stamnummers, zoals deze vermeld staan op die lijst, weet ik 
niet. Ik kan u daarover geen verklaring geven. 

Ten slotte antwoord ik op een desbetreffende vraag van mr. Velleman dat wij niet 
hebben nagegaan of het kamp Ybenheer een kamp was dat nieuw was ingericht ten 
behoeve van de opvang van de te werk te stellen joden. Dat hoeft bepaald niet zo te 
zijn, want er waren meer werkkampen, die reeds dateerden van vóór de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland en die later voor de opvang van deze te werk te stellen jo-
den zijn in gereedheid gebracht.» 

3. Voortzetting van het onderzoek noodzakelijk 

Zoals uit de verklar ing van Van der Leeuw duidel i jk bli jkt, waren wi j op dit 
t i jdst ip van mening, dat door de verklar ingen van de getuigen van mr. Velle-

3 Vgi. Rapport biz. 1110. man onze op documenten berustende datering van de t ransporten naar de 
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werkkampen niet was aangetast. Uit die documenten en met name. ook uit de 
bij de rechter-commissaris overgelegde nieuwe stukken bleek o.i., dat de ge-
tuigen zich moesten vergissen: de transporten uit en de keuringen in Den 
Haag zijn pasop/na 1 juni 1942 begonnen; de getuige Wurms en zijn neven 
D. S. en E. Poons zijn pas op 3 juli 1942 naar Ybenheer vertrokken. 

Mr. Velleman verklaarde echter na afloop van de contra-enquête aan een 
verslaggever van het Parool4: 

«Ik blijf bij de juistheid van de verklaringen van mijn getuigen en ik zal het onder-
zoek naar onjuistheden in het Weinreb-rapport voortzetten.» 

Voorts gaf hij als zijn mening, dat 

«het transport nooit in de zomer kan hebben plaatsgehad, omdat juni en juli 1942 
mooie zomermaanden waren, er werden toen uiteraard geen kachels gestookt.»5 

Uit deze mededeling trokken wij de conclusie, dat wij er goed aan zouden 
doen het aanvullend onderzoek nog enige tijd voort te zetten. Met name 
hoopten wij nader te kunnen vaststellen, dat het volgens de overgelegde 
transportlijst door het GAB Den Haag voor 3 juli 1942 geplande transport in-
derdaad op die dag was vertrokken en dat Joseph Wurms en zijn twee neven 
Poons met dit transport naar Ybenheer waren gegaan en voorts hoopten wij 
de veronderstelling van mr. Velleman, dat er toch al eerder een of meer 
transporten naar Ybenheer waren gegaan (en dat Wurms mogelijk op 3 juli 
vooreen tweede keer- bij voorbeeld na verlof - naar dat kamp was vertrok-
ken) nog duidelijker te kunnen weerleggen. 

Met dat doel hebben wij een aantal instellingen en archieven aangeschre-
ven, waar zich wellicht nog archiefstukken zoals loonlijsten, circulaires van 
de Rijksdienst voor de Werkverruiming e.d. zouden kunnen bevinden. Daar-
bij bleek, dat de op de tewerkstelling betrekking hebbende persoonsdos-
siers, transport" en loonlijsten van de Gemeentelijke Sociale Dienst6 te 
's-Gravenhage en de Nederlandsche Heide-Maatschappij al lang geleden ver-
nietigd waren. Het archief van de Rijksdienst voor de Werkverruiming was 
bij het bombardement van 3 maart 1945 verbrand. Wel vonden wij gegevens 
bij het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis en bij het Ministe-
rie van Sociale Zaken. 

4. Resultaten van het voortgezet onderzoek 

a. Het weer in juli 1942 

Van het KNMI te De Bilt ontvingen wij overzichten van de waarnemingen 
van de posten Groningen en Wijster (Dr.), die op een afstand van ca. 35 res-
pectievelijk 25 km. van het kamp Ybenheer liggen. Deze waarnemingen nou-
den in, dat de periode van 3 t/m 6 juli 1942 warm en droog was met maxi-
mumtemperaturen tussen 25,2 en 32,3°C. Daarna daalde de temperatuur: 
van 7 t/m 11 juli lagen de maxima tussen 22,9 en 17,0°C. Er volgde de 12de 
een uitzonderlijk koude dag meteen maximumtemperatuur van 13,1 (Gr.) 
respectievelijk 13,3°C (Wij.) en veel regen. Tot eind juli lagen vervolgens de 
maxima tussen 15,9 en 22,5°C. 

b. Gegevens bij het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis 

Het Informatiebureau, dat na de oorlog de lotgevallen van de gedeporteer-
den zoveel mogelijk heeft vastgelegd, bleek dossiers te bezitten omtrent 
105 van de 106 op de transportlijst voor 3 juli 1942 voorkomende mannen. In 
één geval bleef de indentificatie onzeker. Deze 105 dossiers hebben mr. Vel-
leman en Van der Leeuw op 23 maart 1978 alle doorgewerkt. Zij vonden nog 
één dossier van een niet op de transportlijst voorkomende man, die opgaf 
op 3 juli 1942 uit Den Haag naar Ybenheer te zijn vertrokken. 

4 Het Parool, 21 februari 1978. 
5 Vgl. de verklaring van Joseph Wurms over 
de in Ybenheer geleden kou. 
6 Van het Gemeente-archief te 's-Gravenhage 
ontvingen wij wel enkele archiefstukken van 
deze dienst, betrekking hebbend op de tewerk-
stelling, die echter geen gegevens over trans-
portdata bevatten. 
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Uit deze dossiers bleek, dat van de 106 mannen slechts 69 met zekerheid 
naar een werkkamp zijn vertrokken.7 Van 28 mannen kwam vast te staan, dat 
zij niet zijn vertrokken, bij 9 mannen bleef dat onzeker. De bij het rijksinsti-
tuut berustende transportlijst was derhalve niet de definitieve lijst, maar een 
voorlopige, er zijn nog namen toegevoegd en geschrapt vóór het vertrek. 

Sommigen van de 28 niet-vertrokkenen hebben vermoedelijk op het laat-
ste moment een vrijstelling verkregen of zijn alsnog afgekeurd, anderen zijn 
blijkbaar ondanks hun oproep niet vertrokken maar ondergedoken of naar 
het buitenland gevlucht. Er werden drie vluchtelingen gevonden, die Zwit-
serland resp. Spanje hebben bereikt en twee, die op hun vlucht gearresteerd 
zijn. Verder onderduikers, die in 1942, 1943 of 1944 werden gearresteerd en 
gedeporteerd en enkelen, die tot de bevrijding hun onderduik konden vol-
houden. Dan waren er ook enkelen, die - blijkbaar van tewerkstelling vrijge-
s te ld-op 18/19 augustus 1942 voor Westerbork werden opgeroepen en ver-
trokken en ook één slachtoffer van de razzia in Scheveningen van 22 augus-
tus 1942 (zie Rapport blz. 48). 

Degenen, die in Ybenheer of een ander kamp aankwamen zijn nagenoeg 
allen8 op 2/3 oktober 1942, toen alle werkkampen werden leeggehaald, in 
Westerbork aangekomen, waar zij hun gelijktijdig uit Den Haag opgehaalde 
gezinnen troffen. Op een enkele uitzondering na zijn bij spoedig gedepor-
teerd met een van de transporten naar Auschwitz, waaruit op het station Ko-
sel mannen werden geselecteerd voor de werkkampen van de Organisation-
Schmelt in Silezië9. In die kampen met hun relatief hoge overlevingskans 
zijn de meeste mannen uit Ybenheer terechtgekomen. Er werden acht over-
levenden van die kampen gevonden, één man, de getuige Wurms, ontsnap-
te uit het transport naar Auschwitz en dook met succes onder, een ander 
bleef na een verblijf in Barneveld tot de bevrijding in Westerbork als lid van 
de vaste kampstaf. 

De ingeziene dossiers bevatten geen documentaire gegevens, maar wel 
mededelingen over de datum van het transport Den Haag-Ybenheer. 

Die mededelingen waren direct na hun terugkeer door de overlevenden 
gedaan aan het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen of aan de repatrië-
ringsautoriteiten, dan wel later - en dan soms ook door nabestaanden van 
niet-teruggekeerden - aan het Informatiebureau en aan het Centraal Afwik-
kelingsbureau Duitse Schade-Uitkeringen (CADSU). 

Hieronder volgt een overzicht van deze mededelingen. Alle betrokkenen 
hebben opgegeven, dat zij resp. hun omgekomen familieleden van Den 
Haag naar het kamp Ybenheer werden gezonden. 

Naam tewerkgestelde en 
deportatiegegevens 

Aard en datering van de 
gedane datum + opgave 

Genoemde datum van 
transport naar Yben-
heer 

7 Dit kon o.m. worden afgeleid uit het feit. dat 
zij op 2/3 oktober, toen de werkkampen wer-
den leeggehaald (vgl. flapportblz. 21), in Wes-
terbork aankwamen. 
a Wij vonden één uitzondering: I. Eysman 
vluchtte volgens mededeling van zijn vader uit 
Ybenheer, maar werd aan de Belgische grens 
gepakt en vervolgens gedeporteerd. 

9 Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan-
den in de Tweede Wereldoorlog 8, blz. 790 e.v. 

Adam, Campignon 
geb. 1-10-1913 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

Aaron Fresco 
geb. 2-12-1898 
Westerbork—Barneveld— 
Westerbork, aldaar bevrijd 

Lion Gosler 
geb. 8-6-1913 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

Max van Ments 
geb. 2-5-1919 
gedeporteerd via Kosel, 
niet teruggekeerd 

Eduard de Raay 
geb. 6-9-1920 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

Op D.P.-Card (voorjaar 1945) 2 juli 1942 
aan Afw. Bur. Concentratie-
kampen (zomer '451 aan 
CADSU (1963) 

aan CADSU (1963) 

Repatricringsverklaring 
(juli 1945) 
aan Afw. Bur. Concentratie-
kampen 
aan CADSU (1963) 

Schoonzuster (D. Verveer) 
aan Inf. Bureau (2 aug. 1946) 

aan CADSU (1963) 

2 juli 1942 
2 juli 1942 

3 juli 1942 

3 juli 1942 

3 juli 1942 
1 juli 1942 

3 juli 1942 

31 mei 1942 
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Naam tewerkgestelde en 
deportatiegegevens 

Aard en datering van de 
gedane datum + opgave 

Abraham Roodenburg 
geb. 28-9-1923 
gedeporteerd via Kosel, 
niet teruggekeerd 

Jeremias Samehtini ' 
geb. 11-5-1914 

Levie Sluyzer 
geb. 11-9-1920 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

Abraham van Spier 
geb. 23-2-1915 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

David Vos 
geb. 15-12-1922 
gedeporteerd via Kosel, 
teruggekeerd 

moeder (K. Dagloonder) 
aan CADSU (1963) 

Repatriërings verklaring 
(juli 1945) 
Verslag voor Rijksinsti tuut 
voor Oorlogsdocumentatie 
(nov. 1946) 
aan CADSU (1963) 

aan CADSU (1963) 

aan Afw. Bur. Concentratie-
kampen (7 jan. 1946) 
aan CADSU (1963) 

Repatriëringsverklaring 
(juni 1945) 

Genoemde datum van 
transport naar Yben-
heer 

juni 1942 

3 juli 1942 

3 juli 1942 
juni 1942 

1 juni 1942 

mei 1942 

aug. 1942 

3 juli 1942 

Dit is de man, die niet op de ontwerp-transportl i jst voorkomt 

c. Circulaires van de Rijksdienst voor de Werkverruiming 

In het archief van het Minister ie van Sociale Zaken berust een - niet vol le-
dige - bundel circulaires van de Rijksdienst voor de Werkver ru iming . O m -
trent het kamp Ybenheer konden daaraan de vo lgende gegevens worden 
on t leend: 

Circulaire van 31 maart 1942 

Deze circulaire bevat een aantal - zeer gedetai l leerde - mededel ingen over 
de hervatt ing van het werk in de werkver ru im ingskampen na de w inderpau-
ze en met name over de data, waarop de te werk gestelden naar de kampen 
zouden moeten reizen. Deze mededel ingen hadden uitslui tend betrekking 
op niet- joodse te werk gestelden (vgl. Rapport blz. 14). Met betrekking tot het 
kamp Ybenheer wo rd t medegedeeld, dat op 10 apri l 1942 een aantal z.g. 
«contractbrekers» (arbeiders, die zonder ver lof bij hun werkgever in Duits-
land waren weggebleven) uit de provincies Noord-Hol land en Gelder land 
naar dit kamp zou moeten vertrekken. 

Circulaire van 28 mei 1942 

«Wij berichten u bij deze, dat de onderstaande kampen op 1 juni a.s. met joodse te 
werk gestelden uit nog nader op te geven gemeenten bezet respectievelijk aangevuld 
zullen worden. 

I. Op 1 juni 1942 worden onderstaande kampen - bezet met joodse te werk gestel-
den uit Amsterdam - aangevuld. 

II. Op 1 jun i 1942 worden onderstaande kampen bezet: 

5. Ybenheer, voormalig contractbrekerskamp, capaciteit 225 

...» 
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d. Archiefgegevens van de DUW 

Eveneens in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken werden drie 
bundels stukken gevonden van de opvolger van de Rijksdienst voor de 
Werkverruiming: de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (DUW) uit 
1946-1948, die betrekking hebben op nabetalingen aan joodse te werk ge-
stelden uit 1942. 

Zoals blijkt uit de op blz. 18 van het Rapport gereproduceerde circulaire 
van het GAB-Amsterdam onder punt 5 ontvingen de joodse te werk gestelden 
een loon, dat 20% lager was dan het normale loon volgens het Loonbesluit 
Werkverruiming. Naar aanleiding van hierover na de bevrijding gestelde 
vragen verklaarde de DUW zich in 1946 bereid deze gekorte 20% alsnog bij 
wijze van nabetaling ter beschikking te stellen van de te werk gestelden of 
hun erfgenamen10. 

De claims van de joodse te werk gestelden uit Amsterdam werden behan-
deld door de Dienst voor Sociale Zaken aldaar, die van te werk gestelden uit 
andere plaatsen door het bureau administratieve controle van de directie 
van de DUW te 's-Gravenhage. 

De bij de directie van de DUW binnenkomende claims van te werk gestel-
den en hun nabestaanden werden steeds geverifieerd naar aanleiding van 
toen nog aanwezige loonlijsten uit 1942. Dergelijke loonlijsten bleken zich 
destijds te bevinden bij sommige bijkantoren van de Nederlandse Heide-
Maatschappij, bij andere ondernemingen, die werken hadden laten uitvoe-
ren en voorts bij gemeentelijke sociale diensten. De claims van Haagse jo-
den werden steeds geverifieerd bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklo-
zenzorg. Na verificatie van het ingehouden bedrag en van eventuele andere 
nog uit te betalen gelden (bij voorbeeld de laatste loonweek of voor 
ter beschikking gestelde werktuigen betaalde depotgelden) werden de uit te 
betalen bedragen per cheque ter beschikking van de rechthebbende gesteld. 

De correspondentie bevat een groot aantal namen van Haagse joden, 
waarvoor bij de Haagse gemeentelijke dienst de data van tewerkstelling zijn 
geverifieerd. Onder de zo vastgestelde vertrekdata uit Den Haag bevond 
zich geen enkele datum vóór 1 juni 1942. Ook de betrokkenen zelf gaven in 
geen enkel geval aan de DUW data van vóór 1 juni 1942 op. Van de gevon-
den mannen, die in Ybenheer gewerkt hebben, volgt hieronder een overzicht 
per transport: 

Transport 1 juni 1942" 
J. Davids 
B. van Leeuwen 
J.Schoonhoed 
JacobTurksma 
Maurits Turksma 

10 Aangezien overlijdensakten en verklaringen 
van erfrecht nog niet ter beschikking stonden, 
liet de DUW de nabestaanden verklaringen te-
kenen, waarbij zij zich aansprakelijk stelden 
voor hetgeen wellicht aan andere erfgenamen 
zou blijken toe te komen. 
1' De verificaties van het Gemeentelijk Bureau 
voor Werklozenzorg noemen steeds werk we-
ken, dus bij voorbeeld 29 juni—4 juli 1942. Daar-
uit en uit het loonbedrag (aantal gewerkte da-
gen) kan de transportdatum worden afgeleid. 
12 Vgl. de namen zojuist onder 4b genoemd. 

Transport 19 juni 1942 
I. Bobbe 
M. Bobbe 
I. Boektje 
I. Dormits 
Abraham Fresco 
Barend Fresco 
F. van Gelderen 
I. Gosler 

Transport 3 juli 194212 

A. Campignon 
Aaron Fresco 
Jacob van Gelderen 
Lion Gosler 
Hartog Park 
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L. Park 
David Polak 
L. Sluyzer 
S. We iman 1 3 

Joseph Wurms . 

Al le in het DUW-dossier voorkomende personen van het t ransport van 
3 jul i 1942 komen ook voor op de ontwerp-transport l i js t van het GAB-Den 
Haag (zie 2) voor dit t ransport . 

Van de door getuige W u r m s genoemde lotgenoten (zie 1) komt S. Groen 
ook op die li jst voor. H. Andr iessen en J, Jacobs komen daar niet op voor. 
Wel zijn zij bli jkens bij het Informat iebureau van het NRK berustende gege-
vens naar een werkkamp - aangenomen mag worden Ybenheer - vertrok-
ken. Vermoedel i jk zijn zij evenals de onder 4b genoemde Jeremias Sameht i -
ni pas later aan het t ransport van 3 jul i toegevoegd. 

Zoals uit de lijst bli jkt, heeft ook de in par. 1 voorkomende getuige Joseph 
W u r m s een verzoek o m nabetal ing gericht tot de DUW. Zi jn desbetreffende 
brief van 21 januari 1947 lu idt : 

«Hierbij deel iku mede, dat ondergetekende in het jaar 1942 dooreen verordening 
van de bezetter verplicht was te gaan werken in Fochteloo, Kamp «Ybenheer» en daar 
geweest is van 3 juli tot 3 oktober 
(get.) J. Wurms 
geb. 16.8.1919 
Geest 69, 's-Gravenhage.» 

De DUW verzocht bij brief van 31 januari 1947 de Gemeentel i jke Dienst 
Werklozenzorg Wurms ' c laim te veri f iëren en ontv ing van deze dienst op 13 
maart 1947 bericht, dat W u r m s had gewerkt in de werkweken van 4 jul i t /m 3 
oktober 1942. Daarop berichtte de DUW op 19 maart 1947 aan Wurms , dat 
hi j een dezer dagen de hem toekomende nabetal ing ad f 29,83 per cheque 
zou ontvangen. 

5. Nadere gesprekken met getuigen 

Op 18 december 1978 hadden Van der Leeuw en mr. Vel leman een nader 
gesprek met de getuige Wurms , waarbi j deze mededeelde: 

«Zoals u bekend is heb ik eind oktober 1977 aan de rechter-commissaris bij de recht-
bank alhier verklaard, dat ik omstreeks 22 maart 1942 uit Den Haag naar het werkkamp 
Ybenheer in Fochteloo ben vertrokken. 

U toont mij nu een brief, die ik op 21 januari 1947 heb geschreven aan de Dienst 
voor de Uitvoering van Werken (DUW) te 's-Gravenhage om de in 1942 op mijn loon 
gekorte bedragen alsnog uitbetaald te krijgen alsmede het antwoord, dat de DUW op 
19 maart 1947 tot mij richtte. 

Ik lees daaruit, dat ik op 21 januari 1947 opgaf, dat ik van 3 juli tot 3 oktober 1942 in 
Ybenheer was. Ik herken in deze brief mijn handschrift, ik schreef nogal netjes des-
tijds. Ik moet aannemen, dat ik in mijn brief van 21 januari 1947 de juiste data heb op-
gegeven en dat ik mij dus in mijn verklaring voor de rechter-commissaris heb vergist. 
Dat verwondert mij, omdat ik zo zeker meende te weten, dat ik vrijwel direct na de be-
snijdenis van mijn op 12 maart 1942 geboren neefje Daniel Poons ben vertrokken. Die 
besnijdenis herinner ik mij heel goed: het gebeuren maakte veel indruk op mij. 

U vraagt mij nu of ik mij de invoering van de jodenster herinner en of ik mij toen in 
Den Haag bevond of in het kamp Ybenheer. Ik herinner mij, dat ik bij de invoering van 
de jodenster in Den Haag was. Ik wilde de ster nl. niet dragen en heb hem - ook op 
straat - meermalen afgelaten. Daarover kreeg ik verschil van mening met mijn ou-
ders, die het veel te gevaarlijk vonden om de ster af te laten, onder meer omdat wij 
niet alle buren zouden kunnen vertrouwen. 

U deelt mij mede, dat de jodenster is ingevoerd op 2 mei 1942. Daaruit leid ik dan 
opnieuw af, dat ik mij in mijn verklaring van oktober 1977 heb vergist en pas later ben 
vertrokken dan eind maart 1942.» 
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Op verzoek van mr. Vel leman had Van der Leeuw op 28 maart 1980 nog 
een gesprek met de heer J . Davids te 's-Gravenhage, de enige thans nog le-
vende tewerkgestelde, die met het al lereerste t ransport van 1 jun i 1942 van 
Den Haag naar Ybenheer is ver t rokken. 

De heer Davids verklaarde o .m. : 

«In 1942 was ik werkloos en ontving een uitkering van de Sociale Dienst van de ge-
meente 's-Gravenhage. Ik was getrouwd en had twee kinderen. 

In de voorzomer van het jaar 1942 ben ik opgeroepen voor een werkkamp voor jo-
den in het noorden des lands. Ik weet niet zeker meer of dit in mei, juni of juli was. Wel 
weet ik, dat het aan het begin van een van deze maanden was. Ik werd gestuurd naar 
een werkkamp in Fochteloo. Daar heb ik een aantal weken gewerkt. Begin augustus 
kreeg ik - tot mijn verwondering - vier dagen verlof voor de bevalling van mijn vrouw. 
Dat verlof was van 6 tot 10 augustus en op 9 augustus is ons derde kind geboren. 

Kort daarna heb ik moeilijkheden gekregen in het kamp: ik had bij een boer karne-
melksepap gegeten en dat was niet toegestaan. Ik ben toen naar een «strafkamp» in 
Blesdyke in Friesland gestuurd, waar ik het erg slecht had. Er zaten ongeveer 24 joden 
en van de Nederlandse bewaking kregen wij slecht en weinig eten. De vier herders-
honden kregen veel meer (van hetzelfde eten) dan wij. Ik heb er kikkers en gras gege-
ten! 

Van dit kamp uit zijn wij op 2 oktober 1942 naar Westerbork gebracht onder bewa-
king. 

U vraagt mij of wij de eerste joden waren, die in het kamp te Fochteloo aankwamen. 
Mijn antwoord is, dat ik dit niet zeker meer weet. Ik denk van wel, want zover ik mij 
herinner kregen wij allen als nieuwkomers instructie.» 

6. Samenvatting en conclusies 

14 Ook met de getuige Poons hebben wij op-
nieuw gesproken. Ook hij bleek na inzage van 
de stukken, met name van de brief van 
21-1-1947 overtuigd, dat hij zich vergist moet 
hebben. De zaak van de arrestatie van zijn 
broer bij een razzia hebben wij niet meer kun-
nen ophelderen. Op zichzelf lijkt het niet aanne-
meiijk, dat deze uit gevangenschap aan het 
transport naar Ybenheer zou zijn toegevoegd. 
Zoiets was bepaald niet de gewoonte, er was 
geen direct contact tussen Duitse of Neder-
landse politie en GAB over de tewerkstelling 
zover wij weten. 

De n ieuw gevonden documenta i re gegeven - met name de circulaires van 
de Rijksdienst voor de Werkver ru im ing uit 1942 en de op de loonl i jsten van 
1942 gebaseerde nabetal ingsdossiers van de D U W - bevest igen hetgeen w i j 
in ons Rapport vastste lden: het eerste t ranspor t van Haagse joden vertrok 
op 1 jun i 1942 naar het kamp Ybenheer. Voordien waren in dat kamp geen te 
werk gestelde joden ondergebracht . Daarna vertrok op 19 jun i 1942 een -
ons tot nu toe niet bekend - tweede t ranspor t naar Ybenheer en vervolgens 
een ons al wel bekend derde t ranspor t op 3 ju l i 1942. De verdere t ransporten 
van Haagse joden naar de werkkampen v indt men op blz. 21/22 van het Rap-
port. 

Ook de in 1945/6 resp. in 1963 door de betrokkenen zelf opgegeven trans-
portdata bevest igen de conclusie, dat de op de concept-transport l i jst ge-
noemde, voor het t ransport van 3 ju l i 1942 aangewezen mannen - voor zo-
ver zij ver t rokken, een belangri jk deel ver t rok o m verschi l lende redenen niet 
- inderdaad op die dag naar Ybenheer zijn gereisd. Uit die na de oor log op-
gegeven data bl i jkt overigens ook, dat getu igen zich al in 1945 en a for t ior i in 
1963 konden vergissen ten aanzien van de ver t rekdatum. 

Ten slotte bli jkt ui t de brief van getu ige W u r m s aan de DUW van 21 januari 
1947, dat ook hij zich in dat jaar nog - terecht - her innerde, dat hij op 3 jul i 
1942 naar Ybenheer was ver t rokken. 

Zelfs het p rob leem van de kou, die W u r m s zich uit Ybenheer her innerde, 
bli jkt opgelost door de van het KNMI ontvangen gegevens. Na een heel war-
me periode tussen 3 en 7 ju l i 1942 vo lgde op 12 juli een uitzonderl i jk koude 
dag met een max imumtempera tuu r van 13° C. De bewoners van Ybenheer 
hebben toen zonder twi j fe l bet reurd, dat er geen kachels in het kamp waren. 

De getuige W u r m s heeft erkend, dat hij zich - geheel te goeder t rouw -
heeft vergist.14 

Dit betekent, dat de conclusies omt ren t het ontstaan van de eerste Weinreb-
Iijst in hoofdstuk 2 van het Rapport niet zijn aangetast, maar integendeel 
nog aanmerkel i jk sterker o n d e r b o u w d : Weinreb kan niet - zoals hij sinds de 
nazomer van 1945 heeft beweerd - met zijn lijst zijn begonnen o m voor de 
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werkkampen aangewezen Haagse joden aan een vrijstelling te helpen. Toen 
hij - op zijn laatst in februari/maart 1942 - met de eerste lijst begon, werden 
er nog geen Haagse joden voor die kampen of voor de in verband daarmee 
noodzakelijke medische keuring opgeroepen. 

Zoals wij in het Rapport hebben uiteengezet15, is deze constatering van 
verstrekkende betekenis: Weinreb was niet te goeder trouw, toen hij met zijn 
eerste lijst begon. 

15 Zie bij voorbeeld 31, 33, 463/9,469 en inde 
Samenvatting van het Rapport, 1564, 1572 en 
1613/« 

Tweede Kamerzitt ing 1980-1981, 12355, nr.4 14 



III. De zaak-Reinkenstraat 

De derde en vierde getuige, die mr. Vel leman bij de Haagse rechtbank 
voorbracht , hadden iets te verklaren omtrent de zaak-Reinkenstraat. Ook dit 
onderdeel van het Rapport neemt - zoals reeds gezegd - in het geheel van 
de zaak-Weinreb een hoogst belangri jke plaats in. Het gaat om de verraad-
zaak met de meeste slachtoffers, om de zaak bovendien, die - volgens Koen, 
de S/po-rechercheur die Weinrebs zaak behandelde - de Leitervan het Juden-
referatvan de Sipo, Zöpf, to t de beslissing had gebracht Weinreb n ie t te de-
porteren, maar hem opn ieuw te gaan gebruiken als V-Mann. 

1. Het artikel van Igor Cornelissen 

De aanleiding van het voorbrengen van deze getu igen, met wie ook w i j 
reeds gesproken hadden, was gelegen in een artikel van Igor Cornelissen in 
Vrij Nederland van 6 november 1976. Na een krit ische bespreking van het 
hoofdstuk Reinkenstraat deelt Cornelissen daarin mede, dat hij de getuigen 
Van Bree-Hut en Röthengatter, met wie onze medewerker Van den Brink had 
gesproken, telefonisch o m nadere inl icht ingen heeft gevraagd. 

De echtgenoot van mev rouw Van Bree en de getuige Röthengatter zijn 
beiden gearresteerd naar aanleiding van de inval van de Sipo in de flat in de 
Reinkenstraat in de nacht van 22 op 23 maart 1943, waar ten huize van de 
verpleegster/masseuse Mies Walbeehm ca. 25 ondergedoken joden verble-
ven. Omtrent de oorzaak van die inval hebben aan onze medewerker Van 
den Brink medegedeeld: 

Fennechien van Bree-Hut, 1 april 1975 te 's-Gravenhage1 

«... wel weet ik .. dat die joden zijn verraden door een jonge jodenman, die, volgens 
zeggen, naar de politie is gelopen nadat hij ruzie had gekregen met andere joden in 
dat huis. Ik weet de naam van die jonge jodenman niet.... Alleen is mij toen bekend ge-
worden, maar vraag me niet hoe of van wie ik dat heb gehoord, dat die jonge joden-
man aan Koen en Bolland heeft doorgegeven hoe al die joden aan hun bonkaarten 
kwamen.» 

Abraham Röthengatter, 9 november 1975 te Heiloo2: 

«Ik weet wel, dat Mies Walbeehm is verraden dooreen joodse jongen. Maar of hij 
Alex Podchlebnik heette weet ik niet. Ik ben zoveel vergeten uit die tijd. Ik weet wel, 
dat Mies die jongen niet meer in huis wilde hebben.» 

Cornelissen meende uit deze f ragmenten te moeten afleiden, dat Van den 
Brink deze twee getuigen niet had gevraagd, waar zij hun wetenschap o m -
trent het verraad van de joodse jongeman vandaan hadden. Ten aanzien 
van mevrouw Van Bree kunnen wi j dat niet met hem eens zijn Het onder-
werp is kennelijk ter sprake geweest, maar mevrouw Van Bree wist op dat 
ogenbl ik haar bron niet te noemen. Ten aanzien van de heer Röthengatter 
geeft het gespreksverslag j ammer genoeg geen zekerheid. 

Cornelissen heeft in elk geval bli jkens zijn artikel beide getuigen opgebeld 
en om nadere informat ie gevraagd. Hij schri j f t : 

«Beiden verklaarden, dat de heer Van den Brink hen die vraag inderdaad niet had 
' Rapport blz. 721. gesteld, en beiden vertelden, dat het Bollandwas geweest, die hen dat in 1943 had ge-
2 Rapport, blz. 721/22. zegd.» 
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2. Het gerechtelijk vooronderzoek 

Die mededel ing van Cornel issen leek het verhaal van de weggestuurde of 
wegge lopen joodse onderduiker als verrader, dat ook David Verl iebter3 in-
der t i jd had gehoord , van een gerucht te bevorderen tot een ernst ig te nemen 
mogel i jkhe id . Geen wonder dus, dat mr. Vel leman de twee getu igen op-
n ieuw liet horen. Zij verk laarden op 16 december 1977 aan de rechter-com-
missar is te 's-Gravenhage: 

Fennechina Frederika van Bree-Hut: 

«Naar schatting ongeveer twee weken na de arrestatie van mijn man is Bolland 
bij mij geweest; hij probeerde avances bij mij te maken. Ik heb hem toen gevraagd: 

«Vertel eens, hoe bent u erachter gekomen dat die mensen in de Reinkenstraat za-
ten?» Bolland heeft daarop geantwoord, dat er onder de onderduikers in de Reinken-
straat ruzie was geweest en dat één van de bewoners van de Reinkenstraat was weg-
gelopen en Weinreb had gebeld. Weinreb had het daarop aan Bolland doorgegeven. 
Later, ongeveer een week daarna, heeft Bolland mij gezegd, dat Weinreb al zat.» 

Abraham Röthengatter: 

3 Rapport, blz. 721. 
* De weergave van deze verklaringen door 
Louis Sinner in het Algemeen Dagblad van 17 
december 1977 is onjuist. 
5 Blijkens een ander deel van het gesprek be-
doelt mevrouw Van Bree een joodse vrouw uit 
Den Haag, die met haar zoon in de zomer van 
1942 enige maanden bij haar ondergedoken 
was. De echtgenoot van die vrouw had in Den 
Haag een juwelierszaak. Er was echter in Den 
Haag geen juwelier Weinreb. 

«Op uw vraag of ik iets afweet van het verraad van de Reinkenstraat antwoord ik u, 
dat ik, toen ik zelf weer was vrijgekomen, en rijdende met een carrier op de Denne-
weg, een jongeman tegenkwam, die mij wel persoonsbewijzen had geleverd. Wij zijn 
in gesprek geraakt en het gesprek kwam ook op de Reinkenstraat. Van hem heb ik toen 
gehoord, dat er een meneertje zou zijn geweest (ik heb zijn naam wel geweten, maar 
ik kan die niet meer te voorschijn brengen), die bij Mies Walbeehm om onderdak 
vroeg, maar door haar is geweigerd, waarop die man naar Judenfischer is gestapt om 
een vrijbrief te krijgen voor iets wat hij gedaan had. 

Bij mijn verhoor door Bolland op Windekind ging het gesprek of beter de ondervra-
ging vooral over de Reinkenstraat. Bolland had een opschrijfboekje van Mies, waarin 
aantekeningen stonden over inkopen ten behoeve van haar onderduikers, zoals 
levensmiddelen, petroleum en ook de aankoop van bonkaarten. Bolland zei telkens te-
gen mij: «Bram, je staat er ook in». Bolland heeft tegenover mij nooit iets gezegd over 
het verraad in de Reinkenstraat en bij die verhoren door Bolland heb ik nooit de gele-
genheid gehad zelf iets te vragen.» 

Deze verk lar ingen4 maakten ui teraard de door het artikel van Cornelissen 
gewekte verwacht ingen geenszins waar. De mededel ingen van mev rouw Van 
Bree maken een nogal verwarde indruk en de inhoud kan kenneli jk niet vo l -
ledig juist zi jn. Weinreb zat ten t i jde van de inval in de Reinkenstraat al ru im 
twee maanden gevangen. Hij kan toen dus moei l i jk nog een mededel ing per 
te lefoon hebben ontvangen. Mogel i jk is hoogstens, dat het inderdaad Bol-
land is geweest, die mev rouw Van Bree het verhaal van de wegge lopen on-
derduiker heeft gedaan. Maar ook daarvan voelen wi j ons niet erg zeker. Het 
is nl . o. i . de vraag of mev rouw Van Bree t i jdens de bezetting de naam Wein-
reb heeft gekend en zeker of zij een duidel i jk beeld van diens werk t i jdens de 
bezett ing had. Ti jdens haar gesprek met Van den Brink heeft zij n l . ook ver-
klaard: «Nu u mi j vertelt , dat dit al lemaal te maken heeft met Weinreb , gaat 
mi j door het hoofd dat die joodse v r o u w en zoon 5 ook Weinreb heetten. 
Maar ik weet dat niet zeker en die naam zegt mi j toch wel iets.» 

Röthengatter heeft de mededel ingen van Cornelissen niet bevest igd, maar 
een - onduidel i jke - andere bron dan Bol land genoemd. 

Daarmee leken de door het art ikel van Cornelissen geopende n ieuwe mo-
gel i jkheden weer van de baan, maar merkwaard ig genoeg kwam er ook in 
dit geval na de slui t ing van het gerechtel i jk vooronderzoek een n ieuw gege-
ven te voorsch i jn , dat het gerucht opn ieuw tot een mogel i jkhe id leek te ma-
ken. 
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3. Het dagboek van Jacob Koppel 

Van de kinderen van het in de Reinkenstraat met hun zoon Mart i jn gearres-
teerde echtpaar Koppel had er één, Jacob Koppel, de oor log over leefd, door-
dat hij naar Zwi tser land had kunnen v luchten. Van hem hoorde mr. Velle-
man , dat hij reeds t i jdens de oor log in Zwi tser land iets had ve rnomen. 

Jacob Koppel, in gesprek met mr. Velleman en Van der Leeuw 31 mei 1978 te Amster-
dam: 

«In de maand februari 1942 heb ik samen met David Verliebter Nederland verlaten. 
Via België en Frankrijk ben ik naar Zwitserland gevlucht. Daar heb ik verbleven tot het 
begin 1945 mogelijk was naar zuidelijk Nederland te komen. 

Toen ik in de zomer van 1943 in een kamp in de buurt van Neuchatel verbleef, hoor-
de ik van de Nederlandse vertegenwoordiging in Bern, dat Davids zuster Rita in Zwit-
serland was aangekomen. Ik heb in die periode op ongeregelde tijden een soort dag-
boek bijgehouden, dat ik nog bezit en dat ik u hierbij toon. 

Op 24 oktober 1943 heb ik in dit dagboek een aantal bladzijden geschreven, waarin 
iko.m. beschrijf hoe ik Rita Verliebter op 10 september van dat jaar heb gesproken. Bij 
die ontmoeting vertelde zij mij dat mijn ouders evenals de hare in maart van dat jaar op 
hun onderduikadres bij zuster Walbeehm in de Reinkenstraat te 's-Gravenhage gear-
resteerd waren en vervolgens gedeporteerd Zij vertelde mij blijkens het dagboek ook 
het een en ander over het leven in de Reinkenstraat, waar zij zelf nl. ook enige tijd on-
dergedoken was geweest. Zo bij voorbeeld dat er op aansporing van zuster Wal-
beehm soms muziek werd gemaakt en gedanst. 

Omtrent de oorzaak van de inval van de Duitse politie noteerde ik (ik citeer nu letter-
lijk mijn aantekeningen van destijds): «Rita vertelde mij nog, dat er een zekere verden-
king rust op ene Bob Blom uit Amsterdam, die ook in het huis woonde, maar er kort 
daarvoor uitgetrokken was. Later werd hij door Vrij Nederland gezocht om verhoord 
te worden». Blom had blijkbaar kort voor de inval de flat aan de Reinkenstraat verla-
ten. Hoe Rita Verliebter aan haar wetenschap kwam, weet ik niet.» 

Daarmee was dus de vage beschuld ig ing concreet geworden : op Bob 
B lom, die de Reinkenstraat vlak voor de overval had ver laten, rustte «een ze-
kere verdenking». Wi j achtten het onze pl icht deze aanwi jz ing zo goed moge-
lijk te onderzoeken. 

4. Nader onderzoek 

In de eerste plaats was er in onze gesprekken uit 1973/76 het een en ander 
te v inden over het vertrek van Bob Blom uit de Reinkenstraat drie uur voor 
de overval . 

Emanuel (Bob) Blom, gesprek met Giltay Veth, 5 januari 1973 te Rotterdam: 

«Ook ik ben bij zuster Walbeehm, Reinkenstraat 19, Den Haag, ondergedoken ge-
weest, en wel van 3.8.1942 tot 22.3.1943 (drie uur vóór de inval van de S.D.). 

Tot u mij opbelde, om mij voor de bespreking die wij nu hebben uit te nodigen, had 
ik er niet het flauwste vermoeden van, dat de inval in de Reinkenstraat iets met Wein-
reb te maken zou kunnen hebben. Ik heb dat nooit horen zeggen.» 

Sara de Beer-Blom, gesprek met Van den Brink, 28 juni 1973 te Amersfoort: 

«Toen wij bij Mies kwamen was mijn broer Bob er al, en zaten daar ook ondergedo-
ken mevr. De Leeuw uit Amersfoort; mevr. Pool-Capel uit Rotterdam; Lenie Fresco en 
Aronda Niekerk uit Den Haag en de familie Koppel uit Deventer. Dan was er nog Bert 
Granaada, een zoon van een rabbi uit Groningen ... Maar dat weet ik ook niet zeker. 
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Mijn geheugen is niet zo goed meer en u kunt dit beter aan mijn broer vragen, die in 
de Lijnbaan in Rotterdam een juwelierszaak heeft en zo dadelijk naar mij toe komt. Hij 
heeft een geheugen als een ijzeren pot. Hij is kort voordat de Reinkenstraat werd opge-
rold door mijn man weggehaald en gebracht naar L. A. H. v.d. Bergh, (die nu woont) 
Dreef 65 in Den Haag en tel. 662203. Daar waren mijn man en ik al naar toegegaan na-
dat wij bij Mies Walbeehm waren weggegaan. Mijn man heeft mijn broer 's avonds 
om 7 uur bij Mies weggehaald en om 8 uur werden allen bij Mies gearresteerd. Wij zijn 
aan het adres van Mies Walbeehm gekomen door de vroegere hulp in de huishouding 
van mijn schoonzuster. Zij (die vroegere hulp) heet mej. van Alphen en woont Rijs-
wijkseweg 195 in Den Haag.» 

Verder heeft Van den Brink op 12 maart 1976 getracht een gesprek te voe-
ren met Catherine F. H. Cayaux-Hulshof te Bergen op Zoom. Door de leeft i jd 
van mev rouw Cayaux (geb. 1891) ver l iep het gesprek moeil i jk. Van den Brink 
noteerde o.m., dat mev rouw Cayaux t i jdens de oor log twee joodse meisjes 
in haar huis aan de Thorbeckelaan in Den Haag had laten onderduiken. Haar 
man, beroepskapi te in, van het Nederlandse leger, verbleef toen in kri jsge-
vangenschap. Eén van de meisjes heette, naar zij meent, Lenie en zou de 
oor log over leefd hebben. Zij had de joodse meisjes gekregen van een r i j -
wie lhandelaar in de vruchtenbuur t6 . Zijzelf en de meisjes werden door de 
Duitsers gearresteerd en zij verbleef vi j f maanden in de gevangenis te Sche-
veningen. 

Vervolgens sprak Van den Brink op 26 maart 1976 met de schoonzoon van 
mev rouw Cayaux: Alber t J . M. Heynderickx te 's-Gravenhage. Deze kon niet 
veel meer verklaren dan zijn schoonmoeder . Hij had zich desti jds bewust af-
zijdig gehouden, omdat de twee onderduiksters van zijn moeder zich z.i. on -
voorzicht ig gedroegen en bij voorbeeld de te lefoon opnamen en de deur 
open deden als er gebeld werd . Hij kon nog verklaren, dat de r i jwie lhande-
laar een f i l iaalhouder van Cycle Import op de Thorbeckelaan was. Omtrent de 
arrestatie meende hij zich te her inneren, dat deze samenhing met het «op-
halen» van een jong joods gezin dat beneden zijn schoonmoeder w o o n d e , 
waardoor als het ware bij toeval de onderduiksters zouden zijn gevonden. 

Uit de registers van de Polizeigefangnis Scheveningen bli jkt, dat m e v r o u w 
Cayaux daar op 10 apri l 1943 door Koch is b innengebracht te zamen met Le-
na Fresco geb. 23 okt. 1918 te 's-Gravenhage en Sientje Aronda Niekerk geb. 
17 jul i 1907 te 's-Gravenhage. Mev rouw Cayaux is enige t i jd in Schevenin-
gen gevangen gebleven 7 , haar onderduiksters zijn op 27 april uit Westerbork 
naar Sobibor gedepor teerd, waar zij op 30 apri l 1943 o m het leven zijn ge-
bracht. 

Ondanks de verklar ing van de heer Heynderickx nemen w i j aan, dat hun 
arrestatie op de een of andere wi jze een gevolg is geweest van de inval in de 
Reinkenstraat. Anders zou immers Koch niet als verbal isant zijn opgetreden. 
Bovendien zijn de beide onderduiksters bli jkens de verklar ing van Mies Wal -
beehm bij haar ondergedoken geweest voor zij naar mev rouw Cayaux g in -
gen. 

Vervolgens spraken w i j nog met andere getu igen over Bloms vertrek en 
andere omstand igheden met betrekking tot het onderduikadres bij Mies 
Walbeehm. 

L. A. H. van den Bergh, gesprek met mr. Velleman en Van der Leeuw, 18 december 
1978 te 's-Gravenhage: 

«Tijdens de Duitse bezetting woonde ik in de 2e Pietersburgstraat in Den Haag, het 
huisnummer was ongeveer 71. Ik had daar geen telefoon. 

Onze eerste joodse onderduikers waren Teddy de Beer en zijn vrouw. Toen zij enige 
tijd bij ons waren hoorden we, dat de broer van mevrouw De Beer, Bob Blom, in een 
heel vervelende situatie verkeerde. Hij was ondergedoken op een adres, waar veel te 
veel onderduikers zaten. Dat er zoveel mensen op elkaar zaten was niet het enige be-

6 De Haagse vruchtenbuurt ligt vlak achter 
(noordelijkl de Thorbeckelaan. 
' De einddatum blijkt bij vrouwelijke gevange-
nen niet uit de bewaard gebleven registers. 
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zwaar, de heer Blom achtte het adres ook gevaarlijk door het binnenbrengen van veel 
boodschappen etc. Ik heb mij toen bereid verklaard ook Blom op te nemen. De Beer is 
zijn zwager Blom gaan halen van het adres waar hij zat. Achteraf bleek, dat het nog 
maar net op tijd was gebeurd: vlak daarna is op Bloms oude adres een inval gedaan, 
waarbij alle aanwezige onderduikers zijn gearresteerd. Blom was begrijpelijkerwijs 
zeer getroffen, toen hij daarvan hoorde. 

Het echtpaar De Beer is een paar maanden later bij ons weggegaan. De Beer, die 
van beroep reiziger was, hield het binnenzitten niet uit. Zij zijn toen te voet over de 
Belgische grens gegaan en in Brussel ondergedoken. Naar ik later gehoord heb is De 
Beer daar bij een razzia gepakt, toen hij op straat was in verband met het feit, dat hij 
wat handelde. 

Voor de bonkaarten van onze onderduikers zorgde een zekere Ria, die op de Rijs-
wijkseweg woonde. Misschien woont ze daar nog. Mevrouw De Beer zal misschien 
haar adres weten. 

Bob Blom is tot de bevrijding bij mij gebleven. Later had ik behalve hem nog een an-
dere joodse onderduiker, een mr. Drilsma.» 

Sara M. (Mies) Walbeehm, drie gesprekken8 met Van der Leeuw en - tweemaal - mr. 
Velleman, 12 en 28 juni en 18 december 1978 te Rotterdam: 

«Evenmin kan ik u namen noemen van illegale werksters, die bij mij kwamen om 
mensen te halen of te brengen, om bonkaarten te bezorgen etc. Ik heb die namen ook 
destijds niet geweten, hoogstens voornamen. U herinnert mij aan de naam van zo ie-
mand, «Toos», die voorkomt in een briefje, dat Sarina Niekerk mij indertijd heeft ge-
stuurd, toen ze naar een ander onderduikadres was gebracht (dit briefje heeft me-
vrouw Walbeehm ons ook toegezonden met haar brief van 24 juni 1971, waarin zij 
schreef: «het kattebelletje, dat Sarina Niekerk mij schreef en meegaf aan de Toos, die 
mijn onderduikers wegbracht, illegale verzetorganisatie» v.d.L.). Ik herinner mij - nu ik 
daarover heb nagedacht - die naam «Toos» ook weer. Het was een meisje van 20-24 
jaar, maar verder kan ik u over haar niets mededelen. 

Bob Blom was een neef van de familie Niekerk. De Niekerkszijn alle vier bij mij on-
dergedoken geweest. De ouders en Sarina zijn vóór de inval weggegaan en hebben de 
oorlog overleefd. Sarina en Aaronda Niekerk hadden altijd ruzie, daarom heb ik een 
van hen naar een ander adres laten gaan. 

Ik meende aanvankelijk mij te herinnerren, dat Aaronda, evenals Leny Fresco bij de 
inval op mijn adres is gearresteerd. Ik heb mij nu echter weer herinnerd, dat zij ten tij-
de van de inval op een ander adres waren. U noemt mij in dit verband denaamvaneen 
mevrouw Cayaux, die gelijktijdig met Aaronda Niekerk en Leny Fresco in Schevenin-
gen is binnengebracht. Ik herinner mij die persoon heel goed, het was een heel aardi-
ge vrouw. Haar man was officier geweest en zij kwamen uit Indië. Ik heb hem in het 
begin van de oorlog als patiënt van mij leren kennen en ben ookwel eens bij hem ge-
weest op de Thorbeckelaan in Den Haag. Via de familie Cayaux heb ik ook kennis ge-
maakt met het gezin van een andere officier. Dat gezin woonde in Vught en bij hen zijn 
Sarina Niekerk en Rita Verliebter een tijd ondergebracht geweest. Leny Fresco is wel 
kort voor de inval nog eens bij mij op bezoek geweest. 

Ook Bob Bloms zuster Suze de Beer en haar man zijn enige tijd bij mij ondergedo-
ken geweest. Ik weet niet of zij de oorlog hebben overleefd. 

Bob Blom is vlak voor de inval bij mij weggegaan. Zoals gewoonlijk is hij door een 
van de illegale werk(st)ers weggebracht naar een ander adres. U deelt mij mede, dat 
volgens de heer Van den Bergh, Bob Bloms volgende gastheer, zijn zwager De Beer 
hem bij mij heeft afgehaald. Ik herinner mij dat niet en blijf denken, dat een van de ille-
gale werksters, vermoedelijk Toos, hem heeft afgehaald, mogelijk met een mannelijke 
helper. Ik meen, dat Blom boos was, dat hij weg moest. 

Er is nooit iemand zomaar zelf bij mij weggegaan. Dat liet ik niet toe, het was veel te 
gevaarlijk. Ook heb ik om diezelfde reden dus nooit iemand zomaar weggestuurd. Ik 
heb zelfs nooit iemand geweigerd. Er zijn ogenblikken geweest, waarop er meer dan 

— 40 mensen in mijn flat waren. 
• Alle besproken onderwerpen zijn in aanwe- i j d e e , t m i j m e d e w a t v o | g e n s het dagboek van Koppel Rita Verliebter in Zwitser-
zigheid van mr. Velleman voorzover nodig op- , ,. _, , „ , 
nieuw ter sprake gekomen. Het verslag geeft l a n d a a n h e m h e e f t v e r t e l d : d a t e r e e n z e k e r e verdenking was tegen Bob Blom. Ik kan 
een samenvatting van de inhoud van alledrie m i i n iet herinneren dat ooit eerder te hebben gehoord. Ik acht het ook niet aanneme-
gesprekken. I• jIe, dat Bob Blom verraad zou hebben gepleegd. Hij is immers - voor zover mij be-
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kend - niet in Duitse handen gevallen. Ik acht hem niet in staat mijn adres zomaar te 
verraden, zijn eigen familie zou daarvan n.b. het slachtoffer zijn geworden. Boven-
dien: ik weet wie het verraad heeft gepleegd sedert mijn gesprek met Bolland bij de 
PRA in Den Haag in 1946. Bolland heeft mij toen zelf gezegd, dat Weinreb mijn adres 
had verraden. Hij vroeg mij nog om sportief te zijn, waarop ik hem vroeg of hij wel zo 
sportief was geweest, in 1943 tegenover mijn onderduikers en mij en in 1945 door on-
der te duiken. Ik zei, dat hij naar mijn mening nu - evenals ik destijds - zo sportief 
moest zijn om de consequenties van zijn daden te aanvaarden. 

Omstreeks 1960 heb ik Jan, de portier van de flat Corner House ontmoet. Hij sprak 
mij aan en ik herkende hem niet direct. Hij heeft mij toen verteld, dat de SD in de nacht 
van de inval bij hem is geweest en heeft gevraagd naar een Indische verpleegster. Vol-
gens zijn zeggen heeft hij hen toen - niet wetend, dat het de SD was - naar mijn flat in 
de Reinkenstraat (vlak om de hoek) verwezen. 

Terugkomend op Bob Blom: hij was geen ongeschikte man, maar ik had toch ook 
wel bezwaren tegen hem, hij kon heel onaardige dingen zeggen. Ik heb dan ten slotte 
ook bevorderd, dat hij naar een ander adres werd gebracht.... 

Ik kan u nog vertellen, dat Koch mij na mijn arrestatie veel geld en juwelen heeft la-
ten zien, die bij mij gevonden waren. Veel meer dan ik ooit had vermoed, dat mijn on-
derduikers bij zich hadden. De bedoeling was natuurlijk mij aan het praten te krijgen, 
maar dat is niet gelukt. Ook mijn onderduikers hebben in het algemeen gezwegen 
over hun vroegere adressen etc, zoals ik ze had ingescherpt. 

Het is juist, dat ik om de onderduikers bezig te houden zo nu en dan een dansfeestje 
(op kousen!) heb georganiseerd en voorts spelletjes e.d. 

Ik herinner mij nog, dat een vriendin van Sarina Niekerk, die evenals zij bij de ANWB 
werkte, bonnen en eten bracht bij mij. Haar naam weet ik niet.» 

Dr. Anna C. de Tollenaere-Blonk, gesprek met Van der Leeuw op 11 december 1979 te 
Warmond: 

«Tijdens de bezetting woonde ik nog thuis bij mijn ouders in de Van Zaeckstraat in 
Den Haag. Ik was in 1940 afgestudeerd en werkte als lerares. Mijn broer Herman was 
voor de oorlog in opleiding als reserve-officier, later is hij beroepsofficier geworden. 

Mijn broer heeft tijdens die opleiding vóór de oorlog Joop Cohen leren kennen, die 
evenals hij in opleiding was. Zij lagen destijds in Gouda en Herman nam zijn vriend 
Joop wel eens mee naar ons huis. Joops vader was slager in Middelburg en woonde 
in St. Laurens. Wij leerden ook Joops zuster Eefje kennen en zijn verloofde Hetty Mo-
gendorff. 

Toen de Duitsers na de capitulatie van het Nederlandse leger de krijgsgevangenen 
loslieten, is Joop nog een poosje bij ons geweest. 

Toen de deportaties begonnen, heeft Joop een tijd ondergedoken gezeten op het 
adres, waarvan ik nu weet, dat het in de Reinkenstraat was. Destijds wist ik alleen, dat 
het bij een brug in de Laan van Meerdervoort was. Ook wist ik, dat er heel veel joodse 
onderduikers zaten en dat Joop daarom als een gevaarlijk adres beschouwde. Hij is er 
dan ook weggegaan.9 

Joop kwam, nadat hij ondergedoken was, nog vaak bij ons. Zijn was werd bij ons at-
gehandeld. Zijn uiterlijk was zo, dat hij zich zonder al te veel gevaar kon bewegen. Hij 
werkte ook met valse persoonsbewijzen en is naar ik meen wel eens illegaal naar Bel-
gië geweest. 

Vlak voor de inval in de Reinkenstraat, naar mijn herinnering dezelfde middag, is 
Joop nog eens bij mijn moeder geweest, ik was toen niet thuis in verband met mijn 
werk. Mijn moeder vertelde me, dat ze hem gevraagd had bij ons te blijven, maar hij 
wilde niet. Hij moest naar zijn oude onderduikadres in de Reinkenstraat, omdat hij 
voor de mensen daar iets wilde doen. Later hoorden we, dat hij diezelfde avond ge-
pakt is bij de inval. Wij hebben d a t - meen ik - gehoord van Carla Mogendorff, Hetty's 
zuster. Die was nl. ook ergens in Den Haag ondergedoken en werkte daar als dienst-
meisjes. Ik herinner me, dat ze altijd rode, ruwe handen had van het ongewone werk. 
Zij is nog vaak bij ons geweest. Wij woonden toen al in de Kinsbergenstraat, omdat 
wij uit ons huis aan de Van Zaeckstraat hadden moeten evacueren. 

9 De broer van mevrouw De Tollenaere, Lt. 
Kol. b.d. H. L. Blonk te Lochem, heeft ons nog 
laten weten, dat hij twee-of driemaal zijn 
vriend Joop in de Reinkenstraat heeft bezocht. 
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Van Carla hoorden wij - meen ik - ook, dat de inval in de Reinkenstraat het gevolg 
zou zijn geweest van de aangifte van een buurvrouw. Die zou zich bij de politie be-
klaagd hebben over de last, die ze van de lawaaiige buren ondervond. Carla is later he-
laas ook gearresteerd en niet teruggekomen.» 

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wi j getracht de helpsters te 
v inden, met name «Toos» en «Ria», die onderduikende joden bij Mies Wal -
beehm brachten. 

Maria van A lphen, genoemd door mev rouw De Beer en vermoedel i jk de-
zelfde, die door de Heer Van den Bergh als Ria werd aangeduid, hebben wi j 
niet kunnen spreken. Zij is op 12 maart 1976 over leden. 

Wel zijn w i j e r - niet zonder moei te - in geslaagd «Toos» te ident i f iceren. 
Zij bl i jkt te zijn Diet Erl ich-Eman, thans wonende te Grand Rapids (USA). Zij 
schreef ons op 25 maart 1980: 

«Uw brief van 13 maart j . l . riep vele herinneringen op. Inderdaad ben ik de bewuste 
«Toos» uit uw brief. Ik werkte al die jaren in een kleine groep «Hein», en één voor één 
werden veel van ons gearresteerd en de meesten zijn nooit teruggekomen. Ik was 
toen in ondertrouw met «Hein» (Sietsma), die samen met Ab van Meerveld uit Barne-
veld, de leiding vormde. Hein is in Dachau omgekomen en ook Ab is nooit terugge-
keerd. 

Ik ben zeer vaak bij Mies thuis geweest, want misschien is het u bekend dat Mies 
een «dagboek» bijhield en daar stond in, dat Toos en Dick (Hein) kwamen en bonkaar-
ten en P.B.'s brachten. Ik kan me niet meer herinneren, wie mij naar haar huis ver-
wees, maar ik vermoed dat het Hein was. Toen ik daar binnenkwam en het zaakje 
overzag, was het mij direct duidelijk, dat het slechts een kwestie van tijd was, of dit 
adres zou een inval krijgen. De flat was heel klein en ze had er toen ongeveer 19 joden. 
Mies vond het zo zielig, dat die mensen daar «zaten te zitten» en maakte feestjes met 
dansen, iedere zaterdagavond (vertelde ze me). Ik waarschuwde haar toen, dat met 
de dunne muren, dit gevaarlijk was en ze beter heel rustig aan deed. De familie Koppel 
was daar toen ook, en ook Sarina Niekerk met haar zuster Aronda. Ik zei tegen Mies, 
dat het beter was 3 of 4 joden door de hele oorlog te slepen, dan zovelen tegelijk, want 
dat het véél te gevaarlijk was. Ik vermoed dat ik, al met al, een 11 of 12 joden wegge-
haald heb en naar andere plaatsen gebracht, maar telkens als ik terug kwam bij Mies, 
had ze weer nieuwe erbij! Om dit alles, heb ik haar nooit mijn naam en adres gegeven 
en ze vroeg me eens, hóe ze me kon bereiken als ze me dringend nodig had. Ik beloof-
de haar toen, dat ik 3 x per dag zou opbellen en direct zou komen, als er iets was. 12 
febr. toen ik haar op lunchtijd opbelde, zei ze dat ik direct moest komen. Een oude 
joodse heer was overleden en ze wist niet wat ze moest doen. Die avond hebben Hein 
en een paar vrienden, in een groot vloerkleed de overleden man eruit gedragen, (als 
een vloerkleed) en ik weet niet waar hij begraven is. Ze hadden iemand die met een 
kerkhof te maken had in de arm genomen. Het verbaasde me dus niet, toen het bleek 
dat er een inval was gedaan. Doch vóór dit alles had ik de familie Koppel en later ook 
Aronda en Sarina Niekerk naar een adres is Ugchelen gebracht. Een hotel bij het 
klooster Cesarea. Hier heb ik toen ook een klein joods jongetje geplaats wiens familie 
in Den Haag een wasserij hadden, ergens op de La Reyweg. Toen ik de volgende keer 
in Ugchelen kwam, vroeg Hr. Koppel me, of ze terug konden gaan naar Mies, want 
Martin, 16 j . zoon, vond het zo saai, daar buiten in het bos. Ik waarschuwde hen, dat 
het bij Mies slechts een kwestie van tijd was. Maar ze bleven aandringen en zijn later 
op eigen gelegenheid terug gereisd naar Den Haag, vlak voor de inval. 

Nu over het verraad bij Mies: Voor zover ik weet heb ik Weinreb nooit ontmoet, of, 
misschien onder een andere naam. 

Volgens mij was de situatie bij Mies zo explosief, dat van de honderden adressen, 
waar ik al die oorlogsjaren ben geweest, dit het enigste was, waar ik altijd eerst opbel-
de en altijd bang was, dat de inval zou komen, juist als ik er was! Misschien is er niet 
eens echt verraad in het spel, maar misschien buren, die klaagden over het lawaai en 
dat dit veroorzaakte, dat het huis in de gaten werd gehouden? Verder moeten haar 
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grote inkopen (voor ruim 20 mensen) toch ook argwaan hebben verwekt, als ze eerst 
altijd voor 1 persoon kocht? Ik weet té weinig van de rest af, maar dit waren toen alle-
maal dingen, die ik gevaarlijk vond want zoals u uit uw onderzoekingen zelf wel weet: 
het was vaak geen verraad, maar een domme opmerking, ter goeder trouw, in de 
geest van «wat koopt dié opeens grote voorraden...» door kennissen en vrienden 
soms. Onze eigen downfall is ook door dit geval gekomen. Toen ik er een paar maal 
was geweest en Hein, mijn verloofde ook eens (onder de naam van Dick), zei ik tegen 
hem, dat we hier geen enkel spoor mochten achterlaten dat naar óns verwees. Hein 
zei toen, dat hij er een andere jonge man10 had ontmoet (denkende dat deze ook in de 
ondergrond werkte), en dat hij die jonge man enkel het telefoonno. van mijn vader 
had gegeven. 

Na de inval, had Hein ergens «inside information» (ik weet niet wie) maar hij hoor-
de, dat Mies er een dagboek op na had gehouden, wat een dagelijks verslag gaf van 
alle gebeurtenissen en dat erin stond b.v.: «Toos bracht bonkaarten; Toos haalde X & 
Y weg; Toos bracht nieuwe P.B 's, Dick was hier, etc.» Achteraf bleek, dat de genoerrv 
de jongeman ook gearresteerd was. Hij was toen net 3 weken getrouwd. Toen het 
bleek, dat hij niet in ondergronds werk zat, en toen de Gestapo het dagboek had gele-
zen, is mij verteld, dat ze deze man bewerkten en zeiden, dat ze best konden begrijpen, 
dat hij er wat bij wilde verdienen, en dat zijn bruid thans tranen met tuiten zat te hui-
len, en dat ze helemaal niet in hém geïnteresseerd waren, maar een zekere Toos en 
Dick wilden hebben, en als hij aanwijzingen kon geven, dan mocht hij zelf vrij gaan. 
Volgens wat ik later hoorde, heeft hij toen ongeveer 3 weken11 zijn mond gehouden, 
maar heeft toen mijn Vaders telefoon no. (het enige wat hij wist) gegeven. En toen 
was het natuurlijk een klein kunstje, alles uit te vinden. Bovendien waren Hein 
en ik net, 4 mei in Den Haag in ondertrouw gegaan en konden ze daartoen ook alle ge-
gevens van Hein vinden (wat anders niet het geval was geweest). Toen ze in mei bij 
mijn ouders kwamen was ik niet thuis, Gode zij dank, en ben tot na de oorlog nooit 
meer naar huis gegaan, daar de huiszoekingen tot het eind v.d. oorlog regelmatig 
plaatsvonden.»12 

Op 5 en 16 september 1980 hebben Van der Leeuw, resp. mr. Vel leman en 
Van der Leeuw met m e v r o u w Erl ich-Eman gesproken t i jdens een bezoek, dat 
zij aan Neder land bracht. Dit gesprek leverde geen belangri jke n ieuwe gege-
vens meer op. 

Op 26 november 1980 schreef m e v r o u w Erlich ons nog, dat het Lemke 
was, die met een ander telkens bij haar ouders thuis kwam o m haar en haar 
ver loofde te zoeken. Zelfs nog toen zij med io 1944 - onder een valse n a a m -
al lang in de Duitse gevangenis te Scheveningen zat. 

Tenslotte hebben w i j opn ieuw met Bob Blom gesproken. 

Emanuel (Bob) Blom, gesprek met Giltay Veth, Van der Leeuw en mr. Velleman op 
9 januari 1981 te Rotterdam: 

10 Op 21 mei 1980 heeft mevrouw Erlich ons 
naar aanleiding van een desbetreffende vraag 
bevestigd, dat deze jongeman Bram heette. Hij 
moet dus wel identiek zijn met onze getuige 
Róthengatter. 
1' Indien de door mevrouw Erlich opgegeven 
ondertrouwdatum juist is, zijn het zelfs mini-
maal 6 weken geweest. 
12 Diet Eman en haar verloofde Hein Sietsma 
zijn in mei resp. april 1944 gearresteerd om re-
denen, die niets met de zaak-Reinkenstraat te 
maken hadden. 

«Van augustus 1942 tot de dag van de inval heb ik op de flat van Mies Walbeehm 
verbleven. Ik ben er die dag 'savonds om ± 8 uur weggegaan, in elk geval na het don-
ker worden en direct met de tram naar mijn nieuwe onderduikadres gegaan. 

De aanleiding tot mijn vertrek was, dat mijn zuster en zwager, de heer en mevrouw 
De Beer-Blom, een nieuw adres voor mij hadden gevonden. Zij zijn ook ondergedoken 
geweest in de flat van Mies Walbeehm. Mijn zwager kon het daar nog minder uithou-
den dan ik en hij slaagde er in via relaties een ander adres te vinden. Toen hij en mijn 
zuster daar eenmaal zaten, is hij nog wel eens in de Reinkenstraat geweest om zijn 
moeder te bezoeken. Dat was mevrouw Pool-Cappel, die eerder met De Beer ge-
trouwd was geweest. Als hij op bezoek kwam sprak ik hem natuurlijk ook. Mijn zwager 
vroeg mij, mede namens mijn zuster, of ik niet ook op hun nieuwe adres zou willen ko-
men. 

Ik ging daarop in, omdat het leven in de overvolle flat aan de Reinkenstraat - meer 
dan twintig mensen in drie kamers - een hel was. Natuurlijk was het adres door die 
vele mensen ook levensgevaarlijk. Dat was voor mij destijds echter nauwelijks een 
punt, ik had mij daarvoor als het ware afgesloten. 
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Mijn zwager vroeg aan zijn gastheer en gastvrouw, of ik daar ook zou kunnen ko-
men. Aanvankelijk weigerden zij, omdat zij zo klein behuisd waren. Na enige tijd heeft 
mijn zwager ze toch weten te bepraten en werd er afgesproken, dat mijn zwager mij 
op een avond zou komen halen. Dat heeft hij dus op de avond van de overval gedaan. 
Wij gingen samen met de tram naar het nieuwe adres. Dat onderduikadres was bij het 
gezin Van den Bergh in de 2e Pietersburgstraat. Toen mijn zwager twee dagen later 
zijn moeder opnieuw wilde bezoeken, werd hij gewaarschuwd, dat er een overval had 
plaatsgehad en dat allen gearresteerd waren. Vanzelfsprekend heeft deze gang van 
zaken mij destijds bijzonder geschokt en nog lang bezig gehouden. 

Ik weet, dat de overlevende zoon van het in de Reinkenstraat gearresteerde echt-
paar Koppel uit Zutphen mij na de oorlog voor de schuldige aan de inval hield. Ik hoor-
de dat via gemeenschappelijke kennissen. Uiteraard heb ik echter het adres niet verra-
den, waar niet alleen meer dan twintig lotgenoten, maar ook de moeder van mijn zwa-
ger waren ondergedoken. Ik zou ook niet weten hoe ik het adres had moeten verraden 
die avond. 

Ik weet, dat Mies allerlei gebeurtenissen in de flat aantekende in een soort «Dag-
boek», dat in de gang lag. 

Tijdens mijn verblijf in de Reinkenstraat ben ik enkele malen op straat geweest, 
's Avonds in 't donker heb ik wel eens een ommetje gemaakt. Voorts heb ik geholpen bij 
het leeghalen van het huis van de heer Van Dam, die ook in de flat was ondergedoken. 
Ook ben ik eens naar de tandarts geweest. 

Het is juist, dat er zo nu en dan door Mies Walbeehm feestjes met dansen werden 
georganiseerd. Ze vond, dat we bezig moesten worden gehouden. Ik herinner me nog 
de witte begonia's waarmee de kamer versierd was. Mies had een grammofoon voor 
de muziek. Ik meen, dat wij inderdaad op kousevoeten moesten dansen van Mies, zo-
als anderen u verklaard hebben. 

Zelfs is de brandweer een keer op de flat geweest, omdat de kachel van de centrale 
verwarming op hol was geslagen. Alle onderduikers zijn toen geëvacueerd naar de 
flat van een bovenbuurvrouw, die ziek in bed lag. De brandweer heeft niets gemerkt. 
Mies heeft ons ook nog eens allemaal in de voorkamer opgesloten, toen ze haar broer 
gelegenheid gaf om in de achterkamer een vrouw te ontvangen. Die broer wou joden 
geen hand geven. 

Ik weet, dat Joop Cohen min of meer toevallig weer in de Reinkenstraat was - hij 
had na zijn verblijf daar een ander adres gevonden - op de avond van de inval. Ik weet 
ook, dat hij zich met illegaal werk, o.m. voor Mies, bezighield. Van zijn hand bezit ik 
nog een menu voor het Sinterklaasmaal op 5 december 1942. Hij heeft het getekend 
en geschreven. Het menu draagt de naam «De Heer», dat was de schuilnaam, die mijn 
zuster en zwager De Beer gebruikten tijdens hun verblijf in de Reinkenstraat. Ikzelf 
noemde me in die tijd Van Alphen. In beginsel gebruikte iedereen een schuilnaam. 

«Toos» kan ik me niet herinneren evenmin als «Hein». 
Wel herinner ik me een zekere «Erik», die bonkaarten bracht en die naar ik meen 

woonde op de Laan van Nieuw Oost Einde.'3 Een donkere man van in de dertig jaar. 

Ik herinner me niet een echtpaar Van Leeuwen dat in de Reinkenstraat ondergedo-
ken was, maar wel een oudere dame van die naam». 

Aan mevrouw Rita Hedrych Verl iebter te New York hebben wi j tweemaal 
schrifteli jk gevraagd, hoe zij was gekomen aan de mededel ingen, die zij in 
september 1943 in Zwi tser land aan Jacob Koppel deed. Zij heeft ons niet ge-
antwoord . Het instellen van een onderzoek in New York leek ons niet verant-
woo rd met het oog op de daaraan verbonden kosten, nu op grond van de 
hiervoor geciteerde gegevens voor ons was komen vast te staan, dat «een 
zekere verdenking», waarvan in 1943 sprake was, toch moeil i jk meer kon zijn 
dan een gerucht. 

Naar aanleiding van de verklar ing van Bob Blom hebben wi j nog op de 
gebruikel i jke wijze gever i f ieerd, dat de moeder van zijn zwager, Mietje Pool-
Cappel, geb. 29 april 1872 te Amersfoor t , en een mev rouw Clara van Leeu-
wen-Rosenberg, geb. 9 september 1864 te Zevenaar, wonende te 's-Graven-
hage, evenals de andere joodse arrestanten uit de Reinkenstraat op 1 april 

13 Blijkens Het Grote Gebod I, blz. 285 en na-
dere persoonsgegevens was dit Jan H. A. Mul-
ders, die in juni 1944 als districtsleider van de 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onder-
duikers werd gearresteerd en op 5 september 
1944 te Vught gefusilleerd. Getuige Blom 
meent hem van een foto ook te herkennen. 
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1943 in dest rafbarak van het kamp Westerbork zijn ingesloten. Vandaar is 
m e v r o u w Pool op 13 apri l 1943 op transport gesteld naar het kamp Sobibor, 
waar zij op 16 apri l 1943 is over leden; voor mev rouw Van Leeuwen luiden 
deze data 6 resp. 9 apri l 1943. 

Dit zijn derhalve twee ons tot nu toe onbekende slachtoffers van Weinrebs 
verraad in de zaak-Reinkenstraat.14 Daar tegenover staat, dat het bij Aaronda 
Niekerk, die w i j tot nu toe wel hadden meegeteld, niet volstrekt zeker meer is 
dat zij als gevolg van Weinrebs verraad is gearresteerd, evenals bij Leny 
Fresco die wi j niet hadden meegeteld. 

Het totale aantal slachtoffers in de zaak-Reinkenstraat moet derhalve op 26 
wo rden gesteld, mogel i jk zijn er nog twee meer geweest. 

5. Nog een aantal verklaringen uit de jaren 1945-1948 

Door een vergissing bij het gereedmaken van het manuscr ip t zijn in het 
hoofdstuk Reinkenstraat van het Rapport niet alle verklar ingen terzake van 
Weinreb, Koch en Ei jnsbergen opgenomen. Wi j laten hier de weggeva l len 
verk lar ingen alsnog vo lgen. 

Verdere verk lar ingen van Weinreb 

Verklaring aan rechercheur Clements (I a, 3), 24 november 1945: 

«De 22 joden, die in een flatgebouw in de Reinkenstraat door den SD zijn aangehou-
den, zijn niet door mij aan den SD verraden.» 

Verklaring aan de PRA (II, 60), mei 1946: 

«Aangaande de arrestatie van een groot aantal joden (25) in de Reinkenstraat alhier, 
heb ik niets mee uit te staan. Ik heb dit adres nooit aan een der leden van den S.D. me-
degedeeld. In den tijd, dat ik met Zuidwijk in de cel zat, ben ik inderdaad twee maal uit 
de cel gehaald, een keer werd mij voor de deur van de cel door Bolland om inlichtin-
gen gevraagd, aangaande gearresteerde joden. Dat was op 9 April 1943. Ik kan mij niet 
herinneren, dat er toen gesproken is geworden over de Reinkenstraat. De andere keer, 
dat ik uit de cel werd gehaald, was om een verklaring af te leggen, aangaande een ver-
klaring van Swart. Ook toen is de Reinkenstraat niet ter sprake geweest. Dat Hamma-
cher verklaart, dat ik verraden zou hebben een zekere mej. Szmulewitz en dat ik ge-
zegd heb: «Van Alex Podchlebnik weet u reeds van», is niet waar. Deze confrontatie 
heeft volgens mij plaats gehad op half Februari 1943. Indien ik Podchlebnik verraden 
zou hebben, zou hij toch wel direct gearresteerd zijn geworden, hij is echter volgens 
mijn en uw gegevens pas veel later (tenminste 4 weken) gearresteerd. 

Wat Podchlebnik m t ; de Reinkenstraat heeft uit te staan gehad, is mij niet bekend. Ik 
vermoed echter, dat Hammacher genoemde Podchlebnik heeft verraden, daar hij bij 
zijn arrestatie ook in het bezit was van Podchlebnik's stamkaart. Hammacher kwam 
kort daarna reeds vrij, hoewel bij zijn arrestatie ruim tachtig stamkaarten in beslag 
werden genomen.» 

Verklaring aan de Raadsheer-Commissaris, 8 juni 1948: 

'4 De door Mies Walbeehm opgestelde lijst 
(Rapport, blz. 716), die wij nu volledig hebben 
kunnen verifiëren, bevat derhalve drie foutjes: 
zij noemt een echtpaar in plaats van een wedu-
we Van Leeuwen, noemt mevrouw Pool-Cap-
pel niet en was vergeten dat Aaronda Niekerk 
ten tijde van de overval reeds uit de Reinken-
straat was vertrokken. 

«Ik blijf bij mijn ontkentenis. Ik heb nooit mensen in de cel uitgehoord en berichten 
doorgegeven aan de S.D. 

Wat het geval aan de Reinkenstraat betreft; ik heb pas in 1945 en wel in November 
bij mijn eerste verhoor, gehoord, dat in de Reinkenstraat joden waren gearresteerd. Ik 
ontken stellig ooit iets geweten te hebben van een onderduikadres in de Reinken-
straat. 

Ik kon mij begrijpen dat Bolland verklaard heeft zooals hij dit gedaan heeft, omdat hij 
verwachtte een groot bedrag van mij los te kunnen krijgen. Daarom wilde hij mij hier 
in den Haag houden, en om dit verklaarbaar te maken tegenover zijn chef, heeft hij al-
lerlei verhalen verzonnen van berichten die hij van mij gekregen zou hebben.» 
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Verdere verklaringen van de Sipo 

Fritz E. W. Koch, verklaring aan de Procureur-Fiscaal, 15 mei 1948: 

Vraag: Gij hebt tegenover de rechercheur Domburg in de zaak Weinreb verschil-
lende verklaringen afgelegd over het geval Reinkenstraat (arrestatie van ruim 20 jo-
den in Maart 1943 in een flatwoning in de Reinkenstraat). Blijft gij bij deze verklarin-
gen? (voorgehouden daarop betrekking hebbende passages in bundel I, blz. 69-70, 
bundel II blz. 22 en bundel III blz. 18, hierbijgevoegd in afschrift). 

Antwoord: «Ja; die verklaringen zijn juist, alleen wil ik opmerken, dat in plaats van 
«zeer zeker» in de zin «dan was hij met zijn vrouw en kinderen zeer zeker doorgezon-
den geworden naar Polen» gelezen zou moeten worden «hoogstwaarschijnlijk» en 
verder, dat in plaats van «met toestemming van Zoepf» (Weinreb uit Westerbork ha-
len en voor de S.D. laten werken) gelezen moet worden «in opdracht van Zoepf»; deze 
drong er nl. herhaaldelijk op aan, dat wij V-lieden moesten aanstellen.» 

Vraag: Weinreb werd dus door u en het Jodenreferaat als V-man aangemerkt. 

Antwoord: «Ja, anders was hij ook niet uit Westerbork teruggekomen.» 

Vraag: Hebt gij Weinreb in de Cellenbarakken15 meermalen ontmoet? 

Antwoord: «Ja, ik ontmoette hem daar vrij geregeld. Hij heeft me wel gevraagd of 
ik hem bezwaard had, waarop ik geantwoord heb, dat ik verklaard had, zoals de zaak 
inderdaad was en dat mijn verklaringen al in processen-verbaal waren vastgelegd.» 

Dezelfde, verklaring aan de Raadsheer-Commissaris, 8 juni 1948: 

«Naar ik mij meen te herinneren in het voorjaar 1943 is Bolland bij mij gekomen en 
heeft mij meegedeeld dat Weinreb hem had verteld dat er in een flatgebouw waarvan 
hij het nummer niet noemde, gelegen in de Reinkenstraat, een groot aantal personen, 
waaronder joden, ondergedoken was. Nadat ik mij eerst in verbinding had gesteld 
met mijn chef de heer Schmidt, hebben wij een huiszoeking in dat flatgebouw gedaan. 
In de Reinkenstraat waren twee flatgebouwen, in het ééne gebouw, waar wij het eerst 
binnengingen, was niets te doen, maar in het flatgebouw aan de overkant, hebben wij 
inderdaad tussen de twee en twintig en vier en twintig joden aangetroffen, die door 
ons gearresteerd zijn. De persoon bij wie deze joden ondergedoken waren, was een 
Indische halfbloed genaamd Sara; haar achternaam weet ik niet. Deze voornaam heb 
ik voor het eerst gehoord bij haar verhoor te Scheveningen. De gearresteerde joden 
zijn toen kort daarna naar Westerbork overgebracht, dat moet ik tenminste aannemen, 
omdat zulks regel was. 

Door het verhaal dat ik van Bolland kreeg, namelijk dat hij deze inlichtingen van 
Weinreb had ontvangen, is Weinreb uit Westerbork teruggehaald, en kwam hij in aan-
merking om als V-man te fungeren.» 

Dezelfde, verklaring aan de Procureur-Fiscaal, 3 juli 1948: 

Vraag: Kunt gij u thans ook niet herinneren enig persoonlijk contact omtrent het ge-
val Reinkenstraat met Weinreb te hebben gehad? 

Antwoord: «Ik houd het voor hoogst waarschijnlijk,. dat ik daarover met Weinreb 
daarvoor heeft gegeven. Voor het aanbrengen van dit geval is Weinreb ook uit Wes-
terbork teruggekomen, waarbij de gedachtengang was, dat iemand, die een dergelijk 
belangrijk geval aanbracht, ook wel meer zou kunnen aanbrengen en geschikt was om 
als V-man op te treden. Voor mijn gevoel staat het vast dat Weinreb de hand heeft ge-
had in de arrestatie in de Reinkenstraat.» 

Vraag: Kunt gij u, behalve de mededeling van Bolland, misschien nog herinneren, 
15 Bedoeld wordt in 1946-1948. na de arrestatie in de Reinkenstraat, daarover met Weinreb te hebben gesproken? 
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Antwoord: «Ik houd het voor hoogst waarschijnlijk, dat ik daarover met Weinreb 
heb gesproken in die zin, dat hij daardoor getoond had goede medewerking te willen 
verlenen. Met Schmidt heb ik er zeker ook over gesproken, juist omdat Weinreb naar 
aanleiding van dat geval uit Westerbork terug zou komen.» 

Leendert J. Eijnsbergen, verklaring aan de Raadsheer-Commissaris, 15 juni 1948: 

«In de periode tusschen October 1942 en Mei 1943 ben ik eens meegeweest bij een 
arrestatie die plaats heeft gevonden in de Reinkenstraat. 

Wij zijn eerst naar het Flatgebouw Corner House geweest maar daar waren geen jo-
den aanwezig. Wij zijn daarna naar een flatgebouw gegaan aan de overkant, het kan 
wel no. 19 zijn geweest, en daar hebben we een groot aantal joden, ik meen 24 stuks, 
aangetroffen; bij een Indische dame. Wij hebben deze joden gearresteerd, of de dame 
bij wie deze joden onderdak waren bij die gelegenheid ook is gearresteerd, weet ik mij 
niet meer te herinneren. 

De dag daarop heb ik van Koch en van Bolland vernomen dat de tip voor het arreste-
ren van die joden afkomstig was van Weinreb en dat hij het adres in de Reinkenstraat 
had opgegeven.» 

6. Samenvatting en conclusie 

Aan onze conclusies aangaande het n ieuwe materiaal wi l len wi j nog enke-
le a lgemene opmerk ingen laten voorafgaan. 

In de eerste plaats merken w i j op, dat het begri jpel i jk is, dat aan Weinrebs 
verraad juist in deze zaak word t getwi j fe ld. Het adres van Mies Walbeehm, 
waar zoveel joodse onderduikers bi j elkaar zaten en nog veel meer t i jdel i jk 
geweest waren ; waar onvermi jdel i jk vr i j veel bezoek kwam en waar de bu-
ren haast wel iets moesten opmerken; dat adres in de flat leverde zoveel ge-
vaar, zoveel mogel i jkheden van losl ippigheid en verraad op, dat het nie-
mand kon verbazen, dat het ten slotte mis g ing . De n ieuw-gevonden getuige 
Diet Erl ich-Eman, die als i l legaal helpster talr i jke joden van het adres in de 
Reinkenstraat weghaalde, heeft dat nog eens over tu igend beschreven. 
Waarom zou daarom juist Weinreb de verrader moeten zijn? 

De geruchten en gedachten in de kring van hen, die met het adres te ma-
ken hadden gehad en die Weinreb in het a lgemeen niet gekend zullen heb-
ben, g ingen dan ook in heel andere r icht ingen. Wi j kennen nu al vier of vi j f 
van zulke verhalen. Mies Walbeehm dacht aan haar broer en schoonzuster 
als mogel i jke verraders.1 6 Dr. deTol lenaere-Blonk hoorde dat buren uit de 
flat de schuldigen waren. Dan zijn er de verhalen van de na ruzie weggelo-
pen onderduiker en van de zwervende j o o d , die de deur gewezen zou zi jn. 
Ten slotte de verdenking tegen Bob Blom, die slechts enkele uren vóór de in-
val naar een ander adres was gegaan. Het is alles vo lkomen begri jpel i jk. De 
verhalen passen precies bij de situatie: er werd over mogel i jke oorzaken ge-
praat en er onts tonden geruchten. 

Twee daarvan moeten w i j nog nader bespreken: de verklar ing van me-
v rouw Van Bree-Hut en de mededel ingen, die Rita Verl iebter in september 
1943 in Zwitser land aan Jacob Koppel deed. 

Wat het eerste betreft: het is mogel i jk, dat Bol land inderdaad aan me-
v rouw Van Bree heeft verte ld, dat een wegge lopen onderduiker de verrader 
was geweest. De verklar ingen van deze getuige zijn echter wel erg onzeker 
en wisselend. Meer dan een mogel i jkheid, dat haar verklar ing op dit punt 
juist is, zien wi j niet. Bij de rechter-commissaris heeft zij zich zeker vergist. 
Wat zij daar mededeelde geeft geen slui tend verhaal . Als men toch uitgaat 
van hetgeen zij verklaarde over Bollands mededel ing, bli jft nog de vraag of 
Bolland haar de waarheid mededeelde open. Pol i t ieambtenaren plegen 
waardevol le in l icht ingenbronnen naar bui ten te verzwi jgen. 

Wat het tweede betreft: w i j menen, dat uit de getuigenverklar ingen duide-
lijk bli jkt, dat de op zichzelf begri jpeli jke verdenking tegen Bob Blom onge-
grond was. Mies Walbeehm heeft terecht opgemerkt , dat hij toch geen 25 

16 Rapport, biz. 716. lotgenoten, waaronder fami l ie leden, zou verraden, zelfs al had hij gr ieven te-
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gen haar gehad. Bloms zuster, mevrouw De Beer en zijn nieuwe gastheer, de 
heer Van den Bergh, hebben verklaard dat Blom door zijn zwager De Beer uit 
de Reinkenstraat is gehaald en overgebracht naar Van den Berghs woning in 
de Transvaalbuurt. Het lijkt uitgesloten, dat hij onderweg de Sipo (die kende 
het nummer, dat niet in de telefoongids stond) zou hebben opgebeld of be-
zocht om het adres in de Reinkenstraat te verraden. Van den Bergh had geen 
telefoon. 

Het lijkt ons duidelijk, dat zowel de verdenking tegen Blom als de verhalen 
over de weggelopen/afgewezen onderduiker niet anders zijn dan verschil-
lende versies van één verhaal, dat destijds ging circuleren. Een verhaal, dat 
eigenlijk alleen een sluitende hypothese zou opleveren, wanneer een onder-
duiker uit de Reinkenstraat in handen van de Sipo zou zijn gevallen. Maar 
daarvoor ontbreekt tot nu toe iedere aanwijzing. 

Ten aanzien van het in hoofdstuk 37 genoemde aanvullend bewijs (buiten 
de verklaringen van Koch en zijn assistenten) merken wij nog op, dat niet al-
leen, zoals op blz. 734 vermeld, de distributiestamkaart van Sarina Niekerk 
deel uitmaakte van de distributiebescheiden, die eind december 1942 bij 
Wim Hammacher in beslag werden genomen. Ook de stamkaarten van Leny 
Fresco en Aaronda Niekerk werden daar gevonden17. Zij behoorden alle drie 
tot de 13 stamkaarten, die Hammacher van Henk Mulder ontvangen had. Er 
waren dus onderduikers in de Reinkenstraat die - vermoedelijk via Podch-
lebnik-hun bonkaarten van de groep Hammacher/Mulder betrokken, waar-
mee Weinreb nauw samenwerkte. Dit geeft een zekere steun aan de in par. 8 
van het hoofdstuk-Reinkenstraat weergegeven verklaringen van Hamma-
cher, Mulder en de Meijer, volgens welke Weinreb een onderduikadres bij 
een Indische verpleegster in de Reinkenstraat kende. Er blijven echter in die 
verklaringen nogal wat tegenspraken bestaan, ten dele waarschijnlijk te ver-
klaren door het tijdsverloop van 24 jaar tussen de twee verklaringen van 
Hammacher, ten dele door de invloed die Weinreb via zijn vrouw op Mulder 
uitoefende. 

Aan dit aanvullend bewijs kan dan ook geen grote waarde worden toege-
kend. 

Terugkerend tot de hoofdzaak moeten wij concluderen, dat het in 
1977-1980 uitgevoerde nadere onderzoek geen enkel argument heeft opge-
leverd om onze conclusies in hoofdstuk 37 van het RapportXe wijzigen. Op 
grond van naar onze mening ruim voldoende bewijsmiddelen hebben wij 
daar geconcludeerd, dat Weinreb de verrader van het adres in de Reinken-
straat is geweest. Het sindsdien verzamelde nieuwe bewijsmateriaal heeft 
die bewijsmiddelen nergens aangetast. 

In deze Aanvulling zullen wij in hoofdstuk IV, par. 10, nog eens uiteenzet-
ten waarom wij het bewijs in deze zaak zo overtuigend en voldoende achten. 

Zie Rapport, blz. 345. 
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IV. Reactie op de brochure van Aad 
Nuis 

In december 1979 verscheen de brochure, die Nuis reeds in oktober 1976 
had aangekondigd1 . Zij m o e t - aldus Nuis - de «overdonderende rhetoriek» 
(blz. 62) van ons Rapport doorpr ikken en aantonen, dat «Weinrebs verraad 
niet is bewezen, zijn verdorven bedoel ingen niet zijn gebleken» (blz. 78). 

Naar onze mening heeft Nuis deze pretentie geenszins waar kunnen ma-
ken, integendeel . Wi j achten ons echter wel verpl icht, nu de Kamercommis-
sie ons om commentaar heeft gevraagd en gezien ook Nuis ' positie in de 
Weinreb-discussies sinds 1969, de zakelijke a rgumenten , waarmee hij zijn 
stel l ingen tracht te onderbouwen , zorgvuld ig te analyseren. 

Een dergel i jke behandel ing van zijn brochure stelt ons echter voor grote 
praktische moei l i jkheden. Een vo l led ig gedocumenteerde analyse zou nl . al 
spoedig tot een geschri f t van misschien drie- of v iermaal de omvang van 
Nuis ' brochure leiden. Bovendien zou de inhoud grotendeels bestaan uit een 
herhal ing van zaken, die al duidel i jk en vol ledig in het Rapportz i jn behan-
deld. Met een dergeli jk werkstuk, waarvan het grootste deel niets nieuws 
aan de Weinreb- l i t teratuur zou toevoegen, zou n iemand gediend zijn. 

Wi j hebben daarom gemeend zo te werk te moeten gaan, dat w i j de zake-
lijke opmerk ingen van Nuis kort bespreken met verwi jz ing naar de passages 
in het Rapport, die daarbi j van belang zijn. De geïnteresseerde lezer kan dan 
zelf controleren hoe de zaken l iggen. Na deze bespreking van de daarvoor in 
aanmerk ing komende details vo lgen nog een aantal a lgemene opmerk ingen 
en een slotconclusie. 

De vraag van de Commiss ie naar ons handelen in geval len van twi j fe l 
komt onder meer aan de orde in de paragrafen 3 t /m 6 en 23, waar in een 
aantal op dit terrein l iggende bezwaren aan Nuis worden behandeld. Alge-
meen kunnen w i j op deze vraag slechts an twoorden, dat wi j het gevonden 
bewi jsmater iaal zorgvuld ig hebben gewogen. Wi j staan onverkort achter de 
daarbi j bereikte conclusies. Voorts kunnen wi j nog verwi jzen naar het oor-
deel van mr. G. E. Langemeijer, die schreef: «Kan ik niet v inden, dat de on-
derzoekers op dit stuk (de weergave en historische beoordel ing van het be-
wi jsmater iaal) zijn te kort geschoten».2 

1 . De Sperre op grond van de eerste Weinreb-lijst 

Op blz. 5 en 6, de eerste twee tekst-bladzijden van Nuis ' brochure, komen 
de vo lgende passages voor : 

«Zo ontstond, in de onheilspellende eerste maanden van 1942, het fantastische spel 
van de Weinreb-lijst. Het begon met gewichtig uitziende papiertjes, waarin verklaard 
dat de houder niet in aanmerking kwam voor transport naar een kamp, omdat er een 
uitwisseling werd voorbereid met het buitenland van joden tegen deviezen. Een Sper-
re dus, zoals er in die tijd zo veel tot stand kwamen, met medewerking of op instigatie 
van de Duitsers, die geen enkel bezwaar hadden tegen de verdeeldheid zaaiende jacht 
op papiertjes die zij op elk moment hun waarde konden later verliezen. Alleen: deze 
Sperre was verzonnen. Er was geen enkele officiële instantie aan te pas gekomen. En 
toch werd hij door de instanties als echt geaccepteerd. Hij werk>e. 

En de Sperre bleef werken: toen in juli 1942 de deportaties vanuit het verzamelkamp 
' Haagse Post 23 oktober 1976 Westerbork naar de vernietigingskampen in Polen begonnen, bleek een plaats op de 
2 Ned. Juristenblad 1980, blz. 645. lijst van Weinreb in staat mensen voorlopig uit de fatale trein te houden.» 
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Deze passages geven een onjuist beeld, niet alleen van het gebeuren ron-
d o m de Weinreb-l i jst , maar ook van het ontstaan van de Sperren in 1942. Zo-
als men bij Presser3 en De Jong 4 kan nalezen zijn de talri jke Sperren niet in 
het voorjaar van 1942 ontstaan, maar - zoals ook voor de hand ligt — eerst 
toen de deportaties begonnen. De Sperstempel werden van september 1942 
af op de persoonsbewijzen geplaatst, de Zurückstellungen in het kamp 
Westerbork dateren uit dezelfde t i jd . 

Bovendien hebben wi j aangetoond 
- dat Weinrebs activiteiten niet begonnen met het uitreiken van vr i jstel-

l ingspapieren, maar dat hij - en dan nog slechts in niet zo heel veel geval len 
- pas omstreeks oktober 1942 hiertoe is overgegaan (Rapport, hoofdstuk 2, 
par. 3/45 en hoofdstuk 15, par. 1); 

- dat de Weinreb-l i jst pas begin oktober 1942 in Westerbork als reden tot 
Zurückstellung, als Sperre dus, werd geaccepteerd en dat er in ju l i -septem-
ber 1942 vri j wat l i js tdeelnemerszi jn gedeporteerd (hoofdstuk 15). 

Deze gedeelten van het Rapport\aat Nuis buiten beschouwing, laat staan 
dat hij ze weerlegt. 

2. Aandacht voorde procesgang 

Op blz. 14 schrijft Nuis, sprekend over het Rapport: 

3 Ondergang I, blz. 287 e.v. 
4 Het Koninkrijk... 6, blz. 52 e.v. en blz. 266 e.v. 
5 Onze desbetreffende conclusies heeft Nuis -
zoals nog zal blijken - n.b. aanvaard. 
6 Afortiori ontgaat ons hoe Nuis in het op 23 
oktober 1976 in een vraaggesprek aan een me-
dewerker van de Haagse Post - sprekend over 
het Rapport- kon verklaren: «Ik vind ove-
rigens, dat ze daar wel bij hadden mogen zeg-
gen, dat het inderdaad een schandelijke rechts-
gang is geweest». Blijkbaar had hij toen de 
hoofdstukken 79 en 80 en het slot van de Sa-
menvatting nog niet opgemerkt. 
1 Ook al had dit onderzoek plaats met het oog 
op een mogelijke revisie van het vonnis in de 
strafzaak-Weinreb van 1947/48. Vgl. de vragen 
van het Kamerlid Diepenhorst en het antwoord 
daarop: Rapport, blz. XXXIII en XXXIV. 
8 Weinrebs verdediger in de jaren 1945-1948, 
mr. dr. C. Smit, jurist èn historicus, heeft ons 
medegedeeld, dat hij deze stelling onder-
schrijft. Iets anders oordeelt Langemeijer (Ned. 
Juristenblad 1980, blz. 645). Hij deelt in het al-
gemeen onze mening, maar twijfelt wanneer 
het gaat om «een levende, wiens reputatie zo 
bij uitstek in het geding is». 
9 De geïnteresseerde lezer kan in de Samen-
vatting (blz. 1577-881 nog diverse andere 
voorbeelden vinden. In de hoofdstukken te 
veel om op te noemen. Om toch ook daarvan 
één voorbeeld te geven: in de conclusies van 
de hoofdstukken 60 en 61 vindt men een op-
somming van talrijke niet opgeloste vragen. 

«Van de rechtszaak tegen Weinreb blijkt inderdaad weinig te hebben gedeugd, maar 
dat krijgt weinig aandacht.» 

Het ontgaat ons hoe Nuis dit kan schri jven. Aan de rechtsgang in het pro-
ces-Weinrebzi jn in het Rapport (hoofdstuk 79/80) tweehonderd tw in t ig blad-
zi jden gewi jd . Daarin zijn met name het optreden van de Advocaat-Fiscaal 
en van de Bijzondere Raad van Cassatie ernstig door ons bekrit iseerd. Op 
blz. 1592-1611 is dat in tw in t ig bladzi jden nog eens samengevat . Nuis citeert 
onze kritiek op zijn blz. 73 met ins temming 6 . 

3. Nauwelijks vraagtekens? 

Op blz. 18 en 19 stelt Nuis o .m. : 

«Hoe komt het dan dat in de samenvatting van het rapport nauwelijks een vraagte-
ken is te vinden, maar wel een aarzelloze veroordeling van Weinreb in alle opzichten? 
Doordat er met die eisen op een verbijsterende manier de hand is gelicht.» 

Blijkens de aan deze passage voorafgaande tekst bedoelt Nuis de «eisen 
van zorgvuld igheid en evenwicht igheid , die gesteld mogen wo rden aan een 
officieel historisch onderzoek naar de gedragingen van nog levende men-
sen» en met name ook de regel, dat aan «wie word t beschuldigd het voor-
deel van de twi j fe l moet worden gegund». 

Hierbij in de eerste plaats een a lgemene opmerk ing : ons onderzoek was 
een historisch onderzoek7, geen strafrechteli jk. De strafrechter kan in zijn 
vonn is een tenlastegelegd feit slechts bewezen of onbewezen verklaren. Ook 
de historicus kan een door hem onderzocht feit bewezen of onbewezen ach-
ten. Maar met name in het laatste geval is hij - anders dan de rechter - ver-
pl icht zijn mogel i jk aanwezige twi j fe ls inzake de onschuld van de beschul-
d igde eerlijk u i t t e spreken.8 

Dat hebben wi j in de hoofdstukken en met name in de Samenvat t ing van 
het Rapport dan ook gedaan. Naast uitspraken als «In deze (twee) zaken heb-
ben w i j zonder aarzelen geconcludeerd tot door Weinreb gepleegd verraad» 
(zaken Van Walt van Praag/Ringel ing, blz. 1577); «hebben wi j ook in dit geval 
de conclusie moeten trekken dat Weinreb verraad heeft gepleegd» (zaak-
Langendi jk, blz. 1588) en «blijkt duidel i jk, dat Weinreb niet de schuldige is 
aan de arrestatie» (zaak-Schmidt, blz. 1577) komen dan ook talr i jke ui t ingen 
van onze twi j fe l voor. Wi j geven daarvan enkele voorbee lden 9 : 
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«dat het beschikbare bewijsmateriaal niet toelaat een stellige conclusie te trekken 
en er voor twijfel zeker ruimte blijft» (zaak-Splitter, blz. 1577); 

«Onzeker is gebleven of Weinreb de schuld heeft aan ...» (zaak-Ramaerkliniek, blz. 
1578); 

«dat niet meer is op te helderen ...» (zaak-Amsterdamse arrestaties, blz. 1579); 

«dat wij ondanks uiterst verdacht gedrag van Weinreb niet bewezen achten, dat 
Weinreb de verrader is geweest» (zaak-Gudema-Theissen, blz. 1587). 

Nuis zelf merkt op (blz. 29), dat w i j «in 21 van 37» door ons behandelde be-
schuld ig ingen van verraad «tenslotte verraad, al thans verraad met schade-
lijke gevolgen voor anderen, niet bewezen» achtten. 

Het komt ons voor , dat Nuis ' aan het begin van deze paragraaf geciteerde 
u i tspraken: «in de Samenvat t ing ... nauwel i jks een vraagteken te v inden» en 
«aarzelloze veroorde l ing van Weinreb in alle opzichten» geen stand houden 
bij toets ing aan de werkel i jke inhoud van het Rapport. 

Op de verdere inhoud van Nuis ' hier geciteerde kritiek komen wi j terug in 
paragraaf 23 van dit hoofdstuk. 

4. Betrouwbaarheid van getuigen, het geval-Mulder 

Onder meer op blz. 1910 verwi j t Nuis ons: 

«Het pleidooi is onbeschaamd eenzijdig. Zit er verschil in verklaringen van Weinreb 
uit '45 en '69, dan is dat meteen een bewijs van kwade trouw. Bij andere getuigen niet; 
daar wordt alleen de gelegenheid gebruikt om de voor Weinreb meest ongunstige 
versie te kiezen.» 

Als bewi js daarvoor wo rden dan op blz. 20-23 de verklar ingen behandeld 
van de getu igen Mulder en Van Dam. 

De pol i t ieagent Mulder had Weinreb in de oor log geholpen met adressen 
en bonkaarten voor onderduikende l i jst-deelnemers en na de oor log voor 
Weinreb gunst ige verk lar ingen afgelegd. 

In Weinrebs memoi res - schri j f t N u i s - kwam Muider er echter «niet zo 
best af: Weinreb beschri j f t hem als een jonge avontur ier , die hij niet verder 
ve r t rouwde dan hij hem zag». Dat is nogal een understatementvan Nuis, 
want Weinreb beschuldigt Mulder in Collaboratie en Verzet onder meer van 
diefstal van joodse e igendommen , geld en distr ibut iekaarten (die hij ver-
kocht zou hebben), van sexueel misbru iken van een zeventienjarige joodse 
onderduikster en zelfs van arrestatie van een andere joodse onderduikster. 
Al les - naar w i j op blz. 256/7 hebben geconstateerd - onbewezen laster. 

Terecht constateert Nuis echter, dat Mulder na het lezen van Weinrebs 
memoi res in een door hem geschreven manuscr ip t (Koning Eenoog)We\r\-
reb veel negatiever is gaan beschri jven dan hij dat tevoren in verklar ingen 
aan de PRA en in een ander manuscr ipt had gedaan. Met name hebben die 
n ieuwe verk lar ingen van Mulder betrekking op Weinrebs «doorslaan» bij de 
verhoren na zijn arrestatie op 19 januar i 1943. 

Vervolgens verwi j t Nuis ons onder meer: 

«De onderzoekers gaan dat na, merken dat de tweede versie niet kan kloppen, maar 
trekken daar geen merkbare conclusies uit voor de betrouwbaarheid van de «nieuwe» 
Mulder in het algemeen. 

Elders, in de zaak-Van Walt van Praag (hoofdstuk 13) worden de verklaringen van de 
«nieuwe» Mulder zonder een zweem van twijfel als een belangrijke schakel in de be-
wijsvoering tegen Weinreb geaccepteerd » 

Ook hier geeft Nuis echter een verminkte weergave van de inhoud van het 
Rapport. In de eerste plaats hebben wi j op blz. 706/7 u i tvoer ig de vraag be-
handeld welke waarde aan de oude resp. n ieuwe schri f turen van getuige 

10 vgi. ook blz. 23. Mulder toegekend zou mogen worden . Wi j schreven onder meer: 
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«Hierbij mogen wij natuurlijk niet uit het oog verliezen dat vóór hij Koning Eenoog 
schreef, hij kennis heeft kunnen nemen van Collaboratie en Verzet, in welk boek Wein-
reb bijzonder negatief over hem heeft geschreven, hetgeen bij Mulder slecht gevallen 
lijkt te zijn. 

Wij moeten nu dus de moeilijke keus maken tussen twee voorstellingen van zaken, 
waarvan de eerste evengoed voortgesproten kan zijn uit een bij Mulder bestaand ver-
langen om Weinreb in een goed, als de tweede uit een verlangen om hem in een 
kwaad daglicht te plaatsen.» 

en w i j beredeneerden dan verder waarom de nieuwe mededel ingen ons -
althans voor een belangri jk deel - niet acceptabel leken. In de tweede plaats 
hebben w i j in hoofdstuk 13 de verklar ingen van de «nieuwe» Mulder niet 
«zondereen zweem van twi j fe l» geaccepteerd. Dat bli jkt op blz. 180, waar w i j 
in dat hoofdstuk de verklar ingen van Mulder afgedrukt hebben. Eerst word t 
daar een citaat uit Mulders tweede manuscr ipt afgedrukt en vervolgens twee 
verslagen van gesprekken, die wi j zelf nadien met Mulder hebben gevoerd. 
Uit die verslagen bli jkt duidel i jk, dat wi j reserves hadden ten aanzien van 
Mulders manuscr ipt en dat hij tegenover ons zijn mededel ingen ook aan-
merkeli jk heeft gecorr igeerd. 

Een klein deel van die door ons zelf verkregen verklar ing - over de waarde 
daarvan hadden wi j ons dus een persoonl i jk oordeel kunnen vormen - is 
vervolgens op blz. 185 in onze concluderende paragraaf geciteerd. Niet ove-
rigens als «belangri jke schakel in de bewi jsvoer ing», maar op een nevenge-
schikt punt , nadat de schuld van Weinreb in dit verraadgeval op grond van 
geheel andere bewi jsmiddelen reeds was vastgesteld (zie hierna par. 7). 

Ook hier moeten w i j dus vaststel len, dat Nuis niet de werkel i jke inhoud 
van het Rapport bespreekt, maar een door hemzelf daarvan gegeven scheef-
getrokken beeld. 

5. Betrouwbaarheid van getuigen, het geval-Van Dam 

Het gaat hier om de getuige, die in 1947 verklaard heeft, dat een medege-
vangene, een joodse schoenmaker, door Weinreb als celspion zou zijn ui tge-
hoord met fatale gevolgen voor de schoenmaker en zijn gezin. Van deze be-
schuld ig ing hebben wi j na grondig onderzoek in hoofdstuk 45 van het Rap-
portgezegd «dat w i j aan (haar)... als onbewezen moeten voorbi jgaan». 

Desondanks schri j f t Nuis (blz. 22/3): 

«Van Dam krijgt daarbij het volle pond, en meer: als ook zijn nieuwe verhaal on-
houdbaar blijkt, gaan de onderzoekers zorgvuldig na of er dan misschien op een ande-
re manier toch nog iets van waar zou kunnen zijn. Het is een wonder, gezien de inge-
wikkeldheid van de materie en de bereidwilligheid van de onderzoekers om Van Dam 
door dik en dun te geloven, dat ook dit niet lukt. 

Als aan het eind dan blijkt dat er van zijn verhaal geen spaan overblijft en dat hij 
zichzelf aan een stuk door heeft tegengesproken, besluiten de onderzoekers na die 
constatering hun hoofdstuk zo (blz. 831): «Daartegenover staat dan weliswaar, dat 
Weinrebs mededelingen over zijn doen en laten op 9 augustus de ernstige verdenking 
wekken, dat hij iets te verbergen heeft, wat op die dag heeft plaatsgevonden en dat 
Van Dams verhaal zo precies past in het ons uit de andere celspionagezaken bekende 
beeld. Ook vinden wij - op grond van onze persoonlijke indruk - het moeilijk om aan 
Van Dams subjectieve goede trouw niet te geloven. Dat alles verhindert echter niet, 
dat wij tot geen andere eindconclusie kunnen komen, dan dat wij aan Van Dams be-
schuldiging als onbewezen moeten voorbijgaan.» 

en Nuis laat daar op vo lgen : 

«Net als Mulder verschijnt ook Van Dam in andere hoofdstukken weer als onbesmet 
getuige met wie er niets aan de hand lijkt. In hoofdstuk 26 heet een belastende verkla-
ring van hem «bepaald te eenzijdig gezien» aangezien er toevallig een andere is, van 
een rechtstreeks betrokkene, die ertegenin gaat. In hoofdstuk 43 krijgt een andere, wil-
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de beschuldiging van hem uit de tweede hand, die op geen enkele manier bevestiging 
vindt, de kwalificatie «zeer wel mogelijk», ofschoon «niet bewezen» (blz. 793). En op 
blz. 926 figureert Van Dam, de man die volgens eigen zeggen Weinreb in de gevange-
nis placht te «plagen», zonder slag om de arm van de onderzoekers als enige/oodse 
getuige voor het gedrag van de gevangenisbibliothecaris tegenover joodse gevange-
nen in het algemeen en Weinreb in het bijzonder». 

Wanneer men nu de door Nuis genoemde passages beziet, dan v indt men 
het vo lgende. 

In de samenvat t ing (par. 7, blz. 824-832) van hoofdstuk 45 hebben w i j zeer 
u i tvoer ig de verklar ingen van Van Dam geanalyseerd en daarbi j onder meer 
geconstateerd, dat deze zijn in 1947 afgegeven verk lar ingen in 1948 had ge-
w i jz igd , zonder dat dit zijn ge loofwaard igheid direct aantastte. Daarna schre-
ven w i j echter: 

«Dringt men verder in de zaak door, dan blijken er echter toch weer omstandighe-
den te zijn, die aan de geloofwaardigheid van Van Dam afbreuk doen.» 

Wi j constateerden daarop veel ernstiger tegenspraken tussen de verklar in-
gen van 1947/48 en 1970: 

«Dit was echter duidelijk in strijd met zijn verklaring voor de Raadsheer-Commissa-
ris.» 

en 

«Er is nog een tweede punt, dat ons aan de betrouwbaarheid van de mededelingen 
van de heer Van Dam moetdoen twijfelen.» 

Uit Van Dams eigen verklar ingen blijkt nl. dat hij s inds de herfst 1942 zeer 
tegen Weinreb was ingenomen, omdat deze bij inschr i jv ing op de lijst Van 
Dams v r o u w persoonl i jk had w i l len keuren. Bij Weinrebs verbl i j f in de Cel-
lenbarakken in januar i /mei 1943 had medegevangene Van Dam, die daar als 
gangloper fungeerde, hem daarom geplaagd bij het dwe i len , kolenscheppen 
etc. 

Ten slotte schreven w i j : 

«en hebben wij ons daarbij moeten afvragen... of niet wellicht Van Dam, gedreven 
door zijn haat en zijn verdenking jegens Weinreb, bewust of onbewust langzamer-
hand is gekomen tot een voorstelling van zaken, opgebouwd uit ervaringen die ten 
dele wel, ten dele ook niets met Weinreb te maken hadden, maar waarin hij waar-
schijnlijk ten slotte vast is gaan geloven.» 

en vervo lgens: 

«Dit alles wijst onzes inziens eerder op een fantasie, die zich in Van Dams bewust-
zijn heeft vastgezet, en waarin herinneringen aan zijn kortstondige celgenoot11 verwe-
ven zijn, dan op een concrete weergave van werkelijk beleefde feiten.» 

Na een herhal ing van «al deze tegenspraken» in Van Dams verklar ingen 
legden wi j deze ten slotte zoals reeds geciteerd ter zi jde. 

Het li jkt ons duidel i jk, dat Nuis ' bewer ing , dat w i j bereid zouden zijn Van 
Dams «door dik en dun te geloven» in de tekst van hoofdstuk 45 geen enkele 
steun v indt . 

Iets anders is, dat w i j t i jdens het onderzoek van de zaak «joodse schoen-
maker» constateerden, dat Weinrebs br ieven en verklar ingen van 1943,1946 
en 1969 een aantal e lementen bevatten, die ernstige verdenkingen wekken 
ten aanzien van zijn activiteiten op 9 augustus 1943, de dag waarop het geval 
«joodse schoenmaker» zich vo lgens Van Dam kon hebben afgespeeld. Met 
name had Weinreb een bli jkens bewaard gebleven documenten onjuiste 

11 Wij hebben nl. een joodse arrestant, korte 
tijd celgenoot van Van Dam, gevonden die veel 
met de door Van Dam beschreven schoenma-
ker gemeen heeft, maar om redenen van date-
ring niet door Weinreb bespioneerd kan zijn. 
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verklar ing gegeven omtrent een t ranspor t naar Westerbork, dat op die dag 
zou hebben plaatsgehad. Gezien in het verband van de serie van duidel i jke 
celspionagegeval len, waarmee Wein reb toen bezig was ' 2 , moesten wi j 
daarom Van Dams mededel ing zo g rond ig mogel i jk onderzoeken. Wi j heb-
ben echter niet kunnen ophelderen wat er op die 9de augustus gebeurd is. 

Wi j komen nu tot de over ige hoofdstukken, waar in verk lar ingen van de ge-
tu ige Van Dam voorkomen. 

In hoofdstuk 26 hebben w i j - z o a l s ook uit Nuis ' tekst bli jkt - de voornaam-
ste inhoud van Van Dams verk lar ing ter zijde ge legd. In genoemd hoofdstuk 
is dat t rouwens ook met andere verk lar ingen gebeurd 1 3 . 

In hoofdstuk 43 hebben w i j geschreven (blz. 793): 

«Het is trouwens een beschuldiging uit de tweede hand en wij menen dat wij op de 
verklaring van Nathan van Dam niet zonder meer mogen afgaan, daar ons immers 
duidelijk gebleken is (zie hierna ons hoofdstuk 45: De zaak-De Joodse schoenmaker) dat 
hij Weinreb een grote haat toedraagt.» 

Drie regels verder hebben wi j - op g rond van andere fe i ten, die geheel los 
staan van de verklar ingen van Van Dam - gezegd dat de inhoud van diens 
beschuld ig ing «zeer wel mogel i jk» is, maar dat w i j haar toch «niet bewezen» 
achten. 

Al leen in hoofdstuk 50 hebben w i j een verklar ing van Van Dam zonder na-
dere kwali f icat ie opgenomen . In de samenvat t ing van dat hoofdstuk hebben 
w i j haar over igens niet als gronds lag voor onze conclusies aangehaald. Een 
kwal i f icat ie was in dit geval ons inziens niet nod ig , omdat de inhoud van Van 
Dams verklar ing word t bevest igd door die van de onverdachte getu igen 
Boel laard en Van Eibergen Santhagens ' 4 , die - veel directer en langdur iger 
dan Van Dam - gelegenheid hadden de fei ten waar het hier om gaat waar te 
nemen. 

A ls Nuis dus schri j f t , dat Van Dam meermalen als «onbesmet getuige, met 
w ie er niets aan de hand is» verschi jnt , kan hij dat alleen doen door uit de in-
houd van het Rapport essentiële gedeel ten weg te laten. 

De aan zijn verwi j t inzake Van Dam vastgeknoopte opmerk ing van Nuis: 
«En zo gaat het steeds ... elke verklar ing kan rekenen op een m a x i m u m aan 
meegaand begr ip, mits die tegen Weinreb is ger icht», zullen wi j hier niet ver-
der behandelen. Wi j komen daarop in par. 23 terug. 

6. Betrouwbaarheid van getuigen, de Sicherheitspolizei 

Het onderwerp , dat w i j nu dienen te bespreken, is van aanzienli jk groter 
belang dan de beide voorafgaande. Het gaat hier niet meer o m de verk lar in-
gen van een incidenteel voorkomende getu ige, maar o m de verklar ingen 
van de medewerkers van het Judenreferat, die anderhalf jaar lang vr i jwel 
dagel i jks met Weinreb in contact zijn geweest en wier getuigenis voor de be-
oorde l ing van de verraadgeval len essentieel is. 

De vraag naar de ge loofwaard igheid van deze getu igen hebben w i j daar-
o m in het Rapport (blz. 497 e.v.) u i tvoer ig behandeld. In die ui teenzett ing, die 
w i j hier niet zullen herhalen, geven w i j als voornaamste conclusie, dat het 
gaat o m een in alle strafrechtspraak bekend verschi jnsel , dat «van de mede-
verdachte, w iens bet rouwbaarheid als getuige twi j fe lacht ig is», hetgeen be-
tekent dat men «bij het horen van dergel i jke getu igen een speciale voorz ich-
t ighe id in acht moet nemen». Dat hebben wi j naar onze over tu ig ing ook ge-
daan, maar Nuis is kenneli jk van een andere men ing . Hij verwi j t ons dat w i j 
deze getu igen hebben voorgeste ld als «goudeerl i jke pol i t iemensen» en ze 
hebben gebruikt als «getuigen met een streepje vóór, want beroepshalve 
bet rouwbaar , zoals pol i t ieagenten in een normaal proces» (blz. 26). 

, _. „ — — zzz Dergeli jke uitspraken zal men in het Rapport niet v inden, het zojuist gege-
12 Zie Rapport, blz. 478 e.v. en 502. a ' r r r ' a • 
13 Rapport, blz. 465/6. v e n citaat van blz. 498 wi js t eerder in andere r icht ing. Nuis meent echter 
4 Rapport, blz. 927en929. bl i jkbaar enig bewijs te v inden in de door hem geciteerde (blz. 25) passage 
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uit het Rapport, waar de Duitse rechercheurs van het Judenreferatworden 
beschreven. In die passage constateerden wi j onder meer dat deze recher-
cheurs beroepspol i t iemensen waren, die pas omstreeks 1937 tot de NSDAP 
toetraden, toen zij daartoe in de gelegenheid gesteld werden en die vóór 
1933 in hun werk we l eens in confl ict met de Partei waren gekomen. W i j 
voegden daaraan een noot toe, waar in wi j schreven: 

«Om geen misverstanden te laten opkomen: wij vertellen dat alles niet om de me-
dewerkers van IV B 4 te excuseren of hun optreden begrijpelijk te maken. Het in onze 
ogen misschien meest huiveringwekkende is, dat gewone, mensen, niet-fanatici, nau-
welijks echte nazi's, honderdduizend Nederlandse joden naar Polen hebben gedepor-
teerd en de honderden «straf-gevallen» onder hen hebben bedreigd, vaak ook gesard 
en mishandeld en tenslotte naar een - ook toen zekere - dood in Mauthausen gezon-
den.» (blz. 119) 

Nuis citeert op zijn blz. 25 van deze noot alleen de onderstreepte woorden 
en voegt daaraan toe : «maar ik zou niet weten waar passages als deze an-
ders voor moeten dienen». Het komt ons voor , dat dit een vervalsing van on-
ze tekst is. Het in de noot impl ic iet gegeven overduidel i jk oordeel over de re-
chercheurs van het Judenreferathad Nuis niet mogen weglaten. 

Wel hebben wi j geschreven, dat naar onze ervar ing - w i j hebben immers 
met deze getu igen en vele van hun soortgenoten gesproken - de vroegere 
S/po-rechercheurs e r i n het algemeen na 1945 eerder toe neigden 

«het werk van hun V-Manner, de verraders, ook van de joden onder hen, ten dele 
goed te praten: de politie heeft nu eenmaal informanten nodig en die laten zich altijd 
wel vinden. De joden stonden zo onder druk, dat hun bereidheid tot het leveren van in-
lichtingen maar al te begrijpelijk was.» (blz. 499) 

Dat constateerden w i j ook bi j de getuige Koch, de S/po-rechercheur die 
de zaak-Weinreb in 1942-44 behandelde, die zich in zijn verklar ingen o.i. «be-
paald te rughoudend opstelt» (blz. 499). 

Mr. De Gruyter, de Procureur-Fiscaal, die de zaak-Weinreb in 1947-48 be-
handelde, heeft di t ook reeds geconstateerd. Na zijn verhoren van Koch en 
Fischer in de zomer van 1948 schreef hij aan mr. Verzi j l : 

«Successievelijk heb ik met alle SD-ers, die wat van Weinreb weten, gesproken en 
van geen hunner de indruk gekregen, dat zij op Weinreb gebeten zijn en hem door dik 
en dun willen bezwaren. Integendeel toonden zij zich aanvankelijk gereserveerd. 
Ook (Fischer) gaf tegenover mij blijk van een zekere angst voor Weinreb in verband 
met diens invloedrijke relaties.... De Duitsers spreken.... over kolossale Verbindun-
gen» zij zijn kennelijk geïmponeerd door de bezoeken, die Weinreb in de Cellenba-
rakken van min of meer belangrijke personen heeft ontvangen, door de sterke actie, 
die naar hun bekend is ook in het buitenland voor hem wordt gevoerd....»'5 

Het waren dezelfde door Weinreb zelf gewekte illusies omtrent diens 
macht ige relaties, die - zo concludeerden w i j op 1471 - de rechercheur Krom 
tot zijn spectaculaire ommezwaa i brachten. 

Nuis bli jft in gebreke een duidel i jke g rond aan te geven, waarom Koch in 
zijn naoor logse verklar ingen Weinreb ten onrechte van verraad zou hebben 
beticht. Hij toon t ook niet aan, dat Koch Weinreb, heeft belasterd maar laat 
het bij de opmerk ing , dat de «verklar ingen, waar het op aankomt», die van 
Koch en van zijn beide assistenten Bol land en Krom, in «details telkens sterk 
van elkaar afwi jken», (blz. 32) Inderdaad is het juist, dat er in een vr i j groot 
aantal geval len dergel i jke afwi jk ingen zi jn, meestal van geringe omvang , in 
enkele geval len van materieel belang. 

Nu vrezen w i j , dat Nuis - zoals vele leken - het belang van verschi l len als 
hier bedoeld overschat, ledere rechter weet, dat verklar ingen van getuigen 
vr i jwel nooit precies met elkaar overeenstemmen, terwi j l hij desondanks 

5 Brief 30 augustus 1948. veelal heel goed to t een over tu ig ing kan komen. Het is zelfs zo, dat een al te 
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duidel i jk tot in details met elkaar overeenkomen van getu igenverk lar ingen in 
veel geval len juist een reden tot wan t rouwen zal moeten zijn. 

Wi j hebben over igens de betekenis van de verschi l len in de zaak-Weinreb 
behandeld op blz. 501 en er daarbij in de eerste plaats op gewezen, dat 

«alle getuigen ook denken aan hun positie als verdachte en pogen hun eigen aan-
deel te verkleinen. Zo schuift Koch kennelijk te veel af op Bolland en Krom en tracht 
Krom hier en daar Bolland met door hem gepleegde daden te belasten.» 

Vervolgens hebben wi j geschreven 

«Hoe was de situatie in 1943? Koch en zijn medewerkers hebben in dat jaar en in ja-
nuari 1944 vele tientallen arrestaties verricht in meer dan twintig, ten dele vrij com-
plexe zaken, waarbij Weinreb op de een of andere manier was betrokken. Elk van 
Kochs vaste medewerkers heeft in die periode misschien wel honderdmaal of nog va-
ker met Weinreb gesproken, in bepaalde weken of maanden vrijwel dagelijks. Het is 
eenvoudig irreëel te verwachten, dat zij na 1945 van elk geval nog precies zouden we-
ten hoe het zich heeft afgespeeld en met name wanneer en waar Weinreb zijn «tip» 
gaf. Als men dergelijke details opblaast, verliest men de grote lijn uit het oog.» 

Ten aanzien van die grote l i jn zijn er nauwel i jks verschi l len in de verk lar in-
gen. Ten overv loede hebben wi j geconstateerd, dat de «meest over tu igende 
bewijzen» voor Wei nrebs verraad 

«geheel los (staan) van alle elkaar al dan niet tegensprekende verklaringen. Dat zijn 
in de eerste plaats het feit, dat Weinreb in september en zijn gezin in november 1943 
uit gevangenschap werden ontslagen. Het is eenvoudig ondenkbaar, dat hij deze 
voorrechten zou hebben verkregen als hij niet waardevolle diensten aan de Sipo had 
bewezen.» 

Het tweede over tu igende bewijs van dien aard vonden w i j in de lijst van 
Weinrebs celgenoten in de periode jun i -sep tember 1943, toen hij vo lgens 
Kochs verk lar ing1 6 als celspion voor hem heeft gewerk t : 

«Toen dus Weinreb uit Westerbork terugkwam, wilde ik het bewijs van hem heb-
ben, dat hij inderdaad voor ons wilde werken. Bij Weinreb zijn toen verschillende per-
sonen in de cel geplaatst, die hij, Weinreb, voor ons zou uithoren. Inderdaad heeft 
Weinreb dit gedaan.» 

16 Rapport, blz. 485 
17 Zo had ook Weinreb in januari-mei 1943 ze-
ven celgenoten van zeer verschillende pluima-

ge. 
'» Rapport, blz. 492 

Terwi j l in het algemeen de gevangenen van allerlei soor ten in de Duitse 
gevangenis in Scheveningen kriskras door elkaar heen zaten17 , had Weinreb 
in deze zomermaanden van 1943 als celgenoten ui ts lu i tend arrestanten van 
Koch en diens medewerkers. Tien van deze arrestanten werden de een na de 
ander bij hem in de cel geplaatst «niet wi l lekeur ig gepakte onderduikers: de 
meesten van hen waren centrale f iguren uit de grote zaken, waaraan 
(Kochs).... p loeg in die weken werkte. Arrestanten voora l , van w ie men be-
paalde inl icht ingen moest hebben.» (blz. 502). 

Voor de inslui t ing van deze reeks arrestanten bij We in reb is er maar één 
redelijke verklar ing. Zij werden in zijn cel geplaatst o m te worden u i tgehoord 
en als dat u i thoren niets had opgeleverd, zou Koch we l na de eerste twee of 
drie geval len zijn gestopt. 

Op deze meest overtu igende door ons gevonden bewi jzen gaat Nuis ech-
ter niet in . Hij stelt zelfs dat er «sinds het proces (1948) geen n ieuw materiaal 
van enige betekenis bij is gekomen». Hij verwaar loost dan niet alleen de zo-
juist genoemde gegevens, maar bij voorbeeld ook de verklar ingen van 
Kochs secretaresse Hedwig Reinschmidt, die ons mededeelde, dat zij per-
soonli jk had meegemaakt hoe Weinreb op de door Bol land beschreven wi jze 
als celspion werd gebruikt1 8 . 

Verder voert Nuis tegen de betrouwbaarheid van de verklar ingen van 
Koch, Krom en Bol land aan, dat zij er mogel i jk «belang bij (hadden), dat 
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Weinreb bij de andere Duitsers een gewone doeltreffende tipgever leek» (blz. 
31). Dat zouden zij dus rondverteld hebben, met als gevolg, dat die andere 
Duitsers Weinreb voor een V-Mann hielden19. De verklaringen van die ande-
re Duitsers «zeggen dus niets» volgens Nuis (blz.31). Het zijn naar zijn me-
ning verklaringen uit de tweede hand: «op Koch, Krom en Bolland komt het 
aan». Inderdaad zijn er een aantal van dergelijke verklaringen uit de tweede 
hand maar Nuis heeft blijkbaar niet gezien, dat de S/po-medewerkers Lem-
ke, Peeren, Reinschmidt en Eijnsbergen20 wel degelijk uit eigen wetenschap 
feiten over Weinrebs verraad en/of celspionage konden mededelen. 

Nuis' conclusie, dat «het Rapport'm geen enkel geval verraad overtui-
gend heeft aangetoond» en dat Weinreb «na zes jaar speurwerk opnieuw 
wegens gebrek aan bewijs moet worden vrijgesproken» (blz. 62) berust gro-
tendeels op dit soort negeren van belangrijk bewijsmateriaal en op het hier-
boven gesignaleerde opblazen van kleine verschillen in de verklaringen. 

Samenvattend constateren wij, dat Nuis' argumenten tegen de conclusies 
van hoofdstuk 28 van het Rapport, waarin wij de algemene aspecten van 
Weinrebs relatie tot de Sicherheitspolizei hebben behandeld, overtuigings-
kracht missen. Nuis gaat aan de belangrijkste inhoud van dat hoofdstuk 
eenvoudig voorbij. Wij kunnen de lezer daarom tenslotte alleen raden dit 
hoofdstuk te herlezen en het naast Nuis' brochure te leggen. Hij zal dan 
evenals wij tot de conclusie moeten komen, dat buiten redelijke twijfel vast-
staat, dat Weinreb belangrijke diensten aan de Sicherheitspolizei heeft bewezen 

In hoeverre zijn verraad ook in afzonderlijke gevallen is komen vast te 
staan, is een andere zaak. Wij menen, blijkens het Rapport, dat zulks in onge-
veer de helft van de door ons onderzochte gevallen kan worden gezegd. In 
sommige daarvan is het bewijs naar onze mening op voor iedere onbevoor-
oordeelde lezer duidelijke wijze onomstotelijk geleverd, in andere is het zon-
der twijfel minder sterk, maar o.i. toch in voldoende mate aanwezig. Wan-
neer een lezer meent ons niet in elk van die afzonderlijke gevallen te kun-
nen volgen, zullen wij daar geen bezwaar tegen kunnen maken. Overtuiging 
is niet af te dwingen. De bestrijding van Nuis' argumenten in de afzonderlijke 
zaken, die wij nu zullen bespreken bleek echter in de meeste gevallen niet 
moeilijk. 

7. De zaak-Van Walt van Praag 

19 Dat is een oud verhaal van Weinreb, dat wij 
onder meer op blz. 501 en blz. 1049 van het 
Rapport weerlegd hebben, maar dat Nuis blijft 
gebruiken. Zelfs als men het een ogenblik aan-
neemt, verklaart het niet, dat Koch c.s. na de 
oorlog bij een - toen voor Weinreb zeer bezwa-
rende - onjuiste voorstelling van zaken zouden 
zijn gebleven. 
20 Rapport, blz. 488-492. Vgl. het oordeel van 
Langemeijer in het Nederlandse Juristenblad 
1980, blz. 645. 
" Rapport, blz. 184. 
" Collaboratie en Verzet, blz. 1887-89. 
" Rapport, blz. 177-180. 

Het gaat hier om de arrestatie van de illegale werker Van Walt van Praag 
die Weinreb aan persoonsbewijzen voor onderduikende joden had gehol-
pen. 

Over deze verraadzaak hebben wij geschreven21: «Er is waarschijnlijk 
geen onderdeel van de zaak-Weinreb waarover zo weinig twijfel kan be-
staan». Dat was in duidelijke tegenstelling tot de mening van Nuis, die in zijn 
naschrift bij Weinrebs memoires de bewezenverklaring van het Bijzonder 
Gerechtshof op dit punt had bestreden22. 

Nuis meent nu, dat «over de vraag of het bewijs sluitend is, de oude twij-
fels onweersproken en onverkort in stand blijven» (blz. 35). Zijn twijfels be-
treffen vooral drie punten (blz. 33). 

In de eerste plaats stelt Nuis, dat «de SD-ers elkaar op detail nog meer te-
genspraken dan gewoonlijk». In de tweede plaats meent hij, dat de verkla-
ring van Van Walt van Praag zelf overtuigingskracht mist, en in de derde 
plaats dat «Weinreb zichzelf en zijn eigen spel buitengewoon veel kwaad zou 
hebben gedaan als hij Van Walt had genoemd». 

Op deze drie punten valt het volgende te zeggen. Er zijn verklaringen van 
vier Sipo-beambten, die zeer behoorlijk met elkaar overeenstemmen, afge-
zien van de te verwachten (zie de vorige paragraaf) kleine verschillen op on-
derdelen23. Eén verschil zou wellicht van iets meer belang kunnen lijken. 
Koch heeft ter terechtzitting - in tegenstelling tot zijn verklaring aan de poli-
tie en tot de verklaringen van Bolland en Eijnsbergen - gezegd, dat Weinreb 
zijn verraderlijke mededelingen niet aan hemzelf maar aan Bolland zou heb-
ben gedaan. Koch had echter ter terechtzitting tevens verklaard, dat zijn ver-
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klar ingen aan de poli t ie «naar beste weten afgelegd» en «naar zijn gevoel 
geheel juist» waren , zodat hij «daarbij volhard(de)». Wi j menen daarom, dat 
deze poging van Koch om zijn eigen aandeel alsnog verder te min ima-
liseren nauwel i jks van betekenis geacht kan worden . Koch heeft t rouwens la-
ter24 verklaard, dat hij niet meer helemaal zeker was van de gang van zaken. 
Wat hij toen verklaarde komt er op neer, dat zijn eerste verklar ing heel goed 
het dichtst bij de waarheid kan hebben gelegen2 5 . 

Van Walt van Praags verklar ing omtrent de gang van zaken bij zijn arresta-
tie komt goed overeen met die van de drie erbi j betrokken S/po-medewer-
kers. Hij werd na een bezoek bij Weinreb op straat gegrepen door recher-
cheurs, die t i jdens zijn bezoek ook bij Weinreb waren b innengekomen en 
vervolgens weer weggegaan. Voorts verklaart hi j , dat hij ook na zijn arresta-
tie geen enkel wan t rouwen tegen Weinreb koesterde tot Koch hem de vol -
gende morgen bij het verhoor 

«in details de persoonsbewijstransacties noemde, die ik met Weinreb had gehad. 
Hij noemde daarbij data, prijzen en namen, die zo gedetailleerd waren, dat hij ze al-
leen van Weinreb kon hebben» (blz. 175). 

24 Toen de Procureur-Fiscaal corrigeerde wat 
het Hof had verzuimd en hem met de tegen-
spraak in zijn verklaringen confronteerde (blz. 
178). 
25 In het naschrift bij C. en V. (blz. 1888) schreef 
Nuisook nog: «Koch verklaarde voor het Hof, 
dat hij geen opdracht had gegeven voor de ar-
restatie en dat Weinreb hem niets over Van 
Walt had verteld». Dat is echter, zoals men op 
blz. 1841 van C. en V. in de uitspraak van het 
Hof kan nalezen, een onjuiste weergave van 
die uitspraak: Nuis heeft in plaats van «ver-
klaarde niet, dat...» (wat juist geweest zou zijn) 
geschreven «verklaarde dat niet». Een niet on-
belangrijk verschil. 
26 Op blz. 35 suggereert Nuis nog, dat Koch 
Van Walt tijdens het verhoor opzettelijk in de 
waan zou kunnen hebben gebracht, dat Wein-
reb de verrader was. Die suggestie leidt echter 
niet alleen tot een hoogst onwaarschijnlijke 
constructie, zij is ook niet verenigbaar met Van 
Walts zojuist geciteerde verklaring. 
27 Rapport, blz. 337-9. 
28 ld., blz. 133. 
29 Op Nuis' argumentatie op blz. 36 omtrent de 
slachtoffers die in Ermelo gearresteerd wer-
den, gaan wij hier niet in. De tekst van het Rap-
portspreekt voor zich zelf. Alleen constateren 
wij, dat Nuis opnieuw het flapporf onjuist ci-
teert als hij zegt, dat wij deze mensen tellen tot 
de 70 die «met zekerheid door hem (weinreb) 
zijn verraden». Wij hebben ze geteld tot dege-
ne die als gevolg van Weinrebs verraad zijn 
omgekomen en die conclusie is juist. 
30 Rapport, hoofdstuk 45, blz. 813. 

De toen verkregen over tu ig ing, dat Weinreb hem had verraden, heeft Van 
Wal t direct na zijn ontv lucht ing aan medewerkers verteld (blz. 176/7 en 245). 

Nuis weet daartegenover slechts op te merken, dat «het onduidel i jk blijft 
of niet ook anderen zijn geheimen kenden». Hij ziet daarbij over het hoofd, 
dat Van Walt de enige in deze zaak tot oordelen bevoegde persoon is. Zijn 
oordeel was en is niet twi j fe lacht ig2 6 . 

Nuis ' derde argument lijkt niet onaard ig, maar het mist bi j nadere be-
schouwing toch alle overtuig ingskracht. Wi j weten immers in het geheel niet 
welk verhaal Weinreb bij Koch over zijn relatie met Van Wal t van Praag had 
gedaan. Evenmin weten wi j hoe lang Koch reeds op de hoogte was van 
Weinrebs contact met Van Walt en welke il legale transacties mogel i jk met 
medeweten van Koch waren gedaan. Weinreb nam in zijn spel met de Sipo 
in die weken enorme risico's en moet Koch het ene verzonnen verhaal na het 
andere verteld hebben2 7 . Hij was zelfs bereid voor de voortzet t ing van dat 
spel zijn schoonzuster op te offeren2 8 . Hij moet o.i. gemeend hebben, dat 
Van Walts arrestatie hem belangri jk n ieuw krediet bij Koch zou geven en dat 
daartegenover de mogel i jke gevolgen van Van Walts arrestatie een voor 
hem aanvaardbaar risico vo rmden . 

Samenvat tend stellen wi j vast, dat Nuis ' argumenten niet kunnen overtui -
gen. Zij gaan langs de hoofdzaken van het bewi jsmater iaal heen, raken de 
kern niet. Onze conclusie, dat nagenoeg geen andere zaak zo overtu igend is 
bewezen, handhaven wi j ten vol le2 9 . 

8. De zaak-Ritmeester 

In deze zaak gaat het om celspionage. Ir. Wi l lem Ritmeester, voor de oor-
log secretaris van Eenheid door Democrat ie, werd eind jul i 1943 wegens 
hulp aan joden gearresteerd en enige dagen later bij Weinreb in de cel gezet. 
Hij heeft in 1945-8 verklaard ervan over tu igd te zi jn, dat een door hem in 
goed ver t rouwen aan Weinreb gedane mededel ing door deze aan de Sipo is 
doorgegeven. Een belangri jk deel van de verzorgingsgroep waartoe Rit-
meester behoorde en van de door haar verzorgde onderduikers is gearres-
teerd, hetgeen voor veert ig personen ernstige gevolgen heeft gehad. Twin-
t ig gearresteerde joden zijn omgekomen. Wi j hebben geschreven, dat in dit 
geval «aan Weinrebs verradersrol. . . geen twi j fe l bestaat»30. 

Nuis meent, dat Ritmeester voor zijn over tu ig ing, dat Weinreb verraad 
heeft gepleegd «geen direct bewijs» heeft kunnen leveren: zijn getuigenis 
«was geheel uit de tweede hand» en berustte op «waarschuwingen van an-
deren in de gevangenis», op «gevangenisgeruchten,. . . dat Weinreb niet te 
ver t rouwen is» (blz. 37/38). Ook de verklar ingen van de Sipo zouden «geen 
bevest ig ing bieden ... Koch en Krom weten van niets ... al leen Bol land meent 
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zich iets te herinneren van uithoren van Ritmeester door Weinreb, maar als 
hem gevraagd wordt wat de resultaten daarvan waren, noemt hij alleen iets 
dat nergens op slaat - een bewijs te meer.... dat hij een overgretige getuige 
was tegen Weinreb». 

Ook hier is Nuis' weergave van de inhoud van het Rapportweer onvolle-
dig en onjuist. 

Ritmeesters getuigenis was niet «geheel uit de tweede hand». De meest 
overtuigende feiten uit zijn verklaring: zijn gesprekken met Weinreb in de 
cel; het tijdstip van de arrestatie van zijn vriend Gerdes Oosterbeek: onmid-
dellijk nadat Ritmeester aan Weinreb een voor die vriend bestemde waar-
schuwing had meegegeven; en ten slotte Bollands mededelingen tijdens het 
verhoor heeft hij zelf kunnen waarnemen. Juist is alleen, dat Ritmeester - ui-
teraard - niet zelf getuige is geweest van Weinrebs doorgeven van de voor 
zijn vriend bestemde boodschap aan de Sipo, waarvan echter de door hem 
waargenomen feiten zijns inziens het overduidelijk bewijs vormden. 

Niet alleen om deze redenen is het onjuist, dat Ritmeester zou zijn afge-
gaan op gevangenisgeruchten. De waarschuwingen, die hij van bewakers 
ontving, kan men moeilijk zonder meer als geruchten afdoen. Bewakers 
moeten zelf hebben kunnen waarnemen, dat (op verzoek van Koch) de ge-
vangenisdirectie telkens een of twee van Kochs arrestanten bij Weinreb liet 
insluiten en dat Weinreb dan na enige tijd bij Koch of zijn medewerkers 
moest komen voor verhoor. 

Onjuist is verder dat alleen Bolland zich iets zou herinneren: ook Kochs 
medewerker Lemke gaf een verklaring, al is die niet bijzonder sterk. Dat 
Krom niets kon verklaren is een gevolg van het feit, dat deze zich niet met de 
zaak-Ritmeester heeft beziggehouden. Hij had het te druk met het complex-
Bood. 

Koch heeft niet verklaard van niets te weten. Hij heeft verklaard31, dat 
«Weinreb in de cel verschillende personen voor ons (heeft) uit(ge)hoord» en 
dat «uit hetgeen hij verraadde verschillende personen gearresteerd gewor-
den zijn, doch ik kan mij niet alles meer herinneren». Het geval-Ritmeester 
kan dus tot de gevallen behoren, waarover hij na de oorlog geen details 
meer kon geven. 

Onjuist is ook, dat Bollands verklaring over de resultaten «nergens op 
slaat». Bollands verklaring over de mislukte poging bij een boswachter Barn-
hoorn zeven joden te arresteren is door de PRA niet gecontroleerd en wij 
hebben dat door Ritmeesters overlijden ook niet meer kunnen doen. Maar 
daarom kan Bollands verklaring nog heel wel juist zijn. Zijn mededeling in de 
volgende zin, «dat wij ook naar aanleiding van Ritmeester-Weinreb een ar-
restatie in Amsterdam hebben gedaan» (blz. 804) hebben wij wèl kunnen 
controleren en juist bevonden: op haar onderduikadres Prinsengracht 799 
werd mevrouw Springer-Content met twee dochters gearresteerd. Ook Bol-
lands mededeling dat de Duitser Neef, die niet tot Kochs vaste medewerkers 
behoorde, op de avond van de arrestaties mishandelingen heeft gepleegd, 
vindt bevestiging in de verklaring van getuige/slachtoffer Koops. 

Ondoordacht is ten slotte Nuis' opmerking, dat uit Bollands verklaring 
blijkt, dat hij een «overgretige getuige» was. Ware dat werkelijk het geval ge-
weest, dan had Bolland juist in deze zaak — waarin zoveel arrestaties vast-
staan - nog heel wat meer kunnen noemen. 

Al Nuis' bezwaren kunnen derhalve onze overtuiging, dat Weinreb in dit 
geval celspionage heeft gepleegd met zéér ernstige gevolgen niet schokken. 
Die berust behalve op de reeds genoemde verklaringen van ir. Ritmeester, 
Bolland en Lemke ook nog op de verklaringen van ir. Van Gennip en die van 
andere getuigen, die deze getuigenissen steun geven. 

Wij hebben dan nog in het geheel niet gesproken over Weinrebs eigen ver-
klaringen, die hem juist in deze zaak zo bijzonder verdacht maken. Hij heeft 
immers volgens eigen zeggen èn volgens ir. Ritmeester aan deze medege-
deeld, dat hij door een «goede» Nederlandse agent meegenomen zou wor-

_ _ den naar Delft. Volgens ir. Ritmeester «bood hij aan een bericht over te bren-
31 Rapport, blz. 485/6. gen, wanneer ik iemand wilde waarschuwen». Weinreb zegt, dat de naam 
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van deze goede agent Mulder was. Wij hebben echter aan de hand van de 
gevangenis- en politie-administratie en van getuigenverklaringen kunnen 
vaststellen32, dat deze Mulder niet bestaan heeft. Verder staat vast, dat 
Weinreb in het parallelgeval-Kelder als hij zei door «Mulder» te zijn meege-
nomen in werkelijkheid met Bolland en Krom op stap ging. Weinreb heeft 
dus met zekerheid zijn celgenoot Ritmeester door bedrog tot het meegeven 
van een boodschap geprovoceerd, wat toch wel zéér sterk in de richting van 
celspionage wijst. 

Nog twee laatste33 opmerkingen over dit geval: op blz. 38 stelt Nuis te-
recht vast, dat wij ernstige bezwaren hebben tegen de wijze, waarop de Bij-
zondere Raad van Cassatie het geval-Ritmeester heeft behandeld. Hij knoopt 
daaraan de suggestie vast, dat ook wij de veroordeling van Weinreb op dit 
punt zwak zouden vinden. Daarbij verzuimt hij dan echter de lezer duidelijk 
te maken, dat men grote bezwaren kan hebben tegen de door de Raad toe-
gepaste werkwijze zonder de door hem aangevoerde bewijzen zwak te ach-
ten, omdat dat twee zaken zijn, die niets met elkaar te maken hebben. 

Ten slotte heeft Nuis ons verweten, dat wij Weinreb en Ritmeester ver-
schillend beoordelen, wanneer zij in hun verklaringen correcties ten aanzien 
van dateringen aanbrengen. Het zou te ver voeren dat verwijt in detail te 
weerleggen. De zorgvuldige lezer van hoofdstuk 44 zal echter kunnen con-
stateren dat er voor het maken van verschil alle aanleiding was. 

9. De zaak-Kelder 

32 Rapport, blz. 876-881, 904-914. 
33 Wij gaan maar niet uitvoerig meer in op 
Nuis' bewering (blz. 38/39), dat Weinreb vol-
gens ons mensen zou hebben «verraden, van 
wier bestaan hij niet kon weten». Uiteraard 
hebben wij alleen geschreven, dat de arrestatie 
van die mensen het gevolg was van Weinrebs 
verraad. 
34 C. en V.blz. 1891 e.v. 
35 Wij gaan niet in op Nuis' opmerkingen over 
de conclusie op blz. 911 van het f?apport(Nuis 
blz. 41). De juistheid van onze opmerkingen 
lijkt ons evident. 
36 Rapport, blz. 915. 

Het gaat hier om een zeer complexe zaak, waarin naar onze conclusies 
Weinreb niet alleen de celgenoot Kelder heeft uitgehoord maar bovendien -
onder controle van Bolland en Krom - diens echtgenote (buiten de gevange-
nis) heeft bezocht om te trachten ook van haar inlichtingen te krijgen. 

Nuis laat het in deze zaak bij twee detailopmerkingen en een verwijzing 
naar zijn kritiek op het Bijzonder Gerechtshof ter zake van 196934. Hij moet 
toegeven dat het ons «hier en daar... lukt(e)» aan te tonen, dat Weinrebs ver-
halen over deze zaak onjuistheden bevatten. 

Wat Nuis'twee opmerkingen betreft het volgende: in de eerste plaats stelt 
hij, dat wij het voor Weinreb gunstige getuigenis van de celgenoot ir. Drenth 
kleineren. Drenth heeft onder meer bevestigd, dat Weinreb zich maar met 
moeite liet overhalen tot het meenemen van een mondelinge boodschap. 
Een schriftelijke weigerde hij de eerste maal mee te nemen, pas bij latere 
wandelingen buiten de gevangenis nam hij briefjes voor mevrouw Kelder 
mee. 

Nuis ziet over het hoofd, dat er op dat punt in het geheel geen tegenstelling 
is tussen de feitelijke inhoud van de belastend bedoelde verklaring van Kei-
der en die van de ontlastend bedoelde verklaringen van Weinreb zelf en van 
ir. Drenth. 

Bovendien - e n dat is nog veel belangrijker — ziet hij over het hoofd, dat 
aan Drenths verklaring geen enkele betekenis ten aanzien van Weinrebs 
goede of slechte bedoelingen kan worden toegekend. Het staat immers uit 
diezelfde verklaringen vast, dat Weinreb in dit geval weer gewerkt heeft met 
het verhaal over de «goede» agent Mulder, die hem op wandelingen door de 
stad zou begeleiden. Die Mulder bestond niet, zoals wij al in de vorige para-
graaf hebben gezien: Weinreb ging in werkelijkheid met Bolland en Krom op 
pad. Zijn opzettelijke misleiding van de celgenoten staat vast35. 

Vervolgens meent Nuis ons op een inconsequentie ten nadele van Wein-
reb te kunnen betrappen. In september 1943 zijn twee ondergedoken joodse 
gezinnen, die met Kelder in verbinding hadden gestaan, de families Duim en 
Smit, gearresteerd. Wij hebben geschreven36, dat wij niet hebben kunnen 
vaststellen of Weinreb «bij deze arrestaties een rol heeft gespeeld. Dat is ze-
ker mogelijk: blijkens zijn mededeling in Collaboratie en l/erzetheeft hij van 
Kelder het een en ander over Sonja Duim gehoord. Er is echter geen enkele 
concrete aanwijzing, laat staan enig bewijs». 

Nuis citeert deze passage en laat erop volgen (blz. 39): 
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«In de samenvatting van het rapport op blz. 1583 is met deze conclusie op de lang-
zamerhand beproefde manier gesmokkeld, want daar heet de verantwoordelijkheid 
van Weinreb voor de dood van deze gezinnen ineens «waarschijnlijk, maar niet ze-
ker».» 

Bij controle bli jkt echter, dat Nuis opn ieuw de inhoud van het Rapport on-
juist citeert. Op blz. 1583 staat n l , : 

«Waarschijnlijk maar niet zeker achten wij, dat ook nog twee joodse gezinnen ... in 
verband met het in deze zaak door Koch c.s. ingestelde onderzoek gearresteerd zijn.» 

In deze zin is dus van verantwoordel i jkhe id van Weinreb geen sprake37. 
Wi j stellen alleen vast, dat er waarschi jnl i jk verband is met het complex-Kel-
der. Dat lijkt ons niet voor tegenspraak vatbaar. 

10. De zaak-Reinkenstraat 

Voor een korte uiteenzett ing van deze zaak verwi jzen w i j naar hoofdstuk 
III, waar het aanvul lend onderzoek in dit geval is behandeld. 

Nuis heeft verschi l lende bezwaren tegen onze conclusie, dat Weinreb de 
verrader in deze bu i tengewoon ernstige zaak is geweest. 

In de eerste plaats meent Nuis, dat de verklar ingen van de S/po-recher-
cheurs, waarop die conclusie voornamel i jk berust, niet bet rouwbaar zi jn. In 
het spoor van Weinrebs bewer ingen uit 1946-8 stelt hij (blz. 41), dat het 

«Bolland vooral om verborgen joods vermogen en de lucratieve mogelijkheden van 
het lijstenspel (ging). Bolland, Krom en waarschijnlijk ook Koch waren volgens Wein-
reb daarom bereid in afwachting van de grote klap van de meer gewone hand- en 
spandiensten van de V-mann af te zien. Daardoor kon Weinreb tijd rekken en zijn lijst 
in stand houden zonder brokken te maken. In deze lezing past heel goed dat Bolland 
tegenover superieuren als Zöpf een zaak als de Reinkenstraat op Weinrebs conto 
schreef, om het terughalen aannemelijk te maken.» (vgl. ook Nuis 31). 

Deze redenering van Weinreb/Nuis bevat echter verschi l lende fouten. Het 
«li jstenspel» begon ook vo lgens Weinreb op zijn vroegst pas weer eind jun i 
1943, nadat Bol land hem uit Westerbork had teruggehaald. Eind maart 1943, 
toen de inval in de Reinkenstraat gedaan werd , kon dat l i jstenspel dus nog 
geen mot ief zijn. Vandaar dat Weinrebs verklar ing ter zake38 veel vager is en 
de lijst helemaal niet genoemd word t . 

In elk geval leveren deze veronderste lde mot ieven, op g rond waarvan Bol-
land in 1943 zijn chefs zou hebben mis le id , geen reden op , waa rom hij nog in 
1946 hetzelfde verzonnen verhaal zou hebben verte ld. Hij zou er toen im-
mers alleen belang bij gehad hebben zich zover mogel i jk van de hele zaak-
Reinkenstraat (zowel van het verraad als van de daaropvolgende inval) te 
distant iëren. 

Dat is echter niet de enige fou t : het is ook ondenkbaar, dat Bol land zomaar 
zijn chef Koch wi js kon maken, dat de «tip» voor de Reinkenstraat van Wein-
reb kwam, als dat niet zo was. Koch sprak Weinreb immers ook regelmat ig 
en moest bovendien de processen-verbaal opmaken 3 9 . Een poging van Bol-
land om de zaak-Reinkenstraat op de creditzi jde van Weinrebs rekening bij te 
schri jven zou derhalve alleen dan kans op succes kunnen hebben, als hij het 
daaromtrent bedachte verhaal eerst vo l ledig met Weinreb had doorgespro-
ken. Deed hij dat niet, dan betekende dat voor hem zelf een enorm risico. 
Weinreb heeft echter nooit verk laard, dat hij een dergel i jke afspraak met Bol-
land had gemaakt. Dat de fantasieloze dienstklopper Koch in zo'n complo t 
betrokken geweest zou kunnen zi jn, heeft zelfs Weinreb nooi t beweerd. 

Verder verwi j t Nuis ons, dat w i j naast de verklar ingen van de S/po-recher-
cheurs «aanvul lend bewijs» in de vo rm van verklar ingen van andere getui-
gen in uitzicht hebben gesteld, dat ten slotte wein ig of niets bleek te beteke-
nen. Naar zijn mening leverde het zelfs «minder dan niets» op, omdat er «be-

37 In de voorafgaande zinnen wordt medege-
deeld, dat een dergelijke verantwoordelijkheid 
van Weinreb onzes inziens wèl aanwezig is bij 
twee andere arrestaties uit het complex-Kel-
der. 
38 Zie hier hoofdstuk III, blz. 15. 
39 Zie Kochs verklaring van 3 juli 1948, hoofd-
stuk III, blz. 16 en Rapport, blz. 485. 
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40 Rapport, blz. 729, 734/5. 
41 Rapport, blz. 725. 
42 Rapport, blz. 726/7 en 732. 
43 Wij zijn overigens met Nuis (blz. 46) van me-
ning, dat Weinreb aanvankelijk, nl. vóór de 
confrontatie met Hammacher, naar alle waar-
schijnlijkheid alleen een oud onderduikadres 
van Podchlebnik genoemd zal hebben, nl. het 
adres bij Mulder. Vgl. Kochs verklaring {Rap-
port, blz. 486), dat Weinreb zijn mededelingen 
over onderduikers etc. met tussenpozen gaf 
om zich voor de Sipo interessant te maken. 
44 Bolland denkt dat het Koch of Eijnsbergen 
was; Eijnsbergen verklaart dat hij het niet was; 
Koch weet het niet want hij was er niet bij, ten 
slotte verklaart Lemke47, dat hij de tweede man 
was. 
45 Of vijf als men ook de verklaring van horen 
zeggen van Krom meetelt. Rapport, blz. 
710-12. 
46 Rapport, blz. 713. 
47 Nuis stelt, dat Lemke bij zijn verhoor in au-
gustus 1948 «onder druk gezet» werd (blz. 43) 
en «zo langzamerhand wel geweten heeft» 
(blz. 42) hoe de Procureur-Fiscaal het wou heb-
ben. Lemke werd echter in augustus 1948 voor 
de eerste maal in de zaak-Weinreb gehoord, 
hoe bijna ongelooflijk dat bij zo'n belangrijke 
getuige ook moge zijn. In Den Haag was tegen 
hem geen onderzoek aanhangig, dat was er al-
leen in Assen. 
48 Eijnsbergen was toen (begin 1948) juist ge-
arresteerd. Hij was na een ontvluchting onder-
gedoken geweest. 
49 Rapport, blz. 710. 
50 Ook Eijnsbergen herhaalde zijn verklaring 
tegenover de Rechter-Commissaris (zie hoofd-
stuk III, blz. 17). 
51 Nuis' stelling (blz. 42), dat het de Procureur-
Fiscaal niet lukte «het bewijs rond te krijgen» 
en dat de SD-verklaringen «in 1948 al te zwak 
(waren) om een veroordeling op te baseren» is 
onjuist. De Procureur-Fiscaal heeft zonder twij-
fel in augustus 1948 het bewijs voldoende ge-
acht. Hij heeft echter om allerlei redenen afge-
zien van een nieuw, tweede proces tegen 
Weinreb (Rapport, blz. 1522/3,1528 en 1532). 
De rechter heeft zich derhalve nooit over de 
zaak Reinkenstraat kunnen uitspreken. 

langrijke aanwijzingen voor een andere toedracht» uit zouden volgen (blz. 44 
en 47). Wij moeten Nuis toegeven, dat wij ons in het commentaar bij dit aan-
vullend bewijs40 weinig gelukkig hebben uitgedrukt. Wij hadden er beter aan 
gedaan direct de nadruk te leggen op de betrekkelijk geringe waarde. Toch 
zijn wij van mening - nu nog meer dan in 1976 - dat het aanvullend bewijs 
niet zonder belang is. 

Het gaat in de eerste plaats om verklaringen van Weinrebs illegale helpers 
Hammacher, Mulder en De Meijier, waaruit blijkt, dat Weinreb de later in de 
Reinkenstraat ondergedoken Podchlebnik kende en met de onderduikmoge-
lijkheid in die straat op de hoogte geweest zou zijn. Er zijn tegenspraken: 
Hammacher kon in 1972 zijn verklaringen uit 1948 in het geheel niet meer 
bevestigen en Mulder wijzigde zijn verklaring al in 1948, nadat hij door Wein-
reb via diens vrouw onder druk gezet was4 '. 

Desondanks hebben wij hier in hoofdstuk III aan de hand van documenten 
kunnen vaststellen dat er relaties tussen door Hammacher/Mulder/Weinreb 
verzorgde onderduikers en de Reinkenstraat zijn geweest. Blijkbaar waren 
de eerste verklaringen van Hammacher en Mulder toch niet geheel onjuist. 

Voorts gaat het om verklaringen van Weinrebs celgenoten Zuidwijk en 
Swart. Wat dat betreft blijft het feit bestaan, dat de getuige Zuidwijk Weinreb 
in de gevangenis met rechercheurs over de Reinkenstraat heeft horen pra-
ten42, al kan dit vrijwel zeker niet het verraadgesprek geweest zijn. 

Wat Nuis als aanwijzingen voor een andere gang van zaken ziet, is o.i. niet 
meer dan een theoretisch denkbare constructie: Hammacher had misschien 
ook het adres kunnen verraden. Maar ieder bewijs voor deze hypothese ont-
breekt43. 

Het zou o.i. dan ook onverantwoord zijn aan een dergelijke veronderstel-
ling reële betekenis toe te kennen, zolang de aanwezige bewijzen voor Wein-
rebs schuld niet geheel of tenminste voor het overgrote deel ontkracht zijn. 

Wat dat betreft stelt Nuis dan ten slotte, dat er in dit geval weer sprake is 
van onderling strijdige verklaringen van de S/po-rechercheurs. Het is inder-
daad juist, dat er een verschil is. Dat betreft echter alleen de vraag wie als 
tweede aanwezig was, toen Bolland van Weinreb hoorde over de onderge-
doken joden in de Reinkenstraat44. Wij verwijzen nog eens naar paragraaf 6, 
waar wij evenals in het Rapport hebben uiteengezet om welke redenen wij 
dergelijke verschillen op details meestal van weinig of geen belang achten. 

Hier is o.i. inderdaad sprake van een onbelangrijk verschil, terwijl er vier45 

in de hoofdzaak en in diverse details overeenstemmende verklaringen aan-
wezig zijn. Die verklaringen en de wijze waarop zij werden verkregen bevat-
ten bovendien nog bijzonderheden, die zeer tot de geloofwaardigheid bij-
dragen. Zo bij voorbeeld de wijze, waarop Bolland tot zijn verklaring 
kwam46, terwijl de naam Weinreb hem nog niet was genoemd en waarbij hij 
niet alleen uit zichzelf diens naam opgaf als die van de verrader, maar tevens 
de naam van (Alex) Podchlebnik als degene via wie Weinreb van de Reinken-
straat wist. 

Ook Eijnsbergen noemde Weinreb als de verrader vóórdat die hem ge-
noemd was en vóór hem gezegd was in welke zaak hij gehoord werd48. 

Ten slotte heeft Koch niet minder dan vier verklaringen aan de PRA gege-
ven: in 1945, 1946 (tweemaal) en 194749. Daarna herhaalde hij de voornaanv 
ste inhoud van die verklaringen met enkele nadere preciseringen bij verho-
ren door de Raadsheer-Commissaris en de Procureur-Fiscaal in 194850 51. 
Kochs verklaringen zijn niet alle even gedetailleerd, maar zij vertonen geen 
tegenspraken van enig belang. Weinreb was volgens hem de tipgever en zijn 
verraad in deze zaak had een bijzondere betekenis: wijzend op het door deze 
tip behaalde succes kon Koch in juni 1943 van zijn chef Zöpf de toestemming 
of opdracht krijgen om Weinreb uit Westerbork terug te halen, toen deze zich 
bereid had verklaard opnieuw voor de Sipo te werken. 

De afgelegde verklaringen stemmen derhalve niet alleen onderling rede-
lijk goed overeen, zij werken ook overtuigend en passen in het totale beeld 
van Weinrebs relatie met de Sicherheitspolizei. 
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11. Minna Distenfeld 

In hoofdstuk 36 lu idde onze conclusie, dat door Weinrebs «doorslaan» na 
zijn arrestatie op 19 januar i 1943 twee joodse onderduiksters in de Haagse 
Helenastraat zijn gearresteerd. Eén van hen heeft op het stat ion Utrecht kans 
gezien uit het t ranspor t naar Westerbork te ontsnappen, maar de andere, 
Minna Distenfeld, is gedeporteerd en omgekomen . 

Het bewi js in deze zaak is niet bi jzonder sterk. Desondanks waren en zijn 
w i j over tu igd, dat Weinreb het onderduikadres heeft genoemd. 

Nuis schrijft over dit geval onder meer (blz. 49/50): 

«Op zijn minst zou dit doorslaan op termijn deze verzetsstrijders niet zijn aangere-
kend. Eerder, op blz. 371, vinden ze het al onredelijk Hammachter te veroordelen of 
verwijten te maken als hij bij zijn eerste verhoor door de Nederlandse politie de na-
men van Weinreb en anderen noemt - hij «bevond zich immers in een heel moeilijke 
positie». 

Nu de onderzoekers menen dat het Weinreb is geweest die na lang zwijgen een 
adres heeft losgelaten, ziet het er ineens heel anders uit. Weliswaar vinden ze het «al-
lerminst onbegrijpelijk» dat Weinreb gedacht moet hebben dat de meisjes allang weg 
waren, maar baten doet hem dat niet. In de samenvatting achterin het boek komen ze 
wel degelijk zonder meer op zijn verradersrekening voor.» 

Opn ieuw geeft Nuis daarbi j de inhoud van het Rapport verkeerd weer. Zo-
wel in hoofdstuk 36 als in de Samenvat t ing (blz. 1589 en blz. 1614) hebben 
w i j het geval-Distenfeld niet gerangschikt onder de gevolgen van Weinrebs 
verraad, maar onder die van zijn «doorslaan». Die twee begr ippen zijn daar 
zorgvuld ig gescheiden gehouden, ui teraard omdat «doorslaan» t i jdens een 
verhoor (soms veel) minder ernstig is dan bewust verraad. Waarui t Nuis af-
leidt, dat w i j d i t doorslaan aan Weinreb zwaarder zouden aanrekenen dan 
aan anderen is ons niet duideli jk. Uit de tekst van het Rapport bl i jkt, dat het 
naar onze mening hier juist n/'èfom een post op Weinrebs «verradersreke-
ning» g ing. 

12. Dezaak-Kalker 

In deze zaak52 acht Nuis het bewi js van celspionage onvo ldoende. 
Wi j hebben het daarentegen over tu igend geacht : Bol land heeft uit zichzelf 

het geval - dat aan de PRA-rechercheur nog onbekend was - genoemd en 
dokter Kalker heeft t i jdens zijn verbl i j f in Westerbork aan een goede vr iendin 
gezegd, dat Weinreb in de gevangenis in Scheveningen een verradersrol 
speelde. 

Dat Kalker bi j Weinreb in de cel werd geplaatst en daar, nadat vier van zijn 
i l legale helpers waren gearresteerd, weer uit we rd gehaald, staat vast. Wein-
rebs correspondent ie uit de cel en zijn na-oorlogse verk lar ingen5 3 droegen 
ook nog tot onze over tu ig ing bi j . Wi j zien geen reden die over tu ig ing te wi jz i -
gen. 

13. De zaak-Van Baaren 

Deze zaak is een van de geval len, die zich eind 1943/begin 1944 hebben af-
gespeeld, toen Weinreb weer met zijn gezin in Den Haag woonde en bezig 
was met zijn tweede li jst. Via Weinrebs relatie Monasch hadden de onder-
gedoken Van Baarens zich bli jkbaar voor inschr i jv ing op die li jst opgegeven. 
Kort daarop werden zij gearresteerd. 

Krom is de enige getuige die verklaart dat Weinreb deze mensen verra-
den heeft. Bol land herinnert zich het geval niet hoewel hij het bli jkbaar mo-
gelijk acht, dat de slachtoffers hebben behoord tot de door Weinreb verra-
den onderduikers, w ier geval len hij zich in 1946 niet meer kon her inneren5 4 . 

Wi j achtten desondanks Kroms pert inente en gedetai l leerde verklar ing -
mede in het licht van Weinrebs eigen mededel ingen - vo ldoende. Het is ech-
ter niet een van de sterkst bewezen geval len, zoals uit het Rapport duidel i jk 
blijkt. 

52 Rapport, hoofdstuk 40. 
53 Evenals in het geval-Ritmeester brengt 
Weinreb hier een wijziging in de datering aan 
die zeer te denken geeft. 
54 Rapport, hoofdstuk 62, blz. 1168. 
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Nuis heeft ook hier het Rapport onjuist weergegeven. Hij schri j f t (blz. 51), 
dat Krom «van Bol land gehoord» zou hebben, dat de t ip van Weinreb kwam 
en dat Krom dus slechts «uit de tweede hand» kon getu igen. Dat is echter, 
zoals men in het Rapport(b\z. 1167) kan nalezen, onju is t : Krom verklaart, dat 
hij zelf aanwezig was, toen Weinreb het verraad pleegde5 5 . 

14. Dezaak-Monasch-Buchsbaum 

Deze zaak speelt in de eerste week van 1944. Wi j achtten bewezen, dat 
Weinreb aan de Sipo i l legale handel ingen van Monasch heeft verraden, 
waarna hij met zijn fami l ie gearresteerd werd 5 6 . 

Nuis vestigt er de aandacht op (blz. 52/53) dat w i j in dit geval een verkla-
ring van Bolland ter zijde hebben gelegd, die had gezegd, dat Weinreb z.i. 
niet de verrader kon zi jn, «daar ik het dan wel had moeten weten»5 7 . Hij 
meent, dat dit getuigt van «grenzeloze bevooroordeeldheid». Nuis noemt 
Krom - die verklaard heeft dat Weinreb het verraad heeft gepleegd - de 
«kroongetuige». Voorts schri j f t h i j , dat Koch (bl i jkbaar als getuige van horen 
zeggen) in dit geval «bevestigt, dat Krom indert i jd al zoiets heeft verteld». 

Met die laatste zin stelt Nuis de zaken echter onschuld iger voor dan ze zi jn. 
Koch heeft zich bl i jkens zijn verklar ing5 8 zelf met de zaak-Monasch bezigge-
houden. Hij is dus getuige uit de eerste hand en hi j bevestigt Kroms verkla-
ring op een aantal details. Bovendien is er een verklar ing van de rechercheur 
Ei jmaal, die wel iswaar niet bekend is met Weinrebs rol in deze zaak, maar 
die goed aansluit op de mededel ingen van Koch en Krom. Tegenover dit 
consistente beeld van de zaak kon naar onze men ing de verklar ing van Bol-
land verwaar loosd worden . Als er alleen elkaar tegensprekende verklar in-
gen van Bolland en Krom waren geweest, hadden w i j zeker niet zo durven 
oordelen als w i j gedaan hebben. 

15. De zaak-Van Gheel Gildemeester 

55 Nuis schrijft ook nog, dat het onduidelijk 
blijft hoe Weinreb het adres kende, terwijl in 
Weinrebs eigen verklaring staat, dat hij via Mo-
nasch met de Van Baarens in contact stond. 
Dat Kroms verklaring innerlijk tegenstrijdig is -
zoals Nuis stelt - kunnen wij evenmin beamen. 
Het is zeker mogelijk, dat de Sipo heeft over-
wogen een of meer op de tweede lijst inge-
schreven onderduikers na arrestatie vrij te la-
ten, om zodoende de reputatie van die lijst op 
te voeren, zoals dat in Brussel met Dr. Hirsch 
gebeurde {Rapport, blz. 1010/11). 
56 Rapport, hoofdstuk 64. 
57 Rapport, blz. 1198. 
58 Rapport, blz. 1198. 
59 Rapport, blz. 1264. 
60 Men zou kunnen vermoeden, dat dat iets te 
maken heeft met de mishandeling van Hurwicz 
en met het feit, dat bij de arrestatie het zoontje 
van de familie Baienholz werd gewond toen er 
door de vloer in de schuilplaats werd gescho-
ten. Krom en Bolland wijzen daarbij elkaar als 
de dader aan. 
6 ' Het is dan weer helemaal in overeenstenv 
ming met het gespeelde spel, dat niet a//edaar-
uit volgende opsporingsmogelijkheden direct 
werden benut. 
62 Rapport, blz. 1250/1. 

Wij zullen Nuis ' kanttekeningen bij dit geval (blz. 54/55) niet u i tvoer ig be-
spreken, omdat zij slechts een betrekkelijk onbelangr i jk detail van de ver-
raadzaken betreffen. 

Wi j moeten echter wel opn ieuw twee onjuiste citaten van Nuis signaleren. 
Hij schrijft, dat het naar onze mening «uitgesloten» zou zijn, «dat Gi ldemees-
ter.... losl ippig is geweest». Wi j hebben dat geenszins geschreven. Integen-
deel, op blz. 1136 staat te lezen: «Natuurl i jk kan men niet vol ledig ui ts lu i ten, 
dat Gildemeester.... hier of daar iets te veel gezegd heeft». 

Verder meent Nuis, dat w i j het feit , dat «Krom en Weinreb samen Gilde-
meester valselijk als verrader in de zaken Hurwicz en Gudema hebben aan-
gewezen» gebruiken «om het bewijs van zijn eigen schuld (als) al geleverd» 
te beschouwen. Wi j hebben dat bewijs in de zaak-Gudema juist als n/ergele-
verd beschouwd5 9 . 

16. Dezaak-Hurwicz-Barenholz 

Ook in dit geval heeft Nuis allerlei bezwaren en ziet hij geen slui tend be-
wi js. Toegegeven mag worden , dat met name Koch in deze zaak zich bij de 
Raadsheer-Commissaris wel erg ver heeft gedistant ieerd van zijn oorspron-
kelijke drie (!) verklar ingen aan de PRAen dat ook Bol land zegt van niets te 
weten6 0 . Desondanks waren en zijn w i j - het geheel van het bewi jsmater iaal 
overziend - ervan over tu igd, dat Weinreb degene is geweest, die de alleen 
voor hem leesbare inhoud van een in het Jiddisch gestelde en dus met He-
breeuwse letters geschreven brief, die hij uit Westerbork had meegebracht, 
aan de Sipo bekend heeft gemaakt met alle gevolgen van d ien. 

Uitermate bezwarend achten w i j , dat Weinreb bl i jkens talri jke getuigen in-
gevolge een opdracht van de Sipo ongecensureerde br ieven uit Westerbork 
mee mocht nemen naar Den Haag, waar hij dageli jks met Krom en Bol land 
optrok. Het lijkt ons ui tgesloten, dat de Sipo deze post niet zou hebben ge-
controleerd c.q. door Weinreb zou hebben laten cont ro le ren 6 ' . Ook Wein-
rebs eigen verklar ingen belasten hem in deze zaak62. 

Wi j bespreken nog enkele details. 
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In de eerste plaats heeft Nuis hier een fout gevonden. Terecht merkt hij op 
(blz. 57), dat de data in de Inleiding op blz. 1237 niet juist kunnen zijn en dat 
bl i jkbaar «de t i jd een week st i lgestaan» heeft. Prompt worden w i j dan be-
schu ld igd dit verschi l te hebben «verdoezeld». Nuis heeft echter niet gezien, 
waar de fout vandaan komt. Die komt uit de verklar ing van de getuige Teresa 
Hurwicz-Rauch (blz. 1246), die kenneli jk haar gesprek met Van Gheel Gilde-
meester ten onrechte op 4 januar i heeft gedateerd. Dat gesprek vond nl . vo l -
gens haar plaats een aantal dagen vóór de inval van de Sipo. Het staat 
vast63 , dat die op 4 januar i p laatsvond. Het bezoek van Gi ldemeester moet 
dus enkele dagen eerder gelegen hebben. Zoals ook de getuige Barenholz 
(blz. 1248) heeft verk laard, was het eind 1943. Wi j hebben dat bij het schri j -
ven van de Inleiding even uit het oog ver loren. Voor de bewi jsconstruct ie is 
d i t punt echter van geen belang. 

Verder schri j f t Nuis: «de vraag waarom de SD in dit geval» (tegen haar ge-
woonte) «minstens een week» (met de arrestatie) «heeft gewacht , wo rd t niet 
bean twoord , maar onder het tapi j t geveegd». Het an twoord is echter te v in -
den in de verklar ingen van Teresa Hurwicz-Rauch en Felix Barenholz (blz. 
1246 resp. 1248). De Sipo heeft gewacht tot de bontmof , w a a r o m mev rouw 
Barenholz ' moeder in haar brief uit Westerbork had gevraagd, door Hurwicz 
en/of d iens echtgenote bi j We inreb was afgeleverd. Daarmee was dan nl . het 
bewi js geleverd dat deze in contact s tonden met de ondergedoken fami l ie 
Barenholz. «De daaropvolgende dag kwam de SD reeds bij ons» (blz. 
1246). De Sipo hield zich dus wel degeli jk aan haar gewoon te en het t i jdst ip 
van de arrestatie is een duidel i jke aanwi jz ing tegen Weinreb. 

Ten slotte meent Nuis, dat de verk lar ingen van de w e d u w e Barenholz «uit 
1946 ... volstrekt niet r i jmen met het verhaal uit 1969» (blz. 59). In 1969 zou zij 
hebben verklaard «dat zij en haar man in Westerbork nog met Hurwicz heb-
ben gesproken en dat hij bij die gelegenheid Weinreb als de verrader heeft 
aangewezen». Nu staat dat helemaal niet in die verklar ing (blz. 1249). Er 
staat alleen in, dat Hurwicz in Westerbork vertelde, dat de Sipo hem over de 
door Weinreb meegebrachte brief had gehoord . 

Zeker li jkt, dat het echtpaar Barenholz bij aankomst in Westerbork op 7 ja-
nuari 1944 (blz. 1633) nog geen verdenk ing koesterde jegens Weinreb: zij l ie-
ten zich opz i j n li jst inschr i jven. Toen ook Hurwicz op 28februar i 1944 (blz. 
1640) in Westerbork aankwam, was die lijst alweer ver leden t i jd 6 4 . Zelfs als 
Hurwicz Weinreb toen voor de verrader hield - uit de verklar ingen word t dat 
niet helemaal duidelijk— kan dat op de houding van het echtpaar Barenholz 
tegenover Weinreb in Westerbork niet meer van invloed zijn geweest. Nuis ' 
bewer ing , dat de w e d u w e Barenholz bij haar verklar ing in 1969 «flink in de 
war» geweest moet zi jn, v indt dus geen steun in de stukken. 

17. De zaak-Langendijk 

De ondergedoken jood Wi l lem Langendijk is bij het afhalen van een brief op 
het postkantoor gearresteerd6 5 . 

Nuis schri j f t : 

«De enige aanwijzing tegen Weinreb is dat hij waarschijnlijk, net als iedereen die 
met de man correspondeerde uiteraard, van dat postadres afwist. Dat is al: zelfs Krom 
of Bolland herinneren zich niets. Voor de onderzoekers is de schuld van Weinreb ech-
ter zeker.» (blz. 59/60). 

Zi jn samenvat t ing is alweer onzorgvu ld ig . Weinreb heeft zelf tweemaal 
gezegd, dat hij het postadres kende en dat is door drie getuigen bevest igd. 
Desondanks noemt Nuis deze kennis slechts «waarschi jnl i jk». Verder zou-
den Bol land en Krom zich niets her innerd hebben. Bol land is echter ter zake 
niet gehoord . Toen de zaak in 1947 in onderzoek werd genomen , was hij in 
een inr icht ing. Krom her innerde zich de zaak wèl , alleen Weinrebs verraad 
niet. Dat mag echter n iemand verbazen: het was nadat hij in de gevangenis 
met Weinreb gedetai l leerde afspraken over de af te leggen verklar ingen had 
gemaakt6 6 . 

63 Uit het gevangenisregister blijkt, dat vader 
en zoon Barenholz op 4 januari 1944 ih Sche-
veningen binnenkwamen. Getuige Barenholz 
(blz. 1247/8) dateert de inval op die zelfde dag. 
64 Rapport, blz. 1080/1, de lijst p/afzfe op 3 fe-
bruari 1944. 
65 Rapport, hoofdstuk 70, blz. 1273 e.v. 
66 Rapport, blz. 1434 e.v. 
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Overigens is in deze zaak het «wett ig» bewijs zeker niet aanwezig. Het 
«overtuigend» bewijs is echter zo sterk, dat wi j het in een histor isch rapport 
veran twoord bl i jven achten tot verraad door Weinreb te concluderen. 

18. De zaak-familie De Jong 

Hier stelt Nuis, dat «alles afhangt van een verklar ing van K rom, die op 
geen enkele manier bevest iging v indt». Daarbij schuift hij echter de verkla-
r ingen van de getuigen Jobse en Van Leeuwen alsmede Weinrebs eigen ver-
klaringen opzi j , die samen met Kroms verklar ing een goed slui tend beeld op-
leveren67 . 

Verder schri j f t hi j , dat Krom «onder druk» zou hebben gestaan bij het af-
leggen van zijn belastende verklar ing. Hij zou die pas hebben afgelegd toen 
hem «duideli jk te verstaan (was) gegeven, dat getuigen tegen Weinreb voor 
hem niet onvoorde l ig zou zijn». Tevoren zou «hij zich niets tegen Weinreb 
(hebben) her innerd, dat werkel i jk hout sneed». Daarmee wo rden de feiten 
echter scheef getrokken. 

In de eerste plaats had Krom zich tevoren wèl het een en ander her innerd. 
Zie Rapport, blz. 1436. De daar weergegeven verklar ing van 16 november 
1945 sneed wel degeli jk hout , maar niet in eigen vlees. Krom - ver reweg de 
intel l igente van Kochs medewerkers - paste wel op om zich zelf te belasten 
en noemde alleen geval len, waar in zijn eigen aandeel betrekkeli jk ger ing 
was. 

In april 1946 hebben de PRA-rechercheurs, die dat ook wel begrepen, in 
over leg met de Procureur-Fiscaal mr . Zaayer, die de zaak-Krom (niet de 
zaak-Weinreb) behandelde, Krom toegezegd dat fe i ten, die hi j in verklar in-
gen contra Weinreb zou noemen hem zelf niet ten laste gelegd zouden wor-
den. Mr. Zaayer kon deze verklar ing geven, omdat er al zoveel fei ten tegen 
Krom vast lagen, dat hij deze zaken best kon missen. Krom is dan o o k - zon-
der die fe i ten - in twee instanties tot de doodstraf veroordeeld. 

Het is dus niet zo, dat Krom te verstaan was gegeven, dat getu igen tegen 
Weinreb voor hem niet on voordel ig zou kunnen zijn. Hem was gezegd dat 
zijn getuigenis niet tegen hem zelf zou worden gebruikt en voor hem dus 
geen nadeel zou meebrengen. 

19. De eerste Weinreb-l i jst 

Nuis heeft dit onderwerp - in beginsel het belangri jkste onderdeel van het 
Rapport- slechts oppervlakkig behandeld. Er is daardoor minder aanleiding 
en mogel i jkhe id tot gedetai l leerde weer legg ing van zijn ste l l ingen. In hoofd-
zaak zijn het brokken van Weinrebs in het Rapport goeddeels afgebroken 
verdedig ingsste l l ingen uit 1945-1948, die Nuis hier nog eens presenteert. 
Wi j zul len in deze paragraaf enkele details behandelen om daarna in para-
graaf 24 op ons hoofdbezwaar tegen Nuis ' n ieuwe, althans gewi jz igde visie 
op Weinreb te komen. 

Reddend uitstel 

Direct al aan het begin van zijn hoofdstuk 2 schrijft Nuis (blz. 63): 

«Het staat vast dat zeer velen door hun plaats op de Weinreb-lijst enkele weken tot 
maanden uitstel van deportatie hebben gekregen. Het staat vast dat zeer veel mensen 
van dat uitstel gebruik hebben gemaakt om andere reddingsmogelijkheden aan te 
grijpen, zodat ze vaak de oorlog hebben overleefd.» 

Wat Nuis in de eerste zin schri j f t is ju is t : 5 a 600 ingeschrevenen hebben 
tussen begin oktober 1942 en 11 januar i 1943 een dergeli jk korter of langer 
uitstel genoten6 8 . Onjuist is echter Weinrebs oude stel l ing dat «zeer velen» 
daarvan gebruik konden maken o m andere kansen op over leven te gr i jpen. 
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Wij hebben dat gedetai l leerd aangetoond in paragraaf 6 van hoofdstuk 25. 
Blijkens de in dat hoofdstuk gegeven cijfers is ca. 85% van de zojuist ge-
noemde gesperrten in de loop van 1943 naar Auschwi tz of Sobibor gedepor-
teerd. Nog geen honderd van de ± 4000 deelnemers hebben de door Nuis/ 
Weinreb genoemde kansen kunnen gr i jpen, 30 of 40 van hen hebben de 
oor log over leefd. 

Aantal deelnemers 

Op blz. 68 schri j f t Nuis: 

«Het aantal ingeschrevenen wordt vastgesteld op de hoogst beschikbare schatting, 
afkomstig van een zeer vijandige getuige, 

«Naar mijn mening 3 a 4000 personen», verklaarde die 

een wilde en voor Weinreb ongunstige schatting wordt omgeven met een aplomb 
van onwrikbare, zorgvuldig gepreciseerde zekerheid.» 

Nuis schri j f t er niet bij dat er meer getu igen zijn die van duizenden inge-
schrevenen spreken6 9 . Evenmin, dat w i j op blz. 417 een methode aanga-
ven o m het totaal aantal deelnemers te benaderen d o o r e e n berekening uit-
gaande van het bekende aantal in Westerbork gesperrten. Volgens die me-
thode kwamen wi j to t «rond 4000 . . . natuur l i jk niet meer dan een benade-
r ing». Maar in elk geval geen wi lde, geen alleen maar van een vi jandige ge-
tu ige overgenomen schat t ing, zoals Nuis stelt. 

Weinrebs keuringen 

In hoofdstuk 6 van het Rapport hebben wi j de medische keuringen voor 
Weinrebs lijst behandeld, die hij ten dele zelf verr icht te. Nuis schrijft daar-
over: 

69 Rapport, blz. 50/51. 
70 Rapport, blz. 87. 
" Rapport, blz. 85. 
72 Op blz. 70/71 tracht Nuis nog het getui-
genis van een der onderzochte vrouwen te de-
valueren door de mededeling, dat «zij zichzelf 
in het openbaar zo flagrant heeft tegengespro-
ken». Nuis zegt dat al sinds 27 augustus 1969 
(Ingezonden stuk in het Nieuw Israëlietisch 
Weekblad)en bedoelt, dat de betrokken getuige 
in 1947 zeer gunstig over Weinreb (die haar 
hielp onderduiken) dacht en in 1969 zeer on-
gunstig. Zonder twijfel is deze getuige een snel 
geëmotioneerde vrouw, die neigt tot heftige 
oordeelvellingen. Maar als getuige ten aanzien 
van feiten lijkt zij ons door haar goede geheu-
gen waardevol. Alle feiten ten gunste van 
Weinreb, die zij in 1947 noemde, heeft zij in 
1972 in detail bevestigd (Rapport, blz. 254/5). 

Het getuigt o.i. van gering inlevingsvermo-
gen als Nuis niet begrijpt, dat het oordeel van 
een vrouw over Weinreb volledig kan verande-
ren als zij er achter komt, dat hij - die ze in 1942 
voor arts hield - een bedrieger was (vgl. Me-
vrouw Staszewskis brief in de Haagse Post van 
28 juni 1969). 

Het is overigens ook niet waar, dat juist dit 
getuigenis het «meest belastende» (blz. 70) zou 
zijn. Er zijn ergere, zie bij voorbeeld Rapport, 
blz. 84 en 85 (zie verder blz. 45). 

Ten slotte is nog onjuist, dat ten aanzien van 
Weinrebs optreden als arts «het strafdossier 
niets opleverde» (Nuis, blz. 70). Men zie Rap-
port, blz. 70-73. 

«Weinreb heeft in een aantal gevallen zelf gekeurd, zowel mannen als vrouwen. 
Niet vaak, het had vaker gekund als hij daarop uit was geweest. Hij heeft zich daarbij 
blijkbaar gepermitteerd wat aan gediplomeerde artsen bij een keuring is voorbehou-
den. Uit niets blijkt dat hij zich méér heeft gepermitteerd. Dat is al.» 

Er is echter meer gebeurd dan Nuis hier schri j f t . Op de verklar ingen van 
talr i jke getuigen steunt onze conclusie, dat Weinreb bij zijn keuringen van 
v rouwen in vele geval len «bijzondere nadruk (legde) op gynaecologisch on-
derzoek, dat hij ook inwend ig verr ichtte»7 0 . W i j hebben twee geval len ge-
vonden, waarbi j hij - medisch geheel onbevoegd - v rouwen met gezond-
heidsklachten op dezelfde wi jze in behandel ing nam 7 1 . Hij beweerde medi -
sche bevoegdheden te bezitten en toonde aan sommige deelnemers een 
vervalste brief van een hoogleraar in de geneeskunde, waar in dat bevestigd 
we rd . In enkele geval len heeft Weinreb bij zijn onderzoek of behandel ing 
v rouwen hevig pijn gedaan. 

Nuis heeft dus de zaken veel onschuldiger voorgeste ld dan ze in werkeli jk-
heid zijn geweest door essentiële gegevens w e g te laten. 

Ook heeft hij zich bl i jkbaar niet afgevraagd, waa rom Weinreb - toen hij in 
1968 in Rotterdam terecht moest staan wegens «gynaecologische» behan-
del ing van v rouwen - niet wegens onbevoegde ui toefening van de genees-
kunst, maar wegens opzettel i jke mishandel ing we rd veroordeeld7 2 . 

Valse gerustheid 

In hoofdstuk 26 van het Rapport hebben w i j behandeld «de zwaarste be-
schuld ig ing, die van joodse zijde tegen Weinreb in verband met zijn eerste 
lijst is ingebracht»: veel deelnemers zouden in ver t rouwen op het door 
Weinreb aangekondigde vertrek per trein naar het vr i je bui tenland hebben 
nagelaten onder te duiken of te v luchten. 

Nuis schrijft daarover (blz. 63): 
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«Het staat vast dat Weinreb geprobeerd heeft te voorkomen dat mensen te veel op 
zijn lijst vertrouwden en hen heeft aangespoord om onder te duiken bij voorbeeld, al 
is inmiddels ook duidelijk geworden dat sommigen zich niettemin al te zeer aan de 
door hem aangeboden strohalm hebben vastgeklampt. 

er, tegen zijn bedoeling, wellicht door op een dwaalspoor zijn geraakt.» 

Wi j hebben in genoemd hoofdstuk echter aan de hand van talri jke verkla-
r ingen en documenten aangetoond, «dat ook Weinrebs persoonli jk optreden 
... de deelnemers in de waan bracht, dat zij geen gevaar l iepen, als zij zich 
naar Westerbork l ieten voeren». Hij beloofde n l . - wetend dat die belofte 
vals was - hen uit Westerbork en ieder ander kamp te halen, als zijn t rein 
naar het bui tenland zou vertrekken. Daartegenover staat ook vast, dat Wein-
reb anderen «het advies heeft gegeven reële kansen voor (illegale) v lucht 
naar het bu i ten land of onderduik niet te laten lopen in afwacht ing van het 
vertrek van zijn t re inen»7 3 . 

Op de redenen voor dit rationeel onverklaarbaar schi jnend optreden zul-
len wi j in paragraaf 24 nog ingaan. Hier constateren wi j slechts, dat Nuis de 
door ons vastgestelde fei ten niet heeft ontkend en dat hij desondanks vast-
houdt aan een van Weinrebs bewer ingen waarvan de onju istheid inmiddels 
is gebleken, de bewer ing nl., dat men slechts tegen Weinrebs bedoel ing in, 
buiten zijn schuld, te veel waarde aan de «emigrat ie»-l i jst kon hechten. 

Wi j s lu i ten h iermee de behandel ing van Nuis ' opmerk ingen over de eerste 
Weinreb- l i js t voor lop ig af. Op zijn oordeel over die lijst als geheel komen w i j 
in paragraaf 24 terug. 

73 Rapport, blz. 462. 
74 Rapport, blz. 940. 
75 Strafdossier contra H.B., commissaris van 
politie te Tilburg. 
76 Vgl. Rapport,b\z. 118en940. 

20. Weinrebs correspondentie uit de cel 

Op blz. 950 van het Rapport hebben w i j geschreven, dat Weinrebs br ieven 
uit de Scheveningse cel, waar hij medegevangenen voor de Sipo u i thoorde, 
aan zijn v r o u w (toen in Westerbork) «behoren to t het meest schokkende, wa t 
w i j bij ons onderzoek onder ogen hebben gehad». Schokkend, omdat men er 
in leest hoe hij «onbekommerd de vruchten van zijn verraad plukt en ge-
niet». 

Nuis acht - hi j zegt immers niet in Weinrebs celspionage te geloven - niet 
alleen ons oordeel schandel i jk, hij beschuldigt ons ook van «een lichte, maar 
uiterst kwaadaardige verdraai ing van het bewi jsmater iaal» (blz. 75/76). 

Weinreb schreef op 18 jul i 1943 onder meer: 

«Op Windekind (het bureau van het Sipo-Judenreferat) hoorde ik gisteren ook nog, 
dat er van Alex Toncman een doodsbericht was gekomen. Jammer, het was een fijne 
goedwillende man. Het is nu een harde tijd en wij moeten ons onderwerpen aan Gods 
oordeel en wil. Er zal ongetwijfeld iets goeds van komen en de offers zullen zelf inzien, 
dat zij met hun dood een plaats hebben ingenomen in Gods plan.»74 

Die laatste zin hebben w i j op blz. 1572 geciteerd in verband met des lacht -
offers van Weinrebs celspionage. Nuis stelt, dat w i j Toncman hebben «weg-
gelaten en anderen voor hem in de plaats» geste ld. 

Naar onze men ing bli jkt echter uit Weinrebs brief duidel i jk, dat hij we l naar 
aanleiding van het geval -Toncman schreef, maar met de offers een wi jdere 
kring bedoelde. 

Hoe was de si tuat ie: Toncman was met zijn v r o u w in jul i 1942 op weg naar 
de Belgische grens gearresteerd7 5 . Volgens de toen bij het Judenreferatge\-
dende regels werd hij als «strafgeval» via het kamp Amers foor t naar Maut-
hausen gezonden, vanwaar na enkele weken het doodsber icht kwam 7 6 . 

Toen Weinreb op 18 ju l i 1943 de boven geciteerde br iefschreef, had hij 
juist zijn eerste twee celspionage-successen behaald. Mr. Henri Edersheim, 
Weinrebs eerste celgenoot, was op 16 jul i als strafgeval naar Westerbork af-
gevoerd. In de zaak van diens opvolger, dokter Jos Kalker, waren op 17 jul i 
een aantal arrestaties verr icht. Ook Kalker werd twee weken later als strafge-
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val naar Westerbork - en verder - afgevoerd. Weinreb was zich uiteraard be-
wus t welk lot zijn celgenoten vo lgens de regels wachtte en desondanks 
schreef hij wat hij schreef over de «de offers» en hun «plaats in Gods plan». Het 
komt ons voor dat w i j mochten schri jven zoals wi j deden. 

2 1 . Opperrabbijn Schuster 

In hoofdstuk 19 van het Rapport (blz. 303) stelden w i j vast, dat Weinreb in 
het manuscr ipt van zijn boek «duideli jk suggereert, dat . . . Schuster zijn leven 
we l eens met verraad gekocht zou kunnen hebben». 

Schuster was in 1969 opperrabbi jn van Amsterdam. In een passage (blz. 
1576) over de «rancuneuze wi jze, waarop Weinreb in zijn boek afrekent» met 
nagenoeg iedereen, die hij t i jdens de bezetting ontmoet te , kwamen w i j daar-
o m op de zaak terug. Wi j concludeerden, dat Weinreb «niet alleen de heer 
Schuster maar het hele Nederlandse jodendom had wi l len tref fen. Want ook 
(daarmee).. . . rekent hij op dezelfde ... wijze af». 

Nu is (blz. 76/77) tracht eerst Wei nrebs vi leine laster77 tegen Schuster af te 
doen als «een misverstand». Vervolgens noemt hij van onze algemene con-
clusie het «waarheidsgehalte nul en het ophi ts ingsgehal te honderd». 

Bij die conclusie gaat het natuurl i jk niet om exact bewi jsbare feiten. Maar 
wie Weinrebs boek zorgvuldig leest, kan - gezien de tendens van het hele 
boek en een aantal specifieke passages - o.i. tot geen andere s lotsom ko-
men. 

Om één voorbeeld te geven: op blz. 80 van C. en V. schri j f t Weinreb over 
de Nederlandse j oden : «al wist ik, dat het gros kleine kapital isten was, zwart-
handelaars, egoïsten ». 

22. De bluf van Renate Rubinstein 

Volgens Nuis (blz. 88-92) hebben wi j ons schuldig gemaakt aan een «con-
troleerbare feiteli jke onwaarhe id ... ten aanzien van Renate Rubinstein». 

Het gaat om het verhaal van Weinrebs eerste arrestatie in september 
194278. Hij heeft daarover verklaard, dat een joodse arrestante, Turksma ge-
naamd, zijn naam had genoemd. Zij zou aan Koch hebben gezegd, dat Wein-
reb h a a r - ingeschreven op de lijst — had aangeraden voor lop ig onder te du i -
ken. Koch zou daarop Weinreb hebben laten arresteren. Bep Turksma, die uit 
Westerbork was ontv lucht en naar Engeland had weten te komen, hoorde 
voor het eerst van dit verhaal , toen Weinrebs memoires verschenen. Zij 
achtte zich beledigd, deelde mede dat ze van Weinreb nog nooit had ge-
hoord , laat staan hem had on tmoet of zelfs verraden bi j haar verhoor, door 
de Sipo. Zij diende enige malen strafklachten in tegen Weinreb en/of Renate 
Rubinstein en trachtte ook langs civielrechteli jke weg tegen die beiden en de 
ui tgever Meulenhoff maatregelen te verkr i jgen. Daardoor kwam de zaak-
Turksma in het midde lpunt van de belangstel l ing te staan bij de verhit te 
Weinreb-discussies, die zich in 1969/70 in de Nederlandse pers en elders af-
speelden. 

In die discussies deelde Renate Rubinstein enige malen mede, dat het on -
derzoek in de jaren 1945-48 Weinrebs versie zou hebben bevest igd. 

Wi j hebben daarentegen geconstateerd, dat poli t ie en just i t ie in die jaren 
Weinrebs mededel ingen inzake Turksma niet nader hadden onderzocht. 
Noch Bep Turksma, noch Koch en zijn assistenten waren erover gehoord. 
Met name de lezer, die desti jds de discussies gevolgd had, moest zich daar-
o m afvragen hoe het dan met de bewer ingen van Renate Rubinstein zat. Wi j 
hebben daarom op blz. 214/5 een noot afgedrukt, die lu idde: 

«De bewering van Renate Rubinstein (in Vrij Nederland van 14 juni 1969, in een brief 
aan W. F. Hermans van 13 oktober 1969 en tijdens een forumdiscussie op 12 maart 
1970 te Groningen), dat verklaringen van Bolland, Koch en Turksma aan de PRA Wein-
rebs lezing bevestigden en dat zij deze verklaringen zelf had gelezen, is onjuist: Bol-
land, Koch en Turksma hebben niets dergelijks verklaard en Renate Rubinstein kan dat 
dus ook niet gelezen hebben. Zij heeft eenvoudig gebluft.» 

77 Elders (blz. 80/81) erkent Nuis overigens 
wel, dat Weinreb «zich vaak heeft laten meesle-
pen in ongefundeerd venijn». 
78 Rapport, hoofdstuk 8, blz. 120 e.v. 
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De drie 79 teksten lu idden als vo lg t : 

Vrij Nederland, 14 juni 1969 
«Na de oorlog werd het geval Turksma onderzocht en bevestigd door Koch en de 

SD'er, die in het boek Holman genoemd is.» (Bolland). 
Brief aan W. F. Hermans van 13 oktober 196980 

«Ik heb er toen op gewezen dat zij (Bep Turksma) meteen na de oorlog verhoord is 
bij het uitzoeken van de zaak. Weinreb - Koch en Holman (Bolland) hadden haar als de 
schakel bij het ontdekken van Weinreb genoemd - en dat dit verhoor de lezing van W. 
bevestigde en zich nu in het dossier bevindt.» 

Sprekend op een forum in Groningen, 12 maart 1970 
«Ik zelf heb onlangs verklaringen van vlak na de oorlog gelezen van Koch, Bolland 

en Juffrouw Turksma ...8' (Op de vraag, waar die verklaringen dan wel waren) in het 
dossier... op een veilige plaats»82. 

In deze laatste tekst meent Nuis nu de door ons overgenomen «regelrech-
te onwaarheid» te v inden. Renate Rubinstein zou in Groningen nl . nietge-
zegd hebben, dat zij de - niet bestaande - verk lar ingen van Turksma, Koch 
en Bol land had gelezen. 

Het zojuist geciteerde verslag, dat haar laat zeggen deze verklar ingen zelf 
onlangs gelezen te hebben, is afkomst ig van het mede- foruml id W. F. Her-
mans. Nuis acht dit verslag «part i jd ig». Men kan Nuis zonder meer toevoe-
gen, dat het onjuist zou zijn een conlusie ui ts lu i tend te baseren op het getui-
genis van Hermans, die zich zozeer in deze zaak geëngageerd had door zijn 
artikelen tegen Weinreb en diens verdedigers. 

Hermans was dan ook niet onze enige getuige. 
In de eerste plaats was er een persverslag, dat Hermans ' lezing in belang-

rijke mate bevestigde. De Haagse Post redacteur Heerma van Vos had in 
zijn verslag van de Groninger debatavond 8 3 opgetekend, dat naar aanleiding 
van een ui t lat ing van Renate Rubinstein plotsel ing een dame met gri js haar 
opstond en zei: «Mag ik even in te r rumperen, mev rouw Rubinste in, ik bén juf-
f r ouw Turksma en ik ben nog nóói t gehoord». Rubinste in: «U bent na de 
oor log toch ....? Turksma: «Ik ben nóói t gehoord». 

Bovendien was de zaak naar aanleid ing van een strafklacht desti jds door 
de pol i t ie onderzocht. Bep Turksma had op 16 maart 1970 de pol i t ie te Gro-
ningen geschreven: 

79 Inmiddels bleek ons, dat er nog een vierde 
tekst bestaat. In het Nieuw Israëlietisch Week-
b/advan 20 juni 1969 schreef Renate Rubin-
stein, dat Weinreb na zijn arrestatie «verneemt 
van Koch, dat ene Turksma zijn naam ge-
noemd heeft in verband met haar illegale pa-
pieren. Na de oorlog is dit, zoals u in het straf-
dossier kunt zien, nogmaals bevestigd door 
Koch zowel als ... Holman (Bolland)...» 
80 Facsimile in W. F. Hermans, Houten leeu-
wen en leeuwen van goud, blz. 220. 
"' W. F. Hermans in de Haagse Post, 20-26 mei 
1970. 
82 W. F. Hermans in Nieuwsnet, 2 februari 
1980, en Van Wittgenstein tot Weinreb, blz. 207. 
83 H.P., 18-24 maart 1970. 
84 Proces-verbaal van de gemeentepolitie te 
Groningen, gesloten 18 juli 1970. 
85 Alleen het woord «onlangs» komt bij hem 
niet voor, terwijl hij verder de restrictie maakte 
«in ieder geval woorden gebruikt van de ... 
strekking». 

«Gedurende deze avond verklaarde Renate Rubinstein, woonachtig te Amsterdam: 
«Ikzelf heb onlangs verklaringen van vlak na de oorlog gelezen van Koch, Bolland en 
juffrouw Turksma». 

Aangezien ondergetekende nooit en dus ook niet vlak na de oorlog enige verklaring 
inzake Weinreb heeft afgelegd, voelt zij zich door bovenaangehaald citaat belasterd, 
beledigd en gesmaad. E.e.a. is kennelijk bedoeld hieraan ruchtbaarheid te geven en 
ondergetekende verzoekt een onderzoek en strafvervolging te willen doen instellen.» 

In het onderzoek dat vo lgde 8 4 verk laarden de fo rumleden G.W. Schoch en 
dr. Henriëtte Boas zich de gewraakte ui t lat ing niet te her inneren, hoewel zij 
het voor mogel i jk hielden dat die gedaan was. 

W. F. Hermans verklaarde op 9 apri l 1970 dat hij zich de ui t lat ing herinner-
de zoals die door Bep Turksma was opgetekend 8 5 in haar brief van 16 maart 
1970. 

Het f o ruml id prof. mr. Th. W. van Veen verklaarde: 

«Gedurende die bijeenkomst stond opeens een dame op, die zei dat zij juffrouw 
Turksma was. Ik weet niet meer waarom zij zich zo opeens presenteerde. Zij deelde 
mede dat zij nimmer met de heer Weinreb had gesproken en ook nimmer een verkla-
ring over Weinreb afgelegd had, en dat de memoires dus onbetrouwbaar waren. Hier-
op antwoordde mevrouw Rubinstein dat zij verklaringen had gelezen en dat hierbij 
ook de verklaring van mej. Turksma was. Haar bedoeling was natuurlijk om aan te ge-
ven dat de strekking van de memoires wèl juist waren, en wel op dit punt.» 
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BepTurksma bevest igde op 15 mei 1970 tegenover een Baarnse recher-
cheur de feitel i jke inhoud van haar brief van 16 maart 1970. 

Renate Rubinstein verklaarde vervolgens op 22 juni 1970 aan een Amster-
damse rechercheur: 

86 De strafklacht van Bep Turksma werd ove-
rigens geseponeerd. De officier van justitie 
schreef haar, dat was gebleken, «dat mevr. Ru-
binstein niet de opzet tot belediging of smaad 
heeft gehad». Na beklag bevestigde het Ge-
rechtshof te Leeuwarden op 23 december 1970 
«dat er met name geen aanwijzingen voorhan-
den zijn voor het opzet tot belediging van 
adressante». 
87 Een redacteur van deze krant is in 1973 op 
niet opgehelderde wijze in het bezit gekomen 
van de concepten van enkele van de eerste 
hoofdstukken van het Rapporten van een inte-
rim-rapportaan de Ministervan Justitie en 
heeft daaruit zowel in 1973 als in 1976 gepubli-
ceerd. 
88 Hermans' opmerking in Nieuwsnetvan 16 
februari 1980, dat Weinreb in de van hem be-
kende schriftelijke stukken nooit over die ver-
klaringen heeft gesproken, is juist. Zij maakt de 
inhoud van mevrouw Rubinsteins mededeling 
echter niet minderwaarschijnlijk. Uit eigen er-
varing is ons bekend (vgl. hoofdstuk V), dat 
Weinreb steeds met nieuwe verklaringen kan 
komen. 
89 Overigens was dat niet-onderzoeken ook 
weer niet zo onvoorstelbaar als Nuis meent: er 
was geen direct verband met een door Wein-
reb mogelijk gepleegd strafbaar feit. 

«U vraagt mij thans of ik tijdens deze forumavond gezegd heb: «Ikzelf heb onlangs 
verklaringen van vlak na de oorlog gelezen van Koch, Bolland en juffrouw Turksma». 
Ik antwoord daarop: «Ik weet mij niet meer letterlijk te herinneren wat ik precies ge-
zegd heb, maar de strekking was in elk geval dat ik weet dat het geval-Turksma, na de 
oorlog - in het kader van de Weinreb-zaak - onderzocht is en dat zijn lezing waar be-
vonden is. 

Vanzelfsprekend was het niet mijn bedoeling om juffrouw Turksma, of wie dan ook, 
te beledigen. Ik was gevraagd ter verdediging van Weinreb. Dit heb ik gedaan.» 

Kor tom géén ontkenn ing , dat de uit lat ing was gedaan. In het publ iek heeft 
mev rouw Rubinstein die ui t lat ing evenmin ontkend8 6 . Zo heeft zij gezwegen 
na Hermans ' verslag in de HPvan eind mei 1970 en de herhal ing daarvan in 
de HPvan 1 jul i 1970 en in de /VffCvan 13 en 26 november 1970, waarbi j Her-
mans stelde, dat zij gelogen had en haar tart te de stukken die ze zou hebben 
gelezen eens aan anderen te laten zien. En dat terwi j l zij toch meermalen (bij 
voorbeeld in Vrij Nederland van 14 november 1970 en van 8 mei 1971) op 
andere ui t lat ingen van Hermans wél was ingegaan. 

Ons heeft dat zwi jgen desti jds niet verbaasd. Wi j wisten immers , dat de 
stukken niet bestonden. En bovendien had mev rouw Rubinstein zelf in een 
telefoongesprek met Van der Leeuw over de beweerde verhoren van Koch 
e.d. in jun i 1970 gezegd: «in Groningen heb ik gebluf t». Dat was na de publ i -
katie van Hermans' vers lag. Zij heeft dat verslag tegenover Van der Leeuw 
toen ook niet bestreden. 

Wi j w i lden deze in formeel gedane mededel ing in ons Rapport niet gebrui -
ken. Maar wel hoopten wi j door de woordkeuze «gebluft» mevrouw Rubin-
stein duidel i jk te maken, dat zijzelf onze meest overtu igende bron was. Nuis 
heeft ons nu gedwongen deze zaak toch vo l led ig uit de doeken te doen. 

Op 2 september 1976 heeft Van der Leeuw deze kwestie nog eens met me-
v r o u w Rubinstein besproken naar aanleiding van de ont i jd ige publ ikat ie van 
een deel van het Rapport (waaronder de noot van blz. 124/125) in het Haar-
lems Dagblad8 7 . Hij heeft haar toen her innerd aan het telefoongesprek van 
juni 1970 en duidel i jk gemaakt waarom w i j «gebluft» hadden geschreven. Zij 
her innerde zich toen niet precies meer wat zij in Groningen gezegd had, 
maar achtte het mogel i jk , dat Hermans' verslag juist was. Zij zou dan tot 
haar uitspraak gekomen zijn in de geprikkelde s temming , die door de uitla-
t ingen van tegenstanders t i jden het debat bij haar was ontstaan. Schriftel i jk 
zou zij nooit zulke onjuiste mededel ingen doen. 

Daartegenover zou men kunnen stel len, dat haar schrifteli jke mededel in-
gen van 14 en 21 jun i en van 13 oktober 1969 toch ook onwaarheid bevatten. 
Zij heeft echter op 2 september 1976 ver te ld, dat zij vermoedel i jk het verhaal 
over de verhoren van Turksma, Koch en Bol land door de PRA van Weinreb 
zelf had ve rnomen. Dat lijkt ons zeker niet onmogel i jk 8 8 en het is ook wel du i -
deli jk, dat zij in 1968/69 een onvoorwaardel i jk ver t rouwen in Weinrebs me-
dedel ingen stelde. Ook zijn w i j het vo lkomen met haar en Nuis eens, dat de 
PRA Weinrebs Turksma-verhaal in 1946-47 had moeten onderzoeken en dat 
het geen dwaze veronderste l l ing was, dat zij dat ook had gedaan8 9 . 

Dat alles neemt niet weg , dat mev rouw Rubinstein bij de verdedig ing van 
haar zelfgekozen cl iënt in Groningen onwaarhe id heeft gesproken. 

Wat Nuis op blz. 92 uit zijn eigen her inner ing aan het debat van 1970 ver-
telt is na het zojuist vastgestelde wein ig interessant meer en bovendien ken-
nelijk onjuist . Hij schri j f t nl. zich te her inneren dat Renate Rubinstein sprak 
over een «afschrift, dat zij onder ogen heeft gehad, maar dat het sloeg op de 
verklar ing van Weinreb, niet over de veronderstelde verklar ingen van de an-
deren» (met name Turksma, Koch en Bolland). Die her innering wo rd t o.i. af-
doende weer legd door wat w i j zojuist hebben geciteerd en medegedeeld. 
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Bovendien heeft Nuis bij zijn verhoor naar aanleiding van de klacht van Bep 
Turksma op 11 ju l i 1970 verklaard zich «niet precies meer te herinneren wat 
er al lemaal gezegd is ...» resp. «wat mevrouw Rubinstein woordel i jk gezegd 
heeft». Hij kon alleen verklaren, dat zij zeker niets gezegd had, «waarmee ik 
niet vo lkomen in kon s temmen, dan had ik dat geweten»9 0 . 

Wi j achten het merkwaard ig , dat Nuis zich in 1979 bli jkbaar meer herinnert 
dan in 1970. 

Ten slotte acht Nuis onze veronderste l l ing9 ' (niet conclusie!), dat Koch en 
Weinreb het Turksma-verhaal als cover-story hebben bedacht vóór Weinreb 
op 14 september 1942 weer door Koch werd vr i jgelaten «een brutal i teit om 
naar adem te happen». Hij acht deze veronderste l l ing bli jkbaar uiterst be-
zwarend voor Weinreb. Dat lijkt ons sterk overdreven. Vast staat immers , dat 
Weinreb werd vr i jgelaten om in opdracht van Koch te gaan speuren naar de 
(niet-bestaande!) General von Schumann. Als Weinreb daarmee niet an-
ders dan goede bedoel ingen had, had hij o.i. zonder bezwaar een dergeli jke 
cover-story kunnen gebruiken9 2 . Bezwaar kan men slechts maken tegen het 
feit, dat hij na de oor log aan het verzonnen Turksma-verhaal vasthield. 

23. Nog enkele opmerkingen van algemene aard 

Wij hebben in de voorafgaande paragrafen ons zoveel mogel i jk beperkt 
tot een feiteli jke weer legging van Nuis' kritiek op een groot aantal onderde-
len van het Rapport. Daarbij heeft de lezer kunnen constateren, dat die kritiek 
op geen enkel wezenli jk punt stand houdt. Nuis' weergave van het Rapport 
is onzorgvuld ig en onvo l led ig , in vele gevallen zelfs onjuist en mis le idend. 
Hij kritiseert niet zozeer het Rapport als wel een door hemzelf vervaardigde 
caricatuur daarvan. Op vele punten konden wi j ons dus beperken tot het 
rechtzetten van hetgeen Nuis had scheefgetrokken. 

Niet zo gemakkeli jk is de weer legging van Nuis ' a lgemene kritiek. Niet dat 
w i j deze beter gefundeerd achten, integendeel ! Maar als Nuis bij voorbeeld 
stelt, dat w i j «onbeschaamd eenzijdig» (blz. 19) zi jn, dan heeft een verzeke-
ring onzerzijds, dat w i j gestreefd hebben naar een zo objectief en evenwich-
t ig mogel i jk beeld, nauweli jks overtu ig ingskracht : er is nu eenmaal geen 
korte feiteli jke weer legg ing mogel i jk van dergeli jke a lgemene, niet-feiteli jke 
kwalif icaties. De lezer zal daarover zijn eigen oordeel moeten vo rmen op 
grond van het Rapporten van deze Aanvulling. 

Alleen voor zover op Nuis ' bewer ingen van deze soort repliek van feitel i jke 
aard mogel i jk is, laten w i j hier nog enkele opmerk ingen vo lgen. 

Eenzijdigheid 

90 Ter zijde merken wij nog op, dat wanneer 
Nuis op blz. 89 schrijft, dat Renate Rubinstein 
in 1969 een «afschrift vond» van «een naoor-
logs verhoor van Weinreb, waarin hij ook at 
Turksma's naam noemde», hij zich naar alle 
waarschijnlijkheid vergist. Dat verhoor bevond 
zich immers in het strafdossier, waarvan Nuis 
enkele regels verder schrijft, dat het «nog ge-
sloten» was. Hij bedoelt kennelijk het verslag 
aan de raadsman van begin 1946, waarin de 
naam Turksma genoemd wordt en waarover 
Renate Rubinstein toen wèl beschikte. 
91 Rapport, blz. 125 en 131. 
92 Dat de details van Weinrebs verhaal over 
Bep Turksma's arrestatie onjuist zijn, staat in 
elk geval vast (Rapport, blz. 124/5). 
93 Rapport, blz. 464. 

Zo in de eerste plaats toch op de beschuldiging van eenzijdige (blz. 19) en 
bevooroordeelde (blz. 53) werkwi jze. Nuis beperkt zich hier nl . niet tot deze 
algemene bewer ing, maar specificeert d ie: w i j zouden bij getuigen steeds 
«de voor Weinreb ongunst ige versie» (blz. 19) gekozen hebben: «Elkegetui -
genverklar ing kan rekenen op een m a x i m u m aan meegaand begrip, mits die 
tegen Weinreb is gericht» (blz. 23), ont lastende verklar ingen zouden w i j 
daarentegen «zoveel mogel i jk kleineren» (blz. 40). In paragraaf 5 hebben w i j 
al aangetoond, dat deze bewer ing geen enkele g rond v indt in hoofdstuk 45, 
dat Nuis als zijn voornaamste bewijsstuk noemt. 

Hier wi l len wi j nog enkele andere aspecten noemen. In hoofdstuk 26 heb-
ben wi j de vraag behandeld of door te veel ver t rouwen op de beloofde emi -
gratie de eerste Weinreb-l i jst slachtoffers heeft gemaakt. Wi j schreven daar 
onder meer93 : 

«Het lag immers maar al te zeer voor de hand Weinreb en hem alleen de schuld 
voor het verlies van geliefden te geven, nadat zijn bedrog was gebleken. Tegenover 
dergelijke eenzijdige verklaringen - zoals er in het PRA-dossier nogal enkele voorkwa-
men - koesterden wij van het begin van ons onderzoek af een groot wantrouwen.» 
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Vervolgens hebben wij dan op blz. 465/6 een serie van dergelijke verklarin-
gen ter zijde gelegd, omdat zij in het licht van door ons vastgestelde feiten 
geen stand hielden en er bij de gehoorde getuigen o.i. sprake was van «niet 
geheel objectieve beoordeling». 

Voorts hebben wij bij voorbeeld in hoofdstuk 17, waarin de door Weinreb 
geboden hulp bij onderduiken wordt behandeld, talrijke verklaringen ten 
gunste van hem zonder meer als juist geaccepteerd. Dat geldt trouwens 
voor verreweg de meeste ten gunste van Weinreb afgegeven verklaringen, 
bij voorbeeld ook voor die afgedrukt achterin Collaboratie en Verzet9". In de 
hoofdstukken 2595 en 5996 kan men lezen, dat wij zelf enkele mensen opge-
spoord hebben, die hun overleven mede aan Weinrebs lijsten te danken 
hebben. Deze gevallen hebben wij in het Rapport zorgvuldig uiteengezet. 

Het komt ons voor, dat deze voorbeelden niet in het RapportXe vinden 
zouden zijn geweest, als wij met de door Nuis gestelde onbeschaamde een-
zijdigheid te werk waren gegaan. 

Nieuw materiaal 

Op de blz. 32 en 61 stelt Nuis, dat ons onderzoek «geen nieuw materiaal 
van enige betekenis» heeft opgeleverd. Hij doelt daarmede kennelijk in de 
eerste plaats op de verraadgevallen en op dat punt hebben wij hem in para-
graaf 6 reeds van repliek gediend. 

Maar aangezien Nuis op blz. 66 stelt, dat onze ontdekking aangaande het 
ontstaan van Weinrebs eerste lijst «de enige echte vondst uit het hele rap-
port» is, krijgt men de indruk, dat naar zijn mening het Rapport behalve dat 
ene punt niets nieuws van belang bevat. 

Wij willen dat - om te grote uitvoerigheid en ook de indruk van zelfvol-
daanheid te vermijden - hier niet uitgebreid bestrijden. Maar wel stellen wij 
vast, dat - niet door grote vondsten, maar door het moeizaam verzamelen 
van talloze mozaieksteentjes - het Rapportvoor het eerst een beeld heeft ge-
geven van het functioneren van Weinrebs eerste en tweede lijst. Noch het 
strafdossier (door verregaande onvolledigheid) noch Weinrebs memoires 
(door verregaande onbetrouwbaarheid) gaven daarvan een ook maar enigs-
zins adequate reconstructie. Voorts geeft het Rapport ook voor het eerst een 
enigszins bruikbaar overzicht van de door Koch en zijn ploeg uitgevoerde 
onderzoekingen, waarbij Weinreb betrokken was, en hun onderlinge sa-
menhang. 

Trouwens, Nuis zelf levert het bewijs, dat er wel degelijk heel wat nieuws 
in het Rapport moet hebben gestaan. Hoe zou hij anders zijn gekomen tot 
zijn in de volgende paragraaf te behandelen beoordeling van Weinreb, die 
toch totaal verschilt van de opvattingen, die hij in 1969 ophield te ver-
kondigen? Wij hebben geen behoefte Nuis uitgebreid voorte houden, wat hij 
toen allemaal heeft beweerd, geïnteresseerde lezers kunnen zelf zijn brochu-
re vergelijken met zijn naschrift bij C. en V. 

Zaken waarover Nuis zwijgt 

Meer willen wij er hier niet van zeggen. Wel lijkt het wenselijk enkele on-
derwerpen te signaleren, waar Nuis in zijn brochure met geen woord over 
spreekt, en die toch voor Weinreb uitermate bezwarend zijn. Zonder enig 
streven naar volledigheid noemen wij 

- de uit documenten blijkende wijze waarop Weinreb wegens een erfenis-
kwestie zijn tante aangaf bij de Haagse politie en bij de Treuhandervan de 
onderneming van zijn broer97; 

- de extrabetalingen, die Weinreb door een serie leugens van gefortu-
neerde lijst-deelnemers wist los te krijgen tot een totaalbedrag van meer dan 
f 10000098; 

- het noemen van 24 december 1942, 1 en 9 januari 1943 als de data waar-
op drie treinen met lijst-deelnemers naar Portugal zouden vertrekken. Hon-
derden deelnemers hebben daardoor in december 1942 in grote spanning, 

94 Blz. 1911 e.v. 
95 Blz. 422/3 430/1. 
96 Blz. 1113/4. 
97 Rapport, blz. 517 e.v. 
98 Rapport, hoofdstuk 24. En passant worden 
daarbij talrijke onware verhalen van Weinreb 
over door hem aan naar het buitenland vluch-
tende joden geboden hulp weerlegd. 
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hoop en vrees verkeerd. Onderduikers zijn ervoor opgedoken, anderen vol 
goede moed naar Westerbork gegaan, omdat zij ook vandaar zouden wor-
den o p g e h a a l d " ; 

- de lijst van gedepor teerden, die uit Polen teruggehaald zouden worden , 
waarmee Weinreb in België opereerde1 0 0 ; 

- de verraadzaak-Edersheim, waarb i j Weinrebs celspionage (het eerste 
geval) en haar noodlot t ig gevolg buiten iedere twi j fe l vaststaan1 0 1 ; 

- de arrestatie van mev rouw Vieyra en haar twee kinderen op zaterdag 16 
oktober 1943 in het Belgische Edegem, waarbi j Weinreb optrad als ware hij 
een S/po-rechercheur. Het gezin Vieyra werd reeds op 19 oktober uit Wester-
bork naar Auschwi tz gedeporteerd, terwi j l Weinreb op de avond van de ar-
restatie te Edegem bij een samenzi jn met het echtpaar Fischer in Brussel van 
de Sipo de toezegging wist te verkr i jgen, dat zijn gezin uit Westerbork zou 
worden onts lagen1 0 2 103. 

24. Nuis'visie op Weinreb 

In oktober 1976 heeft Nuis aangekondigd «in een boekje of brochure aan 
(te wi l len) tonen wat er niet deugt aan dit rapport en vervolgens, ook, wat er 
niet deugt aan Weinreb». In zijn brochure (blz. 84) herinnert Nuis daaraan 
en hij heeft dan ook reële kritiek op Wein reb : 

99 Rapport, hoofdstuk 20 en de Aanvulling op 
blz. 1656/7. 
100 Rapport, blz. 996. 
" " Rapport, hoofdstuk 39. Wij merken hierbij 
nog op, dat wij de heer en mevrouw Edersheim 
niet hebben meegeteld op de lijst van Wein-
rebs slachtoffers (blz. 1589/92). Ten rechte 
dient die dus eenenzeventig namen te 
noemen. 
102 Rapport, hoofdstuk 54 en hoofdstuk 57, 
par. 5. Het gaat hier om de thans nog in Breda 
verblijvende Franz Fischer. 
103 Nuis heeft dit zwijgen voortgezet, toen Abel 
Herzberg hem in zijn bespreking van de bro-
chure (De Tijd, 25 januari 1980) verweet deze 
«ernstigste misdaad van Weinreb» te hebben 
«verdonkermaand». Hij noemde Herzbergs re-
actie «niet de moeite waard» en ging er niet op 
in {Het Parool, 25 januari 1980). 
Uat Nuis zo een discussie op dit bij uitstek voor 
Weinreb bezwarende punt uit de weg ging, 
spreekt o.i. boekdelen. 
104 HP, 23 oktober 1976. 

Weinrebs «memoires kunnen niet voetstoots worden geloofd. Ook na de oorlog is 
hij een fantast gebleken, in tal van ... meer of minder belangrijke onderdelen is aange-
toond of aannemelijk gemaakt, dat zijn versie niet klopt...» (blz. 78). «Ook zijn er ver-
halen, over gesprekken met Gemmeker bij voorbeeld of rode-pimpernelachtige acties 
van Weinreb tijdens razzia's in Den Haag, die vrijwel zeker bewust uit de duim gezo-
gen zijn ... Zeker is wel, dat hij zich vaak heeft laten meeslepen in ongefundeerd venijn» 
(blz. 80/81). 

Ten aanzien van de verraadzaken, waar toch Nuis ' scherpste kritiek op het 
Rapport valt, is zijn slotconclusie opval lend mat en gereserveerd. Hij komt 
niet to t de s lo tsom, dat Weinreb onschuld ig is aan verraad, maar schri j f t : 

Weinreb moet... wegens gebrek aan bewijs worden vrijgesproken» (blz. 62). «Wein-
rebs verraad is niet bewezen, zijn verdorven bedoelingen zijn niet gebleken» (blz. 78). 
«Ik denk niet, dat zijn gedrag helemaal smetteloos is geweest... in zijn spel met de SD. 
Toch heb ik ... niet de indruk, dat hij grote fouten heeft gemaakt...» (blz. 79). 

Anderen mogen volgens Nuis zelfs denken, «dat Weinreb wèl ver het verkeerde pad 
is opgegaan ... ik kan dan niet bewijzen, dat... (zo iemand) ongelijk heeft». Men mag 
die mening alleen niet poneren «als zekerheid, want dan liegt (men)... Hier ligt het ter-
rein van de onoplosbaar geworden twijfel» (blz. 79). 

In merkwaard ige tegenstel l ing tot deze negatieve conclusies en twi j fe ls 
staat Nuis' aarzelloze zekerheid over Weinrebs bedoel ingen met zijn ti jsten-
spel, dat was 

«een fantastische reddingspoging ... een verzetsactie» (blz. 63/64). «... de harde kern 
van zijn verdienste als verzetsman ... (is zijn) vechten voor zijn Sperre» (blz. 69). «Het 
staat als een paal boven water, dat zijn taaie volhouden tenslotte geen eigenbelang is 
geweest, maar een poging om anderen te behoeden voor deportatie» (blz. 71). 

Dat geldt vo lgens Nuis zowel voor de eerste als voor de tweede lijst. 

«Hij vocht door tot het bittere einde om de mensen niet in de steek te laten, die door 
hem uitstel van deportatie hadden gekregen» (blz. 69). 

Nuis schreef in 1976 nog, dat hij «niks anders aan het doen was dan twi j fe-
len aan die man»1 0 4 . Er is dus bli jkbaar sprake van herwonnen zekerheid. 
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Dat is niet alleen nogal verbazingwekkend gezien Nuis' oordeel over Wein-
rebs bet rouwbaarheid en zijn mogel i jk verraad, het is vooral - en dat is veel 
ernstiger - een oordeel , dat niet gedragen wo rd t door de fei ten. Feiten, die -
althans ten dele - ook door Nuis als vaststaand worden erkend. 

Nuis heeft nl . - w i j noemden het al even - «de enige echte vondst uit het 
hele rapport» genoemd onze constater ing, dat Weinrebs verhaal over het 
begin van zijn eerste lijst niet deugt. Weinreb heeft het sinds ± september 
1945 alt i jd zo voorgeste ld , dat hij met zijn fantasiel i jst zou zijn begonnen o m 
voor werkkampen in Noordoost -Neder land opgeroepen Haagse joden daar-
van te kunnen vr i jstel len. Zij zouden nl. vr i js te l l ing gekregen hebben als 
Weinreb aan het Gewestel i jk Arbeidsbureau liet we ten , dat zij met toestem-
ming van de bezetter te zijner t i jd mochten emigreren. Wi j hebben in 
hoofdstuk 2 van het Rapport aangetoond, dat deze voorste l l ing van zaken 
niet juist is en zelfs niet juist kan zijn, omdat begin 1942 - toen Weinreb met 
zijn l i jst-activiteiten begon - nog in het geheel geen Haagse joden voor de 
kampen werden opgeroepen. 

Nuis erkent dat en trekt ook de conclusie: 

«Weinreb stelde al mensen gerust met zijn fantasielijst, toen hij nog helemaal niet 
kon weten, dat die ook enig effect zou hebben op Nederlandse of Duitse instanties» 
(blz.66). 

Wi j hebben daaraan als voornaamste consequent ie verbonden, dat Wein-
reb n ie t te goeder t r o u w met zijn lijst is begonnen; dat men niet meer, zoals 
de rechters, die hem in 1947/48 veroordeelden, uit kan gaan van aanvankel i j -
ke goede bedoel ingen1 0 5 . 

Nuis verb indt aan dit kardinale feit echter geen consequent ies: hij leest in 
Weinrebs memoi res , dat je - naar diens m e n i n g -

«iemand die in nood zit beter een strohalm kunt geven dan niets. Dat geeft op z'n 
minst even soelaas en bovendien weet je nooit. Iemand kan door zo'n steuntje ineens 
nieuwe moed krijgen en een oplossing vinden of de strohalm kan, zoals ook in dit ge-
val iets steviger blijken dan te vermoeden was.» 

105 Rapport, onder meer blz. 468, 1504, 1613. 
,06 In huidige waarde ca. het tienvoudige. 
Sommigen werden overigens vrijgesteld van 
betaling. 
107 Rapport, blz. 464 en 469. 
'os Zo ook mr. Abel J. Herzberg in zijn scherp 
kritisch artikel over Nuis' brochrue (De Tijd, 25 
januari 1980). 
109 Zie paragraaf 19 en Rapport, hoofdstuk 26. 

Dat is inderdaad de teneur van Weinrebs memoi res , maar het is tevens 
een tendentieuze vers lu ier ing van de werkel i jkheid. 

In feite stelde Weinreb aan enige duizenden mensen emigrat ie naar onbe-
zet gebied in uitzicht en liet hen daarvoor f 100 per volwassene1 0 6 betalen. 
Kor tom hij vroeg een voor die t i jd niet onbelangr i jk bedrag voor iets, dat hij 
zelf ooit duidel i jk heeft gekarakteriseerd als «een zeepbel, waarmee zij nog 
even konden d romen , voordat zij werden weggevoerd» ' 0 7 . 

De zo voor duur geld gekochte i l lusie was niet alleen waardeloos maar 
zelfs gevaarli jk, omdat zij de vervo lgden ervan kon afhouden andere ont-
snappingsmogel i jkheden te zoeken. Wi j hebben in paragraaf 19 gezien, dat 
Nuis daarvoor de ogen sluit. Hij bestr i jdt onze conclusies dienaangaande 
niet, maar negeert ze en praat sinds lang weer legde ui tv luchten van Weinreb 
na. 

Nuis ziet dus - al thans ten dele - we l , dat Weinreb met zijn lijst de mensen 
bedroog, maar hij verb indt daaraan niet de ons inziens onvermi jdel i jke con-
sequenties108 . 

Onbegri jpel i jk achten wi j Nuis ' stel l ing (blz. 69), dat er voor Weinrebs niet 
onderduiken in de per iode tussen nazomer 1942 en januar i 1943 maar één 
redelijke verklar ing is, nl . dat «hij tot het bittere einde doorvocht . . . om de 
mensen niet in de steek te laten ... die (door de toen in Westerbork geldende 
Weinreb-Sperre) uitstel van deportat ie hadden ...». 

Men moet beseffen wat Weinreb in deze maanden onder meer deed: 
- hij g ing voort met het geven van valse geruststel l ing en beloofde aan 

deelnemers, dat ze te zijner t i jd ook uit Westerbork naar de vr i jheid zouden 
kunnen reizen, zodat een aantal van hen vol goede moed naar dat kamp ver-
trok en anderen meenden dat zij niet behoefden onder te duiken of te v luch-
ten 1 0 9 ; 
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- hi j g ing voor t met het verkopen van plaatsen op zijn lijst, in het bi jzonder 
ook met het incasseren van de door verdergaand bedrog ui tgelokte extra-
beta l ingen1 1 0 ; 

- hi j maakte een speciale lijst voor jonge meisjes, die als helpsters met de 
fantasietrein zouden meegaan en «keurde» daarop deze meisjes zelf111; 

- hi j bracht in december 1942 honderden deelnemers in de waan , dat de 
t re inen naar Portugal op 24 december, 1 en 9 januar i zouden vertrekken en 
dat men ook vanui t Westerbork mee zou kunnen reizen112 . 

N iemand kan in ernst vo lhouden, dat al dit zelfzuchtig bedrog noodzakeli jk 
was o m de - geheel bui ten Weinreb o m ontstane - Sperre in Westerbork1 1 3 

in stand te houden. 
Nuis houdt echter de ogen gesloten. 
Ons voornaamste bezwaar tegen Nuis ' visie op Weinreb is dan ook, dat zij 

niet de o.i. onvermi jdel i jke consequent ies verb indt aan ook door hem als 
vaststaand aanvaarde fei ten en - mede daardoor - geen innerl i jke samen-
hang vertoont. 

Hij verwi j t ons, dat w i j Weinreb als een monster van verdorvenheid heb-
ben afgeschi lderd. Wi j hebben aan een dergel i jke te rmino log ie geen behoef-
te gehad en w i j hebben zelfs het misschien toch voor de hand l iggende 
woo rd gewetenloos niet w i l len gebru iken. Wel hebben wi j naar aanle id ing 
van Weinrebs soms diametraal verschi l lende raadgevingen aan l i jst-deelne-
mers als onze over tu ig ing u i tgesproken: 

«Ook als men afziet van de sexuele component (de keuringen), waarvan wij het be-
palend karakter voor Weinrebs handelen niet kunnen taxeren, is het nu duidelijk, dat 
het spel, het manipuleren met mensen en hun lot, het vervullen van de rol van de al-
wijze raadgever en trooster hem een diepe bevrediging moeten hebben gegeven.» 

Wi j meenden, dat al leen ongeremd uit leven van eigen dorst naar macht 
over mensen, naar geld en lust een bevredigende verklar ing van zijn optre-
den kan geven1 1 4 . 

Nuis ontkent althans machtsbehoefte als mogel i jke dr i j fveer niet, maar 
zegt daarna «Het zal me een zorg zijn» (blz. 69). Weinreb bli j f t voor hem «ver-
zetsman». 

Andere crit ici dan Nuis hadden minder moei te met onze verk lar ing, die zij 
in grote trekken accepteerden. Zij hebben daarbi j ook een grens overschre-
den, die w i j in ons Rapport we lbewust meenden niet te mogen passeren, o m -
dat w i j ons daartoe niet bevoegd acht ten: zij hebben getracht Weinreb psy-
chologisch te def in iëren. De Jong 1 1 5 schreef: 

«Wij zien Weinreb veeleer als een ernstig gestoord man wiens persoonlijkheid dui-
delijk psychopathische trekken vertoont: zelfvergoding en een daarmee correspon-
derende neiging tot bedrog en lust in het spelen met mensen. Hij was, dat zij erkend, 
begiftigd met een zeldzame veerkracht, een scherp intellect en een grote intuïtie, ook 
met de durf om risico's te nemen - dat zijn eigenschappen die op de grondslag van 
een integer karakter de mens tot bij uitstek positieve prestaties in staat kunnen stellen. 
Bij Weinreb ontbrak die basis, naar wij vermoeden: van jongs af aan. En terwijl in de 
bezetting bij sommigen de positieve elementen in hun persoon geaccentueerd wer-
den, bood zij anderen juist de mogelijkheid, de negatieve elementen uitte leven. 
Weinreb heeft zich die kans niet laten ontgaan, beter misschien: hij is voor verleidin-
gen die essentieel met de bezettingssituatie samenhingen, bezweken. Anderen mee-
sleurend in zijn pathalogisch spel, was hij zelf tegelijk een meegesleurde.» 

Heerma van Voss1 1 6zocht aanslui t ing aan het «fascinerende» proefschri f t 
van Dr. R. F. Berg, Liegen met en zonder opzet"7 en sprak daarover ook met 
Prof. Bastiaans. Ook voor de leek lijkt bij lezing van Berg's proefschri f t inder-
daad duidel i jk, dat Weinreb het beeld van de Pseudologia fantastica, een 
vo rm van psychopathisch l iegen, ver toont . Of Weinreb zélf in zijn fantasieën 
gelooft of ooit heeft ge loo fd , zoals bli jkbaar bij de «grote pseudologie» het 
geval is, lijkt ons over igens tenminste twi j fe lacht ig . 

Van Raalte118 heeft over Weinreb als pseudoloog geschreven: 

1,0 Rapport, hoofdstuk 24. 
" ' Rapport, hoofdstuk 6, blz. 88. 
1.2 Rapport, hoofdstuk 20 en Aanvulling, blz. 
1656. 
1.3 Rapport, hoofdstuk 15. 
"' Rapport, blz. 463 en 1572. Uit deze laatste 
passage blijkt ook, dat wij het geld niet op de 
voornaamste plaats hebben gesteld, zoals Nuis 
op blz. 66 ten onrechte beweert. 
" 5 Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk...!, blz.460/1. 
" 6 HP, 25 december 1976. 
" 7 Leiden, 1960. 
" a Th. P. van Raalte, bespreking van het Rap-
portm Studia Rosenthaliana2, 1979. 
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«de grote verdienste van het lijvig rapport is wel dat het inzicht verschaft in de werk-
wijze van de pseudoloog-in-het-algemeen: het reageren op de gevoeligheden bij de 
gesprekspartner, het improviseren van een plausibele verklaring voor ongerijmde za-
ken, de overtuigingskracht waarmee onwaarheden worden gedebiteerd.» 

Hij plaatst ook Weinrebs bewer ing dat de lijst ertoe diende mensen te red-
den in dit kader: 

«... de pseudoloog ... wordt meegesleept door zijn fantasie en door de infantiele 
wens heil te brengen aan de ganse mensheid, vooral het verdrukte deel daarvan ,.."9 

Herzberg1 2 0 heeft het absoluter gesteld. Hij aanvaardde onze conclusies 
over Weinrebs mot ieven en voegde daar «na ri jp beraad» aan toe, dat zijn ei-
gen vroegere verklar ing voor Weinrebs opt reden: We in rebzou zijn gedre-
ven door de godsdienst ig en sociaal gefundeerde behoefte o m vervolgde jo-
den te redden, daarmee niet verenigbaar is en dat hij haar moest opgeven. 
Feitelijk komen deze twee oordelen echter nagenoeg op hetzelfde neer: re-
aliter speelden de altruïstische mot ieven naast de egocentr ische nauwel i jks 
een rol. 

Wi j w i l len ook thans niet zelf een oordeel uitspreken op dit terre in, waarop 
wi j ons - gelijk gezegd - niet bevoegd achten. Maar wel constateren w i j , dat 
het oordeel van deze crit ici meer innerl i jke samenhang lijkt te ver tonen dan 
dat van Nuis. 

Samenvatting 

Wanneer wi j ons oordeel over Nuis ' brochure trachten samen te vatten, 
dan moet voorop staan, dat hij bl i jkens hetgeen wi j in dit hoofdstuk consta-
teerden in vele geval len niet ons Rapport, maar een door hemzelf vervaar-
d igde caricatuur daarvan heeft bestreden. Niet minder dan zestienmaal (in 
de paragrafen 2, 3 ,4 , 5, 6 ,7 , 8, 9 , 1 1 , 13 ,15 ,16 ,17 ,18 en 19 (2x)) moesten w i j 
vaststel len, dat hij de inhoud van het Rapport onju ist heeft weergegeven. 
Die onju is theden variëren in karakter van kleine of grote onzorgvu ld igheden, 
via duidel i jke fouten tot grove verdraai ingen. 

Zakelijk is Nuis ' voornaamste bezwaar tegen het Rapport, dat de daarin 
voor Weinrebs optreden als celspion en verrader gegeven bewijzen niet 
over tu igend en onvo ldoende zouden zi jn: We in rebzou wegens gebrek aan 
bewi js moeten worden vr i jgesproken. In paragraaf 6 en vo lgende hebben 
wi j aangetoond, dat Nuis alleen tot deze conclusie kon komen door de voor-
naamste en meest over tu igende bewi jsmiddelen buiten beschouwing te la-
ten. Dat geldt niet alleen voor de verklar ingen van vroegere S/po-recher-
cheurs maar met name ook voor bewi jsmiddelen, die geheel los staan van 
getu igen, die mogel i jk niet bet rouwbaar zouden kunnen zijn. Wi j hebben in 
de paragrafen 6 t /m 18 zowel in a lgemene zin als in een reeks van afzonder-
lijke geval len aangetoond, dat de argumenten, die Nuis tegen onze bewijs-
voer ing aanvoert, feitel i jk we in ig of niets betekenen en geen van alle kunnen 
over tu igen. 

In vergel i jk ing met zijn betoog over de verraadgeval len heeft Nuis zich 
nauwel i jks moeite gegeven om de in het Rapport met betrekking tot Wein-
rebs emigrat ie l i js ten gegeven conclusies te bestr i jden. Het we in ige dat hij 
terzake opmerk t is (zie paragraaf 19) ten dele napraten van sinds lang weer-
legde ui tv luchten en leugens van Weinreb, ten dele een poging de zaken on-
schuldiger voor te stellen dan ze zijn. Dat laatste doet Nuis bv. met Weinrebs 
optreden als «arts». 

Slechts op één punt heeft Nuis een werkel i jke fout in het Rapport aange-
toond (paragraaf 16). Die fout hebben wi j graag gecorr igeerd. Voor de bewi js-
construct ie van het verraadgeval , dat in deze paragraaf besproken word t , 
was hij echter zonder betekenis en Nuis ' suggestie, dat w i j iets w i lden «ver-
doezelen» bli jkt op niets te s laan: hij heeft niet eens nagegaan, dat de (date-
r ings)fout oorspronkel i jk uit een der getuigenverklar ingen komt. 

1 '9 Het lijkt ons dan ook zeker niet uitgesloten, 
dat Weinreb in de herfst van 1942 inderdaad 
ook de wens had het uitstel van deportatie 
voor de in Westerbork gesperrte deelnemers 
zo lang mogelijk te laten duren. 
120 Mr. Abel J. Herzberg in De Tijd van 15 okto-
ber1976. 
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Een aantal van de voor Weinreb meest bezwarende conclusies van het 
Rapport heeft Nuis bij zijn bespreking buiten beschouwing gelaten. Wij ge-
ven daarvan in paragraaf 24 enkele voorbeelden. Het meest sprekende daar-
van is Weinrebs deelname aan de arrestatie van drie leden van het gezin Vie-
yra te Edegem (België) op 16 oktober 1943. Weinreb trad volgens onafhanke-
lijke getuigen daarbij op als ware hij een S/po-rechercheur. Dezelfde avond 
wist hij bij een samenzijn met Elisabeth en Franz Fischer in Brussel de vrijla-
ting van zijn gezin uit Westerbork te verkrijgen. Herzberg noemde deze zaak 
«Weinrebs ernstigste misdaad». 

Nuis' beschuldiging, dat wij ons ten aanzien van zijn medestandster Rena-
te Rubinstein aan een «controleerbare feitelijke onwaarheid» schuldig zou-
den hebben gemaakt, wordt in paragraaf 23 weerlegd. Wij tonen daarin 
aan, dat onze weergave van de feiten verantwoord was en dat mevrouw Ru-
binstein op een bijeenkomst in Groningen inderdaad - zoals zij het zelf uit-
drukte - heeft «gebluft», anders gezegd onwaarheid heeft gesproken. 

Het verwijt van Nuis, dat wij eenzijdig en bevooroordeeld te werk zijn ge-
gaan, hebben wij in een aantal gevallen (bij voorbeeld paragraaf 4 en 5) aan 
de hand van de tekst van het Rapport kunnen weerleggen. In paragraaf 24 
hebben wij de algemene kant ervan behandeld en geconcludeerd, dat - voor 
zover een zo algemeen gestelde beschuldiging feitelijk weerlegd kan wor-
den-zulks aan de hand van de werkelijke inhoud van het Rapport zonder 
moeite mogelijk is. 

Ten slotte hebben wij in paragraaf 25 Nuis' nieuwe visie op Weinreb behan-
deld. Wij schrijven opzettelijk nieuwe visie, want klaarblijkelijk is er toch veel 
veranderd sinds de lofzangen, die Nuis in 1969/70 liet horen'21. Hij is e r -
dank zij het Rapport al blijkt van dank weinig - achter gekomen, dat Weinreb 
«ook na de oorlog een fantast is gebleken», en dat sommige van zijn verha-
len «vrijwel zeker bewust uit de duim gezogen zijn». Met name neemt Nuis 
dat aan voor Weinrebs verhaal over het begin van zijn eerste lijst. 

Ook is hij niet meer zo overtuigd van Weinrebs onschuld aan celspionage 
en verraad en laat het bij de verzekering, dat hij «bij gebrek aan bewijs moet 
worden vrijgesproken». 

Maar ondanks deze nieuwe inzichten blijft Nuis vasthouden aan zijn me-
ning dat Weinrebs spel met de lijsten een«verzetsactie» was, «volgehouden 
tot het bittere einde om de mensen niet in de steek te laten». Wij hebben er 
daarom op moeten wijzen, dat Nuis' nieuwe visie geen innerlijke samen-
hang vertoont en geen consequenties aanvaardt; met name verbindt Nuis 
niet de o.i. onvermijdelijke gevolgtrekkingen aan het feit, dat Weinreb niet te 
goeder trouw is geweest bij het opzetten van zijn eerste lijst. 

Nuis' nieuwe, gereserveerde visie op Weinreb heeft ons daarom al even 
weinig kunnen overtuigen als zijn oude idealiserende. Wij moeten ook ten 
aanzien van Weinrebs persoon en zijn innerlijke drijfveren blijven bij de ne-
gatieve conclusies van ons Rapport. Wij hebben daaraan nog toegevoegd, 
dat wij ons niet bevoegd achten tot het geven van psychologische verklaringen 
van Weinrebs persoonlijkheid. Wel hebben wij opgemerkt, dat anderen hem 
hebben beschreven als een psychopatische leugenaar en zijn fantastische 
leugenvertellingen hebben verklaard als uitingen van pseudologia fantasti-
ca. Die verklaring heeft naar ons lekenoordeel in elk geval meer overtui-
gingskracht dan Nuis' onsamenhangende visie. 

121 Wij hebben er geen behoefte aan Nuis te ci-
teren. Men zie in de eerste plaats zijn Naschrift 
bij Collaboratie en Verzet. De meest sprekende 
passages daaruit zijn te vinden in ons Rapport, 
blz. XXXIII. Voorts zijn er talrijke artikelen uit 
1969/70, bij voorbeeld de discussie met Herz-
berg in De Tijd. 
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V. Bezwaren van mr. Smeets 

1 . Korte inhoud van deze grieven 

De derde vraag van de commiss ie heeft betrekking op bezwaren naar vo-
ren gebracht door Weinrebs raadsman in de jaren 1974-1976, mr. J. H. 
Smeets. 

Kort samengevat v ind t men deze bezwaren in een brief, die de commiss ie 
op 6 oktober 1978 tot mr. Smeets r ichtte: 

«tijdens de behandeling bleek, dat een van de voornaamste grieven van uw cliënt is, 
dat hij stelt niet in voldoende mate te zijn gehoord, noch voldoende te zijn geconfron-
teerd met degenen, die verklaringen hebben afgelegd.» 

U i t e e n brief omt ren t deze gr ieven, die mr. Smeets op 8 september 1976 
richtte tot de Tweede Kamer, bli jkt voor ts , dat naar zijn mening het Rijksinsti-
tuut bij de voorbere id ing van zijn Rapportóe grenzen van de in 1970 gege-
ven minister ië le opdracht vèr had overschreden. 

In de nu vo lgende paragrafen geven w i j het door de commiss ie gevraagde 
commentaar op mr. Smeets ' bezwaren. 

2. Overschrijding van de opdracht 

Op dit punt v indt men het bezwaar van mr. Smeets het duidel i jkst gefor-
muleerd in zijn beroepschri f t van 15 september 1975': 

«De betreffende opdracht strekte dus om een rapport uitte brengen, en wel mede 
over de vraag of, met de vooral in de loop der laatste jaren verkregen gegevens, Wein-
rebs activiteiten in een ander licht zouden komen te staan. Instede van zich aan deze 
duidelijke opdracht te houden is het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie aan een 
geheel nieuw onderzoek begonnen,...» 

en in een brief aan de M in is te rvan Just i t ie van 21 jul i 1975: 

«N.m.m. kan een onderzoek, zeker een onderzoek zoals het blijkbaar heeft plaatsge-
vonden, niet steunen op de opdracht tot een rapport, zoals door de Minister in 1970 
bedoeld en beoogd.» 

Mr. Smeets stelt dus, dat w i j al leen een rapport hadden moeten schri jven 
en geen onderzoek instel len. Die stel l ing berust bl i jkbaar op het an twoord 
van de Minister van Just i t ie op de vragen van de heer Diepenhorst, waar in 
inderdaad al leen sprake is van het u i tbrengen van een rapport : 

«Op verzoek van ondergetekende heeft de Minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie opdracht gegeven een rapport uit te 
brengen over: 

a. de activiteiten van de heer F. Weinreb tijdens de periode van de Duitse bezetting; 
b. de vraag of, met de vooral in de loop der laatste jaren verkregen gegevens over 

de organisatie der jodenvervolging en de algemene situatie in het bezet gebied, deze 
activiteiten in een ander licht komen te staan dan in de uitspraken van het Bijzonder 
Gerechtshof en de Bijzondere Raad van Cassatie het geval was.»2 

' Vgl. Rapport, blz. XXI en XXII. , , . _ „ . . ^ . , „ . . 
« Tweede Kamer. Handelingen 1969/70. Aan- l n d e opdracht aan het Rijksinstituut van min is ter Vermga van 30 januar i 
hangsei, 1033. 1970 staat echter: 
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«heeft mijn ... ambtgenoot (van Justitie) mij verzocht door uw Instituut een onder-
zoek te doen instellen naar en rapport uitte brengen over ...»3 (hier volgen dan de zo-
juist geciteerde punten a en b) 

Naar de letter lijkt er dus verschil te zijn tussen de opdracht en de weerga-
ve daarvan in het an twoord van de Minister van Just i t ie. Inhoudeli jk is er o.i. 
echter van verschil geen sprake. Het is immers niet in te zien hoe het Rijksin-
sti tuut op bevredigende wijze rapport zou hebben kunnen ui tbrengen zon-
der het instellen van een onderzoek. In het monde l ing overleg - vooral ge-
voerd met de Minister van Just i t ie - , dat aan de schriftel i jke opdracht vooraf-
g ing , is van de zijde van het Rijksinstituut duidel i jk gesteld, dat een omvang-
rijk aanvul lend onderzoek nodig zou zijn. Bli jkens de opdracht is die opvat-
t ing door de ministers aanvaard. Hoe omvangr i j k het onderzoek ten slotte 
zou moeten en kunnen zi jn, beseften ook w i j toen nog niet. Daarover hebben 
wi j t i jdens het onderzoek meermalen gerappor teerd aan de ministers. 

De resultaten van onze onderzoekingen, zoals neergelegd in het Rapport 
hebben o.i. u i tgewezen, dat w i j ten aanzien van de pr imaire noodzaak van 
een nieuw onderzoek juist hebben gezien. 

Ons voornemen nadere onderzoekingen uit te voeren hebben w i j voorts in 
een brief van 2 jul i 1970 (zie par. 3) aan drs. Weinreb medegedeeld. Door of 
namens hem is toen niet geprotesteerd. 

Vast staat, dat onze opdracht een onderzoek inhie ld. Mr. Smeets heeft -
kennelijk afgaande op de hem alleen bekende tekst van het an twoord aan 
het kamerl id Diepenhorst - dus een bezwaar gemaakt, dat niet steunde op 
de juiste fe i ten. 

Dezelfde - onjuiste - indruk lag over igens ook ten grondslag aan de vra-
gen van de kamerleden Voogd en Van Mier lo van 1 oktober 1976. De minis-
ter, die uit onze tussenti jdse rapporten wis t hoe w i j onze taak hadden opge-
vat, heeft toen in zijn an twoord medegedeeld dat hij «geen enkele aanwi j -
zing had», dat het onderzoek «niet overeenkomst ig de ... opdracht» zou zijn 
verricht.4 

3. Geen gelegenheid tot inzage en confrontatie, onvoldoende gehoor 

Om praktische redenen zullen w i j deze twee bezwaren in één paragraaf 
behandelen. 

In de reeds genoemde brief aan de Tweede Kamer van 8 september 1976 
stelt mr. Smeets: 

«Aangezien dit «onderzoek» - anders dan het opgedragen «rapport» zou doen ver-
moeden - steeds meer ging lijken op een informele juridische investigatie hebben zo-
wel de heer Weinreb als ik bij herhaling verzocht te worden geconfronteerd met de 
ondervraagde personen en hun verklaringen. Tevergeefs, wij hebben geen kans ge-
kregen die personen en hun verklaring te toetsen.» 

Onze eerste opmerk ing bij deze passage is, dat mr. Smeets zich vergist. Hij 
heeft ons nooit gevraagd met de verklar ingen c.q. de getuigen met wie wi j 
spraken te worden geconfronteerd. In de tot het inst i tuut gerichte brieven 
van mr. Smeets5 is alleen sprake van het door ons ui tgebrachte inter imrap-
port, dat hij graag wi lde inzien. 

Ook in de ui tgebreide correspondent ie, die w i j met drs. Weinreb hebben 
gevoerd, is een verzoek als door mr. Smeets omschreven niet gedaan. In de 
jaren 1971-1972 ging het in deze correspondent ie voornamel i jk over Wein-
rebs geschrif ten uit de jaren 1945-1948, met name over de omvangr i jke cor-
respondentie, die hij toen vanui t de gevangenis met zijn raadslieden heeft 
gevoerd en over de in die jaren door hem opgestelde verdedigingsgeschri f -
ten. Drs. Weinreb en w i j waren het er over eens, dat w i j van die stukken ken-
nis dienden te nemen. Daarvoor is toen ook een oplossing gevonden. Van de 
raadslieden en van drs. Weinreb ontv ingen wi j - zover ons bekend - alle 
bij hen aanwezige stukken. 

3 Cursivering van ons. 
' Tweede Kamer 1976/77. Aanhangsel van de 
Handelingen, blz. 165. Het antwoord verwijst 
naar een brief van de minister aan de Commis-
sie voor de Verzoekschriften van 1 oktober 
1976. Dit antwoord werd gegeven vóór de ver-
schijening van het Rapport. 
5 Vgl. Rapport, blz. XXI/XXII. 
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Voorts deelden w i j aan drs. Weinreb mede6 , «dat w i j graag met iedereen 
zullen spreken, van wie u het wensel i jk acht». Drs. Weinreb heeft ons echter 
géén namen van getu igen genoemd . Van de meeste potentiële getu igen a 
décharge berustten echter reeds verklar ingen in het dossier uit 1945-1948. 

In een brief van 18 apri l 1974 aan de Min is te rvan Onderwi js en Weten-
schappen heeft drs. Weinreb wel verzocht o m «inzage van de mi j betreffen-
de stukken». Alvorens ons commentaar ter zake te geven, d ienen w i j eerst 
de laatste grief van mr. Smeets te bespreken, omdat de twee onderwerpen 
onlosmakel i jk met elkaar verbonden zi jn. 

Mr. Smeets heeft namens zijn cl iënt ook gesteld, dat deze «niet in vo ldoen-
de mate door ons zou zijn gehoord» 7 . Dit verwi j t achteraf is voor ons moei l i jk 
te begr i jpen, omdat aan onze gesprekken met drs. Weinreb zorgvuld ig over-
leg over omvang en inhoud daarvan vooraf was gegaan. 

Omtrent de met hem te voeren gesprekken hebben wi j op 2 jul i 1970 voor 
het eerst aan drs. Weinreb geschreven: 

«Hoewel wij van het begin van ons onderzoek af van mening waren, dat wij ook per-
soonlijk met u zouden moeten spreken, hebben wij daartoe tot op heden nog geen 
stappen ondernomen. 

Wij stellen ons de gang van het onderzoek namelijk zo voor, dat wij in de eerste 
plaats kennis nemen van al het aanwezige materiaal met name van het strafdossier en 
van al uw schrifturen. Gedeeltelijk gelijktijdig, gedeeltelijk daarna zullen wij de naar 
onze mening noodzakelijke aanvullende onderzoekingen uitvoeren. Indien wij daarbij 
stuiten op dingen, waarover u zich tot nog toe niet of niet voldoende duidelijk - hetzij 
in een verhoor, hetzij in een van uw geschriften - hebt uitgesproken, achten wij het 
noodzakelijk deze met u te bespreken. Dat deze noodzaak zich zal voordoen staat 
reeds thans voor ons vast. 

Een bespreking kan o.i. echter alleen vruchtbaar zijn, indien wij althans het aanwezi-
ge materiaal in zijn geheel hebben verwerkt. Gezien de omvang daarvan, zal dit nog 
vrij geruime tijd duren. 

Zodra naar onze mening een vruchtbaar gesprek mogelijk is hopen wij ons met u in 
verbinding te stellen.» 

Op 13 jun i 1971 sprak Van der Leeuw met drs. Weinreb. W i j achtten ons 
onderzoek toen nog niet ver genoeg gevorderd om reeds over de zaak zelf 
met hem te spreken. Wi j citeren uit een notit ie van Van der Leeuw dd . 29 jun i 
1971: 

«Aan het onderhoud, dat door bemiddeling van mevrouw Rubinstein tot stand 
kwam, ging een telefonische bespreking vooraf, waarin ik de heer Weinreb duidelijk 
maakte op welke basis het gesprek gevoerd zou moeten worden. 

Onzerzijds zouden over de zaak zelf geen vragen gesteld worden, omdat ons onder-
zoek nog niet het stadium heeft bereikt, waarin dergelijke vragen voldoende voorbe-
reid geacht kunnen worden. Wel wilden wij de heer Weinreb in algemene zin over de 
gang van het onderzoek inlichten, hem enkele vragen stellen omtrent ons ontbreken-
de stukken en hem in de gelegenheid stellen ons alles mede te delen wat hij dienstig 
zou achten. 

De heer Weinreb deelde mede, dat hij onder deze voorwaarden toch graag met mij 
zou spreken. 

Het onderhoud verliep geheel volgens de zojuist genoemde richtlijnen.» 

Op 18 apri l 1974 richtte drs. Weinreb de hierboven reeds genoemde brief 
tot de Minister van Onderwi js en Wetenschappen. Daarin en in een aanvul-
lende brief van 22 apri l 1974 schreef hi j , dat volgens door hem ontvangen in-
l icht ingen Van der Leeuw aan de kamerleden Voogd en Van Mier lo zou heb-
ben medegedee ld , dat het Ri jksinst i tuut vóór het u i tbrengen van zijn rapport 
«met mi j ... niet in verb ind ing zou t reden». Daartegen protesteerde hij uiter-
aard. De Staatssecretaris an twoordde op 9 mei 1974: 

6 Onder meer bij brief dd. 27 februari 1973. 
7 Brief Commissie voor de Verzoekschriften 
aan mr. Smeets, 6 oktober 1978. 
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«dat de heren Giltay Veth en Van der Leeuw de Minister van Justitie en mij bij her-
haling hebben verzekerd van hun voornemen, met u in verbinding te zullen treden 
vóór de voltooiing van het onderzoek. In het door u genoemde gesprek tussen de heer 
Van der Leeuw en twee leden van de Tweede Kamer heeft de heer Van der Leeuw, 
naar mij is medegedeeld, geen ander standpunt naar voren gebracht.» 

Inmiddels waren wi j met ons onderzoek zover gevorderd , dat w i j de t i jd 
gekomen achtten om met drs. Weinreb te spreken. Wi j hebben hem dat me-
degedeeld in een brief van 12 jun i 1974. In die brief hebben w i j zorgvu ld ig 
omschreven hoe wi j ons het gesprek voors te lden. Wi j c i teren: 

«Wij achten het echter nuttig enige kanttekeningen te plaatsen bij de alinea uit uw 
eerste brief aan de Minister, waarin u schreef: 

«Daarom meen ik, dat ik toch op z'n minst recht heb op inzage van de mij betreffen-
de stukken en dat ik daarbij bijgestaan zal worden door de advocaat, die mijn zaak al 
behartigde in 1948, nl. mr. A. de Haas.» 

Wij menen namelijk dat er tussen u en ons geen misverstanden mogen bestaan 
aangaande aard en onderwerp van het met u te voeren gesprek. 

In de eerste plaats willen wij u er op wijzen, dat ons onderzoek niet mag worden be-
schouwd als een vervolg op of een nieuwe behandeling van de strafzaak, die indertijd 
tegen u gelopen heeft. Veeleer is het te beschouwen als een historisch onderzoek: 
vandaar dan ook dat het aan ons Instituut is opgedragen, en dat niet enige rechterlijke 
instantie er mee belast werd. 

Dit betekent al aanstonds, dat voor ons geenszins de verplichting bestaat om over 
ieder onderdeel van de onderzochte feiten met u te spreken en om het op dat onder-
deel betrekking hebbende materiaal aan u voor te leggen. Integendeel zal, naar ons in-
zicht, het gesprek beperkt moeten blijven tot die onderdelen van de zaak waaromtrent 
wij menen, nadere inlichtingen van u te moeten ontvangen om tot een gefundeerd in-
zicht in de stof te kunnen komen. 

Met name menen wij, dat het in het algemeen geen enkele zin zou hebben.om nog-
maals met u te gaan spreken over feiten en gebeurtenissen, die u in de vele in 
1945-1948 door u geschreven verslagen en nota's en/of in uw boek «Collaboratie en 
Verzet» reeds een of meerdere malen hebt weergegeven. 

In dit verband komt het ons goed voor u thans reeds mede te delen hoe, naar wij 
ons op dit ogenblik voorstellen, het uit te brengen rapport ingericht zal zijn. 

Het zal in hoofdzaak verdeeld zijn in twee delen (één betreffende de Weinreb-lijsten 
en alles wat daarmede samenhangt, en één betreffende de tegen u ingebrachte be-
schuldigingen van celspionage en verraad)8 en ieder van deze delen zal onderverdeeld 
zijn in hoofdstukken, waarin een bepaald onderdeel van de in dat deel behandelde 
stof besproken zal worden. 

Elk van deze hoofdstukken zal aanvangen met een zo volledig mogelijke weergave 
van hetgeen u zelf over het daarin behandelde onderwerp hebt gezegd en geschre-
ven, zoveel mogelijk woordelijk aangehaald. Daarop zal volgen een opsomming - ook 
weer grotendeels in woordelijke citaten - van hetgeen wij over het behandelde onder-
werp hebben kunnen vinden in de geraadpleegde stukken en hebben kunnen verne-
men van degenen met wie wij gesproken hebben. Tenslotte eindigt dan het hoofdstuk 
met een samenvatting en conclusie, waarin wij trachten de behandelde stof overzich-
telijkte maken en als regel daaraan ook een of meer eigen conclusies verbinden. 

Wij menen nu, dat wij met u slechts zullen moeten spreken over onderwerpen, 
waarmede wij tijdens ons onderzoek geconfronteerd zijn, maar waarover u zich nog 
niet of niet voldoende duidelijk uitgelaten hebt. Het materiaal, dat wij dan met u ho-
pen te kunnen behandelen, zullen wij vanzelfsprekend te uwer kennis brengen. 

Daarenboven zullen wij u gaarne alle gelegenheid geven tijdens ons gesprek datge-
ne naar voren te brengen omtrent uw activiteiten tijdens de bezetting, wat u voor ons 
van bijzondere betekenis acht. 

Voor wat het gesprek zelf betreft hebben wij er geen enkel bezwaar tegen dat uw ad-
vocaat daarbij tegenwoordig zal zijn. ... Van het gesprek ware een stenografisch ver-
slag op te maken door enige beëdigde stenografen, beschikbaar te stellen door de Ne-
derlandse Regering. 

Wij zullen graag vernemen, dat u zich met de hier geschetste gang van zaken kunt 
» Nadien hebben wij besloten de hoofdstukken verenigen. Tevens vernemen wij dan graag of de voorgestelde tijd u in beginsel 
chronologisch te plaatsen. schikt, opdat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.» 
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De correspondent ie met drs. Weinreb werd bemoei l i jk t doordat - zoals 
bekend - in juni 1973 een deel van ons in ter imrappor t in het Haarlems Dag-
blad was gepubl iceerd. Drs. Weinreb meende uit die publikaties te kunnen 
opmaken, dat «het Inst i tuut door een vreseli jke voor ingenomenhe id ... aan 
een soort «Protocollen van de Wijzen van Sion» werkte 9 en dat ons «tussen-
rapport . . . een ongehoord staaltje van stadion-rechtspraak», «een revolut i -
onair volkstr ibunaal»1 0 zou zijn. Wi j schreven daarom op 11 jul i 1974, dat 
«wij niet bereid (zouden) zijn tot een gesprek, met een partner, die een zoda-
nige ... duidel i jke beschuldig ing van kwade t r ouw ... geuit heeft en hand-
haaft». Daarop antwoorde drs. Weinreb op 5 augustus 1974 onder meer: 

«U persoonlijk staat tot nog toe buiten de verdenking van kwade trouw» 

In een brief van 14 augustus 1974 hebben w i j daarop geantwoord nu in 
principe weer bereid te zijn tot een gespreken vervo lgden: 

«Wij dit gesprek kunnen doorgaan, dan zal echter wel tevoren tussen u en ons over-
eenstemming moeten blijken te bestaan over de aard ervan. De thans van u ontvan-
gen brief doet ons namelijk vrezen, dat hieromtrent bij u en bij ons heel andere opvat-
tingen bestaan. 

Voor wat onze opvatting betreft, brengen wij u in herinnering, dat wij op 12 juni l.l. u 
het volgende schreven:» 

Daarop vo lgden dan de hierboven reeds weergegeven passages uit deze 
brief. 

Drs. Weinreb an twoordde op 21 augustus 1974 onder meer: 

«Ik stel dus voor, dat wij het gesprek, zoals u het voorstelde, tussen 9 en 13 septenv 
ber hebben. Ik zal uw vragen horen en er op antwoorden.» 

Wi j bevest igden deze brief op 23 augustus 1974 als vo lg t : 

«Uw brief van 21 dezer kwam in ons bezit. U stelt daarin voor tussen 9 en 13sep-
tember a.s. een gesprek te voeren, waarbij u onze vragen zult aanhoren en daarop ant-
woorden. Wij nemen aan, dat u hiermee te kennen geeft te accepteren, hetgeen wij u 
hebben geschreven op bladzijde 2 van onze vorige brief in de 3e t/m 6e volle alinea. 

Wanneer u meent, dat hetzij de ons gegeven opdracht, hetzij de wijze waarop wij 
die opdracht uitvoeren, op enigerlei wijze uw rechten aantast, dan zult u aan deze me-
ning uiting kunnen geven in het slotwoord, dat u na de beantwoording van onze vra-
gen zult kunnen uitspreken en da t - naar wij u reeds schreven - integraal in ons rap-
pott zal worden opgenomen.» 

Door deze br iefwissel ing had drs. Weinreb zich derhalve akkoord ver-
klaard met de door ons beoogde opzet van het gesprek. Ook op onze mede-
del ing aangaande inzage van stukken was hij niet teruggekomen. Het 
gesprek heeft - zoals uit het Rapport bli jkt - op deze voorwaarden plaats ge-
had en aan drs. Weinreb is het laatste woord ver leend. 

Het stenografisch verslag van ons gesprek met drs. Weinreb op 10 en 11 
september 1974 te Zürich omvat 114 bladzi jden. De neerslag ervan v indt 
men in de hoofdstukken 2 par. 5, 7 par. 2 en 3, 17 par. 7, 18 par. 6, 20 par. 5, 
29 par. 3, 4, 5 en 6, 30 par. 2, 52 par. 10, 61 par. 2 en 73 par 2. Weinrebs slot-
w o o r d is integraal afgedrukt op de blz. 1617-28 van het Rapport. In dit slot-
w o o r d heeft drs. Weinreb geen gebruik gemaakt van de hem geboden gele-
genheid tot het maken van bezwaren tegen onze werkwi jze. Mr Smeets en 
zijn cl iënt kunnen ons achteraf over deze gang van zaken, waarmee drs. 
Weinreb tevoren akkoord was gegaan, moei l i jk verwi j ten maken. 

Dit is echter vanzelfsprekend in de eerste plaats een formele conclusie. 
Materieel mag men nog steeds de vraag stellen of drs. Weinreb door ons 

9 Brief 18 april 1974 aan de minister. vo ldoende is gehoord en of zijn mededel ingen in het Rapport vo ldoende tot 
10 Brief 5 juli 1974 aan de onderzoekers. hun recht komen. Wi j komen daarmee tot onze tweede opmerk ing. 

Tweede Kamer, zi t t ing 1980-1981,12355, nr. 4 62 



" Rapport, blz. 513-523. Daarin neemt Weirv 
reb niet alleen zijn eigen verhaal uit 1946/47 te-
rug om het door een ander verhaal te vervan-
gen, maar desavoueert tevens zijn vrouw en 
zijn schoonzuster, die destijds als getuigen a 
décharge zijn eerste verhaal bevestigden. 

De opzet van het Rapport, zoals die bij voorbeeld in onze hierboven geci-
teerde brief is geschetst, was Weinreb volledig tot zijn recht te laten komen 
en hem over elk behandeld onderwerp, over elke tegen hem uitgebrachte 
beschuldiging aan het woord te laten. Die opzet hebben wij, zoals uit ieder 
hoofdstuk van het Rapport blijkt, stelselmatig ten uitvoer gelegd. Dat konden 
wij doen, doordat wij in Weinrebs talrijke verdedigingsgeschriften over al 
die onderwerpen reeds over zijn versie en zijn visie beschikten. Het aantal 
nieuwe onderwerpen, waarover wij in 1974 voor het eerst met hem spraken, 
was daardoor beperkt. Wij menen dan ook, dat drs. Weinreb van ons alle ge-
hoor heeft gehad, dat hem toekwam. 

Na de verschijning van het Rapport is het feitelijke commentaar van drs. 
Weinreb en zijn raadslieden tot enkele - in deze Aanvulling besproken - de-
tails beperkt gebleven. 

Wij kunnen nu terugkeren tot de andere door mr. Smeets naar voren ge-
brachte grief, nl. dat wij drs. Weinreb de gelegenheid hadden behoren te ge-
ven van het door ons verzamelde nieuwe materiaal, met name van de ver-
klaringen van de getuigen met wij wij spraken, kennis te nemen. Hierbij ver-
wijzen wij in de eerste plaats naar het zojuist gegeven commentaar: de on-
derwerpen, waarover deze getuigen spraken, waren door drs. Weinreb prak-
tisch alle in zijn geschriften uitputtend behandeld. Daarover zou hij ons dus 
niets nieuws kunnen mededelen. De overblijvende vragen hebben wij in Zü-
rich met drs. Weinreb besproken. Daarbij hebben wij - zoals uit de hierbo-
ven genoemde passages van het Rapport blijkt - hem telkens tevoren in ken-
nis gesteld van de op deze nieuwe punten betrekking hebbende verklaringen 
en andere gegevens. 

Wij waren en zijn nog steeds van mening, dat wij gezien het reeds aanwe-
zige materiaal geen behoefte hadden aan verdere commentaren van drs. 
Weinreb om tot wetenschappelijk verantwoorde conclusies te komen. Een 
historisch onderzoek mag op dit punt niet met een rechtszaak verward wor-
den. Wij zijn bovendien van mening - d e lezer van het RapportzaX dat kun-
nen begrijpen - , dat verdere commentaren van drs. Weinreb in beginsel 
niets meer zouden kunnen bijdragen tot verheldering van de materie, maar 
eerder een omgekeerd effect zouden hebben. Als voorbeeld verwijzen wij 
naar de mededelingen over de gouden munten en bankbiljetten van zijn 
grootvader resp. tante, die hij ons in Zürich deed11. 
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VI. Feitelijke kritiek van anderen 

Hoewel het Rapport bij zijn verschi jnen veel aandacht kreeg in de pers1, 
waren de krit ische s temmen ger ing in aantal. Met name was er heel wein ig 
feitelijke kritiek, waarop w i j - evenals op die van Nuis - moeten en kunnen 
an twoorden . 

Hieronder laten wi j onze an twoorden volgen op de artikelen met een der-
gel i jke inhoud , die ons bekend geworden zijn. 

1. Louis Sinner in het Algemeen Dagblad van 6 en 9 oktober 1976 

In zijn eerste artikel over het Rapport heeft Sinner als conclusie gesteld, 
dat «in het rapport het raadsel Weinreb vol ledig onopgelost bl i j f t». Hij 
meent , dat w i j zijn ui tgegaan van de «omgekeerde bewi js last»: «als (wi j ) . . . 
niet het onomstote l i jke bewijs van zijn onschuld vonden , concludeerden 
(wi j ) . . . tot zijn s c h u l d - o f to t zijn waarschi jn l i jke schuld». Feitelijke argumen-
ten worden voor die opvat t ing niet gegeven. Uit Sinners samenvat t ing van 
Weinrebs activiteiten kri jgt men de indruk, dat hij het Rapport slecht heeft 
gelezen, hij geeft bij voorbeeld krit iekloos nog eens Weinrebs voorste l l ing 
van zaken aangaande het ontstaan van de eerste lijst, die w i j in hoofdstuk 2 
van het Rapport- ook volgens Nuis - hebben weer legd. Duideli jk is, dat hij 
bezwaar maakt tegen het gebruik van het getuigenis van SD'ers. 

In een tweede artikel heeft Sinner zijn opvat t ingen gepreciseerd. Hij 
meent , dat de door ons gehoorde getuigen en ook wijzelf beïnvloed zijn 
«door de na-oorlogse zedenschandalen en het beruchte boek». Die zouden -
zo vermoedt Sinner - ons oordeel over Weinrebs optreden t i jdens de bezet-
t ing mede hebben bepaald. Sinner acht Collaboratie en Verzet nl . «een sme-
rig boek», waar in Weinreb «volkomen onterecht de goede naam van t iental-
len mensen ... besmeurt». 

Voorts stelt Sinner, dat het bewi js van Weinrebs verraad «te zeer afhanke-
lijk is van SD-ers, die na de oor log voor hun eigen hachje vochten», met na-
me noemt hij Koch. Ook meent hi j , dat in twi j fe lgeval len «alt i jd ten nadele 
van Weinreb» is gekozen en dat ook «de meest twi j fe lacht ige f iguren» 
eerder zijn geloofd dan deze. Sinner eindigt met de conclusie, dat Weinreb 
onvo ldoende het voordeel van de twi j fe l is gegund en dat er «vri jspraak we-
gens gebrek aan bewijs» zal moeten volgen in «het par lement, dat tot oorde-
len over het rapport geroepen is». 

Ui teraard zullen wi j deze algemeen gestelde verwi j ten evenmin trachten 
te bestr i jden als w i j dat bij Nuis2 deden. Wi j kunnen alleen de concrete voor-
beelden behandelen, waarmee Sinner zijn stel l ingen i l lustreert. 

Als voorbeeld voor de beïnvloedbaarheid van getuigen neemt hij Henri 
van Leeuwen, «vlak na 1945 een fel le verdediger van Weinreb» ... 

Na de zedenschandalen ging hij vermoeden dat Weinreb ook tijdens de oorlog - bij 
het «keuren» van jonge joodse meisjes - lage lust als doel had gehad. Mr. Van Leeu-
wen had aan het verzamelen van die meisjes op een aparte lijst meegewerkt, en hij 
ging zich walgend afvragen of hij wellicht ongewild werktuig van een zeer onsmakelij-
ke zaak was geweest.» 

Sinner is op wel bi jzonder losse gronden tot deze conclusie gekomen. 
Van Leeuwens op blz. 81 van het Rapport afgedrukte verklar ing in de zaak 
van de speciale meisjes-l i jst is zuiver feiteli jk van aard, er bli jkt niets uit van 
twi j fe l aan Weinrebs goede bedoel ingen. Van Leeuwen was bij zijn gesprek 
met Van der Leeuw op 6 apri l 1973 van die goede bedoel ingen dan ook nog 
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even sterk over tu igd als in de jaren 1945-19483 . Hij verklaarde o .m. : «Ik 
ben nog steeds van men ing , dat Weinreb desti jds ten onrechte is vervo lgd 
en veroordeeld ... en ik heb grote bewonder ing voor de ongeloof l i jke moed 
en v ind ingr i jkheid, waarmee hij is opgetreden». Juist in zijn geval is het 
daarom ui tgesloten, dat er sprake is van beïnvloeding ten nadele van Wein-
reb. 

Wanneer Sinner spreekt over het door hem gestelde alt i jd ten nadele van 
Weinreb kiezen schrijft h i j : «Daarbij komen ze (de auteurs) to t de meest gr ie-
zelige bewering(en), zoals bij voorbeeld dat het geen regel was, dat de na-
zi's, als zij ondergedoken joden vonden , ook de gastheren (-vrouwen) van 
die joden arresteerden». 

Sinner heeft kennelijk onze mededel ing daarover4 niet wi l len geloven. De 
ju istheid van die mededel ing kan echter met talri jke or ig inele Duitse stukken 
worden bewezen5 . 

Wat betreft Sinners wan t rouwen tegen de verklar ingen van S/po-recher-
cheurs verwi jzen wi j naar hoofdstuk V, par. 6, waar w i j deze zaak reeds be-
sproken hebben. 

Al met al menen w i j , dat Sinners kritiek door de - wein ige - feitel i jke ar-
gumenten , die hij aanvoert, niet kan worden gedragen. 

2. G. Philip Mok in Elseviers Magazine van 9 oktober 1976 

Hoewel Mok de conclusies van het Rapport in grote trekken aanvaardt, 
plaatst hij toch enkele kritische kanttekeningen, die in belangri jke mate een 
feiteli jk karakter dragen. 

Zo vraagt hij zich af of w i j we l «onbevangen hebben geoordeeld» en 
meent uit enkele «op zichzelf misschien niet verplet terend belangri jke de-
tails» te kunnen af leiden, dat wi j «dit niet steeds hebben gedaan». 

Als voorbeeld noemt hij onze conclusie op blz. 46 van het Rapport. Het 
gaat daar over de door Weinreb bedachte, niet bestaande General Von Schu-
mann. Twee van de joodse deelnemers aan de Weinreb-l i jst , de heren Elzas 
en Lange, hadden getracht te veri f iëren of deze generaal inderdaad op de 
door Weinreb opgegeven adressen in Den Haag en Amste rdam zijn bureau 
had resp. verbleef. Daarbij hadden zij teleurstel lende ervar ingen opgedaan: 
op het Haagse bureau kende men wel de naam6 , maar deelde mee dat hij 
daar niet zijn bureau had; in het Amsterdamse hotel bleek Von Schumann 
onbekend7 . 

Wi j concludeerden: 

«Merkwaardig is, dat de getuigen Lange en Elzas ... daaraan geen algemene be-
kendheid gaven. Bij nader inzien is dit toch wel begrijpelijk. Het komt ons voor, dat 
hierbij twee gedachten een rol speelden. In de eerste plaats de hoop, dat - al leek niet 
alles te kloppen - de emigratie toch reëel zou blijken te zijn en daarnaast de vrees, dat 
Weinreb een Duitse agent zou kunnen zijn, die men niet zonder gevaar zou kunnen te-
genwerken.» 

Mok meent, dat vooral de laatste conclusie in tegenstel l ing is met in de bo-
vengenoemde passages van het Rapport geciteerde ui t lat ingen van deze ge-
tu igen. Elzas heeft nl. onder meer gezegd, dat hij ondanks zijn ervar ingen de 
«hoop niet had opgegeven» en Lange: «Mi jn wan t rouwen groeide en meer 
dan ooit drong ik er bij mi jn vr iend Kruskal op aan, o m de brief van Generaal 
Schumann 8 onder ogen te kri jgen, wat dan ook geschiedde. Indien ik tot nog 
toe getwi j fe ld had, zo werd deze twi j fe l door het lezen van de brief weer 
weggenomen». Mok leidt daaruit af, dat w i j «óf ... onvol led ig zijn geweest 
(en) verklar ingen van deze heren (hebben) weggelaten, ó f - ... waarschi jn l i j -
ker - ... op grond van voor ingenomenheid overhaaste conclusies (hebben) 
getrokken». 

Geen van beide is het geval, zoals gemakkeli jk valt aan te tonen. 
Wat Elzas betreft, in zijn verklar ing staat letterl i jk: 

«Dit was voor mij natuurlijk een grote teleurstelling. Ik moest er de conclusie uit 
trekken, dat de zaak niet deugde, al begreep ik niet wat er nu precies aan de hand was. 
Het leek mij in elk geval niet verstandig Weinreb ter verantwoording te roepen.»9 
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Bij de getuige Lange, die veel meer ervar ingen met Weinreb had, ligt de 
zaak wat ingewikkelder. In zijn op blz. 42, 51 en 99/100 en 315/16 van het Rap-
port weergegeven verklar ingen vertelt Lange, dat hij in apr i l /mei 1942 met 
Weinreb in aanraking kwam en op de lijst geplaatst werd . Voorts dat hij al 
spoedig w a n t r o u w i g we rd , omdat er zovéél mensen door Weinreb werden 
aangenomen. Daarop kreeg hij echter de brief te zien, die zijn twi j fe l weer 
w e g n a m . Dat moet - gezien de da tum van de brief (17 jun i 1942) - omstreeks 
eind jun i 1942 geweest zi jn. Daarna vo lgden echter weer n ieuwe incidenten 
(blz. 43 en 99), die bi j hem eerst opn ieuw wan t rouwen wekten en hem ten 
slotte in november /december 1942 de over tu ig ing gaven, dat de zaak niet 
goed zat. Lange verklaart daarover (blz. 100): 

«Ik wantrouwde Weinreb in hoge mate en was overtuigd dat hij voor de Duitsers 
werkte. Ik durfde dat wantrouwen echter nauwelijks te uiten, omdat ik - als ik dat zou 
doen - om dezelfde reden ernstig gevaar voor mij en mijn gezin vreesde.» 

Daarmee is o.i. aangetoond, dat Moks vrees voor voor ingenomen conclu-
sies niet gerechtvaardigd was. Wi j hebben er echter begr ip voor, dat hij in de 
citaten op blz. 42/43 niet dadeli jk heeft onderkend, dat Lange's geruststel l ing 
slechts van korte duur is geweest en dat hi j het verband met de andere cita-
ten niet heeft gevonden. 

Tenslot te spreekt Mok nog over onze ook reeds in hoofdstuk V, aan het 
eind van par. 23 behandelde veronderste l l ing, dat Weinreb en Koch het ver-
haal over Bep Turksma als de oorzaak voor Weinrebs arrestatie op 11 sep-
tember 1943 als co ver-story hebben bedacht vóór Weinreb op 14 september 
door Koch w e r d losgelaten om voor de Sipo Von Schumann en diens mede-
werkers Von Rath en Six op te sporen. Mok meent, dat «deze uit leg in tegen-
spraak is met hetgeen Koch heeft verklaard». W i j hebben Kochs verklar in-
gen 1 0 er nog eens zorgvuld ig op nagelezen, maar geen tegenspraak kunnen 
ontdekken. Die kan er ook moei l i jk zi jn. Koch heeft immers noch over Bep 
Turksma, noch over de reden voor zijn arrestat ie, die Weinreb na onts lag 
aan zijn omgev ing zou moeten opgeven, iets verk laard. Wi j vrezen, dat Mok 
zich hier vergist heeft. 

3. Igor Cornelissen in Vrij Nederland van 6 november 1976 

Cornelissens artikel is in hoofdstuk III reeds aan de orde geweest in ver-
band met de erin opgenomen gegevens inzake het geval-Reinkenstraat. Hier 
wi l len w i j nog enkele andere punten behandelen. 

Ook Cornel issen bestr i jdt onze conclusies niet als geheel, hij acht Wein-
rebs «ont lu ister ing of beter ontmasker ing totaal», maar hij plaatst krit ische 
kant tekeningen. 

Hij meent, dat «de toon van het rapport niet deugt en te denken geeft». Hij 
veronderstel t , dat na de ontdekking in 1972 - twee jaar na het begin van het 
onderzoek — van Weinrebs bedrog inzake de oorsprong van zijn eerste lijst, 
onze «instel l ing ... drast isch is veranderd ... dat (wij) tot de conclusie kwa-
men, dat Weinrebs mededel ingen bij voorbaat gewan t rouwd moesten wor-
den. Krit ische zin maakte daardoor plaats voor v i jandschap». 

Feitelijk is Cornel issens veronderste l l ing onjuist . Wi j wisten al lang vóór de 
ontdekking van medio 1972, dat er in Weinrebs geschrif ten voor tdurend fan-
tasieën voo rkomen en dat zij op tal van plaatsen onder l ing tegenstr i jd ig zijn 
en wi j wis ten ook, dat er iets niet deugde aan zijn verhaal over de oorsprong 
van de eerste lijst. De belangri jke getu igen Esther Wol f en Alber tus Magi to 
hadden wi j reeds in 1971 gesproken evenals een aantal andere in hoofdstuk 
2 geciteerde getu igen. 

Hetgeen w i j bij ons onderzoek vonden maakte onvermi jdel i jk , dat w i j hon-
derden malen moesten constateren, dat Weinreb onwaarhe id had geschre-
ven of gefantaseerd. Zonder twi j fe l werkt die niet af latende reeks van nega-

10 Rapport, blz. 123 en 126. t ieve conclusies vermoe iend en misschien zelfs irr i terend op de lezer. 
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Wij weten echter wel zeker, dat Cornelissen ons verkeerd beoordeelt, wan-
neer hij schrijft, dat wij slechts met «tegenzin ... iets positiefs over Weinreb 
vaststellen», bij voorbeeld zijn illegale hulp met bonkaarten etc. aan een deel 
van de lijst-deelnemers. 

Dat wij ook daar gereserveerd blijven ten aanzien van Weinrebs medede-
lingen en termen als «niet overdreven» en «grotendeels wel aanvaardbaar» 
gebruiken, berust niet op tegenzin maar op onze ervaringen met de be-
trouwbaarheid van Weinrebs mededelingen. Op dezelfde bladzijden van het 
Rapport (276/77) waar wij deze uitdrukkingen gebruiken, hebben wij andere 
verhalen van Weinreb over illegale hulp, die hij geboden zou hebben moe-
ten kwalificeren als «slordige, op de bonnefooi neergeschreven onderling 
tegenstrijdige verzinsels». Daartegen heeft Cornelissen blijkbaar geen be-
zwaar. Ook hij spreekt van Weinrebs «volstrekte onbetrouwbaarheid». 

Wij hadden e r - anders dan Cornelissen misschien denkt - ook niet zoveel 
moeite mee aan te nemen, dat Weinreb enerzijds naar «macht, geld en lust» 
streefde en duizenden vervolgden met zijn emigratiefantasie bedroog, terwijl 
hij anderzijds een klein deel van hen effectieve hulp verleende bij het onder-
duiken. Wij verwijzen naar hetgeen Van Raalte daarover heeft gezegd, hier 
geciteerd in hoofdstuk V, blz. 65/6, en naar hetgeen wij op blz. 469 van het 
Rapport geschreven hebben (Cornelissen citeert dat zelf): «dat hij met die 
hulp zonder twijfel is begonnen uit zijn behoefte de rol van de alwijze en al-
les kunnende raadsman en helper vol te houden ook tegenover de deelne-
mers, die wilden onderduiken». 

Maar zonder twijfel is het ook juist, als Cornelissen schrijft, dat Weinreb -
tot op zekere hoogte overigens - ook voor ons een raadsel is gebleven en 
dat zulks vooral geldt voor zijn religieuze motivering en gedachten11. 

Nog één kleinigheid: Cornelissen vraagt zich af wat Fischer ons heeft ge-
zegd over het geval-Ramaerkliniek12. Dat is eenvoudig beantwoord: dat hij 
zich niet herinnerde. De naam Weinreb herinnerde hij zich heel goed, hij had 
zelfs diens memoires gelezen. 

4. Jan de Rooy in het Hollands Maandblad van oktober 1977 

" Vgl. hoofdstuk VI. 
12 Rapport, hoofdstuk 14. 
'3 Cursivering van ons. 
'4 De ontslagenen bleven wel in het kamp. Zij 
werden echter niet zoals de niet-ontslagenen 
als «strafgevallen» naar Auschwitz gedepor-
teerd, maar hetzij als «gewone» gevallen naar 
Auschwitz hetzij naar Bergen-Belsen of There-
sienstadt. 

De Rooy aanvaardt in grote trekken de hoofdconclusies van het Rapport, 
hij heeft echter op een aantal punten kritiek. Zo bij voorbeeld op onze mening 
in de zaak-Reinkenstraat. Wat dat betreft verwijzen wij naar hoofdstuk III en 
hoofdstuk V, par. 10, waar ook zijn voornaamste opmerkingen behandeld 
zijn. Zijn verdere opmerkingen zullen wij hieronder beantwoorden. 

De Rooy vergist zich, waar hij schrijft: «Op blz. 503 schrijven zij (de au-
teurs) bij voorbeeld, dat Weinreb tijdens zijn proces^3 eensten onrechte 
door Koch is belasterd». Onze conclusie op blz. 503 berust juist op het feit, 
dat Koch dit niet tijdens het proces, maar bij een door hem uitgevoerde ar-
restatie begin 1944 deed (zie Rapport, blz. 486). De Rooys hieraan verbonden 
conclusie over onze beoordeling van de S/po-rechercheurs is dan ook te 
eenzijdig geformuleerd. Vgl. ook hoofdstuk V, par. 6. 

In ditzelfde kader meent De Rooy, dat wij (op blz. 1120) aan de kampconv 
mandant van Westerbork, Gemmeker «uitgesproken sierend(e) eigen-
schappen ... toedichten». Wij hebben namelijk medegedeeld, dat deze «vrij-
gevig» was bij het ontslaan van gepakte onderduikers uit de strafbarak van 
het kamp Westerbork14. De Rooy meent blijkbaar, dat wij die vrijgevigheid 
als een persoonlijke eigenschap van Gemmeker hebben gezien. Wij hebben 
echter alleen vastgesteld, dat Gemmeker 530 strafgevallen, een belangrijk 
aantal, namelijk 10-15% van het aanwezige totaal uit de strafbarak heeft ont-
slagen en dat van hen enkele honderden op de voor Bergen-Belsen bestem-
de V/erer/Zsfezijn geplaatst, waardoor velen het leven hebben behouden. 

De vraag in hoeverre dit aan persoonlijke welwillendheid van Gemmeker 
te danken is, hebben wij niet behandeld. Men zou dan moeten onderzoeken 
in hoeverre hij volgens instructies van IV B 4 - Den Haag handelde en in hoe-
verre hij ruimte had voor eigen beslissingen. Dat hebben wij niet gedaan, 
maar alleen - feitelijk - geconstateerd, dat hij vrijgevig optrad. Misschien 
heeft de klank van dit woord misverstand gewekt. 
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Ten aanzien van het naar onze mening uiterst bezwarende optreden van 
Weinreb bij de arrestatie te Edegem (hoofdstuk 54) meent De Rooy, dat wij 
terughoudender hadden kunnen oordelen, onder meer omdat «onze conclu-
sie weer hoofdzakelijk op mededelingen van Bolland stoelt». Hier heeft De 
Rooy echter ons inziens niet zorgvuldig genoeg gelezen. Het is juist, dat Bol-
lands mededelingen over Weinrebs optreden bij deze arrestatie: als ware hij 
een S/po-rechercheur, het scherpst geformuleerd zijn. Wat de inhoud betreft 
wordt zijn verklaring echter vrijwel volledig gedekt door de mededelingen 
van Koch en van de Belgische getuigen: dokter Reymen en moederen doch-
ter Charlé. Die getuigen hadden nog nooit van de naam Weinreb, laat staan 
van een zaak-Weinreb gehoord. 

Van het getuigenis van de dochter Charlé hebben wij in het voetspoor van 
de rijksrechercheur, die met haar sprak, gezegd dat het een zeer geloofwaar-
dige indruk maakte. Zij verklaarde, dat Weinreb gedurende een bepaalde 
fase van de overval een pistool in de hand had. Verder dan genoemde uit-
spraak wilden wij echter niet gaan, omdat Bolland heeft verklaard, dat Wein-
reb van Koch géén pistool kreeg en alleen deed alsof hij er een in zijn zak 
had. Wij menen overigens, dat het al of niet met een pistool uitgerust zijn 
van Weinreb voor de beoordeling van zijn optreden in deze zaak nauwelijks 
verschil maakt. 

Terecht stelt De Rooy ten slotte de vraag waarom wij Fischer niet gevraagd 
hebben of Weinreb zich bij hem op zijn aandeel in de arrestatie te Edegem 
heeft beroepen. Het antwoord moet luiden, dat wij hem dat niet speciaal ge-
vraagd hebben, omdat tijdens het gesprek15 duidelijk was, dat Weinreb zich 
in elk geval in algemene zin op zijn werk voor de Sipo had beroepen. Wij 
hadden echter beter gedaan de vraag ook specifiek te stellen. 

Ten aanzien van De Rooys opmerkingen over te veel vermoedens en te 
weinig zekerheid in de hoofdstukken-Fieret en-Joodse Schoenmaker verwij-
zen wij naar hoofdstuk VI, par. 3; ten aanzien van die over de zaak Monasch 
naar hetzelfde hoofdstuk, par. 14. 

Naar aanleiding van onze conclusie, dat Weinreb werd gedreven door het 
verlangen zijn behoefte aan «macht, geld en sexuele lust te bevredigen»16, 
maakt De Rooy twee opmerkingen. 

In de eerste plaats meent hij, dat dit - door hem niet bestreden - streven 
van Weinreb niet uitsluit, «dat hij de lijst begonnen zou kunnen zijn om juist 
wel lotgenoten bij te staan». Theoretisch is dat inderdaad het geval. Wij me-
nen echter, dat het praktisch kan worden uitgesloten, nu wij in hoofdstuk 2 
hebben aangetoond, dat de eerste lijst - om welke reden dan ook - werd op-
gezet als een op niets berustende fantasie en zwendel. 

In de tweede plaats meent De Rooy, dat sexuele lust een te groot woord is, 
het zou suggereren, dat hij «gelijk een sultan met een enorme harem zijn sexu-
ele lusten kon botvieren». Dat zien wij toch anders. Weinreb had weliswaar 
een vreemde vorm van lustbevrediging, maar wellicht deed die hem meer 
dan de door De Rooy daarvoor nodig geachte harem. In elk geval menen wi j , 
dat onze uitdrukking zakelijk verantwoord is. 

Ten slotte verwijt De Rooy ons pedanterie, als wij op blz. 364 constateren, 
dat Weinreb in één zin drie fouten tegen het Duits maakt. Hier zijn wij kenne-
lijk niet duidelijk genoeg geweest. Het ging ons niet om de fouten, maar om 
het feit, dat Weinreb deze zin aan de Duitse verbalisant Koch in de pen geeft, 
wat zijn verhaal niet aan waarschijnlijkheid doet winnen. 

15 Wij hebben met Fischer maar éénmaal, in 
1972, gesproken. Had het gesprek in 1976 
plaatsgehad, toen wij deze hoofdstukken for-
muleerden, dan zouden wij de door De Rooy 
bedoelde vraag vermoedelijk wel gesteld heb-
ben. Overigens was tijdens het gesperk duide-
lijk, dat Fischer zoveel mogelijk vermeed Wein 
reb te belasten, vermoedelijk omdat hij daar-
van een ongunstige invloed op zijn gratiever-
zoek vreesde. 
16 Rapport, blz. 1613. 
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VII. Kleine aanvullingen 

1. De clandestiene geldzendingen naar Frankrijk (hoofdstuk 18 van het 
Rapport) 

1 Naar aanleiding van een artikel in het Alge-
meen DagbladVan 21 april 1977, waarin ten 
onrechte werd gesteld, dat wij reeds tijdens 
ons onderzoek van de zaak-Weinreb op Van Til-
burg waren gestuit, hebben wij dit in een brief 
aan het A.D., die op 28 april 1977 in die krant is 
gepubliceerd, rechtgezet. 
2 Zie Rapport, blz. 308 en blz. 611-21. 
3 In mei 1942 moesten alle sieraden uit joods 
bezit worden ingeleverd bij Lippmann, Rosen-
thai & Co., Sarphatistraat (Verordening 
58/1942). 
4 Na de oorlog ontstonden hierover grote pro-
blemen, doordat Van Tilburg een deel van de 
hem toevertrouwde waarden in effecten had 
omgezet, die in 1943/44 in beslag werden ge-
nomen door het Devisenschutzkommando, 
maar - althans voor een groot deel - niet verlo-
ren gingen. Het probleem was vooral te bepa-
len wie de rechthebbenden ten aanzien van de-
ze effecten waren. 

Na een onderzoek door de rijksrecherche 
deelde de Procureur-Generaal te 's-Gravenha-
ge midden juli 1977 mede, dat er geen bewij-
zen waren gevonden, dat Van Tilburg perso-
nen van wie hij goederen cnder zich had zou 
hebben verraden. In hoofdstuk 19 hebben wij 
ook gevonden, dat de arrestatie van Engelberg 
en een aantal anderen zijn oorsprong had in de 
activiteiten van een Amsterdamse V-Mann van 
het Devisenschutzkommando Niederlande. 
5 In de volgende citaten lopen enkele zinnen 
niet good. Dit is in het origineel ook het geval. 

Sinds apri l 1977 verschenen in de Zuidafr ikaanse en de Nederlandse pers 
talr i jke art ikelen naar aanleiding van het feit, dat de uit Dordrecht naar Zu id-
Afr ika geëmigreerde, hoogbejaarde zakenman en oud-wethouder Jacob A. 
van T i lburg zijn uiterst waardevol le collectie kunstvoorwerpen wi lde 
schenken aan de Universi tei t van Pretoria. In deze artikelen we rd de mogel i jk-
heid geopperd , dat deze collectie afkomst ig zou zijn uit joods bezit en op on-
rechtmat ige wi jze door Van T i lburg verworven . Voorts we rd er in medege-
deeld , dat Van Ti lburg in 1942 in contact zou hebben gestaan met Weinreb. 
Ons onderzoek van de zaak-Weinreb was toen uiteraard al afgesloten en het 
flapportsinds 5 oktober 1976 publ iek. 

De krantenart ikelen gaven Van der Leeuw aanleiding een bi j het Rijksinsti-
tuut berustend dossier in te zien, waar in zich kopieën bevinden van proces-
sen-verbaal, die in 1946 door PRA-Den Haag zijn opgemaakt . Bij die inzage 
bleek hem, dat Van Ti lburg zich evenals de in hoofdstuk 18 genoemde niet-
joodse bemiddelaars Thoolen en Van Dam heeft beziggehouden met het 
overmaken van geld naar Frankrijk voor Haagse joden, die - hetzij met de 
«Weinreb-tre in», hetzij langs een v luch tweg - naar Frankrijk hoopten te ko-
m e n ' . 

Wi j geven hieronder de voornaamste gegevens uit dit dossier weer. 
Uit de verklar ingen van Van T i lburg zelf en van een aantal getu igen blijkt, 

dat hi j sinds jaren in zakenrelatie s tond tot de houthandelaar Peretz Wang 2 

uit Scheveningen. Via Wang leerde hi j in 1942 een aantal andere Scheve-
ningse joden kennen. De meeste namen van deze joden zijn ook in het register 
van het Rapportie v i nden : Kanner, Zangen, Kacz, Rosenzweig, Schumer, 
Hasfeld, Rothenberg etc. 

In het bi jzonder ontmoet te Van T i lburg ook de houthandelaar Natan En-
ge lberg, die zoals w i j in hoofdstuk 18 van het Rapport hebben gezien hetver -
t rekpunt was voor clandestiene geldzendingen naar Frankrijk via het kanaal 
van de houthandel Van Dam te Bunnik. 

Van T i lburg kocht van deze mensen, wanneer zij in verband met hun voor-
genomen vertrek behoefte hadden aan contant geld, sieraden en andere 
goederen, die zij achtergehouden hadden3 . Voorts nam hij ook dergeli jke 
waardevol le voorwerpen in bewar ing . A l deze - vaak uiterst gecompl iceerde 
" t ransac t ies zullen w i j hier niet nader bespreken4 , w i j beperken ons tot het-
geen zich in verband met de Weinreb- l i js t afspeelde. 

Jacob A. van Tilburg, verklaring in eigen zaak aan PRA-Den Haag, maart/mei 1946 • 

«Ik kende Wang reeds jaren voor de oorlog en heb 17 jaar zaken met hem gedaan in 
de houthandel. 

Toen brak echter in 1942 de tijd aan, dat Wang het land wilde gaan verlaten. Toen 
bracht Wang mij in contact met Engelberg, deze woonde in de Anna van Saxenstraat 
alhier. Ik heb sindsdien de zaken gedaan met Engelberg, waarvan ik partijen goud, zil-
ver en brillanten kocht tegen de marktprijs + 10%. Deze 10% was volgens Engelberg 
bestemd voor het verzenden van pakketten naar gevangenen, in Duitse kampen in Po-
len en Westerbork. 
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Door Wang leerde ik de familie Findling6 kennen. Findling wilde naar het buitenland 
uitwijken. Hij wenste een rekening te hebben in franc op de Banque de Paris te Monte 
Carlo. Hij stelde mij f 10 000 ter hand om te trachten, die te plaatsen voorde aangege-
ven bestemming. Toen ik die f 10.000 had, verzocht hij mij één en ander uitte stellen 
en verzocht mij het geld voor hem te bewaren. 

Frits Kanner heb ik leren kennen bij Wang, doch trad meer met hem in contact ten 
huize van Engelberg. Kanner, die ook wilde onderduiken of naar het buitenland ver-
trekken, verzocht mij verschillende voorwerpen of sieraden van hem en zijn schoon-
ouderste kopen. 

6 Vgl. Rapport, blz. 456/7 en 467. 
7 Blijkens andere stukken in het dossier gaat 
het hier om Isidore H. Stiel, die bedrijfsleider 
was in de zaak van Wang. Stiel komt vele ma-
len in het Rapportvoor. Zie met name blz. 556. 

Enige tijd daarna wilden Kanner en andere joden legaal naar Frankrijk vertrekken. 
Zij wilden daartoe hun bezit in Hollands geld in Franse francs omzetten en naar Frank-
rijk overmaken. 

Daarmede hielden zich bezig de heren Engelberg en Kacz. De koers was verschil-
lend en beliep naar ik meen van 6 tot 8 cent per franc. 

Kanner, die aanvankelijk meende, dat ik mijn bemiddeling aan Engelberg verleende, 
verzocht mij of ik hem rechtstreeks bij de transactie helpen kon. 

Aangezien ik vermoedde, dat Engelberg en zijn collega daarbij een hoge winst 
maakten, stelde ik mij in verbinding met de heer Slavenburg, van Slavenburgs Bankte 
Dordrecht, na onderling overleg bleek het mogelijk te zijn, via een relatie van de bank, 
dat men hier Hollands geld kon storten en dat aan de Banque de Paris te Monte Carlo, 
Franse francs konden worden opgenomen. Engelberg nam mij aanvankelijk die be-
middeling kwalijk, aangezien zijn eventuele winst daarbij verloren ging. 

Ik regelde de zaak met Engelberg zodat hij de gebruikelijke provisie zou ontvangen, 
doch op dezelfde grond, zoals dat met de goudtransacties plaats vond dus 10% be-
stemd voor verzending van pakketten. 

In overleg met de bank werd de brutoprijs f 4,80 a f 4,85 per 100 franc. De bank 
moest bovendien zijn provisie declareren, terwijl het van mij een vriendendienst be-
trof. 

De heer F. Kanner verzocht mij, aangezien hij geen inkomen meer had, de koers 
door hem te bepalen voor zijn vrienden deelnemers op f 5,- per 100 franc. Hiertegen 
had ik geen bezwaar. 

Kanner vroeg mij een zeer groot bedrag aan Fr. francs beschikbaar te willen stellen, 
zelf(s) indien mogelijk 2 000 000 met het recht, dat hij die zou kunnen plaatsen. In over-
leg met Slavenburg hebben wij dit gelimiteerd op 900 000 francs. Om de francs in 
Frankrijk op te nemen, was nodig dat er maar enkele personen officieel betrokken wa-
ren. Bij aankomst in Monte Carlo zouden zij zich moeten melden bij een Jacques Me-
quel, die zich met hem zou begeven naar de Bank waar zij tegen stelling van hun 
handtekening en het noemen van het bedrag, in het bezit zouden worden gesteld 
van de francs. Ik merk op, dat voor een eventueel vertrek van de bedoelde joden, door 
deze op een strookje hun handtekening is geplaatst en dat deze strookjes via de Bank 
(Slavenburg) naar Monte Carlo zou(den) worden gebracht. Bij deze zaken waren voor 
Kanner geïnteresseerd de heer Stiel7, voor een bedrag van ongeveer 235 000 francs, 
Mevrouw Rappaport voor een bedrag van 200 000 francs, Mevrouw Fruchter voor een 
bedrag van 100000 francs, de heer M. Kanner, 900000 fr., de heer M.-L. Kanner, 75 000 
fr., Fritz Kanner 200 000 fr. De tegenwaarde in Hollands geld is mij door Kanner en door 
bemiddeling van Juffrouw v.d. Bosch ter hand gesteld. Ik heb dit direct aan de heer 
Slavenburg betaald. Zowel de betrokken joden als ik ontvingen geen stortingsbewijs. 

Na verloop van geruime tijd bleek, dat de joden niet legaal naar Frankrijk konden 
vertrekken. De moeilijkheden werden voor hen steeds groter. Enkelen verzochten, bij 
monde van Kanner, de door hen in Frankrijk geplaatste gelden terug te ontvangen. Ik 
heb mij daartoe direct in verbinding gesteld met de heer Slavenburg, welke mij mede-
deelde, dat er grote bezwaren waren, aangezien de tussenpersoon die de bankreke-
ning had, inmiddels was gearresteerd in Brussel. 

Het heeft geruime tijd geduurd, voor wij daaromtrent enig nader bericht ontvingen, 
aangezien genoemd persoon in arrest bleef en zonder zijn tussenkomst liquidatie van 
de rekening niet mogelijk was. Bovendien moest gecontroleerd worden, of die gelden 
in die tijd niet geheel of gedeeltelijk opgenomen waren. Ware dit laatste niet het geval, 
zou de heer Slavenburg wellicht bereid geweest zijn, dit bedrag uit te keren. Geruime 
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tijd, nadat de joden inmiddels ondergedoken waren, bleek Slavenburg geslaagd te 
zijn het eerste opgevraagde deel, naar ik meen, ongeveer de helft van het totaal, hier 
te lande weer in Hollands geld te kunnen uitbetalen. Rekening houdende met koers-
verlies van tussenliggende maanden werd de koers bepaald op f 3,85 per 100 
Fr. francs. Ik besloot om voor de tegenwaarde van de Fr. francs voor de joden hun re-
kening Amerikaanse certificaten te kopen, dit in de allereerste plaats omdat ik zelf 
voor het geld geen belegging wist en bovendien, dat een eventueel koersverlies, door 
dat bezit gecompenseerd kon worden. Dit laatste is in de praktijk juist gebleken.» 

Helena Kanner-Rappaport, echtgenote van Dr. F. Kanner8, verklaring aan PRA Den 
Haag, É april 1946: 

«Omstreeks juli 1942 leerde ik Van Tilburg, wethouder te Dordrecht, kennen door 
mijn moeder, mevrouw Rappaport. Van Tilburg werd ons (mijn man en mij) aanbevo-
len als een zeer betrouwbaar persoon, die wel geneigd was om onze eigendommen te 
kopen. Wij hadden toen geld nodig om met de Weinrebtrein naar Frankrijk te vertrek-
ken. Wij hebben toen dan ook verschillende sieraden en huishoudelijke artikelen aan 
Van Tilburg verkocht, echter onder voorbehoud dat, indien wij door een of andere 
oorzaak niet met die trein van Weinreb zouden vertrekken, wij onze eigendommen 
weer terug zouden kunnen kopen. Ook was met Van Tilburg een afspraak gemaakt, 
dat hij (Van Tilburg), voor het geld dat wij voor genoemde voorwerpen hadden ont-
vangen, Franse francs zou kopen. Van Tilburg beweerde een relatie te bezitten, om die 
francs voor ons te kunnen kopen, wij gingen dus op zijn voorstel om ook daarin te be-
middelen in, echter niet, dan nadat mijn man aan Van Tilburg daartoe opdracht 
gaf. Omdat wij na verloop van enige tijd wantrouwen gingen koesteren ten opzichte 
van Weinreb, besloten wij niet naar België of Frankrijk te vertrekken, en gaf mijn man 
dus ook geen opdracht, om die Franse francs te kopen. Mijn man vroeg daarom onze 
eigendommen terug, doch Van Tilburg antwoordde, dat hij van de gelden, die hij voor 
deze goederen had ontvangen, reeds Franse francs had gekocht. Mijn man heeft toen 
nog aan Van Tilburg gevraagd of deze kwestie, zij het dan ook met geldelijk verlies on-
zerzijds, te annuleren, en ons in het bezit te stellen van Nederlandse contanten. Na 
veel heen en weer gepraat is het ons nimmer gelukt, iets van ons geld terug te krij-
gen.» 

Volgens een bericht in Het Vrije Volk van 20 april 1977 heeft Weinreb zelf 
aan deze krant verklaard: 

«Van Tilburg zocht mij in 1942 op, met het verzoek of ik iets voor de heer Wang kon 
doen. Die was met zijn kinderen de grens over gegaan, maar de kinderen waren opge-
pakt. Eén kind was in Nederland achtergebleven. 

Ik heb Van Tilburg toen gezegd dat ik onmiddellijk iets voor die kinderen kon doen. La-
ter heeft Van Tilburg nog enkele malen contact met me gezocht. Dat ging over mijn 
«vluchtlijst». Wat er toen precies besproken is, weet ik niet meer. Er kwamen toen zo 
veel mensen bij me.» 

Uit deze verklar ingen bli jkt, dat er nog een tweede geldkanaal naar Frank-
rijk werd gebruikt door deelnemers aan de Weinreb- l i js t , die hoopten op de-
ze wijze bij aankomst in onbezet Frankrijk over enig geld te kunnen beschik-
ken. Door arrestatie van een tussenpersoon in België is het geld echter niet 
aangekomen. Met ca. 25% verl ies kwam het ten slotte ten dele terug naar 
Nederland, waar Van Ti lburg het omzette in effecten, omdat de eigenaars in-
middels allen ondergedoken of gedeporteerd waren. 

Wi j hebben niet nagegaan in hoeverre de rechthebbenden na de effecten-
registratie en de daarbij gevolgde rechtsherstelprocedures van Van Ti lburg 
schadeloos zijn gesteld. Ten t i jde van het opmaken van het hier geciteerde 
proces-verbaal was dat nog niet het geval. De effectenregistratie was toen 
nog in volle gang. 

Van een nauwe relatie van Weinreb met Van Ti lburg bli jkt niets. Wi j w i l len 
aannemen, dat Weinrebs herinnering juist is, als hij zegt dat Van Ti lburg 
hem bezocht in verband met de kinderen Wang, die na hun arrestatie aan de 

8 Dr. F. Kanner komt in het Rapport vele malen 
als getuige voor. Men zie met name blz. 460/61. 
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grens (vgl . Rapport, blz. 308) eerst alléén in de Duitse gevangenis in Haaren 
zaten en na hun ontslag daaruit zonder hun ouders in Scheveningen verble-
ven. Van T i lburg heeft verklaard, dat hij zich veel moei te heeft gegeven voor 
vr i j la t ing en onderbreng ing van de k inderen-Wang. Peretz Wang heeft ons in 
1970 medegedeeld , dat hij uit door hem in Zwi tser land ontvangen corre-
spondent ie opmaakte, dat Weinreb we rd geraadpleegd inzake zijn kinderen. 

2. Kroms ommezwaai 

In par. 6 van hoofdstuk 79 van het Rapport hebben w i j de spectaculaire 
omzwaai van de in 1943/44 bij Koch gedetacheerde rechercheur Krom be-
handeld. K rom, die in 1945/46 en voor het laatst op 14 januar i 1947 een reeks 
voor Weinreb zeer bezwarende verklar ingen had afgelegd, kwam in de week 
na die laatste verklar ing in de cel lenbarakken met Weinreb in contact (hij had 
sinds november 1946 in een isolatiecel verbleven). Dit contact leidde ertoe, 
dat Krom op 17 februar i 1947 al zijn voor Weinreb belastende verklar ingen 
introk en verklaarde, dat hij alt i jd begrepen had, dat Weinreb de Sipo be-
droog en joden trachtte te redden. 

Aan de hand van talr i jke stukken konden w i j aantonen dat Kroms nieuwe 
verk lar ingen met Weinreb waren afgesproken en vermoedel i jk zelfs groten-
deels door Weinreb opgeste ld. Zij verdienen geen enkel geloof. 

Op blz. 1459 hebben wi j in de paragraaf waar in deze zaak word t behandeld 
" twee br ieven aan mr. Smi t besproken, afkomst ig van Krom resp. Kroms ad-

vocaat, mr. Peters. Met deze brieven werd een aantal voor Weinreb be-
s temde stukken aan mr. Smit , Weinrebs advocaat, toegezonden met het ver-
zoek deze aan zijn cl iënt te tonen. Krom zat op dat ogenbl ik niet meer in de 
Cel lenbarakken, Weinreb nog we l , rechtstreeks contact was dus niet meer 
mogel i jk. Wi j constateerden, dat in het dossier van mr. Smit deze voor Wein-
reb bestemde stukken niet bij de geleidebrieven aanwezig waren. 

Inmiddels hebben wi j deze stukken alsnog van mr. Smi t ontvangen. Deze 
heeft ons medegedeeld, dat hij ze indert i jd niet aan zijn cl iënt Weinreb heeft 
laten zien, omdat hij niet wenste mede te werken aan contacten tussen gede-
t ineerden, die door de just i t ie kenneli jk niet werden gewenst. 

De brieven van Krom vo rmen inderdaad nog bewijzen ten overv loede 
van het samenspel tussen Weinreb en Krom. Wi j zul len de omvangr i jke stuk-
ken hier niet vo l ledig weergeven, maar volstaan met enkele kenmerkende 
passages. 

Op 19 ju l i 1947 schreef Krom aan Weinreb : 

«Mijn beste Freek, 

Bijgaand ellenlang schrijven is voor jou bestemd. Ik verzocht jouw verdediger een 
en ander met je te bespreken, omdat het mij beter lijkt, dat deze bescheiden n/erin je 
cel komen. Teneinde op een eventuele cel-controle voorbereid te zijn stelde ik de brief 
in de U-vorm. 

Wees zo goed en bedank je vrouw nog eens hartelijk namens mij voor haar vurig 
pleidooi, dat ontaardde in een dispuut met ons beider vriend. Het was voor mij een 
triomph om te zien, dat Esther overwon.9....Freek, tot spoedig kijk! Een stevige poot 
van je vriend, 

Han 

N.B. Vernietig dit briefje s.v.p. na lezing» 

Bij deze brief gaat in de eerste plaats een brief aan Weinreb van 12 kantjes, 
waar in Krom, die door het Bijzonder Hof niet lang te voren tot de doodstraf 
was veroordee ld , alle hem ten laste gelegde punten bespreekt en daarbij tel-
kens uiteenzet hoe ger ing zijn schuld eigenli jk is. Zo bespreekt hij bij 
voorbeeld een aantal arrestaties door Koch c.s., waaraan hij had deelgeno-
men. Daarbij waren twee joden doodgeschoten, terwi j l andere joodse arres-
tanten de deportat ie niet hadden over leefd. Krom merkt op, dat aangezien 
bij al deze arrestaties Duitse of Nederlandse SD-beambten aanwezig waren ' 0 , 

9 Dit slaat op het optreden van Esther Wein-
reb-Gutwirth als getuige a décharge in de 
zaak-Krom. Zie Rapport, blz. 1464/65. 
10 Krom was geen SD-beambte, maar een bij 
de Sipo gedetacheerde Nederlandse politie-
ambtenaar. 
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«de bedoelde mensen toch in Duitse gevangenschap geraakt zouden zijn 
met alle gevolgen van dien, ook al was Ik niet aanwezig geweest. Verraad is 
mi j niet ten laste gelegd.» 

Even verder komt Krom dan op de hem tenlastegelegde werkzaamheden 
voor de Duitse /4bwehroff icier Protze. Een van Kroms rapport jes voor Protze 
had volgens de getuige Pegels11 gehandeld over drs. Weinreb. Daarvan 
schrijft K rom: 

«Ik zette destijds het doel van de Weinreb-lijst op papier. Protze had nl. bezoek ont-
vangen van een Staf-officier uit België, die hem over de Weinreblijst inlichtingen 
vroeg.» 

Verder schrijft Krom naar aanleiding van een ander punt van zijn dagvaar-
d ing, het geven van inl icht ingen aan Protze omtrent het overbrengen van 
berichten voor de geall ieerde in l icht ingendienst : 

«Als bewijs voor deze tenlastelegging werd aangevoerd een rapport geschreven 
door de Heer Weinreb. Hierin deelt hij mede, dat ik de Joodse familie Vieyra naar Bel-
gië smokkelde teneinde te weten te komen, hoe de spionnage-weg naar Zwitserland 
liep. De familie Vieyra heeft met mij nooit over plannen gesproken om naar Zwitser-
land door te reizen. Dit rapport werd door de Heer Weinreb opgesteld in een tijd, dat 
wij opzettelijk tegen elkaar opgezet waren en beiden onjuiste verklaringen aflegden 
om elkaar zo zwaar mogelijk te belasten. Dit verhoormateriaal wordt nu tegen ieder 
van ons uitgespeeld. Bovendien maakte de P.F. van deze gelegenheid gebruik om me-
de te delen, dat de Heer Weinreb verklaard had, dat ik bij de arrestatie van de familie 
Vieyra in België getracht had enige duizenden francs (ik geloof 20 000) van de Heer 
van de Vijvere los te krijgen. Het lijkt me toch geen heksentoer om onomstotelijk vast 
te stellen, dat ik bij genoemde arrestatie niet aanwezig was.»'2 

Ten slotte komt Krom dan op het «al lerbelangri jkste». Hij beschri j f t dat in 
de laatste 2 pagina's van zijn brief en in een afzonderl i jke bi j lage van nog 
eens 5 kantjes. Het gaat daarin o m de opdrachten, die Krom zou hebben ont-
vangen van een zekere «Van Leopold». Genoemde Van Leopold, die blijk-
baar to t een geall ieerde in l icht ingendienst behoorde, zou K r o m - g e d e t a i l -
leerd weergegeven - instructies hebben gegeven, die hij «in Londen had la-
ten vast leggen». Die hielden in, dat Krom «op zijn post» moest b l i jven, «in 
de ogen van de S.D. actief (moest) schijnen». 

Daarover schreef Krom verder: 

«Dat ik juist lAvspeciale aandacht voor dit rapport vraag, komt, omdat Ude enigeis 
met wie ik in de Bezettingstijd over de in dit rapport genoemde Van Leopold sprak. 

U zult zich zeker nog wel kunnen herinneren, dat ik U in Brussel een grote gele enve-
loppe liet zien. Ik vertelde U, dat ik deze enveloppe voor de illegaliteit op een zeker 
adres in Brussel moest brengen. De naam van de man aan wien de brief gericht was, 
ben ik jammer genoeg vergeten; het was een korte naam. Toen ik U zeide, dat ik deze 
enveloppe bezorgde op last van Leopold, merkte U lachend op: «Toch zeker niet van 
de koning?» Van de geadresseerde vertelde ik U, dat het een «American general» was 
die op het bewuste adres was ondergedoken en zich in België met inlichtingenwerk 
bezig hield; hij was ook in het bezit van een geheime zender. U en ik zijn toen samen 
naar het bewuste adres gelopen, ik heb aangebeld (het was een bovenhuis) en toen de 
vrouw, die open deed bevestigde dat de geadresseerde daar woonde, heb ik de enve-
loppe aan haar afgegeven. Ik hoop, dat U zich een en ander nog zult kunnen herinne-
ren. 

Indien U alles gelezen heeft, zult U er eveneens van overtuigd zijn dat de figuur van 
Van Leopold voor mij van enorm belang is. Van Leopold is tot op heden niet komen 
opdragen. Aan Nederlandse zijde heeft men voor de inbraak geen interesse. Nu het 
voor mij een kwestie van leven of dood gaat worden, acht ik mij van mijn belofte aan 
Van Leopold ontslagen en wend mij tot U met het dringende verzoek van dit alles me-

" Zie Raooort blz 1231-34 dedeling te doen aan de Amerikaanse instantie, welke hiervoor volgens U in aanmer-
12 Zie Rapport, hoofdstuk 54. king komt en hierbij van Uw Amerikaanse relatie's gebruik te willen maken. Volledig-
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heidshalve wil ik U nog mededelen, dat Van Leopold bij een van zijn gesprekken het 
had over «the A.S.» the American Section, waardoor ik de indruk kreeg, dat hij in ver-
binding stond met een Amerikaanse inlichtingenafdeling. Het lijkt mij toch zeer wel 
mogelijk om «the American general» en daardoor Van Leopold te identificeren. Ik heb 
mijzelf eigenlijk door deze samenwerking altijd zo'n beetje als «american sub-agent» 
beschouwd. U begrijpt, dat wanneer een en ander door een Amerikaanse officiële in-
stantie bevestigd wordt, dit niet alleen voor mij het leven betekent, maar ook van 
enorme invloed is op mijn strafmaat en de toekomstplannen. Hierna gelieve U dan het 
bedoelde verslag aan te treffen alsmede een beschouwing, die ik in de stilte van m'n 
cel aan het papier toevertrouwde. Ik stel alles met vertrouwen in Uw handen en hoop 
dat het U lukken zal, dat van Amerikaanse zijde invloed op korte termijn zal worden 
uitgeoefend, dat ik niet geëxecuteerd word vóór dat deze zaak door hen is uitgezocht. 

Met spanning wacht ik het resultaat van Uw bemoeiingen af; met de meeste hoog-
achting,» 

Wat Krom hier precies bedoelde te bereiken is niet volstrekt duidel i jk , be-
halve dat hij - in letterl i jke zin - op uitstel van executie hoopte en van We in -
reb daarbi j hulp verwacht te. 

Men moet verder wel aannemen, dat de f iguur van Van Leopold aan 
Kroms fantasie is ontsproten, al hebben w i j zijn verhalen niet kunnen onder-
zoeken. Het kwam in de jaren 1946-1950 meer voor , dat SD- of Abwehr-
agenten zich op geheimzinnige, niet terug te v inden geall ieerde opdrachtge-
vers g ingen beroepen. Dat heeft bij voorbeeld An ton van der Waals, Schrei-
eders belangri jkste agent in het Englandspiel, gedaan en ook de Duitse 
agent C. J . A. van Reede. Vermoedel i jk had Krom iets dergeli jks bedacht. 

Bij de brief van mr. Peters van 1 augustus 1947 aan mr. Smit bevond zich 
weer een kort briefje aan Weinreb : 

«Beste Freek! 

Bijgaand zend ik je een aantekening betr. Koch. Ik zou gaarne zien, dat jij een en an-
der doorlas en met Koch besprak. Het beste lijkt mij, datje de aantekening na lezing 
vernietigde, en haar in geen geval aan Koch geeft of laat zien. Ik verwacht nu in feite, 
dat Koch de een of andere actie onderneemt en zijn houding in de zaak van Drimme-
len zo herziet, dat hij naar waarheid gaat verklaren, dat ik in geen geval sloeg, enz. Hoe 
hij dit doen kan, moet hij zelf weten, wellicht kan jij een brief aan mijn advocaat schrij-
ven.» 

Daarbi j lag dan een aantekening van 6 pagina's waar in Krom betoogde, 
dat niet hij de arrestant Van Dr immelen met een gummis tok had geslagen, 
maar Bol land en Bosschieter in het bijzi jn van Koch. 

Deze mishandel ing was een van de punten waarop Krom inmiddels ter 
dood was veroordee ld . Ook aan Koch zou het laten mishandelen door zijn 
ondergeschik ten ten laste worden gelegd. Kroms m e m o r a n d u m eindigt : 

«Nu moet Koch zelf weten wat voorspel hij speelt, maar onder meer in deze zaak 
worden mijn belangen door de simulatie van Koch, ernstig geschaad. Als hij de waar-
heid spreekt en dat is hij volgens mij verplicht als hij onder ede gehoord wordt, dan 
moet hij van Drimmelen herkennen. En dat niet alleen! Hij moet dan ook naar waar-
heid verklaren, dat Bolland en Bosschieter (en misschien hijzelf ook, maar dat weet ik 
niet) van Drimmelen geslagen hebben, maar ik in géén gevalW Door zichzelf niette 
willen belasten met het aanwezig-zijn bij een mishandeling offert hij mij op! 

Binnenkort komt Koch voor het gerecht (hij en alle andere Duitse S.D. beambten zul-
len berecht worden volgens de Neurenberg-richtlijnen) als verdachte, ook in de zaak 
van Drimmelen. Ik zal dan als getuige onder ede gehoord worden. Voor niets en nie-
mand ter wereld, pleeg ik meineed! Ik zal dus verklaren, dat van Drimmelen mijns in-
ziens door Bolland en/of Bosschieter mishandeld werd in aanwezigheid van Koch. Wij 
moeten allen de consequentie's dragen van hetgeen wij persoonlijk deden of lieten 
doen; ook Koch zal hier nietten koste van anderen onder uit komen. Indien ik deze, 
voor Koch onprettige waarheid, verklaar zie ik hierin ook absoluut geen onsportiviteit 
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of verraad. Indien hij de waarheid in deze zegt, ontheft hij mij van een onverdiende 
smet en straf en toont hij zichzelf tenminste een kerel. Mr. Peters was van plan een ac-
tie tegen Koch in te stellen wegens meineed (in strijd met de waarheid - niet herken-
nen van van Drimmelen). Ik verzocht hem dit voorlopig niet te doen, maar ik verwacht 
dan ook van Koch, in deze voor mij zo belangrijke aangelegenheid, de waarheiden 
niets dan de waarheid]!» 

Hoewel die suggestie zorgvuld ig is vermeden, zou men kunnen denken, 
dat Krom een ont lastende verklar ing voor Koch aanbiedt in ruil voor een 
voor hemzelf ont lastende verklar ing in het geval van Dr immelen. In elk geval 
is duideli jk gezegd, dat Weinreb Koch maar eens ten gunste van Krom moest 
gaan bewerken. 

Verder commentaar achten w i j overbod ig . De stukken spreken voor zich 
zelf. Men zie onze conclusies op blz. 1470,1972 van het Rapport. 

3. Eerste pogingen voor Weinreb iets te bereiken, juli 1945 

Bij de beschri jv ing van het door de PRA in 1945/47 ui tgevoerde onderzoek 
in de zaak-Weinreb en van de activi teiten van Weinrebs verdediger mr. Smi t 
in die periode hebben w i j niet behandeld de pog ingen, die in ju l i 1945 door 
enkele van zijn vr ienden zijn ondernomen o m de behandel ing van zijn zaak 
te bespoedigen. Bij het def ini t ief opbergen van onze dossiers kwamen w i j 
enkele stukken tegen, die de moei te waard l i jken nog kort te noemen. 

Het gaat in de eerste plaats o m een brief van drs. Leon van Creveld aan de 
heer Sprangers, toen verbonden aan de Politieke Opspor ingsdienst (POD, la-
ter PRA) te 's-Gravenhage van 28 ju l i 1945. De feitel i jke inhoud van deze brief 
is in het Rapport meermalen geci teerd '3 . Hier citeren wi j nog aanhef en s lot : 

«Naar aanleiding van een verslag van het bezoek dat de Heer B. Durlacher ongeveer 
tien dagen geleden aan U heeft gebracht, ben ik zo vrij voor het volgende Uw aan-
dacht te vragen. 

Het is mij ter ore gekomen dat de heer Drs. F. Weinreb wordt beschuldigd de aanlei-
ding te zijn geweest van de arrestatie en deportering van verschillende personen. Ik 
wil U bij deze enige gegevens verstrekken die misschien nieuwe gezichtspunten vor-
men bij de beoordeling van deze aangelegenheid.... Voorzover mij bekend had Wein-
reb bij zijn arrestatie belangrijk materiaal bij zich, dat zijn onschuld moest bewijzen, 
maar tevens een basis kan vormen voor het opsporen van vroegere leden der Sicher-
heitspolizei. Door deze emigratieaangelegenheid is Weinreb met deze boeven in aan-
raking geweest en zou hij U belangrijke inlichtingen kunnen verschaffen. 

Ik verzoek U daarom, mede in verband met het algemeen belang, de zaak nauwkeu-
rig en met de meeste spoed te onderzoeken.» 

Drie dagen later, op 31 jul i 1945, schreef de minister van Financiën, prof. 
dr. P. Lieftinck, aan de Mil i taire Commissar is te 's-Gravenhage: 

«Mag ik U hierbij verzoeken Uw invloed te willen aanwenden, opdat de heer F. 
Weinreb, gevangenzittende in de Casuariestraat, aan een spoedig verhoor wordt on-
derworpen. 

Ik zou het zeer op prijs stellen, wanneer U dit zoudt kunnen bevorderen. 
U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite,» 

Uit deze stukken bli jkt, dat eind jul i 1945 door Weinrebs vr ienden getracht 
is het enige te bereiken, dat toen praktisch mogel i jk leek: dat zijn zaak spoe-
dig in onderzoek zou worden genomen. Daartoe bezocht B. Durlacher14 de 
POD, schreef drs. Van Creveld1 5 zijn brief aan de heer Sprangers en interve-
nieerde minister Lieftinck16 bij de Mil i taire Commissar is , die zijn brief door-
zond aan de POD. 

Al deze pogingen haalden echter niets uit. Er waren te veel zaken en te 
wein ig rechercheurs. Pas in oktober werden de rechercheurs Domburg en 
Van Paassen aan de zaak-Weinreb gezet. 

13 Zie Register onder Van Creveld. 
'4 De Weinreb-lijst had het leven van zijn zoon 
gered. Zie Rapport, blz. 423/4. 
15 Weinrebs vertegenwoordiger in Rotterdam, 
zie Rapport, blz. 93-96. 
'6 Prof. Lieftinck kende Weinreb door diens 
werk bij het Nederlands Economisch Instituut 
te Rotterdam. 
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VIII. Errata 

Zoals bij een boek van dergel i jke omvang niet anders te verwachten was, 
is in het Weinreb-rapport een aantal schr i j f fouten bl i jven staan, 
waarvan w i j in de afgelopen jaren een - naar w i j hopen belangri jk - deel ge-
vonden hebben. 

Hieronder volgt een lijst van verbeter ingen. Gewone zetfouten zijn daar-
in niet opgenomen. De lijst beperkt zich tot z instorende fou ten en kleine ver-
beter ingen. Van die laatste zijn enkele op verzoek van betrokkenen aange-
bracht. 

blz. 177 de bovenste regel van de rechterkolom hoort te staan in de ver-
klaring van Frits Koch (par. 4) rechterkolom bovenste regel 

blz. 303 par. 7, regel 5 na «klinken» invoegen: «alleszins»; de woorden «in 
elk geval» verval len 

blz. 420 par. 6, 5de alinea, regel 4 «2-300» moet zijn «3-400» 
blz. 465 regel 2, 6 en 8 «24» moet telkens zijn «25» 
blz. 521 l inkerkolom, citaat regel 9 «broers» moet zijn «broer» 
blz. 661 regel 3 «Krijnen» moet zijn «Peeren» 
blz. 720 rechterkolom, regel 4 «Levie» moet zijn «Lenie» 
blz. 762 par. 4, kop 1ste citaat «1948» moet zijn «1946» 
blz. 764 par. 5, kop 3de citaat «1946» moet zijn «1948» 
blz. 794 5de alinea, regel 5 «eindrapport» moet zijn «eindarrest», Noot 3 

hoofdstuk «77» moet zijn «80» 
blz. 812 noot 19 hoofdstuk «46» moet zijn «48» 
blz. 848 verklar ing Schri jver, laatste regel «indert i jd» moet zijn «inder-

daad» 
blz. 894 onderschri f t «blz. 319» moet zijn «blz. 320» 
blz. 928 noot 3 «joodse» verval t 
blz. 1044 par. «5» moet zijn par. «4» 
blz. 1107 regel 11 v.o. « ru imweg» moet zijn « ruwweg» 
blz. 1167 par. 2, kop 1ste citaat «8 april» moet zijn «18 apri l» 
blz. 1168 l inkerkolom, 2de citaat regel 3 «onderduiken» moet zijn «on-

derduikadres» 
blz. 1344 noot 6 «1945» moet zijn «1946» 
blz. 1398 regel 6 na het 1ste citaat «1947» moet zijn «1946» 
blz. 1428 regel 9 v.o. «meer dan» moet zijn «bijna» 
blz. 1519 2de alinea na het 1ste citaat, regel 1 «'sHofs» moet zijn 

«'s Raads» 
blz. 1573 regel 1 «slachtoffers» moet zijn «offers» 
blz. 1602 laatste alinea, regel 1 «1948» moet zijn «1947» 
blz. 1604 laatste regel «Verzijl» moet zijn «Van Meeuwen» 
blz. 1607 voorlaatste alinea regel 2 «februari» moet zijn «april» 
blz. 1613 midden, vierde regel na «Ten eerste:». Na «begonnen» invoe-

gen «resp. voortgegaan» 
blz. 1632 l inkerkolom, aan het eind van de voorlaatste regel invoegen: 

«13.11.42 Westerbork» 
blz. 1636 l inkerkolom, Henri Edersheim. Na «deportat ie:» invoegen: 

«23.6.43 Scheveningen» rechterkolom, «Findeling» moet zijn «Findling» 
blz. 1640 Iwan E. Hes. De laatste drie regels lu iden: 
«21.4.43 Barneveld (Iwan E. ontv lucht en ondergedoken) v r o u w en kinde-

ren 29.9.43 Westerbork, 4.9.44 Theresienstadt, 8.5.45 bevri jd te Theresien-
s t a d t - w o o n p l a a t s 1976: Den Haag» 

blz. 1660 «Berg Sr., S. van den» moet zijn «Bergh Sr., S. van den». Toege-
voegd word t «1493» 
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Bergh, drs. Siegfried van den «1493» vervalt 
blz. 1661 Boersma, B. «274» vervalt. Toegevoegd wordt «Boersma, 274» 
blz. 1662 Cohen, prof. dir. A. E. «1059, 1062» vervalt. Cohen, prof. dr. D. toe-

voegen: «1059, 1062» 
blz. 1666 Haan, drs. J. M. I. J. de «de» vervalt. 
blz. 1667 Harschel-Blom, Bertina toevoegen: «1578, 1590» Herschel-

Blom, mevr. vervalt 
blz. 1671 Krijnen, mej. vervalt 
blz. 1675 Peeren, Krijna C. Th. toevoegen: «661» 
blz. 1677 Rubinstein, Renate toevoegen: «1486» 
blz. 1678 Schuster, Rosa vervalt 
blz. 16P2 Wang, Jesaja «23» vervalt Wang, Peretz, toevoegen: «23». 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 12355, nr. 4 77 



Samenvatting 

De inhoud van deze Aanvulling op het Weinreb-Rapport laat zich als volgt 
samenvatten. 

Hoofdstuk I. Door Weinrebs raadsman, mr. L. Velleman, zijn vier getuigen 
naar voren gebracht, wier verklaringen twijfel moesten wekken aan de 
conclusies van de hoofdstukken 2 en 37 van het Rapport. Gezien het belang 
van deze hoofdstukken voor het geheel van het Rapport kon dit een ernstige 
zaak lijken. Hoofdstuk 2 behandelt nl. het begin van Weinrebs emigratielijst 
en hoofdstuk 37 de grote verraadzaak-Reinkenstraat. Onze conclusies in 
hoofdstuk 2 zijn, dat Weinreb met zijn eerste lijst is begonnen als een vrije 
fantasie, die niets anders dan bedrog en oplichting van de deelnemers bete-
kende, zodat Weinreb - anders dan het Hof in 1947 veronderstelde - bij het 
begin van zijn actie niet te goeder trouw was. De verraadzaak-Reinkenstraat 
met zijn 26 slachtoffers staat volgens onze conclusies aan het begin van 
Weinrebs werk als V-Mann voor de Sicherheitspolizei. 

Hoofdstuk II. Onze conclusies over het begin van Weinrebs emigratielijst 
berusten vooral op het vaststellen van de datum, waarop de transporten van 
Haagse joden naar de werkverruimingskampen in Noordoost Nederland be-
gonnen. Uit een aantal door ons gevonden documenten uit 1942 blijkt, dat 
de eerste joden uit Den Haag op 1 juni van dat jaar vertrokken naar het kamp 
Ybenheer bij Fochteloo. Eén van mr. Vellemans getuigen, Jozef Wurms, ver-
klaarde echter, dat hij reeds in maart 1942 naar dit kamp was vertrokken en 
gaf daarbij bijzonderheden, die zijn verklaring geloofwaardig leken te ma-
ken. Een samen met mr. Velleman ingesteld nader onderzoek leverde een 
groot aantal nieuwe detailgegevens. Opnieuw kwam vast te staan, dat het 
eerste transport uit Den Haag op 1 juni 1942 was vertrokken. Een brief van de 
getuige Wurms uit 1947 bevestigde, dat hij pas op 3 juli 1942 naar Ybenheer 
was vertrokken. Hij had zich in zijn verklaring ten aanzien van die datum in 
1977 dus vergist, zoals hij zelf ook toegaf. De conclusies van hoofdstuk 2 
van het flapportkonden derhalve volledig gehandhaafd blijven, het bewijs 
werd zelfs aanzienlijk versterkt. 

Hoofdstuk III. Ten aanzien van de verraadzaak-Reinkenstraat werden door 
mr. Velleman twee verklaringen en een dagboek uit 1942 geproduceerd, 
waaruit zou kunnen blijken, dat dit onderduikadres niet door Weinreb was 
verraden, maar door een van dit adres vertrokken onderduiker. Bij de verho-
ren door de Rechter-Commissaris bleken de verklaringen echter al heel wei-
nig overtuigend. Ook het dagboek bleek ten slotte geen overtuigende gege-
vens op te leveren. Het ging kennelijk om geruchten, die in kringen van jo-
denhelpers, die het adres in de Reinkenstraat kenden, na de overval aldaar 
gecirculeerd hadden. Deze - volstrekt begrijpelijke - geruchten kunnen der-
halve het in hoofdstuk 37 gegeven harde bewijsmateriaal, waaruit Weinrebs 
schuld o.i. overtuigend blijkt, niet in twijfel stellen. 

Met deze eerste drie hoofdstukken is de eerste vraag van de Kamercom-
missie beantwoord. 

In hoofdstuk IV bespraken wij naar aanleiding van de tweede vraag van 
de Kamercommissie de brochure van Aad Nuis, waarin deze de conclusies 
van het Rapport- althans ten dele - tracht te weerleggen. Op blz. 66 t/m 69 
van dat hoofdstuk hebben wij reeds een samenvatting van onze opmerkin-
gen over deze brochure gegeven, waarnaar wij hier in eerste instantie ver-
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wijzen. De daar gegeven beoordeling nogmaals samenvattend moeten wij 
zeggen, dat Nuis in niet minder dan zestien maal het Rapport onjuist heeft 
weergegeven en dat hij slechts tot zijn voor Weinreb ontlastende conclusies 
met betrekking tot het door deze gepleegde verraad kon komen doordat hij 
belangrijk bewijsmateriaal negeert. Evenzo negeert hij talrijke voor Weinreb 
belastende hoofdstukken van het Rapport over andere onderwerpen. Ten 
slotte stelden wij vast, dat Nuis' visie op Weinreb sinds 1969 sterk is gewij-
zigd en wel dank zij de inhoud van ons Rapport. Nuis heeft nu begrepen, dat 
Weinreb «ook na de oorlog een fantast is gebleven» en dat sommige van 
zijn verhalen «vrijwel zeker bewust uit de duim gezogen zijn». Desondanks 
blijft Nuis Weinrebs spel met de lijsten als een «verzetsactie» zien. Wij ach-
ten daarom zijn nieuwe visie op Weinreb bij gebrek aan innerlijke samen-
hang niet overtuigend. Met name verbindt Nuis niet de onvermijdelijke con-
sequenties aan het feit, dat Weinreb bij het opzetten van zijn eerste lijst niet 
te goeder trouw was. Als geheel moesten wij derhalve Nuis' kritiek op het 
Rapport als ongefundeerd afwijzen. 

In hoofdstuk V hebben wij naar aanleiding van de derde vraag van de Ka-
mercommissie de vnl. door Weinrebs raadsman mr. Smeets naar voren ge-
brachte bezwaren tegen onze werkwijze besproken. 

Wij stelden hierbij vast: 
- dat wij ons hadden gehouden aan de opdracht van de Minister van On-

derwijs en Wetenschappen van 30 januari 1970. Mr. Smeets' tegengestelde 
opvatting blijkt te berusten op een niet geheel volledige weergave van die 
opdracht in het antwoord van de Minister van Justitie op de vragen van het 
Kamerlid Diepenhorst; 

- dat drs. Weinreb schriftelijk akkoord is gegaan met het door ons voorge-
stelde kader voor het met hem te voeren gesprek, zodat hij zich moeilijk kan 
beklagen over de beperkte omvang van dat gesprek en van de hem ter inza-
ge gegeven stukken. Zulks te meer omdat wij in ons Rapport bij elk behan-
deld onderwerp in de eerste plaats alle door Weinreb daarover gedane me-
dedelingen hebben geciteerd. 

In hoofdstuk VI behandelden wij de kritische opmerkingen van enkele an-
deren, die het Rapport hebben besproken. Gezien de uiteenlopende onder-
werpen waarop deze betrekking hebben, leent dit hoofdstuk zich niet tot het 
geven van een samenvatting. 

In hoofdstuk VII gaven wij enkele op zichzelf niet bijzonder belangrijke 
aanvullende gegevens op enkele hoofdstukken van het Rapportweer. 

De eindconclusie van deze Aanvulling op het Weinreb-Rapport mag ten 
slotte zijn, dat de conclusies van het Rapport geenszins zijn aangetast, noch 
door de feiten, die Weinrebs raadsman mr. Velleman heeft aangevoerd, 
noch door de argumenten van Aad Nuis. 
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