
Duitse grootouders Dullaert waren in Zutphen 

'goed' tijdens oorlog 

  

 Christ'l Dullaert voor de Houtmarkt 63 b-c, waar nu Arte Vita Italiaanse Keukens 

van Lajos Nagy is gevestigd, waar haar grootouders tijdens de oorlog Café De Negro 

runden  
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Door Gert Kramer 

Christ'l Dullaert heeft dankzij Apeldoorner Ruud Kreling de 

'non-enemy-verklaring’ van haar Duitse grootouders, een bewijs 

dat zij zuiver handelden in de oorlog.  

Christ'l Dullaert heeft 'haar’ puzzel gelegd. De geboren 

Zutphense - die in Amsterdam Le Tableau runt, een 

uitzendbureau voor advocaten en notarissen - heeft de 'non-
enemy-verklaring’ van haar opa Hein en oma Mieneke van Beek 

in haar bezit. Een bewijs dat de in Duitsland geboren Van Beeks 

in de Tweede Wereldoorlog 'goed’ waren. 

Zij runden in de oorlogsjaren aan de Zutphense Houtmarkt café 

De Negro, nadat zij in 1938 het Duitse Emmerich waren 
ontvlucht. Want de Van Beeks - die eind jaren tachtig overleden 

- verzetten zich in woord en daad tegen de nazi’s en waren hun 

leven in hun vaderland niet langer zeker. 

https://www.destentor.nl/zutphen/duitse-grootouders-dullaert-waren-in-zutphen-goed-tijdens-oorlog~a113d1249/122799887/
https://www.destentor.nl/zutphen/duitse-grootouders-dullaert-waren-in-zutphen-goed-tijdens-oorlog~a113d1249/122799887/


Mailtje 

Dullaert is veel dank verschuldigd aan Apeldoorner Ruud 

Kreling. Die zocht contact met haar naar aanleiding van een 
verhaal dat deze krant publiceerde in mei 2018. Dullaert: ,,Ruud 

benaderde ruim een maand geleden met een mailtje. Daarna 

hadden we telefonisch contact. Vorige week dinsdag (8 

januari, red.) stuurde hij mij het verlossende mailtje: hij had de 
verklaring gevonden in het Nationaal Archief in Den Haag. 

Ruud is mijn reddende engel, zo zie ik hem wel een beetje.’' 

Dullaert zocht zelf maandenlang vruchteloos naar de non-

enemy-verklaring. ,,Ik wilde koste wat kost aantonen dat mijn 

grootouders deugden. Ze hadden het erg zwaar, in Duitsland 
én in Nederland. Konden het eigenlijk nergens goed doen.’’ 

Moedeloos 

Dullaerts zoektocht schoot maar niet op. ,,Ik werd er op een 

gegeven moment moedeloos van en begon ernstig te twijfelen. 

Wilde bijna het bijltje er bij neergooien. Toen kwam het mailtje 

van Ruud Kreling met de mededeling dat hij mij wel wilde 
helpen bij mijn zoektocht. Ruud is een goede speurder, die 

onder andere onderzoek doet naar de oorlogsmisdaden van de 

Duitse militair Ludwig Heinemann (bijnaam: Het beest van 

Zutphen, red.). Dat een vakman als Ruud mij wilde helpen, 
was een geschenk uit de hemel.’’ 

Onderdelen 

Dat de verklaring werd gevonden in het Nationaal Archief, 

verbaasde Dullaert aanvankelijk. ,,Want daar had ik ook al 

uitgebreid gezocht, zonder resultaat. Ruud vertelde me dat 
bepaalde onderdelen van dat archief pas werden vrijgegeven 

ná mijn zoektocht. En in een van die onderdelen bevond zich de 

non-enemy-verklaring van mijn opa en oma.’’ 

Stuk wijzer 



Dullaert kan het boek over haar grootouders nu sluiten. ,,Ik heb 

precies  gekregen waarnaar ik op zoek was. Ik ben bovendien 

een stuk wijzer geworden. De non-enemy-verklaring gaat over 
de manier waarop iemand in de oorlog vermogen vergaarde. 

Gebeurde dat op een correcte wijze of niet? Ik wist niet dat dat 

het uitgangspunt was van de verklaring. Mijn grootouders 

hebben op een zuivere, eerlijke manier hun geld verdiend en 
dat staat zwart op wit. Dat is meer dan voldoende voor mij.’’ 

Dullaert heeft Kreling nog niet persoonlijk ontmoet. ,,We 
hadden telefonisch contact en mailden regelmatig. Het is de 

bedoeling dat Ruud binnenkort een keer naar Amsterdam 

komt om mij te ontmoeten. Daar kijk ik naar uit. Want ik ben 
hem ontzettend veel dank verschuldigd.’’ 

Helpende hand 

Kreling kwam bij een onderzoek naar de wandaden van 

Heinemann de namen van de grootouders van Christ'l Dullaert 

tegen en besloot haar de helpende hand te reiken. ,,Dat ik 

Christ'l heb kunnen helpen, is een mooie bijvangst.’’ Kreling is 
samen met de Engelsman John Howes bezig aan een boek over 

Heinemann, die in de Tweede Wereldoorlog een spoor van 

ellende achterliet in onder andere de Achterhoek. Heinemann 

werd wegens zijn betrokkenheid bij tenminste veertig moorden 
in 1947 geëxecuteerd. 

Tijdens het onderzoek van Kreling en Howes doken de namen 

Hein en Mieneke van Beek op. Kreling: ,,De Van Beeks wisten 

drie mensen uit het huis van bewaring te redden die op 

Heinemanns dodenlijst stonden. Dat deden zij op een 
gewaagde wijze, door betaling met drank en sigaretten.’’ 

Stevige klus 

Kreling vond de non-enemy-verklaring van de Van Beeks vorige 

week in het Nationaal Archief. ,,Dat was best een stevige klus, 

want de stukken lagen behoorlijk door elkaar. Die zaten in een 



dossier dat halverwege 2018 pas is opengesteld, nádat Christ'l 

het archief had doorzocht. Ik ben blij dat ik haar gelukkig heb 

kunnen maken met mijn vondst. Zij kan een voor haar 
belangrijk deel van haar familiegeschiedenis op een waardige 

manier sluiten.’’ 

 

De non-enemy-verklaring van Hein en Mieneke van Beek, die Ruud Kreling vond in 

het Nationaal Archief. © Ruud Kreling 
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