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Het Niod 4 

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 5 

Genocidestudies is een Nederlands instituut voor de 6 

bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de 7 

Holocaust en hedendaagse genociden. Hieronder hebben wij 8 

met de zoekopdracht ‘Zutphen’ zo veel mogelijk interessante 9 

bestanden proberen weer te geven. U kunt ook zelf gaan 10 

onderzoeken wat het Niod over Zutphen in haar enorme archief 11 

heeft opgeslagen. Met deze link komt u  meteen in het archief 12 

over Zutphen. 13 

 14 

Unieke originele verslagen, interviews en dagboeken van leden 15 

van het Verzet, de landelijke Knokploegen (KP-ers), de 16 

Landelijke Org. voor Hulp aan Onderduikers, de Landwacht, 17 

etc. etc. Allen hebben geheel of gedeeltelijk betrekking op 18 

Zutphen. Sommige verslagen zijn moeilijk leesbaar, onze 19 

excuses daarvoor. Maar met enige moeite moet het lukken ze te 20 

lezen.  21 

 22 

 23 

https://www.niod.nl/
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=435&miadt=298&miamount=4&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=Zutphen&miaet=1&mif1=2570723037
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 101 

De volgende teksten zijn qua compositie anders vanwege de digitale optische tekstherkenning 102 
van vrijwel onleesbare teksten 103 

 104 

AFDELING ZUTPHEN 105 



POLITIEKE RECHERCHE 106 

Proces-verbaal contra P.W. Dijkstra  107 

 108 

Naar aanleiding van 109 

ons ingestelde onderzoek, betreffende de gedragingen van 110 

verschillende Landwachters uit Zutphen en waarbij ons is gebleken, dat 111 

ten 112 

aanzien van de inval bij Berends in Eefde, waarbij twee Joden zijn gear113 

resteerd, deze inval een gevolg was van een mededeling van P.W. 114 

Dijkstra aan den Landwacht, hebben wij, 115 

Outjer Keersemaker, wachtmeester der 116 

Rijkspolitie en Gerrit Jan Elders hulp-117 

agent van Politie, beiden tevens onbezoldigd rijksveldwachter en werkz118 

aam bij de Politieke Recherche afdeling Zutphen, een onderzoek is 119 

ingesteld, waarbij ons het volgens is gebleken: 120 

naar aanleiding van een anoniem schrijven is door de Landwachters 121 

J .Ordelman, J.G. Tesink en Hiemstra, allen uit Zutphen, een onderzoek 122 

ingesteld ten huize van W. Lentink, wonende te Zutphen, 123 

Ouderwand 14, naar het voorhanden  124 

hebben van 125 

een radiotoestel. Dit toestel bleek aanwezig te zijn, terwijl Lentink dit oo126 

k voorhanden mocht hebben, 127 

omdat hij voogd was over de zoon was van zijn overleden 128 

broer, genaamd Willen Lentink, welke tot de S.S. was toegetreden.  129 

Nadat dit onderzoek heeft de vrouw van W. 130 

Lentink, genaamd E.G. Lentink- 131 

Dijkstra, zich vervoegd bij den Landwachter Tesink te Zutphen en volge132 

ns diens verklaring aan hem  133 

medegedeeld, dat bij haar broer P.W. Dijkstra, Jan Steenstraat 12 134 

te Zutphen, Jodenmeubelen zouden zijn opgeslagen. 135 

Tesink heeft deze wetenschap doorgegeven aan 136 

Koopmans, Landwachtofficier en Ordelman, Groepscommandant 137 

van de Landwacht en heeft ten huize van P.W. 138 

Dijkstra, Jan Steenstraat 12 te Zutphen, een inval gedaan. Bij deze inval139 

 zijn verschillende Jodengoederen gevonden, in beslag 140 

genomen en weggebracht, welke in dit proces -141 

verbaal nader zullen worden omschreven. Daarna heeft P.W. 142 

Dijkstra tijdens zijn verhoor door de Landwacht Koopmans, Tesink, en 143 

mogelijk een of meer anderen medegedeeld, dat de Joden Hanouwer en 144 



zijn vrouw bij Berends in Eefde waren ondergedoken en dat Van Keulen145 

, wonende  146 

aan de Warnsveldscheweg 44 te 147 

Zutphen, ook met deze Joden in verbinding stond. Op deze mededeling is148 

 door de Landwacht een inval uitgevoerd bij Van Keulen, waarbij 149 

deze gevonden  werd en 150 

gearresteerd, terwijl te zijner huize een schemerlamp van Hanouwer we151 

rd gevonden en in beslag genomen. Van Keulen werd na enige uren 152 

daarop in vrijheid gesteld. Tevens werd 153 

door de Landwacht een inval gedaan bij Berends, E 62 te Eefde, waar H154 

anouwer en zijn vrouw, beiden van Joodse bloede, zijn gevonden 155 

en gearresteerd en met Berends 156 

doorgezonden naar Arnhem, waar zij aan de S.D. zijn over geleverd. Be157 

rends werd na een dag in vrijheid gesteld, maar Hanouwer en 158 

zijn vrouw zijn nimmer teruggekomen en vermoedelijk omgekomen [..].  159 

In verband met het vorenstaande hebben wij, verbalisanten, op 14 160 

Februari 1946 gehoord: Johan Gerrit Tesink, 161 

oud 44 jaar, van beroep winkelier, wonende te Zutphen, 162 

Prins Bernhardlaan 329 lid van de voormalige Landwacht te Zutphen, 163 

thans in bewaring te Harskamp, 164 

die ons desgevraagd verklaarde: "Naar aanleiding van een anoniem 165 

schrijven is een inval gedaan door de Landwacht, waar ik 166 

ook bij tegenwoordig was, bij Lentink, Oudewand 14 te Zutphen. Aldaar167 

 werd een radiotoestel aangetroffen, 168 

maar deze mensen mochten het toestel voorhanden hebben, omdat 169 

naar ik meen hun pleegzoon bij de S.S. was. In 170 

ieder geval waren de papieren in orde. 171 

 172 

Dezelfden dag, 173 

nadat wij des middags bij Lentink een onderzoek naar het radiotoestel h174 

adden ingesteld, is vrouw E.G. Lentink-Dijkstra bij mij 175 

thuis geweest. Daar ik niet thuis was, ben ik kort daarop naar de wonin176 

g van vrouw Lentink gegaan en vroeg haar naar de reden van haar ko177 

mst aan mijn  178 

woning. Ze vroeg, wie haar had aangebracht, waarop ik haar 179 

antwoordde, dit niet te weten. Vrouw Lentink-Dijkstra zeide daarop:  180 

"Dat zal mijn broer wel hebben gedaan. 181 

Als hij mij wil verraden, dan moet hij ook vertellen, dat hij zelf  182 

Jodenmeubelen in huis heeft van Hanouwer, die naast hem woonde. 183 



"Ik heb deze wetenschap medegedeeld aan Ordelman, Groeps command184 

ant van de landwacht te Zutphen en aan Koopmans, 185 

Landwachtofficier uit Arnhem, die toen juist ter plaatse was. 186 

Hierop is dienzelfde avond onder leiding van Koopmans een inval uitge187 

voerd bij Dijkstra, Jan Steenstraat 12 te Zutphen.  188 

Toen hij bij Dijkstra aankwamen, 189 

werd door Koopmans aan Dijkstra medegedeeld, dat hij verraden was e190 

n dat wij de Joden goederen moesten hebben, die hij van Hanouwer in h191 

uis had. 192 

Vanzelfsprekend wisten wij niet, welke goederen Dijkstra precies had. D193 

ijkstra heeft daarna eigendommen den genoemde Jodenmensen aan ons194 

 overhandigd.  195 

Van deze voorwerpen kan ik mij de volgende 196 

herinneren: enige pannen, een tafelkleed, een eetservies, ander porcelei197 

n, enige boeken in prachtband, enige imitatie schilderijen, enkele keulse 198 

potten en wat bakgereedschap. Aan 199 

deze inval hebben Lieverstro, Ordelman, Koppers, Sent, Nistelrooi, W.T. 200 

Klaassen, Bobbink, Visser Sr., 201 

Schut en vermoedelijk Bosveld en Lebbink, allen Landwachters, aan dee202 

lgenomen. De Jodengoederen zijn in beslag genomen en met 203 

handwagens naar het vendelkwartier te Zutphen overgebracht. 204 

Intussen werd Dijkstra verhoord. Ik ben grotendeels bij het verhoor tege205 

nwoordig geweest. Het verhoor werd geleid door Koopmans. Ik was er 206 

bij aanwezig. 207 

Toen Dijkstra aan Koopmans mededeelde, dat bij Van Keulen aan de W208 

arnsveldscheweg te Zutphen 209 

een schemerlamp met aangebouwde rooktafel van Hanouwer aanwezig 210 

was en dat deze Joden zich bij Berends, boerderij De Voort te 211 

Eefde zouden bevinden. Dijkstra heeft deze verklaring vrijwillig afgeleg212 

d èn is door ons niet gedreigd. 213 

Daarop heb ik met Koopmans, Ordelman, Lieverstro, Koppers, 214 

Sent, Nistelrooi, W.J. Klaassen, 215 

Bobbink, Visser Sr. en Schut een inval gedaan bij Berends te Eefde. 216 

Mennink, Landwachter uit Eefde, was hierbij ook tegenwoordig. Bernp217 

as werd daarop, vermoedelijk door Koopmans medegedeeld dat ze wist218 

en, dat  219 

hij Hanouwer en zijn vrouw opgeborgen had 220 

en de zaak verraden was, waarop Berends antwoord de: Dan zal ik U ze221 

ggen waar ze zitten en wees daarop de plaats aan. Het was een kamer b222 

oven op  223 



zolder. 224 

De Jood Hanouwer en zijn vrouw zijn daarop gearresteerd en naar Zut225 

phen gebracht. Ik weet niet of Berends gearresteerd is 226 

Ik ontken, dat ik de zoon van Berends met een revolver heb gedreigd. Ik 227 

ben alleen in de keuken geweest en later boven in de slaapkamer. 228 

Deze verklaring is in concept opgenomen en getekend met J.G. Tesink. 229 

Jan Ordelman oud 40 jaar van beroep winkelier, wonende te Zutphen, 230 

Vischpoortplein 6a, groepscommandant van de voormalige Landwacht 231 

te Zutphen, 232 

thans in bewaring te Harskamp, die ons desgevraagd verklaarde 233 

Ik kreeg destijds van den Landwachter J.G.Tesink de mededeling, dat bi234 

j Dijkstra in de Jan Steenstraat 12 te Zutphen, Jodenmeubelen verborge235 

n waren. De landwachter-236 

officier Koopmans uit Arnhem was op dat moment bij mij. 237 

 238 

Onder leiding van genoemde Koopmans heb ik met enige Landwachters 239 

een onderzoek ingesteld. Hierbij werden de meubels aangetroffen en In 240 

beslag genomen en vervolgens vervoerd naar het voormalige vendelkw241 

artier van de W.A. op de Boomjeswal te Zutphen. 242 

Dijkstra is in zijn woning gehoord en heeft tijdens dit verhoor medegede243 

eld, dat de Joden, genaamd Hanouwer en zijn vrouw, verblijf zouden ho244 

uden bij Berends te Eefde, boerderij ’’De Voort". 245 

Koopmans heeft dit verhoor afgenomen en ik was daarbij niet aanwezig246 

. Ik hoorde dit echter onmiddellijk na het verhoor. Daarop is bij genoem247 

de Berends door de Landwacht bestaande uit Koopmans, 248 

ik,Tesink, en anderen een inval gedaan, waarbij de Joden Hanouwer en249 

 zijn vrouw zijn gearresteerd en via het politiebureau te Zutphen en de 250 

Landwacht te Arnhem naar de SD te Arnhem zijn overgebracht. Bernpa251 

s is gelijktijdig met de Joden overgebracht maar denzelfde dag 252 

door de SD te Arnhem losgelaten. Aan hetgeen ik verklaard heb, is het v253 

olgende voorafgegaan: Bij een 254 

controle, welke overdag geschiedde, van vrijstelling van inlevering van 255 

radiotoestellen, werd ook gecontroleerd bij Lentink, wonende Oudewan256 

d te Zutphen. Het toestel mocht daar aanwezig zijn, daar 257 

een familielid in dienst was bij de S.S. Dienzelfde avond kwam vrouw Le258 

ntink-259 

Dijkstra bij mij thuis en vroeg, of Tesink bij mij was. Ik verklaarde, dat z260 

ulke niet het geval was, maar dat Tesink stellig in zijn woning zou zijn. 261 

Op haar verzoek heb ik Tesink toen opgebeld en hem gezegd, dat vrouw 262 



Lentink-Dijkstra hem wilde spreken. Wat zij met Tesink 263 

behandeld heeft, weet ik niet. Een of meer dagen later (het kan 264 

ook denzelfde dag zijn geweest),dat weet ik niet meer bleek mij, dat zij T265 

esink had medegedeeld, dat bij haar broer Dijkstra in de Jan Steenstraa266 

t te 267 

Zutphen meubelen in huis waren van Joodse familie Hanouwer. Dit deel268 

de Tesink aan Koopmans en mij mede. Direct na deze mededeling is in 269 

opdracht van Koopmans en onder zijn leiding een onderzoek ingesteld b270 

ij Dijkstra. Toen wij bij Dijkstra in de Jan Steenstraat te Zutphen aan -271 

 kwamen, werd door Koopmans aan Dijkstra medegedeeld, dat hij verr272 

aden was en dat wij de Jodengoederen moesten hebben, die hij in huis 273 

had van Hanouwer. Vanzelfsprekend wisten wij niet, welke goederen Di274 

jkstra precies had. Dijkstra heeft daarna al de eigendommen der 275 

genoemde Jodenmensen aan ons overhandigd. Hoewel ik zelf niet bij he276 

t verhoor van Dijkstra tegenwoordig was, (ik bevond mij met juffrouw 277 

Dijkstra in de kamer), weet ik dat Dijkstra heeft verklaard, dat van 278 

Keulen aan de Warnsveldscheweg te Zutphen een schemerlamp met aan279 

gebouwde rooktafel van Hanouwer in zijn woning had en dat de Joden 280 

zich bij Berends boerderij ”De Voort” te Eefde zouden bevinden. Dit hoor281 

de ik direct na zijn mededeling. Ingevolge deze uitlatingen is een 282 

onderzoek ingesteld in de woning van Van Keulen, waarbij bleek, dat de283 

 schemerlamp daar inderdaad aanwezig was. Van Keulen, die door 284 

ons tijdelijk is gearresteerd, werd in vrijheid gesteld, onder voorwaarde285 

, dat hij deze lamp den volgenden dag bij mij thuis zou deponeren, 286 

waaraan hij heeft voldaan. Van mijn woning is de lamp overgebracht n287 

aar het Landwachtkwartier te Zutphen. Het is niet waar, dat de vrouw 288 

Lentink-289 

Dijkstra bij mij haar broer zou hebben aangebracht. Zij is wel degelijk b290 

ij Tesink geweest. 291 

”Deze verklaring is in concept opgenomen en getekend met J. Ordelman. 292 

 293 

Op 23 April 1946 is door ons gehoord: Elisabeth Grietje Dijkstra, 294 

oud 50 jaar, zonder beroep, huisvrouw van Willem Lentink, 295 

wonende te Zutphen, Oudewand 14, die ons desgevraagd verklaarde: 296 

”Van November 1941 tot Mei 1942 hebben mijn broer P.W.Dijkstra en zij297 

n vrouw bij mij ingewoond. Zij woonden boven en hadden de 298 

rest van hun meubels in een lege kamer geplaatst. In Mei 1942 hebben z299 

e de woning in de Jan Steenstraat 12 te Zutphen betrokken. 300 

Wij gingen aanvankelijk goed met elkaar om en we kwamen geregeld bi301 



j elkaar op visite. Ik wist eerst niet, dat mijn broer Jodengoederen 302 

in zijn woning had. Op zekere keer was ik bij mijn schoonzuster (A.I.Dij303 

kstra- v.d.Graaf). Deze had een half manteltje van fluweel aan of pluche 304 

ouderwers model en bood mij dat aan. Ik vroeg hoe zij daar aan kwam, 305 

waarop mijn schoonzuster zeide."Dat is van die Jodin, maar je moet 306 

niet smoezen, want het tafelkleed is er ook van. Ik begreep toen direct, d307 

at die Jodin vrouw Hanóuwer was, omdat mijn broer en zijn vrouw 308 

met die Jodenmensen omgang hadden gehad. Ik heb het manteltje niet a309 

angenomen. Daar zijn geen woorden over gevallen en daaruit is 310 

ook geen verwijderen ontstaan. De verwijdering is mijns inziens eerder 311 

gekomen, doordat mijn broer niet meer naar de radio kon komen 312 

luisteren. Daar hij altijl op denzelfde tijd kwam, waren wij bang, dat het313 

 in de gaten liep. waarna mijn man het radiotoestel niet meer gebruikte. 314 

Nadat mijn broer niet meer bij ons kon luisteren, ging hij naar Van Keul315 

en aan de Warnsveldscheweg te Zutphen en werd daar het nieuws 316 

gewaar, dat door de radio werd uitgezonden. Dit vernam ik uit gesprek317 

ken met mijn broer. Hoofdzake;ijk door de hatelijke houding van mijn 318 

schoonzuster is de verhouding tussen ons steeds slechter geworden. In d319 

e zomer van 1944, vermoedelijk in de maand Augustus, den  320 

juisten datum weet ik niet meer, kreeg ik bezoek van den Landwachters 321 

Ordelman, Tesink, en Hiemstra. Ze stelden een onderzoek in naar 322 

ons radiotoestel, dat wij achter voorhanden mochten hebben, omdat onz323 

e neef Willem Lentink bij de S.S. was en mijn man voogd over hem was. 324 

Ik was nieuwsgierig, wie mij had aangebracht en ik 325 

verdacht daar mijn broer van. Dienzelfde avond ben ik naar de woning 326 

van den landwachter Tesink te Zutphen gegaan. 327 

Deze was echter niet thuis en kwam circa 21.30 uur met Ordelman en Hi328 

emstra bij mij thuis en vroeg, wat ik had. Ik heb aan Tesink gevraagd, 329 

wie ons had aangebracht en of mijn broer dat was geweest. Tesink verkl330 

aarde:"Ik zeg geen ja en nee zeg ik ook niet.” Daarop zijn Tesink 331 

en de beide andere Landwwachters vertrokken. Ik meende niet anders, 332 

of mijn broer had mij verraden en ik vond dat gemeen. De volgende 333 

dag ben ik des middags direct na het eten naar Ordelman gestapt en he334 

b deze in zijn winkel gesproken. Ik heb Ordelman gezegd, dat mijn 335 

broer Jodengoederen in huis had en dat mijn broer bij Van Keulen naar 336 

de radio ging luisteren. Ordelman zeide daarop : ,Het is goed, 337 

waarna ik ben weggegaan, Ik begrijp heel goed, dat het niet alleen verk338 

eerd van mij was om deze feiten aan Ordelman, destijds groepscomman339 

dant 340 

van de Landwacht te Zutphen bekend te maken, maar dat ik daarmede t341 



evens anderen, in dit geval mijn 342 

broer en Van Keulen in gevaar bracht, daar ik wel kon nagaan dat de L343 

andwacht deze gegevens uit zou buiten, De reden van deze daad, 344 

waar ik thans veel spijt van heb, is dat ik mijn broer er van verdacht, da345 

t hij mij ook had aangebracht. Ik heb het meer gedaan in een opwelling 346 

van drift en ik was op dat tijdstip erg verbitterd op mijn broer. Ik heb va347 

n mensen gehoord, dat de Landwacht een inval had gedaan bij mijn 348 

broer en ik vond dat verschrikkerlijk en heb daar veel verdriet van geha349 

d. Nadien tijd heb ik als het ware in een hel geleefd en elk moment 350 

dacht ik, dat mijn verraad uit zou komen. Ik gevoel mij thans opgelucht 351 

en zal mijn straf geduldig dragen. Ik vind het verschrikkelijk, dat de Joo352 

dse mensen  353 

Hanouwer en zijn vrouw na de inval bij mijn broer bij iemand bij Eefde.354 

 (zo ik later hoorde) 355 

zijn gearresteerd en weggevoerd, maar ik heb deze mensen niet verrade356 

n. De plaats waar zij zich bevonden, was mijn niet bekend en 357 

bovendien heb ik, zoals eerder verklaard, alleen mijn broer willen treffe358 

n”. 359 

Het was mij niet bekend, welke Jodengoederen mijn broer in zijn wonin360 

g had. Alleen wist ik, dat hij een tafelkleed had, hetgeen mijn schoonzust361 

er  362 

mij eens had verteld en ik verkeerde in de veronderstelling, dat hij dan o363 

ok wel meer goedern van de Joden zou hebben. De bewering van mijn  364 

broer, dat ik het precies geweten had, is onjuist.”  365 

 Deze verklaring is in het proces-verbaal contra deze E.G. Lentink -366 

Dijkstra ondertekend met E.G. Dijkstra.  367 

 368 

Op 25 April 1946 is door ons te Zutphen 369 

gehoord: Arnoldus Gerardus Van Keulen. oud 54 jaar, van beroep 370 

onderwijzer, wonende  371 

te Zutphen, Warnsveldscheweg 44, die ons desgevraagd verklaarde:  372 

"Sedert 1939 had ik vriendschappelijken omgang met de familie C. 373 

Hanouwer, wonende te 374 

Zutphen. Omstreeks Septenber 1942 voelden zij zich hun leven bedreigd 375 

door de Duitsers. Ze zijn toen 376 

ongeveer acht dagen bij mij thuis geweest, namelijk Hanouwer en zijn v377 

rouw en toen bij Berends te Eefde ondergedoken.  378 

Gedurende die tijd, dat Hanouwer en zijn vrouw bij Berends waren ond379 

ergedoken, heb ik hun vaak bezocht, waarbij ik wel eens pakjes  380 



meenam van Dijkstra uit Zutphen, die buren waren van Hanouwer en g381 

oederen van hun in bewaring hadden. Omstreeks Augustus  382 

1944, de juiste datum weet ik niet meer op een Vrijdagsnacht omstreeks 383 

23.45 uur, kreeg ik een inval van de Landwacht.  384 

Hierbij waren tegenwoordig Lieverstro, Bosveld en een mij onbekende a385 

gent van politie. Toen zij binnengedrongen waren,  386 

kreeg ik eerst de indruk, dat ze naar familie Hanouwer zochten. Ze vond387 

en echter niets. Blijkens een uitlating van één der Landwachters  388 

zochten ze ook 389 

radiotoestellen. Ik had geen toestel in huis, zodat ook dit onderzoek niets390 

 opleverde. Daarna werd ik gearresteerd  391 

en meegenomen naar de woning van Dijkstra in de Jan Steenstraat te 392 

Zutphen, waar ik zag, dat eigendommen van Hanouwer, waarvan ik wi393 

st, dat die in de woning van Dijkstra opgeborgen lagen,  394 

op enige handwagens werden geladen en weggebracht. Toen wist ik wel395 

 zeker, dat het om de familie Hanouwer ging.  396 

Na ongeveer een uur bij Dijkstra vast te zijn gehouden, werd ik naar het397 

 de marechausseekazerne alhier overgebracht.  398 

Kort daarna werd ik naar het politiebureau alhier vervoerd. 399 

Toen ik daar enige tijd had vertoefd, kwamen Tesink, 400 

Ordelman, Hiemstra en nog enkele mij onbekende personen binnen, die 401 

zoals mij later bleek, Hanouwer, zijn vrouw en Beranpas als  402 

arrestanten hadden meegebracht. Mij werd toen gevraagd, welke meub403 

els ik van Hanouwer in huis Had. Hoewel ik aanvankelijk  404 

ontkende, iets van deze mensen in huis te hebben, wisten de Landwachte405 

rs mij echter te vertellen, dat ik een schemerlamp  406 

van Hanouwer in mijn voorkamer had. Onder woorwaarde, dat ik de la407 

mp de volgende dag bij Ordelman zou brengen ben ik vrijgelaten.'  408 

Ik heb de volgende dag de lamp bij Ordelman aan huis bracht, Ik heb ve409 

rder geen nadelige gevolgen ondervonden van deze inval.  410 

Ik heb Dijkstra steeds vertrouwd en hij heeft Hanouwer en diens vrouw,411 

 zoals gezegd, meerdere malen via mij een pakje doen toekomen.”  412 

Deze verklaringen is in concept opgenomen en getekend met A.G.van Ke413 

ulen. 414 

 415 

Op 13 Februari zijn door ons gehoord: : Hendrik Jan Berends, 416 

oud 25 jaar, landbouwer van beroep, wonende te Eefde, E 620, 417 

Gemeente Gorssel, die ons desgevraagd verklaarde:“Omstreeks August418 

us 1944, de juiste datum weet ik niet meer opeen nacht plus minus 1.00 419 



uur,  420 

kregen mijn ouders wonende te Eefde, E 620, een inval van de Landwac421 

ht uit Zutphen. Hierbij waren  422 

tegenwoordig: Tesink, Ordelman, Hiemstra, Koppers, Sent, 423 

W.J. KIaassen, 424 

Meenink (uit Eefde) en nog verschillende andere mij onbekende Landwa425 

chters. Ordelman had mijns inzien de leiding van deze inval. Aangezien  426 

wij verschillende evacuees en 427 

enkele Joden herbergden, sliep ik des nachts in de koestal. Ik wilde mij t428 

erstond naar de keuken begeven, toen ik  429 

die bedoelde nacht een hevig lawaai hoorde, maar ik kreeg daar geen ge430 

legenheid meer voor doordat Tesink voor de deur van de koestal post va431 

tte, mij  432 

met een revolver dreigde en mij zodoende belette, de stal te verlaten Lat433 

er stond Tesink toe, dat ik mij bij de familie leden voegde.  434 

In de tijd, dat ik in de koestal moest wachten, heb ik driemaal horen schi435 

eten. Toen ik in de keuken kwam, stonden bij ons de 436 

ondergedoken Joden reeds onder arrest van de Landwachters. De Jode437 

n waren Hanouwer en zijn echtgenoste. Juffrouw Hanouwer  438 

had zich in pols gesneden 439 

[..],waardoor de landwachters de hulp van Dokter Beekhuis uit Eefde in440 

riepen. Juffrouw Hanouwer zeide tegen Ordelman,  441 

hoe hij er toe gekomen was hun te arresteren, dat zij eerder goede vrien442 

den van elkaar waren [..]. Ordelman antwoordde, dat hij dat  443 

doen moest, omdat hij zijn plicht moest vervullen tegen over duizenden 444 

kameraden [..]. Mijn vader kan omtrent bovenstaande meer  445 

verklaren. Wel kan ik nog mededelen, dat Hanouwer, zijn echtgenote en446 

 mijn vader naar Zutphen zijn overgebracht! "  447 

Deze verklaring is in concept opgenomen en getekend met H.J. Berends. 448 

 449 

Gerrit Jan Berends, 450 

oud 54 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Eefde, E 620, die ons d451 

esgevraagd verklaarde:  452 

"In September 1942 kreeg ik twee Joden, namelijk Carel Hanouwer en zi453 

jn echtgenote Glara Cohen bij mij thuis om onder te duiken,  454 

daar zij voor de Duitsers niet meer veilig waren. Toen zij enige tijd bij o455 

ns waren, kwam hun oude buurman, 456 

genaamd Van Keulen, wonende te Zutphen, 457 

Warnsveldscheweg, de ondergedoken Joden wel eens bezoeken. Of een z458 

ekere Dijkstra uit Zutphen ook wist, dat ik die mensen bij mij  459 



herbergde, weet hij niet. Omstreeks Augustus 1944,op een zekere nacht t460 

egen 1.00 uur, toen bij ons alles reeds te ruste was, werd ik  461 

gewekt.door een hevig getrap tegen de deur van mijn woning. Toen ik g462 

ing kijken wat er aan de hand was, zag ik verschillende  463 

Landwachters (bij maanlicht was dit waar te nemen), 464 

die het huis omsingeld hadden. Ik ging naar de deur en vroeg, wat zij wi465 

lden.  466 

Ik kreeg ten antwoord, dat zij de familie Hanouwer op wilden halen en 467 

als ik de deur niet spoedig opendeed, zouden zij haar intrappen. 468 

Eerst heb ik mij aangekleed, waarna ik de deur opende. De landwachter469 

s drongen toen mijn woning binnen. Hierbij waren tegenwoordig:  470 

Tesink, Ordelman, Hiemstra en nog mij onbekende personen. 471 

Meteen dat Tesink en Hiemstra binnen kwamen, schoten zij ieder met ee472 

n revolver langs mijn hoofd, blijkbaar om mij schrik aan te jagen.  473 

Ordelman hield mij een revolver voor het hoofd waarop hij beval: “Han474 

ds omhoog en geef ondergedoken Joden». Ordelman en Tesink  475 

vertelden mij, dat zij een mooie woonplaats, huis enz. voor de Joden had476 

den, waar zij vrij 477 

konden wonen en dat ik dan geen risico liep. Het was wel in een kamp, 478 

maar daar was het beter voor hen.  479 

Terwijl Tesink en Hiemstra mij aan de praat hielden, gingen de andere 480 

drie personen het huis doorzoeken. Zij vonden boven 481 

het bed waar de Joden geslapen hadden. Op hetzelfde tijdstip zei ieman482 

d, die buiten stond: 483 

"Bernpas, vertel maar, waar de Joden zijn want we zijn bij Van Keulen 484 

en Dijkstra geweest en jij bent verraden, dat Hanouwer en  485 

zijn echtgenote hier ondergedoken zijn." 486 

 487 

Ik ben toen naar boven gegaan, waarbij Ordelman mij met een revolver488 

 bedreigde en mij zodoende dwong te zeggen, waar de Joden  489 

zaten Ordelman zag direct een deur, waar enig hooi voor lag en vroeg, 490 

wat dat was en opende die deur. Hij zag toen, dat de Joden daar  491 

aanwezig waren, waarbij hij dreigde te zullen schieten, als zij niet aanst492 

onds te voorschijn kwamen. Ik ben toen met de Joden en  493 

Ordelman naar beneden gegaan, waarbij ik zag, dat meerdere Landwa494 

chters binnen waren, o.a. Mennink en Hendriks. Ordelman was  495 

de absolute leider van deze troep. Mevrouw Hanouwer heeft zich deze g496 

elegenheid in haar pols gesneden, waarvoor de ontboden  497 

geneesheer Dr. 498 



Beekhuis geneeskundige hulp heeft verleend. Ik ben toen met beide Jode499 

n gearresteerd en via het politiebureau te Zutphen overgebracht  500 

naar het Huis van Bewaring te Arnhem, waar wij werden door gefouille501 

erd door een zekere Slijkhuis uit Brummen, die Hanouwer bij  502 

deze gelegehheid een klap in het gezicht gaf. 503 

Daana werden wij naar de SD te Arnhem gebracht. Wij werden daar 504 

eerst gehoord door twee Duitsers (officieren). Na enige verhoren door 505 

verschillende mensen werd ik heengezonden, terwijl Hanouwer en zijn v506 

rouw in het Huis van Bewaring werden ingesloten. Van Hanouwer 507 

ontving ik f 12.- (twaalf gulden) per week vergoedig voor huisvesting, w508 

at later door hem zelf is verhoogd tot f. 20.- 509 

twintig gulden). Dit geld werd door bemiddeling van den heer Van Keul510 

en gebracht. De Joden heb ik gehuisvest om hen te helpen en niet om  511 

er financieel beter van te worden. Hanouwer en zijn vrouw zijn niet mee512 

r terug gekomen."  513 

Deze verklaring is in concept opgenomen en getekend met G.J. Berends. 514 

 515 

Tenslotte is door ons op 7 Mei 19 6 gehoord den verdachte: Pieter Wille516 

m Dijkstra, geboren te Vlissingen, 517 

7 Juni 1885, zonder beroep (gepensioneerd machinist), wonende te Dord518 

recht, Cornelis de Witstraat 26, die ons desgevraagd verklaarde: 519 

"In de maand September 1942 had mijn buurman Hanouwer, die van Jo520 

odse bloede was, het plan onder te duiken. Hij vroeg mij, of ik genegen 521 

was wat huisboedel op te bergen en voor hem te bewaren. 522 

Ik heb toen voor hem in mijn woning geplaatst: een éénpersoons ledika523 

nt met bed en peluw en een kussen, enige pannen, een tafelkleed,  524 

een eetservies, veel andere porcelein, een kist met lapjes goed, enige boe525 

ken in prachtband, enige imitatie schilderijen, 17 flessen weck  526 

met groenten en fruit, enkele keulse potten, een grote ligstoel en wat bak527 

gereedschap. Nadat wij deze goederen van de familie Hanouwer  528 

hadden ontvangen, zijn ze ondergedoken. De plaats was mij aanvankelij529 

k onbekend, maar kort voor hun arrestatie hoorde ik van Van Keulen  530 

de naam Berends, waaruit ik opmaakte, dat ze daar wel zouden verblijv531 

en. Gedurende die tijd, dat deze mensen ondergedoken waren,  532 

heb ben wij (mijn vrouw en ik) door tussenkomst van den heer Van Keul533 

en, Warnsveldscheweg te Zutphen, geregeld pakjes met versnaperingen  534 

doen toekomen. Dit ging goed tot September 1944. In de maand August535 

us of September 1944, de juiste datum weet ik niet meer, werd des  536 

avonds omstreeks 22.15 uur ten huize gebeld en kreeg ik een inval van d537 

e Landwacht. Van deze Landwachters herkende ik Ordelman, Tesink,  538 



Thomassen, Van der Linde, Bosveld terwijl de rest mij onbekend was. Zi539 

j waren in totaal met ongeveer 16 personen, waarvan Ordelman de  540 

leiding had, terwijl Tesink tegen mij zeer bruut optrad. Hij bedreigde mi541 

j met zijn revolver. Bijna alle Landwachters waren in 542 

uniform gekleed met een jachtgeweer bewapend, terwijl Tesink en nog é543 

én of meer anderen in burger waren gekleed. 544 

Toen de Landwachters binnen waren en gevraagd hadden naar de Jode545 

ngoederen van Hanouwer en zij opnoemden een ledikant, enige boe -546 

 ken en een tafelkleed, heb ik hun die goederen moeten geven. Ik heb de r547 

est van de eigendommen van Hanouwer, welke op de zolder  548 

stonden, ook aan de 549 

Landwachters gegeven. Nadat de goederen waren opgeladen ben ik ve 550 

hoord door Tesink en nog een burger. Tijdens dat verhoor werd  551 

ik door Tesink met een revolver bedreigd, terwijl ook een gummistok op 552 

de tafel lag. Ik ben niet mishandeld. Dit verhoor werd  553 

met druk uitgeoefend en ik heb toen aan Tesink en de andere persoon m554 

edegedeeld dat de Joden Hanouwer en vrouw bij  555 

Berends in Eefde zaten en dat Van Keulen daarmede in connectie stond. 556 

Ik heb niet medegedeeld, dat Van Keulen een schemerlamp van  557 

Hanouwer had. Na mijn mededeling van de verblijfplaatsen der Joden z558 

ijn Tesink, Ordelman, en een stel andere Landwachters direct  559 

vertrokken. Een paar man bleven bij mij voor bewaking achter. Later h560 

oorde ik, dat Hanouwer en zijn vrouw bij Berends waren  561 

gearresteerd door de landwacht. 562 

Ik vond dit verschrikkelijk. Ik heb deze mensen niet opzettelijk verraden,563 

 maar heb dit in mijn angst en zenuwachtigheid  564 

gedaan, een gevolg op de bedreigingen van Tesink."  565 

De verklaring is in concept opgenomen en getekend met P.W. Dijkstra. 566 

 567 

Wij, verbalisanten, voegen hieraan toe:  568 

Bij controle op het gemeentehuis te Zutphen, afdeling Burgelijkestand is 569 

ons gebleken, dat de gearresteerde Joodse mensen zijn genaamd: 570 

Carel Hanouwer, geboren te Zutphen, 27 november 1880, van beroep ve571 

ekoopman en Clara Cohen, geboren te Valburg 572 

(G), 26 November 1892 , zonder beroep, huisvrouw van Carel Hanouwe573 

r , beiden gewoond hebbende te Zutphen,  574 

Jan Steenstraat 10.  575 

Daar volgens de Duitse bepalingen in 1942 de Joden moesten worden ui576 

tgeschreven  [, zijn deze mensen op 10 December 1942 te Zutphen  577 

uitgesclireven met onbekende verblijfplaats. Zodoende is te Zutphen van578 



 deze mensen zeer waarschijnlijk geen officiële  579 

overlijdensbericht binnengekomen 580 

 De in dit procesverbaal genoemden Landwachtofficier Koopmans is nie581 

t gehoord kunnen worden, daar zijn verblijfplaats onbekend is.  582 

Naar de voormalige hoofdschaarleider H.E.G. 583 

Poelman, geïnterneerd in het Kamp "Vosseveld" te Winterswijk mij, eers584 

te relatant, mededeelde, was destijds op de Landwacht  585 

bericht binnengekomen, dat deze Koopmans zichzelf zou hebben doodge586 

schoten.  587 

Contra E.G. Lentink-Dijkstra is door ons in een afzonderlijk  588 

procesverbaal opgemaakt onder nummer 1342, 589 

dd.30 April 1946. Waarvan door ons op ambtseed is opgemaak dit proc590 

es-verbaal gesloten en getekend te Zutphen, 24 Mei 1945. 591 

 592 

GEZIEN: De chef van de Politieke Recherche Groep Zutphen: 593 

w.g. J. Vos, w.g. O. Keersemaker en w.g. G.J. Elders. 594 
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