
NAAR DE KATASTROFE

Ook Arnhemmers zelf, vooral zij die door te werken voor de Mof op de
Geitenkamp mochten blijven wonen I, hebben zich bezoedeld door hun gedu-
peerde medeburgers te beroven.'

Die mede-roof vond plaats in de algemene atmosfeer die de bezetter
en de Wehrmacht in Arnhem hadden doen ontstaan: wie er kwam, nam
maar al te vaak mee wat er voor het grijpen lag. Die sfeer stak ook de
Duitsers aan. Zeker, Seyss-Inquart en de leiding van de Feldwirtschafts-
kommandoswensten dat er geen sprake zou zijn van individuele verrijking
en Seyss-Inquart had verboden waardevolle goederen als kunstvoorwer-
pen en de inhoud van bankkluizen mee te nemen, maar tot controle ter
plaatse kwam het nauwelijks en wat er aan controleurs was, liet zich vaak
meeslepen in de roofacties. De Duitse troepen waren daarmee begonnen
en zij gingen er mee door. Eén 'spitter' zag bij Arnhem een Duitse bunker
waar de tapijten vierdubbeldik lagen met daar bovenop

'een schitterend Engels ameublement: ronde tafel, stoelen, fauteuils, een sofa ...
De jongens vertelden hoe de Unteroffizier er bij was toen de tafel werd 'georga-
niseerd'. Er lag een kleed over en er stond glaswerk op. De jongens waren bezig,
dit voorzichtig elders een plaatsje te geven, maar de Unteroffizier vond dit
overbodig, zwiepte alles in één veeg op de grond en zei maar weer eens: 'Krieg
is! Krieg.' '2

Een kleermaker uit Bussum, óók een 'spitter',

'vertelde hoe een SS-luitenant onder de vloer van een huis 40 zilveren rijksdaal-
ders en 14 gouden herenhorloges had ontdekt en in zij n zak gestoken ... Een
adjudant die met verlof ging, had een aanhangwagen hoog beladen met 'geor-
ganiseerde' meubelen, bedden, een electrische grammofoon enz. Hij had gezegd

I Aanvankelijk werd het gebied benoorden de Schelmseweg niet ontruimd; tot begin
november woonden er ca. achthonderd Arnhemmers in de gebouwtjes van het
Openluchtmuseum. Zij werden er begin november door Nederlandse Waffen-SS'ers
uit verdreven. Hier bleef ook Burgers' Dierenpark in stand (het verloor een groot deel
van de levende have). Later keerde een klein aantal Arnhemmers toch weer naar het
Openluchtmuseum terug.

De Geitenkamp was een volkswijk aan de oostrand van Arnhem die een afgesloten
gebied werd waar zich ca.drieduizend personen konden vestigen, van wie de meesten
overdag in Arnhem werkzaam waren. 'Bronbeek', het tehuis voor bejaarde ex-
militairen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, werd niet geëvacu-
eerd. 2 J. Daarnhouwer: 'Belevenissen in en om Arnhem van 23 oktober tot 29
november 1944' (5 febr. 1945), p. 23 (Doc II-59, a-8).
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