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Stolpersteine – Daalsedwarsweg 25 (Joseph en Alida Jacob) 
 

Joseph Jacob (geb. 4 februari 1904) 

Alida Jacob (geb. 16 mei 1926) 

 

Nieuwe versie, 13 april 2023 

Onderstaand artikel schreven we omdat bij dit pand op 18 november 2022 Stolpersteine 

werden gelegd die herinneren aan de vervolgingen waaraan de bewoners blootstonden. We 

maakten bij het schrijven van dit artikel met liefde gebruik van de herinneringen, ons 

doorverteld door dochter Janny en zoon Jos van Joseph en Alberta, en van beeldmateriaal 

dat zij ons ter inzage gaven. Auteurs: Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan. 

 

De vader van Joseph Jacob werkte bij de Spoorwegen, daarom verhuisde hij met zijn vrouw 

Aaltje Valk en hun kinderen vaak. In mei 1920 gingen ze van Venlo naar Nijmegen, de 

zestienjarige Joseph voegt zich enkele maanden later bij hen, helemaal vanuit het verre 

Wildervank. Waarschijnlijk had hij daar een tijdje gewoond bij familie van zijn moeder. 

Joseph was 16 jaar eerder geboren in Emmerich, omdat zijn vader toen daarheen was 

overgeplaatst door de spoorwegmaatschappij waarvoor die toen als hoofdconducteur 

werkte.1 

 

We weten niet precies wanneer, maar toen Joseph een jaar of 20 was leerde hij Frederika 

Barend uit Amsterdam kennen. Ze trouwden in februari 1926, gingen wonen in Nijmegen 

op de Willemsweg en daarna nog op Molenstraat 65A, waar hun dochter Alida op 16 mei 

1926 werd geboren. Frederika overleed echter kort na de geboorte van Alida, op 28 juni 

1926, nog maar twintig jaar oud, waarschijnlijk als gevolg van TBC. 

 

  
Joseph Jacob  

 
1 Wij denken dat hij werkte bij de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS).  
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Even nog blijft Alida bij haar vader op de Willemsweg wonen, maar dan wordt besloten haar 

naar Frederika’s broer te brengen, David Barend, en zijn vrouw Rosetta Mendels, die in 1922 

waren getrouwd en in Arnhem woonden. Met hen verhuisde Alida later naar Hilversum, 

weer naar Arnhem en ten slotte naar Haarlem. 

 

Kort na de Duitse inval in 1940, op 15 mei, deden David en Rosetta, maar ook Alida en een 

huisgenoot en vriend, Andries Stodel, in hun huis aan de Garenkokerskade 90 in Haarlem 

een zelfmoordpoging door gasverstikking: David en hun vriend Andries stierven. Zij beseften 

maar al te goed welke gevolgen de Duitse inval voor hen als Joden zou hebben. Bij Alida en 

haar adoptiemoeder mislukte de poging. Met Rosetta verhuisde Alida twee weken later 

eerst naar Amsterdam en daarna naar Hilversum. In januari 1942 overleed Rosetta Mendels 

daar alsnog, “na een langdurig lijden” – mogelijk toch ten gevolge van de zelfmoordpoging 

enkele jaren eerder of wellicht als gevolg van een nieuwe poging. Toen stond de 

vijftienjarige Alida er alleen voor. 

 

          
Links: Rosetta (foto site JM); rechts Joods Weekblad 30 januari 1942, rouwannonce van Rosetta. 

 

 
Persoonskaart Amsterdam van Alida 
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Intussen was haar vader Joseph Jacob in mei 1928 hertrouwd met Alberta van den Bosch 

(Nijmegen, 27 februari 1906). De ouders van Joseph en zijn broers en zussen gingen in 1929 

weer weg uit Nijmegen maar hij en Alberta bleven er wonen in steeds weer andere 

woningen, wel elf na hun huwelijk tot aan 1941. Joseph handelde onder andere in 

schilderijlijsten. Zijn zaak ging in 1934 failliet, maar waarschijnlijk begon hij daarna opnieuw. 

Alberta en Joseph kregen samen zes kinderen. Leo was de oudste, erna kwamen Johanna 

(Janny), Ali, Trees, Joseph (Jos) en in 1941 nog Petrus, later Piet en ook wel Pierre genoemd.  

 

 
Trouwfoto van Joseph en Alberta, 14 mei 1928 

 

Alida terug naar haar vader in Nijmegen  
 

De vijftienjarige Alida stond er dus alleen voor en keerde in februari 1942 terug naar haar 

vader in Nijmegen, die toen werkte als handelsagent in lijsten en schilderijen. Hij woonde 

met zijn nieuwe gezin en zes kinderen inmiddels op Daalsedwarsweg 25. Alida kwam toen 
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uit een Joods gezin feitelijk in een wildvreemd katholiek gezin terecht. Ze had haar 

pleegouders verloren en haar vader, haar nieuwe moeder, zusjes en broertjes niet of 

nauwelijks gezien. Omdat het hele gezin katholiek was, inclusief haar vader, wilde Alida 

wellicht geen uitzondering vormen en zich ook katholiek laten dopen. Misschien ook werd 

verondersteld dat dit enige bescherming zou bieden – achteraf gezien niet terecht. Haar 

‘halfzus’ Janny herinnert zich dat ze ‘s zondagsmiddags altijd met haar de Daalseweg 

overstak naar de Dominicanenstraat, op weg naar de pastorie bij de Maria Geboortekerk 

aan de Berg en Dalseweg, waar Alida catechismusles kreeg om zich voor te bereiden op haar 

doop.2   

 

 
Alida met haar vader en nieuwe moeder 

 

Ook herinnert ze zich dat Alida bij de Joodse familie Beem ging helpen in de huishouding, 

die op de Berg en Dalseweg boven een bakkerij woonden.3  

 

 
2 Janny Schinkel-Jacob (gesprek op 16 november 2022). 
3 Het moet dan gaan om banketbakkerij Koper. Op nummer 84 woonden Isidoor Beem, Ella de Beer 

en hun beide kinderen, Hans en Miriam. Ook zij gingen op 8 april 1943 van Nijmegen naar Kamp 

Vught, waarschijnlijk met dezelfde trein. Ella schrijft vanuit Kamp Westerbork een briefkaart aan 

vrienden in Nijmegen. Deze staat geannoteerd op deze site.  
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Woningkaart Daalsedwarsweg 25, waar het gezin Jacob tussen oktober 1939 en 1943 woonde, in 1943 moesten 

zij het pand verlaten. Na hun ‘vertrek’ komt er het gezin Kropman wonen, dat er kort na de bevrijding weer uit 

gaat en in 1950 naar Sydney vertrekt. 

 

Haar vader stond bij de verplichte registratie in 1941 in Nijmegen als ‘J’ (‘voljood’) 

geregistreerd, zijn kinderen uit zijn huwelijk met de niet-Joodse Alberta – Leo (1929), 

Johanna (1930), Ali (1934), Theresia (1936) en Joseph (1939) – als ‘GI’ (‘gemischt ersten 

Grades’). Korte tijd later moesten zij hun zoon Piet aanmelden (1941). Joseph gold in de 

fascistische ideologie als ‘gemengd gehuwd’ en was met dit kenmerk voorlopig gevrijwaard 

voor deportatie. In september 1942 liet hij zich als zodanig bij de gemeente Nijmegen 

registreren. Op zijn persoonskaart werd vermeld: “vr. Ned. Arisch. Verklaring vaststelling 

gemengd huwelijk nr. 15904.”  

 

  
Registratie 1941. De RKSP-burgemeester Steinweg tekent. Links: vader Joseph, helemaal rechts: zoon Joseph 
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Persoonsbewijs van Joseph Jacob. J-stempel en: “bis auf Weiteres vom Arbeitseinsatz freigestellt”, stempel per 

1 oktober 1942. Ook stempels gezet in Elst en in Nieuwenhove in België, dus na de bevrijding. 

 

Iets daarvoor, in juli 1942, had de gemeente Nijmegen de up-to-date registratielijsten 

verzonden aan de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, lijsten die wij in ons onderzoek 

‘burgemeesterslijsten’ noemen. Deze lijsten vormen de administratieve basis voor de 

arrestaties die vanaf begin juli 1942 overal in Nederland werden georganiseerd. Alida staat 

hierop vermeld als ‘Ohne Beruf, Tochter, Jüdin’, haar siblings als ‘Ohne Beruf, Mischbl. I, 

R.K.’ 
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Fragment uit de lijst die de gemeente Nijmegen in september 1942 opstelde van inwoners die zich hebben laten 

registreren als ‘gemengd gehuwd’, onder wie Joseph Jacob. Zie: RAN 2, inv.nr.40198. 

 

Actie tegen de katholieke Joden: 2 augustus 1942 
 

Op zondag 2 augustus stonden ’s morgens tussen 8 en 9 twee agenten voor de deur. Het 

hele gezin (vader Joseph, moeder Alberta en de kinderen Alida, Leo, Johanna (Janny), Ali, 

Theresia, Joseph en Petrus) wordt gesommeerd mee te komen naar het politiebureau op 

het Valkhof. Alleen Leo was er niet bij, die zat op een internaat in Eersel. “Op 2 augustus 

werd er gebeld, om zes uur ’s morgens, ik kijk door het raam, zie twee van die kerels in die 

lange regenjassen. Mijn vader in paniek. Ik doe de deur open, de mannen stappen gelijk 

naar binnen. Waar is je vader, mijn vader komt eraan, toen met zijn allen weg. Leo was er 

niet. We mochten alleen een lepel meenemen, geen mes en vork, wat kleding, ondergoed. 

Ik zie nog mijn vader met een deken lopen, alle spullen erin, ik had twee tassen, mijn jongste 

broertje Piet lag in de kinderwagen, Jos zat er bovenop, en Jos zegt tegen die vent: ‘Gaan 

wij kamperen? Ben jij van de politie?’ Ik heb geen namen van die agenten. Ze waren niet in 

uniform, hadden regenjassen aan. Ik zie ons nog lopen, Dominicanenstraat, over de singel, 

door de Hertogstraat, zo naar het politiebureau bij het Valkhof. (…) Wij zaten daar de hele 

dag op het politiebureau, tot een uur of twee. Mijn vader werd apart genomen. Hij kwam 

later terug en zei dat hij weggebracht zou worden. Hij moest kleding meenemen en zo. 

Werd bij mekaar gehusseld en wij bleven achter. Hij ging met een bus naar Amersfoort. 

Toen we thuis kwamen was ons huis verzegeld.”4 

 
4 Janny Schinkel-Jacob (16 november 2022). Joseph wordt die dag, samen met dertien andere 

katholieke Joden uit Nijmegen (en één inwoner uit een andere plaats) met een bus van het Nijmeegse 

busbedrijf Toonen naar PDL Amersfoort gebracht. 
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Op het hoofdbureau waren inmiddels ook andere opgepakte gezinnen aangekomen.5 In 

totaal waren die ochtend in Nijmegen vijftien katholieke Joden opgepakt. Hadden ze een 

gezin, dan moesten alle gezinsleden mee. Alida van Munster vertelde iets soortgelijks aan 

haar zoon Boudewijn na de oorlog. Haar moeder Aleida Frank wordt als ‘katholieke Jood’ 

opgepakt en ook dochter Alida moet mee naar het Hoofdbureau. Aleida wordt overgebracht 

naar het PDL Amersfoort, Alida wordt aan het eind van de middag vrijgelaten en opgehaald 

door haar oom.6 

 

Als iedereen thuis was – wat goed mogelijk is omdat bijna alle kinderen nog jong waren - 

zouden in totaal 44 personen zijn opgepakt. C. TH. Kokke, die in die jaren als vrijwilliger op 

het gemeentearchief werkte en contacten had op het politiebureau, schrijft op 7 augustus: 

“Er zijn afgeloopen Maandag geen gijzelaars gepakt; wel zijn er Zondag 2 Augustus een 

tiental Joodsche gezinnen opgepakt. De vrouwen en kinderen werden weer vrijgelaten doch 

de mannen moesten drie dagen proviand meenemen.”7 Kokke blijkt dus wel redelijk maar 

niet helemaal goed geïnformeerd te zijn: het ging hier niet om het onderscheid tussen 

mannen en vrouwen. Op het politiebureau werd bij echtparen gekeken wie de ‘Joodse 

partij’ was, of deze nu kinderen had of niet. Drie personen hadden geen niet-Joodse partner, 

voor hen betekende deze arrestatie hun doodvonnis. Niet alle katholieke Joden werden 

opgepakt, de criteria zijn hier onduidelijk. 

 

Bij de arrestatie moest erop worden toegezien dat er een nauwkeurig omschreven 

hoeveelheid bagage zou worden meegenomen, zoals blijkt uit de dienstinstructie van de 

Aussenstelle Den Bosch voor die dag, die niet afgeweken zal hebben van die van Arnhem. 

 
5 Janny noemt het gezin Jozef van Spier. Jozef van Spier was ‘gemengd gehuwd’ met Grada Loock en 

katholiek. Zij woonden op Daalseweg 356. We nemen aan dat hun toen vijfjarige dochter Barbara 

met hen is meegenomen naar het bureau. 
6 Voor meer over de achtergrond van deze in heel Nederland plaatsgevonden actie verwijzen we naar 

ons artikel De razzia van 2 augustus 1942 op deze site en naar de publicatie met brondocumenten 

De razzia op katholieke Joden op 2 augustus 1942 (bronnen). Over de arrestatie van dochter Alida 

van Munster schreef haar zoon Boudewijn Otten ons. 
7 Kokke, Derde Dagboek, Tweede helft 1942; in typoscript 24, aant. 7 augustus 1942. 
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De instructie voor de politie, landelijke razzia op 2 augustus 1942. Hier die van Den Bosch, in Arnhem en 

Nijmegen werd een soortgelijk Merkblatt verspreid 

 

Nadat op het politiebureau van Nijmegen de vijftien katholieke Joden waren geselecteerd, 

moesten ze in de gereedstaande bus stappen. De overige gezinsleden konden later op de 

dag terugkeren naar huis, zo vertelde ons Janny. Bij thuiskomst bleek het huis verzegeld te 

zijn. 

 

De bus van het bedrijf Toonen was die ochtend komen aanrijden van hun garage aan de 

Mariënburg. Toonen stond op een gemeentelijke lijst van ‘beoefenaren van vrije beroepen 

die sympathisant of lid waren van de NSB’. Deze middenstanders kregen kennelijk een 

voorkeursbehandeling bij opdrachten van de gemeente. Janny, met wie wij spraken,  

toonde zich hierover niet verbaasd: een jaar eerder had ze een keer een uitstapje gemaakt 
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met een kinderkoor naar Hilversum met zo’n bus van Toonen. Ze zag toen tot haar afgrijzen 

een hakenkruis in die bus. 

 
Kwitantie van busbedrijf Toonen voor ‘Joden-vervoer van Nijmegen naar Amersfoort op 2 Aug. 1942’   

 

In de bus zaten ook een of waarschijnlijk meer agenten van de Nijmeegse politie, in ieder 

geval was De Ruiter erbij, een van de agenten van de Politieke Dienst.8 De bus maakt een 

tussenstop in Arnhem, waar nog eens zes arrestanten moeten instappen en rijdt dan door 

naar Kamp Amersfoort. Daar worden de Nijmeegse arrestanten door De Ruiter ‘ingeleverd’. 

 

 
De arrestanten uit Nijmegen worden overgedragen door de agent van de Politieke Dienst, Jacob A. de Ruiter: 

“Durch die niederl. Polizei in Nijmegen wurden im Auftrage der Aussenstelle Arnheim 15 Häftlinge [Juden] hier 

eingeliefert” 

 

 
8 De Ruiter is een van de 43 agenten van de politie van Nijmegen die na de oorlog werden ontslagen, 

een deel van hen werd tot een gevangenisstraf veroordeeld, ook hij.  
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Tweede blad van de lijst van de op die dag vanuit Nijmegen naar PDL Amersfoort overgebrachte Joodse inwoners 

met hier ook de naam van Joseph Jacob 

 

Joseph Jacob wordt in Amersfoort geregistreerd onder nummer 3073. Dan komt er in het 

kamp om 12:42 uur een Fernschreiben [telex] van Willy Lages aan: (…) “Vorgang: Hiesiges 

Fernschreiben von 1.8.42, nr. 4433: Auf Anweisung des Generalkommissars zbv sind im 

Einvernehmen mit den BDS alle in der heutigen Judenaktion bislang festgenommenen 

getauften katholischen Juden, die in eine Mischehe leben, gleichgültig ob maenlicher oder 

weiblicher Teil, sofort wieder zu entlassen. (…).” De wat zo lelijk heette ‘gemengd-

gehuwden’ mogen weer naar huis, maar eerst moet natuurlijk bepaald worden wie dat 

waren. Op de lijst wordt op de namen van tien arrestanten het stempel 2 augustus gezet: 

zij werden nog die dag vrijgelaten; onder hen Joseph Jacob.  

 

Het is niet duidelijk hoe zij thuis zijn gekomen. Zij droegen een Jodenster en mochten niet 

reizen met de trein. Kregen zij een speciale reisvergunning voor die dag? Volgens Janny is 
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hij op de trein gezet en kwam hij te voet van het station naar huis. Hoe dan ook waren tien 

van de vijftien arrestanten die avond weer thuis. Drie arrestanten (Hans Menkel, Mathilde 

Wallach en haar man Moritz Neufeld) werden enkele dagen later overgebracht naar Kamp 

Westerbork, hun dood tegemoet. Twee arrestanten moesten langer in Amersfoort blijven 

omdat hun ‘status’ onduidelijk was: Aleida Frank en Hugo Herzfeld (in de lijst abusievelijk 

gespeld als Hirsfeld), respectievelijk tot 8 en 14 augustus.  

 

Razzia 17 november: politie aan de deur voor Alida 
 

Bij de grote razzia van 17 november 1942 werden alle Joden in Nijmegen opgepakt, behalve 

degenen die waren ondergedoken en degenen met een Sperre. ‘s Avonds werd er ook 

aangebeld bij het gezin Jacob, zo vertelde ons dochter Janny. Binnen het gezin was 

afgesproken dat men de voordeur niet open zou doen als er gebeld werd, alleen het kleine 

raampje in de deur. Janny opende dat raampje. Ze zag twee agenten in regenjassen staan. 

Ze vroegen of Rosetta Jacob er woonde. Rosetta is de tweede naam van Alida, dus kon Janny 

zonder meer ontkennen dat er een Rosetta woonde. Alida en hun vader waren boven, zij 

konden alles horen. De agenten verdwenen weer. 

 

Op een gemeentelijke lijst: Sperre maar toch niet echt 
 

Blijkbaar is er meteen na 17 november toch weer onderzoek gedaan naar haar achtergrond 

of ‘status’. Wat het onderzoek behelsde in ons niet bekend. We zagen al dat haar naam op 

de in juli 1942 door de gemeente Nijmegen opgestelde en verstuurde lijst van een ‘J’ was 

voorzien. Nu kwam haar naam ook te staan op een lijst van de gemeente Nijmegen met de 

titel ‘Joden, die te Nijmegen nog wonen en geen geldige stempel hebben’. Veelzeggend is 

hier het woord ‘nog’. Bij een ‘geldige stempel’ gaat het om wat ook wel een Sperre 

(‘voorlopige vrijstelling voor deportatie naar het oosten’) werd genoemd. Zonder zo’n 

Sperre was je als ‘voljood’ vogelvrij.  

 

Kort na de razzia van 17 november 1942 werd in beeld gebracht wat de status was van de 

Joodse inwoners die nog ‘legaal’ in Nijmegen woonden: degenen met een vrijstelling 

vanwege - onder bepaalde voorwaarden - een huwelijk met een niet-Joodse partner, 

degenen met een Sperre om uiteenlopende redenen maar in Nijmegen in bijna alle gevallen 

vanwege werk voor de Joodse Raad, en daarnaast personen zonder ‘geldige stempel’. Op 

deze laatste lijst staan twaalf personen die mogelijk om uiteenlopende redenen voor een 

Sperre in aanmerking zouden kunnen komen, maar die niet hadden gekregen. Alida is dus 

één van hen. 
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‘Joden, die te Nijmegen nog wonen en geen geldige stempel hebben’, op nummer 7 Alida Jacob. 

 

Een aanwijzing dat door de gemeente Nijmegen actief is gezocht naar de 

afstammingsgegevens van Alida, vinden we ook in de persoonskaart van haar overleden 

moeder Frederika Barend. Persoonskaarten werden in Nederland pas rond 1936 

geïntroduceerd, maar in plaats van de gezinskaarten werden in Nijmegen met 

terugwerkende kracht vanaf 1920 van alle personen kaarten aangemaakt. Dat op de kaart 

van de toch al in 1926 overleden Frederika Barend een ‘J’ werd aangebracht, iets wat pas 

vanaf halverwege 1941, na de beruchte registratie, werd gedaan, is zeer opvallend. 

 

 
Persoonskaart van Frederika Barend, waarop een ‘J’ is aangebracht 
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Hoe dan ook verloren met de bekendmaking van Rauter op 29 maart 1943 alle vrijstellingen 

in acht provincies, behalve vooralsnog die van de ‘gemengd gehuwden’, hun waarde.9 Alle 

Joden in het bezit van een Sperre in deze provincies moesten zich vóór 10 april 1943 melden 

in KZ Herzogenbusch – Kamp Vught - of zouden anders worden opgepakt. Even is nog 

overwogen in het gezin of Alida niet beter kon onderduiken. Men wist dat in dat geval 

represailles zouden volgen tegen Joseph. Alida zei wel zoiets tegen hem als: “U bent de 

vader van zes kinderen, het is beter dat u bij het gezin blijft en dat ik naar het kamp ga.”  

 

Op zondag 4 april 1943 wordt Alida gedoopt in de Maria Geboortekerk. Volgens Janny zat 

de kerk stampvol. 

 

 
Het gezin Jacob. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de doop van Alida op zondag 4 april 1943. De jongste, 

Petrus (Piet, hij liet zich later liever Pierre noemen) is van oktober 1941. Alida helemaal links. Janny staande in 

het midden. 

 

Op 8 april 1943 wordt Alida door haar haar vader en zijn vrouw Alberta naar het station 

gebracht. Buurvrouw Arens van nummer 27, een oudere dame, bood zich aan om op de 

kinderen te passen. Janny herinnert zich het afscheid nog precies. Alida had pas een nieuwe 

bril gekregen van haar ouders en haar vader raadde haar aan om haar oude bril mee te 

nemen naar het kamp en de nieuwe bril te bewaren voor als ze terug kwam. Dat deed ze. 

“Ze had een blauwe tweedjas aan, bruine schoenen, bruine kousen.” 

 

Joseph droeg evenals Alida een Jodenster. In een van de dagen ervoor hadden zij voor Alida 

op het politiebureau een voor één dag geldige reisvergunning moeten aanvragen – alleen 

enkele reis. 

 
9 De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zouden eind april volgen. Daarna kwam 

Amsterdam aan de beurt. 
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Deze reisvergunningen werden in Arnhem afgegeven, een soortgelijke vergunning voor een enkele reis naar 

Vught moest Alida afhalen in Nijmegen. 

  

Joseph moest buiten het station of misschien in de hal afscheid nemen, hij mocht het station 

niet in. Alberta loopt met Alida mee naar de trein, die rond tien uur vertrekt. Het is de laatste 

keer zijn dat zij elkaar zullen zien. Op dezelfde dag vertrekken ook Ella de Beer en Isidoor 

Beem met hun twee kinderen naar Vught, van wie de Sperren op dat moment waren 

vervallen. We veronderstellen dat ze hebben afgesproken om samen af te reizen.10 Ze 

moeten overstappen in Den Bosch, we nemen aan zoals vele Joden die gevolg gaven aan de 

oproep om naar Kamp Vught te gaan. Bijna twee maanden later stuurt Alida uit kamp Vught 

een briefkaart aan haar ouders waarin ze schrijft dat Ella (‘tante Ella’) en Isidoor (‘oom Ies’) 

met de kinderen uit het kamp weg moeten.” Ella de Beer voegt op de kaart wanhopig toe: 

“’t Is zo erg. Ik ben wanhopig. (…) Wij weten niet waar ik met de kinderen naar toe ga.”  En: 

“Wij huilen ons dood. Ik kan niet meer.” 

 

 
10 NIOD 250g, inv.nr.29 bevat lijsten van mensen die zich in april 1943 ‘vrijwillig’ hebben gemeld in 

Kamp Vught. Alida staat in een lijst direct onder de vier namen van het gezin Beem.  
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Briefkaart Alida uit Vught, voorkant. Stempel: ’s Hertogenbosch 7 juni 1943. De kaart moet zijn geschreven op 6 

juni. 

 

 
Schrijfzijde 
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Ella de Beer werd met haar twee kinderen Hans en Miriam met het eerste kindertransport 

op 6 juni 1943 vanuit Vught overgebracht naar Westerbork, waar zij vervolgens nog een 

tijdje zouden blijven.11 In de trein van dit eerste kindertransport bevonden zich 

voornamelijk kinderen van 0 t/m 3 jaar met een van hun ouders of eventueel beide ouders. 

Blijkbaar reisde Ella ook mee met haar kinderen van zeven en elf jaar, misschien wel omdat 

zij zich in Vught had opgegeven als kinderverpleegster. Haar man Isidoor bleef in het kamp 

achter maar ging een dag later op transport naar Westerbork.12 

 

Alida werd op 2 juli vanuit Vught op transport gezet naar Westerbork, vanwaar ze op 6 juli 

naar Sobibor werd vervoerd, in een trein met 2.417 gedetineerden, van wie 475 kinderen. 

Zij kwamen na drie dagen reizen aan in Sobibor. Niemand overleefde dit transport. Alida 

werd direct na aankomst in Sobibor vermoord; ze was 17 jaar. 

  

 
Telegram van de Nijmeegse politiecommissaris Van Dijk aan de Gewestelijk Politiepresident Walraven op 13 
april: “overigens geen moeilijkheden of stoornissen bij verwijdering Joden ondervonden” 

 

 

 
11 De kindertransporten vanuit kamp Vught waren twee massadeportaties op 6 en 7 juni 1943 van 

alle aanwezige Joodse kinderen in dit kamp bij Den Bosch. Ze werden per trein via kamp Westerbork 

naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen gebracht. 
12 Volgens de gegevens op de kampkaarten van Vught vertrok Ella (met haar twee kinderen) op 6 juni 

en Isidoor een dag later. Volgens de systeemkaarten van de Joodse Raad worden ze in Kamp 

Westerbork geregistreerd op respectievelijk 7 en 8 juni. Bijna alle personen in deze twee treinen 

werden op 8 juni gedeporteerd naar Sobibor, het gezin Beem echter niet. Zij werden op 7 september 

gedeporteerd naar Auschwitz. 
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Joseph, alles valt weg 
 

Alida was voor altijd weg, al wisten de achterblijvers dat voorlopig nog niet zeker. Maar dit 

was niet het eerste verlies dat zij moesten dragen. Josephs in 1921 in Nijmegen geboren 

tweelingzussen Carolina en Geertruida hadden zich zeer waarschijnlijk na de dramatische 

en zeer pijnlijke oproep daartoe van de Joodse Raad waarschijnlijk op 19 juli 1942 gemeld 

in de Hollandse Schouwburg. Tot precies die dag deed het gebouw nog dienst als 

theaterzaal, toen nog alleen voor Joodse artiesten en Joods publiek. Vanaf die dag werd het 

een verzamelplaats vanwaar Joden naar Westerbork werden gedeporteerd. Er waren in de 

week ervoor 700 Joden opgepakt, eigenlijk als gijzelaar. De Sicherheitsdienst zet nu de 

Joodse Raad onder druk. Eerst worden onder de arrestanten de 31 medewerkers van de 

Raad vrijgelaten. Dan komt de Raad met een extra-editie van het Joodsch Weekblad: “De 

Sicherheitspolizei deelt ons het volgende mede: Ongeveer 700 Joden zijn heden te 

Amsterdam gearresteerd. Als deze week niet de 4.000 daartoe aangewezen Joden naar de 

werkkampen in Duitsland vertrekken, zullen de 700 arrestanten naar een concentratiekamp 

in Duitsland worden overgebracht.” Daarnaast ontvingen de opgeroepenen een circulaire, 

met daarin dezelfde tekst, aangevuld met een slotzin: “Wij voelen ons verplicht U te wijzen 

op de ernst dezer waarschuwing. Overweegt haar goed. Zij betreft het lot van 700 Uwer 

mede-Joden.” Onder degenen die zich meldden waren de beide zussen van Joseph. 

 

 
 

Dan worden in september de beide ouders van Joseph, Meijer Jacob en Aaltje Valk,  

opgepakt. Alle vier worden zij kort na de arrestatie vermoord.  
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De ouders van Joseph Jacob: Aaltje Valk en Meijer Jacob, opgepakt in september 1942, direct gedeporteerd en 

onmiddellijk vermoord.  

 
Telegram aan Joseph Jacob en gezin: ‘Papa en mama vannacht naar Westerbork’, gestuurd door Josephs broer 

Isedore en diens vrouw Serlina, die zelf werden opgepakt bij een razzia in juni 1943  

 

Nog vóór september 1942 werd Janny een keer door haar vader met de trein naar 

Amsterdam gestuurd. Een andere zus van Joseph, Goldina, wilde vluchten, nu haar jongere 

tweelingzussen, die nog thuis woonden, waren opgepakt. Goldina had weliswaar een Sperre 
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vanwege het werk van haar man, maar ze besloot met hem en een zoon uit een eerder 

huwelijk te vluchten. Het ontbrak hun aan geld om dit te realiseren. Haar man Abraham was 

leraar Engels geweest, ze hadden ook tabak verkocht en mogelijk brood. 

 

 
Goldina Jacob 

 

De twaalfjarige Janny wordt naar Amsterdam gestuurd; haar vader heeft geld voor zijn zus 

en haar gezin ergens in haar jas verstopt. Janny weet dat niet en denkt haar opa en oma te 

gaan bezoeken op de Beukenweg 24 in Amsterdam, maar in Amsterdam wachten twee 

mannen van de ‘illegaliteit’. Zij nemen het geld aan en Janny mag weer naar huis. Ook 

buurtgenoten hadden geld ingezameld. Het loopt niet goed af. Goldina, haar man Abraham 

du Pont, haar kind Johnnie de Boers uit een eerder huwelijk en hun net geboren baby 

Jacques gaan naar Antwerpen en willen Engeland bereiken, maar waarschijnlijk na verraad 

worden ze daar opgepakt. Ze worden naar het Belgische doorgangskamp Mechelen (Dossin) 

overgebracht en van daar naar Sobibor. Mogelijk worden alleen Goldina en de kinderen 

naar Mechelen gestuurd en Abraham eerst naar Westerbork. 

 

 Goldina Jacob Abraham Jacob 

 

Jonas, ook een broer van Joseph, is heel waarschijnlijk vanuit Groningen in een Joods 

werkkamp tewerkgesteld en van daar op 3 oktober 1942 naar Westerbork overgebracht. 

Zijn vrouw Jetta Valk en hun twee jonge kinderen worden opgepakt bij de razzia in 

Groningen op de avond van 2 oktober 1942. Jonas wordt nog kort tewerkgesteld in 

Birkenau, de andere drie worden onmiddellijk vermoord. 
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Eén broer was er nog in Amsterdam, Isedore, hij woonde met zijn vrouw Serlina de Jong op 

de Swammerdamstraat. We vermoeden sterk dat zij op 20 juni 1943 bij een grote razzia in 

Oost- en Zuid-Amsterdam werden opgehaald. Dit gebeurde drie maanden voordat 

Amsterdam 'Judenrein' verklaard werd. Meer dan vijduizend, 5.542, Joden werden bij deze 

razzia opgepakt, geregistreerd bij het Olympiaplein, Sarphatipark en het Daniel Willinkplein 

en naar Westerbork overgebracht. Hoe dan ook werden zij op die dag in Kamp Westerbork 

geregistreerd. Eén broer van Joseph, Elie, was in 1935 als gevolg van een nierziekte 

overleden. 

 

Joseph en het gezin onderhielden ook nog contacten met de familie van de zo kort na de 

geboorte van Alida overleden moeder, met name met haar zus Sophie. Janny ging er zelfs 

een keer op bezoek, en zag toen hoe er aan de overkant van de straat een razzia plaatsvond. 

Bernard Goudsmit, de man van Sophie Barend was al in de loop van de lente of zomer van 

1942 naar een Joods werkkamp gestuurd. Bij de ontruiming daarvan op 3 oktober 1942 

komt hij in Westerbork en nog in diezelfde maand wordt hij gedeporteerd en niet lang erna 

vermoord.  

 

Het gezin woonde op de Schalk Burgerstraat 36 I, waar ook Alida nog even gewoond had. 

Een buurvrouw, mevrouw Eijkman, stuurde een briefkaart aan de familie Joseph Jacob in 

Nijmegen, waarin ze beschreef dat de zieke Sophie werd opgepakt. Ze werd de volgende 

dag al naar Westerbork gebracht, daar nog even in het ziekenhuis ondergebracht en vijf 

dagen later naar Sobibor getransporteerd. Helaas is de briefkaart ongedateerd, maar het 

kan hier niet gaan om iets anders dan de razzia in Amsterdam van 7 april 1943. Hierbij 

werden 677 mensen opgepakt, die bijna allen op 13 april naar Sobibor werden 

gedeporteerd. 
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Briefkaart Mevr. Eijkman, Schalk Burgerstraat 34; transcriptie van een deel van de tekst: “Beste familie, nu u van 

(ons?) een schrijven ontvangt zult (u) wel denken dat het al zoover is en dat is ook. Een woensdagavond zijn ze 

met hun tweeën vertrokken, u schoonzuster was al twee dagen bedlegerig van haar maag en zoodoende was 

haar nichtje Henny met haar man bij hun op ’t oogenblik dat ze weg gingen, toen ze gingen waren ze nogal kalm, 

toen ze het hoorde natuurlijk niet, dat ken u wel begrijpen. Hoe is het nu met Ida? Is ze ook al weg? En hoe heeft 

ze het opgenomen dat ze weg moet? Het zal voor u alle wel een heel iets geweest zijn en nu juist dat ze zoo 

goed op dreef kwam maar zoo is het leven, de mensch wikt en God beschikt. Ze gingen tegelijk met de buren en 

uit drie portalen aan de overzijde, dus niet alleen. Wij hebben een toestand gehad, ik hoop dat het bij u rustiger 

was, want het werkt op je gestel. (…).” 

  

Bij Ida gaat het om Alida, die door de bekendmaking van Rauter op 29 maart had gehoord 

dat ze naar Vught moest gaan. Bij de tweede persoon die tegelijk werd opgepakt moet het 

wel gaan om de moeder van Sophie, dus ook de moeder van Frederika en de grootmoeder 

van Alida, Henriëtte Papegaaij (23 februari 1870). Haar man, de grootvader van Alida, was 

vóór de oorlog overleden. Bij de nicht Henny zal het zeker gaan om de dochter van haar 

zoon Benjamin, namelijk Henny Barend (27 mei 1919) met haar man Jacob Wijnschenk. Zij 

worden luttele drie weken later opgepakt. 
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Deze voorraad ging mee op 13 april naar Sobibor 

 

 

Fragment van de Woningkaart Schalk Burgerstraat 36 I, met hierop ook de namen van Alida, van Rosetta 

Mendels, Bernard Goudsmit, hun zoon Barend Goudsmit, Joseph Barend e.a. 

 

In Nijmegen 
 

Al in heel 1943 werden Joden met een vrijstelling regelmatig voor allerlei klussen ingezet. 

Joseph moest vaak kolen sjouwen, zijn dochter Janny denkt vooral bij het station. Vier 

maanden na het afscheid van Alida sommeert de lokale afdeling van de NSB het gezin hun 

huis aan de Daalsedwarsweg te verlaten.13 Arnolda de Jong en haar man Mattheus Kropman 

trekken in het huis. Daar staat het gezin Jacob met de inboedel op straat. Ze kunnen in Lent 

gaan wonen, maar weten niet hoe al die spullen daar te krijgen. Uiteindelijk helpt een van 

 
13 Volgens Janny op 27 augustus, haar verjaardag. 
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de buren, die een groentewinkel had, hun spullen over te brengen met paard en wagen. Ze 

kregen daar de helft van een oudere boerderij, Lentseveld 3. 

 

 
Lentseveld 1 en 3, foto is recenter 

 

Nog is het perspectief op het einde van de oorlog en de extreemrechtse terreur niet in zicht. 

In Nijmegen en ook in de Betuwe is de jacht op de onderduikers hevig, op Joodse 

onderduikers en op de mannen die zich niet voor de arbeidsinzet melden. Er wonen nog 

ongeveer vijftig Joodse inwoners van Nijmegen in de stad, allen gehuwd met een niet-

Joodse partner, even afgezien van de onderduikers. Maar het gezin Jacob woont nu in de 

gemeente Elst, waar Lent toen nog toe behoorde.  

 

Begin september 1943 komt er een verzameltelegram van Walraven, in Arnhem de Politie-

President, aan op het gemeentehuis in Elst, zoals in alle gemeenten in Gelderland en 

Overijssel. De Aussenstelle (Sicherheits-Polizei) vraagt “vóór 8 september 1943 opgave van 

gemengd-joodsche huwelijken in Uwe gemeenten op lijsten van onderstaand model.” In de 

buurt is er één burgemeester die deze lijst weigert toe te zenden, die van Wageningen, M.J. 

IJzerman; hij wordt kort erna ontslagen. De burgemeester van Elst, sinds 1942 de NSB’er 

N.W. Bruijnis, geeft één gezin op, inderdaad het gezin Jacob. Merkwaardig in de opgave is 

dat hij bij Alida vermeldt: “Alida, woonplaats onbekend, opgenomen Centraal 

Bevolkingsregister.”  

 

Het doel van deze zoveelste registratie is om te gaan bepalen wat er met deze groep moet 

gebeuren. Enkelen kunnen vrijstelling krijgen van het dragen van de Jodenster op 

voorwaarde dat zij zich laten steriliseren. Al in de loop van 1943 werden Joodse mannen uit 

‘gemengde huwelijken’ tewerkgesteld in arbeidskampen in Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag, maar ook bij Schiphol, Den Helder en bij vliegveld Havelte. Presser zegt het zo: “Het 

is wat wij zouden willen aanduiden als het heen en weer gegooi in verschillende groepen 

Joden in wat doorgaans werkverruiming heette, maar voor de betrokkenen hinder, onrust, 

geplaag of getreiter betekende (...). Nu weer eens moeten honderden Joden zus, dan weer 
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enige tientallen zo, van elke groep splitst men weer groepjes af, men roept op en stuurt de 

mensen naar huis, men roept op en roept een deel wel op, een ander niet, men roept niet 

op, men pakt op en stuurt terug, of niet terug of eerst wel terug, dan weer niet of beide 

gelijktijdig; men ‘keurt’ voor werkkampen en laat de mensen thuis of laat ze komen, 

allemaal of een deel, men keurt ze voor het ene kamp en zendt ze naar het andere of stelt 

ze te werk in een arbeidsproject, soms tegen vergoeding, soms zonder vergoeding.”14 

 

We noemden al dat zij in de eigen woonplaats voor allerlei rotklussen werden ingezet. Vanaf 

29 februari 1944 werden voor het speciale ‘Jodenkamp’ bij vliegveld Havelte niet meer 

alleen ‘gemengd-gehuwden’ uit de drie grote steden opgeroepen, maar ook die uit de 

‘provincies’ (tussen 18 en 60 jaar). Er werkten daar ongeveer 500 ‘gemengd-gehuwde’ 

Joodse mannen. In Nijmegen kregen enkele mannen hiervoor een oproep, maar uiteindelijk 

werden zij naar Kamp Westerbork gestuurd.15  

 

In Elst kreeg Joseph Jacob zo’n oproep, waarschijnlijk in april 1944. We nemen aan dat hij 

van huis is opgehaald. Hij heeft er hoe dan ook gewerkt. De aanleg van het vliegveld viel 

onder de verantwoordelijkheid van de Organisation Todt. Er werden drie barakkenkampen 

gebouwd voor ongeveer 3.000 dwangarbeiders. Voor de Joodse gevangenen waren er 

gescheiden barakken.  

 

  
Het eten komt uit de gaarkeuken in Meppel. De tewerkgestelde Joden moesten ook briketten lossen op het 

station van Steenwijk 

 

Op zekere dag, we weten niet precies wanneer, is hij daar ontsnapt en naar Nijmegen 

gegaan. We nemen aan dat dat in de tweede helft van augustus 1944 gebeurde. Op 15 

augustus wordt het vliegveld flink gebombardeerd. Vanaf toen ontkwamen steeds meer 

tewerkgestelden. Op dolle dinsdag 5 september namen de NSB’ers tijdelijk de benen. Het 

was niet heel moeilijk om te ontsnappen, het kamp werd niet echt bewaakt. Het was echter 

wel heel riskant thuis te komen met het persoonsbewijs met erin een ‘J’ gestempeld en met 

de verplichting een Jodenster te dragen. Er stonden zware straffen op het niet verschijnen 

op het werk. Maar met vele anderen vertrok Joseph. 

  

Hij hield zich in Nijmegen verborgen bij zijn schoonzus op de Nieuwe Nonnendaalseweg. Er 

werd in Lent actief naar hem gezocht, zo herinnert zich zijn dochter Janny. Op een dag vielen 

veel mannen, zij dacht aan dertien SS’ers, hun huis binnen. Janny was toen alleen met de 

 
14 Jacques Presser, Ondergang, deel II, p. 233 
15 Meer hierover in het artikel De vervolging van de ‘gemengd-gehuwden’ op deze site. 
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andere kinderen thuis, alleen haar oudste broer Leo was er niet. Het huis werd helemaal 

doorzocht. Maar hun vader werd niet gevonden. 

 

Het is dan kort voor de bevrijding, eindelijk, de geallieerde troepen trekken na veel 

tegenslag op 20 september de Waalbrug over. Lent wordt bevrijd, maar de troepen komen 

voorlopig niet verder dan het begin van Elst en trekken zich later weer gedeeltelijk terug. 

Grote delen van de Betuwe worden geëvacueerd, de inwoners van Lent gaan naar het 

zuiden, de inwoners die boven de lijn Opheusden – Bemmel wonen en die van Arnhem 

trekken naar het noorden.  

 

Ook het gezin Jacob verlaat Lent en in november volgt evacuatie naar Nieuwenhove in 

België. Joseph wordt dan op weg daarheen in Tilburg door de Engelsen gearresteerd, omdat 

hij in Emmerich geboren is. Maar dat liep gelukkig goed af.  

 

In de lente van 1945 kunnen zij naar Nijmegen terugkeren, maar zij hebben er geen 

woonruimte. De kinderen worden aanvankelijk op diverse plaatsen ondergebracht, maar 

dan krijgen zij toch een huis op de Bredestraat 7, waar Joseph, Alberta en de kinderen vanaf 

1 oktober 1945 altijd zijn blijven wonen, totdat natuurlijk de kinderen een voor een naar 

een andere plaats verhuizen. 

 

    
Links Alida, uitsnede uit foto van het gezin; rechts de grafsteen van Joseph en Alberta op Begraafplaats 
Jonkerbos in Nijmegen 

 


