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Stolpersteine – Groesbeekseweg 122 
 
Roosje Glaser 
Albert de Marcas  
David de Marcas  
Gertrude (Trudy) Henriette de Marcas  
Moritz de Marcas  
Sara Betty de Marcas 
 

Onderstaand artikel schreven we omdat bij dit pand – en ook een aantal andere – op 18 november 
2022 Stolpersteine werden gelegd, die herinneren aan de vervolgingen waaraan de bewoners 
blootstonden. Het artikel wordt ook gepubliceerd op https://stolpersteine-nijmegen.nl, de website 
van de Stichting Stolpersteine Nijmegen. Bronnen zijn ook terug te vinden door te zoeken onder de 
genoemde namen in de ‘Namenlijst 1939-1945’ onder de ingang WIE op deze website. Wij danken 
ook Albert de Marcas voor het beschikbaar stellen van een groot deel van de foto’s en voor 
aanvullende informatie. 

 
Roosje Glaser (Nijmegen 1892) en Albert de Marcas (Zwolle 1888) trouwden in 1917 in Nijmegen. Ze 

kregen vier kinderen: Moritz (1918), David (1920), Sara (1923) en Trudy (1928). In 1922 lieten Roosje 

en Albert een huis bouwen op Groesbeekseweg 122, dat ze sindsdien bewoonden.   

 

 
Hun huis aan de Groesbeekseweg, ergens in de jaren dertig 

 



2 
 

Leo van den Munkhof www.oorloginnijmegen.nl Willem Oosterbaan 

Albert was lange tijd accountant bij een bedrijf in Kleve en ging iedere dag met de tram op en neer, 

totdat het voor Joden onmogelijk werd daar te werken. Vervolgens ging hij werken bij de N.V. 

Gebroeders van den Bergh’s Koninklijke Fabrieken in Oss (het latere Bergoss).1 Hij was lid van de 

Vrijmetselarij Sint Lodewijk in Nijmegen.2 Waarschijnlijk ging hij op verzoek van Jacob van den Bergh, 

mededirecteur van het bedrijf, die in november 1939 naar Heemstede was verhuisd, in april 1940 ook 

naar Heemstede. De Afdeling Bevolking van Nijmegen wantrouwde deze verhuizingen en weigerde ze 

te registreren. Volgens haar vertrokken zij louter uit angst voor toekomstige vervolging.3 In augustus 

keerden ze terug naar hun woning aan de Groesbeekseweg.  

 

 
Het hele gezin, 1930: Sara, Albert, Gertrude, David, Roosje, Moritz 

 

Roos was van beroep coupeuse, zij maakte en vermaakte kleding op bestelling. In september 1932 

vroeg zij in een advertentie een huisnaaister die in ieder geval kinderkleding kon maken.4 In het najaar 

van 1935 spande ze zich, samen met een aantal andere Joodse vrouwen in Nijmegen, in om loten te 

verkopen, waarvan de opbrengst was bestemd voor het verzorgingstehuis De Joodsche Invalide in 

 
1 Zie o.m. Patrimonium.nu [Bergoss] en Kaart JR. 
2 Frank Eliëns, Voor Joden verboden, Amsterdam, 2021, p.227.  
3 Dat ze verhuisden wegens overplaatsing van het kantoor meldt Frank Eliëns, o.c., p.227. We hebben hier verder 
geen aanwijzingen voor, maar het is heel goed mogelijk dat Albert zijn directeur Jacob van den Bergh naar 
Heemstede volgt die al in november met zijn gezin naar Heemstede was verhuisd. Frans Wilbers, hoofd van de 
Afdeling Bevolking in Nijmegen, stelde (waarschijnlijk) in juni 1940 een lijst op van personen die plotseling in de 
periode ervoor uit Nijmegen waren verhuisd. Het gezin werd met een potloodstreepje aangeduid, waarschijnlijk 
omdat het om een Joods gezin ging. Bij hen is met de pen toegevoegd: ‘Komt terug’. Zie: RAN 2, inv.nr.9922. Zie 
ook het artikel van Wilbers 2-9923 en de correspondentie met o.a. de gemeente Heemstede in 2-9911.  
4 De Gelderlander 10 september 1932. 



3 
 

Leo van den Munkhof www.oorloginnijmegen.nl Willem Oosterbaan 

Amsterdam.5 Haar vader Abraham Glaser overleed in Nijmegen op 4 april 1942 en haar moeder Saartje 

Vecht nog geen half jaar later op 2 september.  

 

  
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 12 juni 1935 

 

Albert de Marcas was in de jaren dertig vicevoorzitter (en later voorzitter) van het Armbestuur van de 

Nijmeegse Israëlitische Gemeente, waarvan Isaäc Glaser voorzitter was. 

 

 
5 De Gelderlander 9 oktober 1935. 
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Provinciale Geldersche Nijmeegse Courant 21 januari 1935 
 

 
Roosje en de vier kinderen 
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De zonen Moritz en David hadden al vóór de Duitse bezetting het ouderlijk huis verlaten. Moritz, 

meestal Moortje genoemd, was afgestudeerd aan de Hogere Handelsschool en in 1937 verhuisd naar 

Rotterdam. In april verhuisde hij naar Amsterdam.6 David had zijn HBS-diploma behaald en was ook 

naar Rotterdam vertrokken, maar kwam ruim een jaar later weer thuis wonen, misschien wel omdat 

inmiddels de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. In april 1940 ging hij met het hele gezin mee 

naar Heemstede. 

 

 
Moritz, Sara en David in Artis 

 

Ook Sara had haar MMS-diploma gehaald, in 1941, net voordat Joodse leerlingen met ingang van het 

volgende schooljaar uit het onderwijs werden verwijderd. Zij deed korte tijd de administratie van het 

Joodse lagere schooltje dat in december 1942 in Nijmegen voor hetzelfde doel was opgericht.7 

 

Trudy zat in 1941 in de eerste klas van de ‘HBS voor meisjes’ op het Julianaplein, en moest, samen met 

14 andere Joodse leerlingen, voor het begin van het nieuwe schooljaar de school verlaten omdat ze 

Joods was.8 Vanaf 2 februari 1942 ging ze naar de tweede klas op het Joods Lyceum in Arnhem. 

 

 
6 Zie persoonskaarten Nijmegen en Amsterdam. 
7 Zie NIOD 182, inv.nr.120. Zie ook op onze website www.oorloginnijmegen het artikel Van school gestuurd. Ze 
werd betaald door de Nijmeegse afdeling van de Joodse Raad.  
8 Zie RAN OSAN 19, inv.nr.4460. 
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Roosje en de drie kinderen nog voor de geboorte van Trudy, waarschijnlijk in Noordwijk. 

 
Trudy en Sara 

 

Intussen werden steeds meer anti-Joodse maatregelen uitgevaardigd. Op 2 mei 1942 werd het dragen 

van de Davidster verplicht. Een maand later moesten Joden hun fietsen inleveren. Roosje en Albert 

leverden een dames- en herenfiets in.9 Hun huis werd in november van dat jaar, terwijl ze er nog 

woonden, onder beheer gesteld. Zoals andere Joden hadden ze ook hun waardevolle spullen moeten 

inleveren, waarschijnlijk bij de Niederländische Grundstückverwaltung op de Hertogstraat. Hun 

bankrekening werd in beheer genomen door Lippmann, Rosenthal & Co. Enzovoort.  

 

Op 26 juni 1942 kregen alle burgemeesters van Gelderland van de Commissaris van de provincie 

Gelderland, Heemstra, de opdracht om een lijst samen te stellen van alle in hun gemeente wonende 

Joden. Heemstra kreeg deze opdracht weer van de Zentralstelle für judische Auswanderung in 

 
9 RAN 2, inv.nr.40209. 
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Amsterdam. Deze lijst zou de basis vormen voor de systematische deportaties vanuit het 

Durchgangslager Westerbork, dat vanaf 1 juli 1942 was overgenomen door de SS, en vanwaar op 15 

juli het eerste transport naar de vernietigingskampen zou vertrekken. Ook Roosje, Albert, David, Trudy 

en Sara stonden op de Nijmeegse lijst; Moritz woonde toen niet in Nijmegen.  

 

Zoals gezegd was Albert al in de jaren 30 penningmeester van het Armbestuur van de Joodse 

Gemeente Nijmegen en verbonden aan de afdeling Nijmegen van de Joodse Raad. Vanwege deze 

functie beschikte het hele gezin vanaf de zomer 1942 over een Sperre (voorlopige vrijstelling van 

deportatie).10 Niemand van hen werd nog opgepakt, ook niet bij de grote razzia van 17 november 1942. 

Toen de financiering van het Armbestuur in Nijmegen per 1 januari 1943 door de Joodse Raad van 

Amsterdam was stopgezet, verviel Alberts functie en verloor het gezin ook de Sperre. Nu waren ze 

vogelvrij.11  

 

Vanwege het verlies van hun Sperre moeten ze nog meer in angst hebben geleefd. Willemien Lemmers, 

die als kind dagelijks met Trudy op straat en in de voortuinen speelde, vertelde later: “De ouders van 

Trudy waren heel bijzondere mensen. Mijnheer De Marcas was accountant. Ik vond hem als kind een 

voorname heer. Hij droeg altijd een lange grijsbeige gabardine jas en een deftige hoed. (…) Mevrouw 

De Marcas was een vriendelijke en charmante dame. Haar roodbruine haar droeg ze in een wrong. (...). 

De jongens Moritz en David, altijd keurig gekleed in zwarte kostuums met witte overhemden, zag ik 

alleen in het weekend als ze thuis waren. (…) Het oudste meisje Sara was bijzonder knap. Ze had 

prachtig haar tot op haar schouders. Ze kon heel mooi pianospelen. In de loop van de oorlog moesten 

de Joden alle bezittingen door de Duitsers laten registreren, maar de familie De Marcas had in die 

opgave de piano achterwege gelaten. Kort daarna werd aangebeld en werd de verzwegen piano uit 

huis gehaald. (…) In januari 1943 durfde het gezin De Marcas niet meer op straat te komen. Op een 

avond in januari kwam mijn zus erg ongerust terug. Ze vertelde dat het niet goed ging met de familie 

De Marcas. Er stonden koffers in de gang en iedereen zag er verschrikkelijk slecht uit.”12 Aannemelijk 

is dat zij door de Joodse Raad, hetzij door de afdeling Nijmegen, hetzij vanuit de Joodse Raad van 

Amsterdam, waren gewaarschuwd dat zij zich op deportatie moesten voorbereiden. 

 

 
10 Zijn naam staat op een lijst die de Gemeente Nijmegen in november 1942 opstelde, met de titel ‘Joden, die in 
de gemeente Nijmegen wonen en een geldige stempel hebben’. Deze lijst bevindt zich in een over agent Wanders 
van de Politieke Dienst Nijmegen gevormd dossier in het Nationaal Archief te Den Haag. De lijst is opgemaakt na 
de razzia, maar vóór de gebeurtenissen die er met een pen op worden genoteerd: vermoedelijk eind november, 
begin december 1942. 
11 NIOD 182, inv.nr.187 Joodse Raad - Begrotingen Armbestuur voor het eerste kwartaal 1943. Het Joodse 
Armbestuur van Nijmegen ontbreekt hier. Op de systeemkaart van de Joodse Raad van Albert staat met pen 
geschreven achter zijn functie als medewerker van de Joodse Raad: ‘geen functie meer’. 
12 Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen, Nijmegen, 2019, p.839. Het gaat hier om de verordeningen van 
augustus 1941 en die van juli 1942, waarbij de Joden in Nederland bijna al hun bezittingen moesten inleveren. 
Zie ook ons artikel: De roof van Joodse inboedels. 
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Trudy 

 
Ze probeerden nog onder te duiken, bij Van Gaalen, dominee in de Nederlandse Hervormde Kerk, die 

op Bijleveldsingel 44 woonde. De dominee verleende onder andere een deserteur uit een Duits 

werkkamp en vanaf 8 januari 1943 het Joodse echtpaar Leentje Cohen en Jacob Levitus met hun 

jongste dochter Yvonne onderdak in het gebouw.13 We weten niet wanneer Albert bij hem kwam. 

Aannemelijk is dat het midden januari was. Toen Albert er bij Van Gaalen op aandrong om zijn gezin 

bij hem onder te brengen, durfde hij dit niet meer aan. Hij vertelde later dat De Marcas hem “met 

tranen (kwam) smeken hen ook te bergen. Zij boden mij veel geld aan. Toen heb ik beslist geweigerd, 

want dat leek mij hoogst gevaarlijk.”14 

 

Omdat het gezin niet meer beschikte over een ‘voorlopige vrijstelling’, werden Roosje en Albert met 

hun dochters Trudy en Sara op 26 januari 1943 gearresteerd. Ze brachten de nacht door in een 

Nijmeegse politiecel.15 De volgende dag werden ze naar het Huis van Bewaring in Arnhem gebracht, 

waar ze twee nachten verbleven. Bij de registratie daar had Albert “vertegenwoordiger Joodse Raad, 

1,70 m, donker haar” f 10,83 op zak, Roosje f 29,84, en Sara en Trudy beiden f 5.16 Vandaar werden ze 

naar Kamp Westerbork vervoerd, waar ze op 29 januari werden geregistreerd. Op 2 februari 1943 

werden ze met treintransport 48 van Westerbork naar Auschwitz gebracht, waar beide ouders met 

hun twee dochters onmiddellijk werden vergast.  

 

 
13 Ze hadden een zwerftocht van zes weken door Frankrijk, met name in de buurt van de Zwitserse grens, achter 
de rug en hadden zich al die tijd niet kunnen verzorgen. Leentje Cohen en Jacob Levitus zouden later alsnog 
worden opgepakt (hun Yvonne was elders ondergebracht), waarna ook Van Gaalen werd opgepakt als 
‘hulpverlener van Joden’. Hij werd niet veel later vrijgelaten. Leentje en Jacob overleefden het niet. 
14 Zie: RAN 146, inv.nr.7 Rogier (verslag activiteiten Nijmeegse protestanten). Om dezelfde reden weigerde hij 
ook Marinus Frankenhuis onderduik te verlenen. Deze ging toen in augustus 1942 naar het Joodse werkkamp 
Wittebrink. 
15 Zie RAN 2, inv.nr.13325. 
16 Gelders Archief 0258 Gevangenis en Huis van Bewaring, dossier 193. 
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Systeemkaart van de Joodse Raad, waarop te zien is waarom Albert aanvankelijk een Sperre had 

 

 
Achterzijde van dezelfde kaart, waarop de naam Kalkman, de latere bewindvoerder van het vermogen van Albert 

en Roosje staat vermeld. 

 

Kort voor, of op het moment van de arrestatie van zijn ouders en zussen dook David onder. Op de 

Nijmeegse lijst met Joodse inwoners met een Sperre, die hij vanwege de functie van zijn vader had, 

staat bij zijn naam geschreven: “27 januari 1943 geconstateerd gevlucht.” Op 4 februari 1943 plaatste 

de Nijmeegse NSB-politiecommissaris Van Dijk een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad met 

Davids naam en die van het gezin Drielsma-Cohen. “Inbeslagneming van het op hen bevonden geld 
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wordt mede verzocht.”17 Hij dook onder in Amsterdam en sprak daar nog enkele malen met zijn broer 

Moritz, toen die nog niet was ondergedoken. Hij werd hoogstwaarschijnlijk in die stad opgepakt en 

werd op 21 april 1943 in Kamp Westerbork geregistreerd. Vandaar werd hij al op 27 april op transport 

nummer 61 gesteld naar Sobibor. Onderweg probeerde hij op een spoorwegemplacement nog te 

ontsnappen, maar hij werd opnieuw gepakt. In Sobibor werd hij geselecteerd voor zware dwangarbeid. 

Hij ging waarschijnlijk eerst naar kamp Dorohucza in het district Lublin, later naar het 

concentratiekamp Majdanek (Lublin) waar hij uiteindelijk op onbekende datum omkwam.18   

 

Ook Moritz, die toen in Amsterdam woonde, kreeg in 1943, waarschijnlijk in april, samen met zijn 

vriendin19 een oproep in de bus om zich te melden in de Hollandse Schouwburg, het verzamelpunt 

voor transporten naar Westerbork. Ze gaven daaraan gehoor maar om onverklaarbare redenen 

werden die dag hun namen niet afgeroepen, dus besloten ze aan het einde van de dag om er weg te 

gaan. Zijn verloofde drong er op aan dat hij in Zuilen bij een boer ging onderduiken, zij zou in 

Amsterdam wel een plek vinden omdat ze daar veel mensen kende. Na enige aarzeling ging Moritz 

naar dat adres. Aanvankelijk kon hij daar nog wel af en toe een opkamertje gebruiken, maar 

gaandeweg kon hij alleen nog ondergronds blijven. De boerderij lag aan een drukke weg, waarschijnlijk 

de Amsterdamsestraatweg, de grote weg van Utrecht naar Amsterdam en werd ook door Duitsers 

gebruikt. De kinderen mochten het ook niet weten, dat was te riskant. Gaandeweg raakte Moritz ook 

meer verbitterd over de onderduikgevers die steeds meer geld eisten. In de loop der tijd leed Moritz 

er ook werkelijk honger. Kalkman, die als bewindvoerder optrad voor De Marcas, voorzag erin dat 

Moritz de onderduikperiode financieel kon overleven.20 

 

 
Moritz en zijn liefde, naam onbekend, 1939 of 1940. Beiden woonden toen in Amsterdam 

 
17 Algemeen Politieblad 5/1943, 1943/350. 
18 Nationaal Archief, Archief Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten, inv.nr. 27. 
19 Ons is niet bekend wie zij was. Zou ooit iemand haar herkennen van de foto, laat het ons weten! 
20 Moritz vertelde over zijn ervaringen aan zijn zoon Albert, die dit met ons deelde. 
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Hij overleefde als enige van het gezin de verschrikkingen. Na de oorlog was Moritz bewindvoerder over 

hun nalatenschap, maar ook over die van enkele andere vermoorde Joodse inwoners van Nijmegen.   

 

Albert en Roosje waren eigenaar van het pand waarin ze woonden. Hun woonhuis werd, zoals gezegd, 

in het najaar van 1942, dus toen het gezin er nog woonde, via de Niederländische 

Grundstückverwaltung geconfisqueerd en op 23 november 1942 via bemiddeling door makelaar Ben 

Claase verkocht aan de NSB’er Frans Evers. De voorlopige koopdatum was 2 januari 1943. Evers 

tekende de definitieve koopacte op 9 maart. In die periode kocht Evers 21 van Joden geroofde huizen.21  

 

Het huis werd door Van Wezel leeggehaald op 16 maart 1943.22 Slechts weinige goederen waren 

tevoren door het gezin elders ondergebracht. In het huis woonden na de deportatie, vanaf maart 1943,  

tot net na de bevrijding wel Carel Brinkman (Den Haag, 25 september 1894), die in Nijmegen 

bureauchef was van de Afdeling Belastingen met zijn vrouw Bastiaantje de Blom. Kalkman heeft het in 

zijn rapportage over “een zekere Kropman”, maar wij denken dat hij de naam verkeerd verstaan of 

onthouden heeft. Ook dit echtpaar eigende zich goederen toe, de man werd volgens Kalkman nog 

gedetineerd.23 Na de oorlog liet de Belastingdienst als preferente schuldeiser - deels nog voor de 

verschuldigde grondbelasting van de door hem gekochte panden - beslag leggen op een groot deel van 

het vermogen van Evers, waardoor er in ieder geval aanvankelijk weinig overbleef voor de legitieme 

erfgenamen.24 

 

Moritz was mede-initiatiefnemer van de heroprichting van de Joodse Gemeente in Nijmegen,25 maar 

snel daarna voelde hij zich hierbij niet meer betrokken, teleurgesteld en verbitterd als hij was over 

vooral de rol van de Joodse Raad tijdens de vervolgingen. Hij trouwde met Cornelia (Cocq) Hendriks en 

later met Gerda Santcroos; uit het eerste huwelijk werd één zoon geboren en uit het tweede werden 

drie zonen geboren. 

 

      *  * 

              *  

  

 
21 Verkaufsbücher NBI Nationaal Archief Den Haag, toegang 2.09.16 (Inventaris van het dossierarchief van het 
Nederlandse Beheersinstituut (NBI), inv.nr. 532.6. Zie op onze website www.oorloginnijmegen.nl ook het artikel 
De roof van Joods onroerend goed. 
22 Zie: CABR Van Wezel 8583/47, Dossier 6022. Van Wezel rekent hiervoor 11 manuren. 
23 Nationaal Archief, NBI, De Marcas  (2.09.16.10, 119911). 
24 Zie: Nationaal Archief, dossier NBI Gersons, A.A (2.09.16.05 inv.nr. 80206), waarin ook De Marcas wordt 
genoemd en dossier NBI, De Marcas  (2.09.16.10, 119911). 
25 In De Gelderlander 13 oktober 1945 laat hij een “Bericht voor Joden” plaatsen waarin hij vermeldt dat er een 
studiecommissie is opgericht “ter bestudeering van plannen tot wederoprichting van een Joodsche gemeente te 
Nijmegen.” 
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Hieronder nog enkele foto’s van de gezinsleden en een foto van een vriendengroep met toelichting. 

 

  
In de achtertuin, kort na de geboorte van Sara; ernaast in het bos, vader en de drie kinderen voor de geboorte van Trudy 

 

  
Roosje, Albert en de twee zonen; ernaast Roosje en de kinderen, waarsch. Noordwijk 
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Hier nog een unieke foto van een vriendengroep; niet bij allen is het voor ons duidelijk om wie het 
gaat. Wellicht heeft iemand nog inlichtingen? De foto is gemaakt op de Landdag van de Joodsche 
Jeugdfederatie (JJF) in Vierhouten op 25 juni 1939. Het bijschrift luidt: ‘zittend Louis Gersons, Max de 
Winter, Moritz, Carol Kaufman, staand Abbe de Jong, Förtster of Forster, ik, Bernard Gersons’. 
 
Max de Winter (Nijmegen, 19 mei 1920) was de zoon van Louis de Winter en Mietje Henriette 
Gomperts. Het gezin verhuisde in 1937 in Amsterdam. In de oorlog werkte hij nog een tijd als 
verpleger in het Apeldoornse Bos. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog via Kamp Westerbork 
naar Auschwitz getransporteerd, maar overleefde de vernietigingskampen. Later werd hij 
wetenschapper en werkte vooral in Oss. 
 
Louis Gersons en Bernard Gersons waren de beide zonen van Henriëtte Gersons en Adolf Gersons uit 
Nijmegen. Zie ook de Namenlijst op deze site. Louis Gersons keerde terug uit een kamp. Bernard ging 
met zijn vader naar werkkamp Wittebrink en vervolgens naar Westerbork. Deportatie van beiden 2 
november 1942. Bernard stierf in een Silezisch werkkamp. Zijn moeder leidde het kleine Joodse 
Ziekenhuis aan de Annastraat. Zij dook onder met haar zus maar zij werden opgepakt. 
 
Carel Kaufman (26 juni 1920, Hengelo) was een zoon van Eli Kaufman en Cato Zilversmit uit Nijmegen 
en een broer van John en Martijn. Het gezin dook onder in Rotterdam maar werd opgepakt. Hij 
overleed in Auschwitz op 6 april 1944. Zijn ouders werden een maand eerder vergast, zijn broers 
werden nog tewerkgesteld maar overleefden niet. 
 
We zien hier dus ook Moritz de Marcas en de eigenaar van de foto, die spreekt over ‘ik’’. Zou het 
David de Marcas zijn? We weten nu ook niet wie er bedoeld worden met Abbe de Jong en Förster. In 
het onderschrift staat al een klein vraagteken bij hem. Het zou heel misschien om Horst Förster 
kunnen gaan (Berlijn, 14 oktober 1922 – Auschwitz, 30 april 1943), die ook even op het Apeldoornse 
Bos werkte. Maar de foto is niet helemaal gelijkend met een andere foto van hem. 
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Amersfoortsch Dagblad 26 juni 1939 
 


