Bericht van de Joodse Raad
Nauwelijks een week later ontvingen alle joodse gezinnen in Middelburg bericht van de Joodse Raad dat zij op
dinsdag 24 maart naar Amsterdam moesten verhuizen. Overeenkomstige circulaires bereikten de joden in Vlissingen,
Goes, Kruiningen, Terneuzen, Zierikzee en de andere Zeeuwse woongemeenten.
L.S.,
De Duitsche autoriteiten hebben ons bericht, dat Dinsdag 24 Maart a.s. de politie des voormiddags na 8 uur bij U
thuis zal komen met het bevel Uw woning te verlaten en haar de sleutels te overhandigen. U moogt dien dag Uw huis
niet verlaten vóór de politie U daartoe de aanwijzing geeft. De bedoeling is dat U dien dag naar Amsterdam verhuist
om U daar te vestigen.
U moogt aan bagage zooveel meenemen als ieder gezinslid kan dragen. Van hetgeen U op deze wijze medeneemt
moet U een lijst van den inhoud, ingevuld op het bijgaande formulier, aan de politie overhandigen wanneer deze bij U
komt. Uw bezittingen moogt U noch verkoopen, noch aan anderen overdragen. Onder bezittingen worden, behalve
datgene wat tot de inrichting van de woning behoort, ook verstaan effecten en sieraden.
U kunt ons van Vrijdag a.s. bereiken te Middelburg ten huize van Dr. L. Weyl, Dam 43, tel. 170. De Duitsche
autoriteiten hebben bepaald, dat men zich, alvorens men zich naar zijn verblijfplaats begeeft te Amsterdam, dient te
onderwerpen aan een van Gemeentewege ingesteld medisch onderzoek. In verband met het komende samenwonen
met anderen in één woning wordt dit onderzoek door de autoriteiten gewenscht geacht, ter voorkoming van het
ontstaan van ongewenschte toestanden op gezondheidsgebied bij vergroting van de bevolkingsdichtheid.
Te dien einde is de opdracht gegeven, dat men met één of meer gemeenschappelijke treinen naar Amsterdam
vertrekt, alwaar men door van Gemeentewege beschikbaar gestelde autobussen naar de Geneeskundige Dienst
wordt gebracht. Deze treinen zullen u tijdig worden opgegeven. Wij zullen zorg dragen, dat vervoergelegenheid voor
Uw bagage aan het station te Amsterdam gereed staat, teneinde deze eveneens naar den Geneeskundige Dienst te
vervoeren. Van daar wordt de bagage door ons bezorgd aan Uw adres te Amsterdam. Iedereen dient dus met de
nader aan te geven treinen te vertrekken en niemand, ook geen der gezinsleden, mag met een andere gelegenheid
naar Amsterdam komen.
Men kan een kachel en wat brandstoffen voor eigen rekening naar Amsterdam verzenden.
De Joodsche Raad stelt er prijs op U mede te delen, dat hij in deze voor U zoo moeilijke dagen met U medevoelt. De
Raad is ten volle bereid U bij Uw moeilijkheden bij te staan. Indien U b.v. geen huisvesting weet te vinden, zijn wij
bereid te trachten deze voor U te zoeken. U dient dit dan zo snel mogelijk aan onzen vertegenwoordiger te
Middelburg, Dr. L. Weyl, eventueel telefonisch door te geven.
Dinsdagmiddag dient U zich dan, komende van den Geneeskundigen Dienst, te vervoegen aan ons bureau Nieuwe
Keizersgracht 58, kamer 05, alwaar men U allen ook overigens gaarne behulpzaam zal zijn.
Wij verwijzen U voor nadere mededeelingen naar de achterzijde van dit schrijven. De Duitsche autoriteiten
waarschuwen, dat de naam van degene, die zich aan hun opdracht onttrekt, in het politieblad zal worden
opgenomen en dat een bevel tot aanhouding (Schutzhaftantrag) ten aanzien van hem zal worden uitgevaardigd.
Wij willen dit schrijven niet eindigen zonder U sterkte te hebben gewenscht om dit leed te dragen.
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