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VOORWOORD
Jarenlang lagen ze bij ons thuis in een antiek kistje: 7 Feldpostbrieven van een Luftwaffe
soldaat. Het was een Waterlooplein-vondst van mijn vader. Ik weet nog goed dat hij
thuiskwam met dat kistje gevuld met oude ansichtkaarten en.. die brieven. Het moet ongeveer
in 1979/1980 geweest zijn. Mijn vader had overal klussen in de stad, tikte altijd van alles op
de kop of struinde rommelmarkten af. Deze vondst maakte veel indruk, vooral die
enveloppen met die hakenkruisen. “NSB’ers,” zeiden mijn ouders. Het woord kwam er met
afkeer uit. Toen ik het huis uit ging, kreeg ik het kistje (met inhoud!) mee. En hoewel ik besef
dat het raar is, ik deed er niks mee. Ik had het te druk met allerlei andere dingen. De brieven
bleven al die jaren in dat kistje. Pas vorig jaar, notabene 75 jaar na de bevrijding, besloot ik
om eens op internet te kijken wat ik kon vinden over de soldaat. Tot mijn grote verrassing
dook er een Joodse familie op…..
Vaak denk ik, was ik maar eerder begonnen met mijn zoektocht, dan had ik misschien nog
mensen kunnen vinden die de briefschrijver of zijn directe familie persoonlijk hebben gekend.
Aan de andere kant weet ik dat nabestaanden niet altijd zitten te wachten op zo’n plotselinge
confrontatie met het verleden.
Ik moest het vooral doen met de informatie die ik vond in de open archieven en hoewel ik nog
best veel puzzelstukjes aan elkaar kon leggen, had ik graag meer willen vinden. Ik hoopte op
oude foto’s die zouden opduiken waarmee ik Alexander, Nadia en Rodi een gezicht kon geven.
Ik hoop nu dat mijn verhaal zal leiden tot nieuwe sporen en wellicht vindt een ander, die ook op
zoek is, hierin zijn of haar ontbrekende puzzelstukje.
Van grote waarde zijn de groepen op social media waarin je een oproepje kunt plaatsen. Mensen
uit de hele wereld zoeken zo mee of helpen met het ontcijferen van onleesbare teksten op
geboorten-en huwelijksakten. Er was zelfs iemand in Berlijn die speciaal voor mij naar een
adres reed om een foto voor me te maken. Veel mensen zoeken, veel mensen willen helpen en
hebben daarvoor hun eigen redenen. Het verdriet over wat hun families is aangedaan is nog
altijd sterk voelbaar. Het blijft een bijna ongelooflijk gegeven dat complete families zijn
vermoord en alle herinneringen zijn weggevaagd. Verschillende aspecten van de oorlog komen
samen in dit verhaal en oude relaties en verbanden worden opnieuw gelegd. Ik werd vaak
verrast en geraakt door wat ik vond. Dit verhaal is gebaseerd op bronnen uit open archieven op
internet en opgevraagde informatie uit openbare registers. Sommige informatie kan pas
worden vrijgegeven 100 jaar na iemands geboorte. Ik was dus toch nog iets te vroeg.
Heleen Wagemans
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I INTRODUCTIE
De Feldpostbrieven van Alexander Roskopf leiden naar de Duits Joodse familie Wall:
Rodi Wall en zijn echtgenote Nadia Lobanowa Miroschnitschenko, de moeder van Alexander.
Zij vluchtten in 1933 weg uit Charlottendorf-Berlijn. Met behulp van Gisela en Margarethe,
2 nichten van Rodi in Amsterdam, vinden zij een woning in de Amsterdamse rivierenbuurt.
Ze bouwen er een nieuw leven op, een leven dat lijkt op het leven dat ze hadden achtergelaten
in Berlijn. Rodi zet zijn verkoopactiviteiten voort in mode en textiel. Alexander gaat naar
school, krijgt nieuwe vrienden en leert uitstekend Nederlands. Steeds meer vrienden en
familieleden uit Duitsland volgen hun voorbeeld en vluchten ook naar Nederland. Rodi helpt
ze met het bieden van woonruimte. In 1939 heeft het gezin twee adressen, op het nieuwe
adres wonen ze zelf, op het oude adres hebben ze een naaiatelier en trekken Joodse vrienden
uit Berlijn in: het gezin Gelberman. Salomon Gelberman was ook getuige bij het huwelijk van
Rodi en Nadia.
Als Nederland door Duitsland wordt bezet krijgen hun levens een grote wending. In januari
1943 moet Rodi zich melden bij de Joodse Raad. Hij probeert dan (tevergeefs) een sperre te
krijgen op het feit dat Alexander, zijn pleegzoon, zich kort daarvoor bij de Luftwaffe heeft
aangesloten. Rodi moet toch naar Westerbork en gaat vervolgens door op transport naar
Auschwitz waar hij direct wordt vermoord.
In zijn brieven, gericht aan verschillende leden van de familie Meischke, beschrijft Alexander
zijn eerste indrukken als soldaat, eerst vanuit Frankrijk (Toulouse) waar hij een
spoedopleiding krijgt en later onderweg vanuit Koningsberg en Tauroggen en vanaf het
Oostfront waar hij in stelling moet. Zijn laatste brief komt uit een Russisch
krijgsgevangenenkamp waar hij aan zijn verwondingen bezwijkt door dwangarbeid in de
steenkolenmijn van Bobrik-Donskoje.
Nadia verliest zowel haar man Rodi als haar enige zoon. Over het lot van Alexander moet ze
lang in het ongewisse zijn geweest. Ze blijft tot op hoge leeftijd wonen op het adres Dintelstraat
108. Hier biedt ze in de jaren na de oorlog woningruimte aan Holocaust-overlevenden die naar
Amerika emigreren of in Amsterdam een nieuwe start willen maken.
Via nabestaanden zijn er meer brieven opgedoken uit de Wall-familie, brieven die een inkijkje
geven in het leven van de zussen Gisela en Margarethe Wall en de dochter van Gisela: Senta.
Drie vrouwelijke leden van de familie Wall met een eigen verhaal.
De personen aan wie Alexander zijn brieven richt: Wim, Heika en hun moeder Corrie
Meischke (vriendin van zijn moeder Nadia) overleven de oorlog. De familie is verbonden aan
de bekende Amsterdamse drukkerij Calff&Meischke/Cloeck&Moedigh, een familiebedrijf met
een (deels) Joodse historie. Hoewel dit verhaal zich voornamelijk richt op de familie Wall,
mogen enkele wetenswaardigheden over de familie Meischke hier niet ontbreken. Het adres
Dintelstraat 108, waar Nadia woningruimte biedt, geeft de namen en de achtergronden prijs
van een aantal andere personen.
Na de brieven van Alexander, volgt er steeds een apart hoofdstuk; allereerst over Alexander
zelf vervolgens over zijn familieleden, de familie Meischke en over de passanten op het adres
Dintelstraat 108. In de bijlagen staat een lijst met de namen van alle personen die voorkomen
in dit verhaal.
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II BRIEF 1: FRANKRIJK, 22 FEBRUARI 1943
LAGER 49816 REGIMENTSSTAB FLIEGER-AUSBILDUNGS-REGIMENT
IN OPLEIDING VOOR LUFTWAFFE-SOLDAAT
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22 febr.43

Beste familie Meischke,
Het is nu al bijna een maand geleden, dat ik geschreven heb, en
nog steeds heb ik geen antwoord gekregen. Hoe is het bij U en in
Amsterdam? Ik ben hier zo goed als van alles afgesloten. Het is
me erg tegengevallen hier. Het zijn hier slechte toestanden. Ik
weet zeker dat ik in Frankrijk ben en het enige goede is dat ik
een beetje Frans kan leren spreken. Met eten wat op de bon gaat
tenminste, is het hier heel erg, maar het is al net als in Holland.
Met veel geld en sigaretten kan men wel iets extra’s krijgen. Ons
eten uit de kazerne is ook slecht en weinig. Ik hoop echter dat de
opleiding die 10-12 weken duren zal, tegen einde maart ten
einde is en ik dan ergens anders heen kom. Ik hoop maar dat ik
naar Nederland verplaatst word. Hoe is het weer bij U? Wij
hebben hier al voorjaar en men kan al zonder jas uitgaan. Het is
maar goed ook want als men bij oefeningen in de modder moet
liggen, is het niet plezierig als het koud is of regent. Ik heb
vandaag eens een beetje tijd omdat ik bij de Tandsmid was, die
brak me een kies uit en nu thuis mag blijven omdat ik zo’n pijn
heb. Anders is er zo weinig tijd, steeds maar poetsen of andere
werkjes. Ik heb de 26ste geschreven op Heika’s verjaardag. Is die
brief eigenlijk aangekomen? Het is deze keer erg weinig en slecht
geschreven, maar ik heb zo’n kiespijn. Ik hoop, dat U mij gauw
antwoordt en groet allen hartelijk.
Uw Lex
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III TOELICHTING BRIEF 1 “IK HOOP MAAR DAT IK
NAAR NEDERLAND VERPLAATST WORD ”
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er
miljarden Feldpost-brieven verstuurd.
Sommige soldaten schreven dagelijks om zo
contact te onderhouden met het thuisfront.
Het versturen van de brieven was gratis en
onbeperkt. Er las wel altijd iemand mee.
Dichte brieven werden geopend en weer
dichtgeplakt met een stempel “Geoffnet”
Het motief van Alexander om toe te treden
foto: 1 Feldpost-afgifte afdeling.bron: jugend1918tot het leger van Hitler, is niet bekend.
1945.de/Feldpost
Waarschijnlijk werd hij als 19- jarige zoon
van een Duitse vader opgeroepen voor het Duitse leger of gaf hij in plaats van de verplichte
arbeidseinsatz, de voorkeur aan de soldatendienst bij de Luftwaffe. Aannemelijk is dat hij in
de veronderstelling was of in ieder geval hoopte om op deze manier zijn familie te kunnen
beschermen. Uit de registratiekaart van Rodi Wall (zijn pleegvader) in het archief van de
Joodse Raad, blijkt dat Alexander zijn positie als “frontstrijder” probeert in te zetten om te
voorkomen dat Rodi op transport naar Westerbork gaat. Dit mislukt helaas. (meer hierover is
te lezen in het hoofdstuk over Rodi Wall)
Hitler maakte veel propaganda voor zijn legers. In Nederland waren het vaak jonge mannen
uit NSB-gezinnen die zich via de Jeugdstorm opgaven als vrijwilliger. Zij waren overtuigde
nationaalsocialisten maar ook avonturiers zwichtten voor de Duitse propaganda. Toen de
Duitsers veel verliezen leden in de Slag bij Stallingrad, begin 1943, waren vrijwilligers uit de
bezette gebieden hard nodig. Alexander is dan 19 jaar.
Hij krijgt een opleiding van 10-12 weken in Frankrijk. Uit zijn brief
blijkt dat het hem allemaal zwaar tegenvalt. Waar hij zich in
Frankrijk precies bevond, mocht hij niet duidelijk maken in zijn
brief. Het nummer op de Feldpost-envelop geeft aan dat hij zich in
een Lager van het Regimentsstab Flieger-Ausbildungs-Regiment
bevindt. Dit bevond zich ergens in het Zuiden in de regio
Carcassonne- Toulouse- Beziers-Montpellier-Perpignan. Hier
verbleven zo’n 3500 officieren en manschappen verdeeld over 3
bataljons onderverdeeld in meerdere compagnieën in en tussen
deze steden. In een latere brief die Alexander schrijft vanaf het
Oostfront, heeft hij het over een nagestuurde brief uit “Toul.”
Hieruit blijkt dat hij in Toulouse gelegerd was.

foto: 2 Soldatenboekje bron:
paratrooper.fr
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IV BRIEF 2: STATION KONINGSBERGEN, 22 JUNI 1943
Auffang lager L.G.I. Onderweg naar het front aan het Ilmenmeer.

22. VI 43
Lieve Fam. Meischke,
Deze korte kaart schrijf ik van uit het
station Koningsbergen waarheen ik twee
dagen geleden plotseling heen verzet
werd. Over een uur gaat de trein die ons
naar het front aan het Ilmenmeer moet
brengen. Veel hoef ik er niet bij te
vertellen. Van mijn gedroomde verlof in
juli zal wel niets komen, schrijft U me
echter zo vaak U tijd over hebt. Ik voel
dat het heel zwaar zal worden, maar
moet me in mijn lot schikken. Als U mijn
moeder eens mocht opzoeken vooral niet
zeggen waar ik ben!!! Weest U allen
hartelijk gegroet.
Van Uw Lex
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V BRIEF 3: TAUROGGEN, 24 JUNI 1943

“We hebben nu al 36 uur oponthoud, het zal vannacht wel
verder gaan.”

10

24 juni 43
Beste Wim,
Wees hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ik
hoop dat het je goed gaat. Eergisteren schreef ik dat
ik plotseling overgeplaatst ben. Op het ogenblik ben
ik op transport naar het front. We hebben nu al 36
uur oponthoud in Tauroggen. Het zal vannacht wel
verder gaan. Wat zeg je ervan dat ik zo heel
plotseling weg moest. Het was voor mij een grote
slag. Ik zal zodra ik aangekomen ben mijn adres
sturen, dan moet je me vaak schrijven. De brief van
je moeder waarover je eens schreef, is nooit
aangekomen. Wat doe je nu? Nog op de Graphische
school? En wat doet Heika? Laat ze ook eens
schrijven. Beste Wim, nog eens van harte
gefeliciteerd en hartelijke groet voor jou en ook je
ouders en Heika.
Je vriend Lex

Excuseer mijn pootje, ik schrijf op mijn knie.

11

VI TOELICHTING BRIEF 2 EN 3

“Ik voel dat het heel zwaar zal worden maar moet me
in mijn lot schikken.”
Uit de briefkaarten van 22 en 24 juni blijkt dat Alexander onderweg is naar het Oostfront.
Via Koningsberg in Oost-Pruisen (het huidige Russische Kaliningrad tussen Polen en
Litouwen) moet Alexander verder naar het front aan het Ilmenmeer. Onderweg op het station,
stuurt hij nog snel een kaartje aan de familie Meischke met een korte tekst. Hij schrijft dat hij
in ziet dat het zwaar gaat worden en besluit zelfs met het dringende verzoek om zijn moeder
niet te zeggen waar hij is. Op de achterkant van de kaart schrijft hij: “Ik zal zo gauw mogelijk
mijn nieuwe adres bekend maken.” De kaart van 24 juni, die hij twee dagen later richt aan
Wim, is gestuurd vanuit Tauroggen waar de eenheid van Alexander oponthoud heeft.
Alexander feliciteert Wim met zijn verjaardag. Wim is 18 jaar geworden. Alexander laat Wim
weten nog steeds onderweg te zijn naar het front. Hij bevindt zich op dat moment ten westen
van het huidige Litouwen, niet ver van de Oostzee. Tauroggen is onderdeel van de
verdedigingslijn, (ook wel bekend als de Molotovlinie), die de Russen hebben aangelegd nadat
zij Lithouwen en Letland hebben geannexeerd. De annexatie was een reactie op de inval van
de Duitsers in Polen. Het oponthoud zal dus ongetwijfeld te maken hebben met allerlei
obstakels in dit gebied. Hij excuseert voor zijn “pootje” want hij schrijft op zijn knie. ’s Nachts
zal het transport weer verder gaan. Alexander zal geweten hebben wat hem te wachten stond.
Hitler had meer troepen nodig om de positie van de Duitsers te handhaven in het beleg van
Leningrad, een beleg dat op dat moment al twee jaar gaande was. Op 22 juni 1941 begonnen
de Duitsers met de operatie “Barbarossa,” de grote invasie van de Sovjet-Unie. Zij hadden het
doel om de AA-lijn (Archangelsk-Astrachan-lijn) in handen te krijgen tussen de Noordelijke
Witte zee en de Zuidelijke Kaspische zee. Onderdeel van het plan was om de steden Moskou,
Leningrad en Kiev te bezetten. De Duitsers rukten snel op en wisten een blokkade rondom
Leningrad te vormen. Dit was een ramp voor de bevolking omdat de burgers daardoor
verstoken waren van voedsel. Ondanks de grote sterfte en de moeite die de Russen hadden
om de stad te bevoorraden, lukte het de Duitsers niet om de stad te veroveren. De Russen
gaven het niet op. Na een nieuw offensief van de Russen waarbij ze twee troepen wisten
samen te brengen aan het front, lukte het om de Duitse blokkade te breken. Vanaf september
1943 komen de Russen met tegenaanvallen. Nieuwe troepen met een nieuwe lichting soldaten
worden in gezet.
NB: Het adres Apollolaan 40 in Amsterdam, is doorgehaald. De brief is doorgestuurd naar een adres in
Steggerda, een boerderij in een dorp nabij Heerenveen in Friesland. Het is aannemelijk dat Wim daar
tijdelijk verblijft. Opmerkelijk is dat de post van een Duitse soldaat, zo “openlijk” wordt doorgestuurd
naar dit adres. De briefkaart is via Bussum (zie poststempel) opnieuw op de bus gegaan en in Friesland
bezorgd.
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VII BRIEF 4: NABIJ LENINGRAD, 27 AUGUSTUS 1943
Lager 50357C Kompanie Luftwaffen-Jager-Regiment 18

13

27 aug. 43
Lieve Heika,
Eindelijk wil ik dan je brief beantwoorden, die ik uit Toul
nagestuurd heb gekregen en de 23 VIII heb ontvangen. Ik ben in
een schrijfwoede, dus hoop ik dat blad vol te maken! Hoe gaat
het jou, ’t schijnt niet zo best en ook de overige tijdingen zijn
niet de beste. Het lijkt wel of er helemaal geen mannen meer in
Holland zijn, daarvoor zijn er hier meer. Vrouwen heb ik al twee
maanden niet meer gezien, dat is ook erg!*)
Voorlopig gaat het me nog goed maar met 1 september moet ik
in stelling, dat is niet zo leuk zelfs in hoge mate onplezierig
maar doe er eens wat tegen. Dan is het goede leven achter de
rug en blijft de grote vraag, komt het weer? Uit je brief vernam
ik dat er zulke geruchten gaan dat moet je me beslist schrijven.
Het zal ook wel iets over mij zijn maar het is wel makkelijk
achter iemands rug te praten. Dan moest ik constateren dat je
je wilt verloven, waar is dat voor nodig, juist in deze tijd. Alles
hoopt dat er gauw een eind komt aan deze verschrikkelijke
oorlog en dan is er nog tijd genoeg om je te verloven. Wat zeggen
je ouders daarvan? Je moet me vaker schrijven, zo vaak je zin
en tijd hebt. Waarom schrijft Wim niet eens wat? Van de winter
bezoek je mij toch hier. Dan kom je voor de wintersport
nietwaar? Maar ik denk dat het te koud zal zijn. Het is nu al erg
koud hier, vooral ’s nachts. Vele groeten voor je ouders en Wim
en wees ook jij hartelijk gegroet van
Je Lex
*) alles is geëvacueerd!
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IX Toelichting brief 4

“Voorlopig gaat het me nog goed maar per 1 september
moet ik in stelling.”
Alexander schrijft Heika dat hij al 2 maanden geen vrouwen meer gezien heeft. Onderin zijn
brief licht hij dit nog toe met: “Alles is geëvacueerd!”
Door de langdurige blokkade van de Duitsers vinden miljoenen inwoners van Leningrad (het
huidige Sint-Petersburg) de hongerdood. In januari 1943 slagen de Russen erin om een
voedsellijn aan te leggen via het bevroren Ladogameer. Op dat moment zijn er nog maar
800.000 inwoners over. Zij worden geëvacueerd naar Siberië. Als Alexander zijn brief schrijft
is het nog betrekkelijk rustig aan het front. Vanaf september 1943 beginnen zij met
tegenaanvallen maar ze wachten met het toedienen van de grote klap op de winter omdat ze
dan in hun voordeel zouden zijn.
Kennelijk heeft Heika Alexander toevertrouwt dat er thuis in Amsterdam allerlei geruchten
gaan. Ook reageert hij op het feit dat zij heeft aangekondigd te gaan verloven. Hij heeft daar
zichtbaar moeite mee. Had hij een oogje op haar?
Zijn brief eindigt met een grapje over de wintersport. Hij vindt het er al erg koud. Het
frontlinie- gebied is moerasachtig. Er zijn geen verharde wegen. Herfstregens, sneeuw en
vorst maken het de soldaten lastig.
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X BRIEF 5: “AAN HET EINDE VAN DE WERELD.” 20 SEPT. 1943
LAGER 50357C KOMPANIE LUFTWAFFEN-JAGER-REGIMENT 18

16

20 sept. ‘43
Beste Wim,
Gisteren kreeg ik na lange tijd weer eens een brief van je en
was er erg blij mee. Je weet niet hoe men gelukkig is dat er
aan je gedacht wordt hier aan het einde van de wereld. Ik
ben nu al 14 dagen aan het eigenlijke front, heb het echter in
verhouding uitstekend getroffen, het is hier nog tamelijk
rustig hoewel ik reeds de miniproef heb moeten doorstaan.
Het schijnt dat er thuis ook heel weinig meer te doen is en
dat het er ook troosteloos begint uit te zien. Wanneer zal
alles weer terugkeren, die goede oude tijd? Dagelijks vraag
ik het me af en hoop vurig op een einde en dat ik heelhuids
terug mag keren want dat is wel het mooiste wat men heeft,
de gezondheid. Ik kan je zo weinig op papier weergeven wat
het eigenlijk betekent hier aan ’t front te zijn, wel kan ik je
zeggen dat het me af en toe wel zwaar wordt maar de hoop
aan het goede houdt me sterk. Schrijf me gauw weer.
Groeten aan allen
Je vriend Lex
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XI BRIEF 6: “WAAR IK NU BEN IS TAMELIJK VAAK EN
VEEL LOOS.” 27 OKTOBER 1943 LAGER 50357C KOMPANIE
LUFTWAFFEN-JAGER-REGIMENT 18

18
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27 okt. 1943
Beste Wim,
Vandaag precies een maand later kreeg ik je brief en heb net een
beetje tijd om je te antwoorden. Ik begrijp heel goed dat er heel
weinig te schrijven valt. Niet veel goeds en zo prettig is het voor
mij ook niet om dat te horen, ik heb het zelf ook moeilijk. Ik heb
nu drie keer moeten verwisselen en het steeds slechter getroffen.
Waar ik nu ben is tamelijk vaak en veel loos maar ik hoop er
gezond door heen te komen. Hoofdzakelijk moeten we hier op
wacht staan en tussen de wachten wordt er hard gewerkt. Het is
zo jammer dat ik geen tijd heb om eens wat behoorlijks te lezen.
Weet je wat ook zo naar is als je moet verhuizen al die vele en
zware dingen mee te slepen, we hebben ook al enige
winterkleren. Wat ook zo rot is dat we het eten zo ver weg
moeten halen, wel 3 km. en weer terug en het is zo moerassig dat
je bij de eerste stappen al natte voeten krijgt. Ik heb de
verkoudheid dan ook aardig te pakken. Ja Wim makkelijk is het
hier niet maar nu wil ik niet zoveel klagen. Je mes heb ik nog en
iedereen bewondert het mooie mes, dat ik half als talisman, half
als noodzakelijk broodsnijinstrument steeds bij me draag! Ze
kunnen maar niet snappen dat het mes zomaar uit Engeland
komt. Wat een geluk voor je dat je nog jong bent en naar school
gaat dan hoef je tenminste niet van huis weg en dat is erg zwaar,
dat voel ik erg vaak. Intussen ben ik 1 oktober tot gefreiter
bevorderd. Anders is hier weinig te schrijven. Ik geloof dat we in
mijn aanstaande verlof veel te vertellen zullen hebben. Dus groet
ik jou, je ouders en Heika hartelijk als altijd, jullie vriend,
Lex
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XII TOELICHTING BRIEF 6:

“Je mes heb ik nog en iedereen bewondert het mooie
mes, ze kunnen maar niet snappen dat het zomaar uit
Engeland komt.”
Dit is de laatste brief die Alexander vanaf het Oostfront stuurt. De ontberingen beginnen zijn
tol te eisen. Diep wegzakken in de moerasachtige grond, meteen natte voeten en lange koude
tochten naar de kantine. Alexander heeft al winterkleren en hij is bevorderd tot gefreiter. In
de Wehrmacht en bij de Luftwaffe was de rang van gefreiter gelijk aan die van Korporaal. De
laagste rang is die van soldaat (“flieger” bij de Luftwaffe) Het mes dat Alexander cadeau had
gekregen van Wim komt uit Engeland en dat maakt indruk op de andere soldaten. Hij gebruikt
het om zijn brood te snijden en als Talisman.
Een paar maanden later moeten de Duitse troepen zich terugtrekken. De Russen maken een
definitief einde aan het beleg van Leningrad. Alexander wordt krijgsgevangene van Stalins
leger. Stalin stelt alle krijgsgevangenen ten toon aan de burgers in Moskou. In lange rijen laat
hij ze door de stad marcheren.
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XIII BRIEF 7: BOBRIK DONSKOJE USSR JULI 1947
Lager nr. 7811 Krijgsgevangene

22

Juli 1947 Uit de Russische Krijgsgevangenschap
In de krant las ik dat dit jaar in augustus in Parijs de 6e
Wereldjamboree, de Jamboree des vredes gehouden wordt. Het spijt
me dat ik door mijn gevangenschap niet aan deze gebeurtenis zal
kunnen deelnemen. Ik zal echter in mijn gedachten erbij zijn en mijn
P.V. belofte hernieuwen! Ik wens jou, je troup en alle andere P.V. veel
succes en plezier op deze 6e Wereldjamboree!
Beste Wim, lieve familie Meischke, deze derde kaart stuur ik U en hoop
dat deze U in goede gezondheid en welstand bereikt. Ik bedank u
hartelijk voor uw medeleven en de hulp die U mijn lieve moeder en mij
doet toekomen. Ik hoop niet meer lang gevangen te blijven! Veel
hartelijke groeten. Uw Alex
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X1V TOELICHTING BRIEF 7 “DE JAMBOREE DES VREDES”
Alexander komt in een Russisch Krijgsgevangenkamp terecht zo’n 300 km. ten Zuiden van
Moskou bij de mijnwerkersstad Bobrik-Donskoje. Na de Tweede Wereldoorlog waren er naar
schatting zo’n 4000 strafkampen verspreid over heel Rusland waar miljoenen gevangenen
dwangarbeid moesten verrichten. Er werd aan de buitenlande autoriteiten geen informatie
verstrekt over deze strafkampen en nog steeds is hier weinig informatie over te vinden.
Dankzij de eerste gevangenen die terugkeerden naar huis, kon men zich langzaam maar zeker
een beeld vormen van de ligging en de omvang van deze kampen. De krijgsgevangenen
werden ingezet om de schade die door de oorlog was aangebracht, te herstellen of om in de
industrie of de landbouw te werken. In Bobrik-Donskoje bevonden zich steenkoolmijnen waar
de krijgsgevangen ingezet werden als mijnwerkers.
De omstandigheden waren slecht. De werkdagen waren lang en het eten was weinig en slecht.
In getuigenverklaringen van andere gevangen, is te lezen dat er dagelijks koolsoep op het
menu stond. Veel gevangen werden ziek en stierven. Vanaf 1947 werden de eerste
krijgsgevangen mondjesmaat vrij gelaten. Pas in 1951 kwamen de nog levende Duitse
krijgsgevangen vrij. De laatsten kwamen pas vrij in 1957.
Alexander hoopt dat hij snel vrijkomt. Hij mag zo nu en dan naar huis schrijven en (omdat hij
de familie Meischke bedankt voor hun medeleven en hulp aan zijn moeder) lijkt het erop dat
hij ook via het Rode Kruis af en toe post ontvangt.
In de kaart staat geen informatie over het kamp, over het werk dat Alexander moest doen en
ook niets over zijn persoonlijke omstandigheden. Hij schrijft over de op hand zijnde 6e
Wereldjamboree die gehouden zal worden in Parijs en, hoe kan het ook anders, helemaal in het
teken zal staan van de vrede. Het is aannemelijk dat Wim en Alexander goede herinneringen
bewaren aan de Padvinderij. Mogelijk hebben ze ook samen deelgenomen aan de
Wereldjamboree in Nederland in 1937.
Alexander overlijdt een jaar later in 1948. Pas
in 1952 wordt hiervan officieel melding
gemaakt in de registers in Nederland. In het
bevolkingsregister van Berlijn bevindt zich de
akte van overlijden. Hierin staat vermeld dat
Alexander ten gevolge van een embolie door
een ongeluk met zijn been, is overleden. Hij
werd niet ouder dan 25 jaar.

foto: 3 Wereldjamboree
1937 bron: scout.org

foto: 4 Poster
Wereldjamboree 1947 bron:
Scout.org
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XV ALEXANDER FRITZ ROSKOPF
Opgroeien in Berlijn, vluchten naar Amsterdam
Alexander (of Lex of Alex zoals hij zichzelf in zijn brieven noemt) wordt geboren op 30 april
1923 in de Windscheidstrasse 11, waar de kliniek van dokter Thiele is gevestigd, in
Charlottendorf, het overwegend Joodse stadsdeel van Berlijn. De vroedvrouw (behamme) de
Joodse Lydia Lange, doet de aangifte van de geboorte bij het bezirkambt van Charlottenburg.
De behamme is duidelijk niet goed bekend met het adres buiten Charlottenburg. Het adres dat
zij opgaf bleek niet te hebben bestaan. Lydia Lange duikt weer op door haar gelijknamige
kleindochter. Zij plaatste in 2012 een Stolperstein in de Augusta Viktoriastrasse 33 voor
Astrid Frank, een Joodse collega-behamme van haar oma.
De volgende vraag speelt op: waarom ging Nadia naar Charlottenburg om te bevallen in een
kliniek met een Joodse vroedvrouw? Hoogstwaarschijnlijk deed zij dat omdat zij zelf Joods
was. Later in dit verhaal zijn er meer details die hier op wijzen.

Alexanders ouders, Nadia Lobanova
Miroschnitschenko en Adam Wilhelm Fritz
Roskopf, wonen op het moment van zijn geboorte
volgens de vroedvrouw beiden in de
Falkenbergerstrasse 1 Falkenberg.

foto: 5 Geboorte-akte Alexander Roskopf

Na onderzoek blijkt dat dit de straat “Am
Falkenberg” geweest moet zijn. Deze straat ligt in
het stadsdeel Altglienicke. Vlakbij is dan net
volgens de socialistisch ingegeven stijl van het
Nieuwe Bouwen, de tuinstad (Gartenstadt)
Fakenberg aangelegd. Volgens het adresboek van
Berlijn van 1922 woont er in Altglienicke een
kaufmann Fritz Roskopf aan de Am Falkenberg
101 op 1 hoog. Het stadsdeel Altglienicke behoorde
in 1923 nog maar net tot Groot Berlijn en het had
nog een dorpsachtig-groen karakter. De Fritz op
dit adres is waarschijnlijk de grootvader geweest.
De vader van Alexander stond als Wilhelm in het
telefoonboek, hij gebruikte zijn 2e voornaam.
Vermoedelijk was het huis aan de Am Falkenberg,
de buitenwoning van de familie.
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De familie Roskopf had een bedrijf in Berlijn “Mitte” aan de Am Kupfergraben 4 en had
volgens het adresboek uit 1922 in hetzelfde pand ook een privé-adres. Het pand wordt het
“Hegelhaus” genoemd naar de filosoof Georg Wilhelm Friedich Hegel en ook leuk om te weten:
in het naastgelegen pand Kupfergraben 6 woont Angela Merkel met haar man. Het adresboek
van 1922 toont aan dat grootvader Roskopf samenwerkte met een compagnon: “Henck”
Roskopf & Henck deden iets met import en export van “fabrikation.” Wilhelm, de vader van
Alexander had een eigen adres aan de Berliner Allee 11 in Weissensee. Het is aannemelijk dat
het gezin; vader Wilhelm, moeder Nadia en kleine Alexander Roskopf hier hebben gewoond.
Aan de panden te zien (ook het pand van waaruit opa Fritz zijn zaken deed) behoorden zij
destijds tot de gegoede burgerij van Berlijn.

foto: 6 Am Falkenberg 101 anno 2021

foto: 7 Hegelhaus Am Kupfergraben 4, bedrijf van
Fritz Roskopf (pand links)
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Naar Charlottenburg
De vader van Alexander overlijdt maar waar en wanneer precies, is onbekend. Zeker is dat
zijn moeder op 28 november 1931 hertrouwt met de Joodse Rodi Wall. Uit informatie
verstrekt door het centrum Judaicum, (behorende bij de nieuwe synagoge van
Charlottenburg), waren zijn ouders frequente bezoekers van de sjoel. Aannemelijk is daarom
dat zijn bruid Nadia ook Joods moet zijn geweest. Uit de huwelijksakte van Rodi en Nadia valt
op te maken dat Nadia is geboren in Charkov, in de Oekraïne en in 1919 trouwt met haar
eerste man in Berlijn. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er grote stromen Russisch Joodse
vluchtelingen naar Berlijn en velen vestigden zich in Charlottenburg. Het werd daarom
indertijd zelfs “Charlottengrad” genoemd. Het is niet duidelijk of Nadia haar eerste echtgenoot
al kende en of ze samen met hem naar Berlijn is gevlucht. Het is ook mogelijk dat ze hem in
Berlijn heeft ontmoet. De naam Roskopf komt in Rusland veel voor. Tijdens Catharina de
Grote werden Duitse burgers aangemoedigd om zich in Rusland te vestigen. Na de Russische
revolutie in 1917 werden Russische Joden in de Ukraine vaak van spionage verdacht.
Honderdduizenden werden verjaagd of vervolgd. Als minderheid kreeg deze groep het steeds
moeilijker. In de bruisende metropool van Berlijn vonden ze een nieuwe plek om te wonen en
hun Joodse tradities voort te zetten. Als Nadia met Rodi trouwt, is Alexander 9 jaar. Het adres
van moeder en pleegvader Rodi bevindt zich aan de Mommsenstrasse 23, een straat met
weelderige panden gelegen tussen de Kantstrasse en de Kurfurstendamm. De vader van Rodi,
Theodor Wall, heeft een bedrijf in textiel en modewaren. In het hoofdstuk over de Wall-familie
staat hier meer over geschreven. Het adres aan de Mommsenstrasse geeft aan dat het gezin
indertijd zeker tot de Joodse middenklasse behoorde. Het pand nummer 23 staat er nog,
gemoderniseerd maar het heeft de karakteristieke elementen behouden.

foto: 8 Mommsenstrasse 23, woning
Alexander, Nadia en Rodi Wall

foto: 9 Ansichtkaart Mommsenstrasse 1910-1920
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Begin 1930 telt Berlijn meer dan 100 Joodse gebedshuizen, 17 synagogen en 48 Joodse
scholen en tal van maatschappelijke instellingen zoals weeshuizen, armenhuizen en
ziekenhuizen. Ook komen er steeds meer Joodse warenhuizen, winkels en restaurants met
koosjer voedsel in Charlottenburg en Wilmersdorf. Rodi was koopman. Zijn vader Theodor,
had een bedrijf in mode en textiel. (meer hierover in het hoofdstuk over Rodi Wall)
Naar welke school Alexander ging, is niet met 100%
zekerheid te zeggen maar de “19e
Gemeindeschule Charlottenburg” was om de hoek in de
Bleibtreustrasse. De Mommsenstrasse is de straat in
Berlijn met de meeste Stolpersteinen, op de stoep bij
vrijwel elke voordeur zijn de namen te lezen van de
Joodse mensen die er eens woonden. Onder hen ook vele
kinderen, leeftijdsgenootjes van Alexander indertijd.
foto: 10 gebouw 19e Gemeindeschule
Charlottenburg anno 2021

Toenemend antisemitisme en geweld tegen Joden
In september 1931, tijdens de viering van het Joodse nieuwjaar, ontstaat vanaf de
Kurfurstendamm een massale oploop van mensen die antisemitische leuzen scanderen en
oproepen tot geweld tegen Joden. De NSDAP van Hitler krijgt steeds meer aanhang. Begin
april 1933 komt er een officiële oproep vanuit de NSDAP om Joodse bedrijven te boycotten en
contacten tussen Joden en niet-Joden zoveel mogelijk te verhinderen.
Rodi en Nadia moeten naar aanleiding daarvan het besluit genomen hebben om te vluchten.
Net als Otto Frank en zijn gezin, behoren ze tot de eerste groep Duits-Joodse vluchtelingen die
naar Nederland komt. Een deel trekt verder naar Zuid-Afrika, Palestina en Latijns-Amerika,
waaronder ook enkele familieleden van Rodi.
Nederland hanteerde in die jaren nog een vreemdelingenbeleid gericht op nationaliteit en
inkomen. Het kwam erop neer dat Duitsers (dus ook Duitse joden) zich in Nederland mochten
vestigen mits zij over genoeg eigen financiële middelen beschikten.
Na Kristelnacht in november 1938, ontstond er een nieuwe vluchtelingengolf en werd het al
een stuk moeilijker om Nederland in te komen.

foto: 11 Kristalnacht bron: Duitslandinstituut.nl

foto: 12 De verwoeste synagoge in de
Fasanenstrasse bron: Hagalil.com
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Naar Amsterdam
Vanaf 5 oktober 1933 staat het gezin officieel ingeschreven op het adres Dintelstraat 84 II te
Amsterdam. In de Amsterdamse rivierenbuurt waren veel nieuwe woningen gebouwd in het
kader van het uitbreidingsplan van Berlage echter stonden deze woningen door de crisis nog
leeg. De huren waren niet voor iedereen betaalbaar.
Hoe het gezin van Rodi naar Nederland is gereisd, is niet bekend. Uit verhalen van andere
Joodse gezinnen die in dezelfde tijd uit Berlijn vertrokken, bleek dat vliegen, voor wie zich dat
kon veroorloven, de beste optie was. Rodi kreeg in ieder geval hulp van zijn al in Amsterdam
wonende nicht Margarethe (Marga) Wall. (meer over Marga is te lezen in het hoofdstuk over
Rodi en de Wall-familie) Marga stond nog maar 2 maanden ingeschreven op het adres in de
Dintelstraat toen Rodi, Nadia en Alexander erbij introkken. Na enkele maanden trok Marga er
weer uit en bleef haar neef er wonen met zijn gezin. Rodi en Nadia plaatsen vlak na hun
vestiging in Amsterdam, een advertentie voor een “Hollandsch” dienstmeisje. Dat zij zo
expliciet vragen om een Hollands meisje zal ongetwijfeld te maken hebben met hun Joods-zijn
en het opkomend antisemitisme. In die tijd werkten er ook veel Duitse dienstbodes in
Nederland.
In 1940 woonden er 17.000 Joden in de Rivierenbuurt. Op de website “Het geheugen van plan Zuid” is
te lezen: “In de Beethovenstraat vestigden zich Duitse boekhandels en restaurants. Emigranten

begonnen winkels waar Duitse worst en Duits brood verkocht werd. Gevluchte intellectuelen en
kunstenaars vonden elkaar in koffiehuizen die door andere vluchtelingen geopend waren. Zo kwamen
de Duitse joden amper in contact met Nederlanders, ook niet met Nederlandse joden, die bovendien
vaak reserves hadden ten opzichte van de 'arrogante' Duitse joden.”

foto: 13 de Dintelstraat kort na
oplevering (foto: Arend Meyer)

foto: 14 Dintelstraat 84 nu

foto: 15 Joodse slager Wallach, in de
Rijnstraat bron; beeldbank Amsterdam
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Toestroom van Joodse vluchtelingen uit Duitsland
Vanwege de steeds grotere toestroom van Joodse vluchtelingen
uit Duitsland werd in 1933 het comité voor bijzondere Joodsche
belangen opgericht. In Amsterdam werden er o.a. benefietavonden georganiseerd om geld in te zamelen voor Joodse
gezinnen die financiële hulp nodig hadden. Ook in de
rivierenbuurt werden er zeker nog tot 1939 diverse
inzamelingsacties gehouden.
In de Dintelstraat in Amsterdam, lijkt het leven dat het gezin in
Charlottenburg had, zich in eerste instantie gewoon voort te
zetten. Het gezin had er veel Joodse buren, veelal waren dit ook
Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Alexander had er
speelkameraadjes van dezelfde leeftijd en die ook dezelfde taal
spraken.

foto: 16 Affiche voor
benefietconcert Joodse
vluchtelingen bron: Beeldbank
A'dam

Kinderen van de Joodse vluchtelingen uit Duitsland gingen naar de Dintelschool op nummer
5-7. (Later de Dongenschool) Hier werd extra les gegeven in het leren van de Nederlandse
taal. In de Dintelstraat en omgeving waren meerdere scholen gevestigd. Helaas worden
gegevens uit de inschrijvingsregisters van de scholen pas 100 jaar na iemands geboorte
openbaar gemaakt. Op de lagere scholen werd ook niet altijd een leerlingenadministratie
bijgehouden.

foto: 17 zesde klas Dintelschool 1936 bron: Joods monument

Deze foto is van de zesde klas van de Dintelschool in 1936. Of de dan 12-jarig Alexander er tussen staat, is niet
zeker. Wel zeker is dat er veel buurjongens en buurmeisjes van hem op staan waaronder Hannah van Praag (3e rij,
1e meisje links) en Rudolf Romijn (jongen midden 2e rij met stropdas)
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Vriendschappen
Alexanders moeder; Nadia is bevriend met Cornelia (Corrie) Meischke, de echtgenote van
Chris Meischke, eigenaar van drukkerij Calff&Meischke. Volgens de weduwe van Wim
Meischke, hadden de vriendinnen muziek als gemeenschappelijke factor. Nadia was pianiste
en Cornelia zong. Waarschijnlijk is Alexander zo ook bevriend geraakt met de twee jaar
jongere Wim Meischke en zijn zus Heika. Wim woonde niet ver bij Alexander vandaan, op de
Apollolaan 40. Het is opvallend dat Alexander ook met de ouders van Wim en met zijn zus
Heika correspondeerde en uit de brieven valt op te maken dat de familie Meischke zijn
moeder Nadia hulp heeft geboden. Alexander bedankt ze hiervoor in zijn laatste brief. Naast
Wim en Heika, schrijft ook Cornelia (Corrie) aan Alexander. Over de familie Meischke is een
apart hoofdstuk opgenomen.
Padvinderij
Uit de brieven van Alexander blijkt ook dat hij en Wim een gemeenschappelijke liefhebberij
hadden; de padvinderij. Indertijd was de padvinderij sterk in opkomst en razend populair
onder de jeugd. Iedere zuil had zijn eigen vereniging. Hoogstwaarschijnlijk zaten Alexander
en Wim bij dezelfde club in Amstelveen, de huidige Livingstone-groep. Deze link is gelegd
omdat Wim in het boek over het familiebedrijf aanhaalt dat Geo Eerdmans, een nieuwe
medewerker, een oude padvinderskameraad is. Uit andere bronnen blijkt dat deze Geo
betrokken was bij de oprichting van de Livingstone groep. De landgroep heeft voor de oorlog
enige tijd onderdak gehad in de Zuiderschool in Amsterdam Zuid. Meer
achtergrondinformatie staat in het hoofdstuk over Wim Meischke en zijn familie.
Verhuizen naar Dintelstraat 108 II
Op 20 november 1939 verhuist het gezin eerst naar de Roerstraat 25, pal in de buurt, waar ze
maar heel kort wonen om vervolgens op 9 december terug te keren naar de Dintelstraat maar
dan op Dintelstraat nummer 108 II hoog, direct naast het pand waar de 6e montessorischool
was gevestigd, de school van Anne Frank.
Het lijkt erop dat Rodi plaats wilde
maken in zijn oude woning voor
bevriende vluchtelingen.
Op de woonkaart duiken de namen
op van bekenden van Rodi; o.a.
Salomon Gelberman die getuige was
op zijn huwelijk.
Uit verschillende advertenties blijkt
dat er op Dintelstraat 84 huis
activiteiten plaatsvinden; er
worden leerbewerkers gevraagd en
naaisters voor het maken van o.a.
lingerie.
foto: 18 Dintelstraat 108 nu
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Politieregister
Alexander komt twee keer voor in het politieregister van 1940-1945 om aangifte te doen van
zijn gestolen fiets. Een keer is dat bij het adres Vinkeleskade 31 en een keer bij de woning op
108. Opvallend is dat Alexander niet alleen zijn eigen achternaam Roskopf gebruikt maar ook
die van zijn pleegvader; Wall.
Op het adres 108 wordt de fotocamera van Alexander gestolen, waarvan pleegvader Rodi Wall
op 7 mei 1942 aangifte doet. Door deze advertentie wordt duidelijk dat het gezin tijdens de
oorlog 2 adressen in de Dintelstraat heeft.

Op het adres Dintelstraat 108 hebben tijdens de oorlog en daarna bij weduwe Nadia Wall,
verschillende mensen ingewoond en lang niet iedereen daarvan stond destijds ingeschreven
bij het bevolkingsregister. In het hoofdstuk over Dintelstraat 108 wordt er een inkijkje
gegeven in het wel en wee van de andere Joodse bewoners op dit adres. Deze informatie kon
worden achterhaald door de woonkaart in het gemeentearchief van Amsterdam maar ook
door het politiearchief en door de krantenarchieven in Delpher. Aan het begin van de Duitse
bezetting in Nederland, lijkt het leven van de Walls in Amsterdam zich eerst nog redelijk
rustig te voltrekken. In augustus 1941 plaatsten
de Walls zelfs nog een advertentie voor een
dagmeisje.

Naarmate er steeds meer restricties komen voor Joden, zal Rodi Wall het moeilijker hebben
gekregen om nog iets te verdienen met de handel en de verkoop van kleding. In de
Amsterdamse rivierenbuurt mochten Joden zich alleen nog maar op Joodse markten
begeven. In de buurt plegen sommige Joden zelfmoord of ze verdwijnen. Joden moeten zich
melden bij de Joodse Raad. Rodi doet dit ook. Nadia wordt niet opgeroepen. Door haar naam
en haar geboorteplaats Charkov, staat zij ingeschreven als wit-Russische en de 19-jarige
Alexander is ondanks zijn jeugd in Joodse kringen, voor de bezetter nog altijd een Duitser. Net
als de Nederlandse mannen, wordt hij opgeroepen om te werken in Duitsland. Ondertussen
wordt er veel campagne gevoerd voor de Wehrmacht. Hiltler heeft nieuwe troepen nodig om
het Oostfront te versterken.
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De Luftwaffe, een noodsprong?
Begin 1943 meldt Alexander zich aan voor de Luftwaffe. Dit gegeven blijkt onder meer uit de
persoonskaart van Rodi Wall van de Joodse Raad die op basis hiervan een sperre probeert te
krijgen. De motieven van Alexander zijn niet duidelijk. Mogelijk had hij door zijn moeder, die
ooit op de vlucht moest voor de Russen, voor ogen dat hij aan het Oostfront tegen deze “oude
vijand” ten strijde zou trekken.
In zijn brieven aan Wim, Heika en de familie Meischke komt wel naar voren dat Alexander
geen overtuigd nazi was. Hij hoopte alleen maar dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Het lijkt
geen bewuste keuze te zijn geweest maar een noodsprong.
Nooit meer naar huis…
Alexander is nooit meer naar huis teruggekeerd. De dwangarbeid in het Russische
krijgsgevangenkamp (in de steenkolenmijnen van Donskoje) werd hem op 13 september 1948
fataal. In het bevolkingsregister van Berlijn is in 1952 zijn overlijdensakte opgetekend met
eerst alleen de vermelding dat hij in de herfst overleden is en met “doodsoorzaak onbekend.”
Pas in 1998 is de exacte sterfdatum bekend en komt er de vermelding bij dat hij ten gevolge
van een embolie, veroorzaakt door een ongeluk met zijn dijbeen, is gestorven. Nadia, zijn
moeder, moet lang in het ongewisse zijn geweest over het lot van haar zoon.

foto: 19 Overlijdensakte Alexander Roskopf bron: Bundesarchiv
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XVI Nadia Wall-Lobanova Miroschnitschenko,
moeder van Alexander Roskopf
Over Nadia is weinig bekend. Ze overleefde de oorlog en bleef in Amsterdam. Vermoedelijk
heeft zij na de oorlog een vrij teruggetrokken leven geleid. Ze verloor haar man en haar enige
zoon, de een in Auschwitz en de ander in Rusland, het land waar ze zelf als kind had gewoond
voordat ze in Berlijn ging wonen.
Nadia werd geboren in Charkov, Rusland op 9 april 1998. Charkov, later Kharkiv genoemd,
werd in de 16e eeuw gesticht door de Kozakken. Tot 1917 regeerden de Russen. Van 1917 tot
1932 was Kharkiv de hoofdstad van de Oekraïense SSR totdat Kiev deze functie overnam. De
Joodse bevolking van Charkov bestond voornamelijk uit handelaren en studenten. Er was een
synagoge en een universiteit. Toen Charkov terugkwam in Oekraïense handen, werden de
nationalistische gevoelens sterk aangewakkerd en keerde de bevolking zich sterk tegen
Russen, Duitsers en andere bevolkingsgroepen. Ook de Joodse bevolking (zo’n 10.000 in
1917) werd vijandig bejegend. Veel Russische Joden vluchtten. Een groot deel van hen
vluchtte naar Berlijn. In 1919 trouwt Nadia in Berlijn, een periode waarin veel Joodse
migranten uit Oost-Europa zich daar vestigen. Ze is eerst de echtgenote van Adam Wilhelm
Fritz Roskopf met wie zij Alexander krijgt in 1923. In 1931 trouwt ze opnieuw; met koopman
Rodi Wall en wonen ze samen als gezin in de Mommsenstrasse in Charlottendorf.
Nadia vlucht opnieuw als Hitler in 1933 begint met zijn haat-en boykot-campagnes tegen de
Joden. Samen met Rodi en de dan 10-jarige Alexander, verlaat zij Duitsland. Vrijwel de rest
van haar hele leven zal ze blijven wonen in de Dintelstraat, in de rivierenbuurt in Amsterdam,
tot 1939 op nummer 84 en daarna op nummer 108. Nadia is pianiste. Dit staat op haar
persoonskaart in het gemeentearchief van Amsterdam maar ook noemt ze dit beroep als ze
een aangifte van diefstal doet bij de politie. Nadia geeft na de oorlog nog lange tijd pianoles aan
huis, (in het telefoonboek staat ze ook vermeld als pianolerares). De weduwe van Wim
Meischke, wist zich te herinneren dat de moeder van Wim; Cornelia (Corrie) Kupfer en Nadia
goede vriendinnen waren. Corrie zong, Nadia begeleidde Corrie op de piano. Tijdens de oorlog
en daarna, bedankt Alexander de familie Meischke in zijn brieven voor de hulp aan zijn
moeder. Nadia heeft op de Dintelstraat 108 veel verschillende inwonende waaronder ook
weduwen die net als zij in de oorlog hun man zijn verloren. Nadia verblijft vanaf mei 1993 in
het Maarten Lutherhuis in Osdorp en van april 1995 tot haar overlijden op 16-3-1996 in een
verpleegtehuis aan de Hugo de Grootkade 20. Nadia bereikt de hoge leeftijd van 98 jaar.
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Was Nadia ook Joods?
Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen, zijn er meerdere aanwijzingen dat Nadia
Joods moet zijn geweest. Rond de tijd dat Nadia voor het eerst wordt vermeld in het
bevolkingsregister in Berlijn, waren er veel zogenaamde “Oostjoden” naar Berlijn getrokken.
In het boek Berlin Transit, een uitgave van het Joods museum in Berlijn, wordt beschreven
hoeveel er zich in Berlijn vestigden en hun Russisch-Joodse tradities voortzetten. Een eerste
aanwijzing is de geboorte van haar zoon Alexander; dit was in Charlottenburg, in een kliniek
met een Joodse vroedvrouw. (een bewuste keuze want ze woonde er niet in de buurt) Ten
tweede haar huwelijk met Rodi; het feit dat Rodi, die afkomstig was uit een traditionele
familie, met haar trouwde is veelzeggend. En ten derde haar keuzes in Amsterdam; na
aankomst in Amsterdam in 1933 ging zij heel nadrukkelijk op zoek naar een “Hollandsch”
dienstmeisje en ten vierde: na de oorlog woonden er hoofdzakelijk Joodse mensen bij haar in.
Voor zover was na te gaan, waren dit bekenden van haar, alleenstaande
Holocaustoverlevenden of jonge stellen. Een aantal van hen was op doorreis of wachtte op
emigratie naar de USA. In het hoofdstuk Dintelstraat 108, meer over deze andere bewoners.

In maart 1943, een maand nadat Rodi Wall is afgevoerd naar Auschwitz, plaatst Nadia een
advertentie waarin ze de hele inboedel van de Dintelstraat 84 II te koop aanbiedt. Op 9 juni
1943 doet Nadia aangifte bij de politie van gestolen goederen die vervoerd moesten worden
vanaf het adres Dintelstraat 84 naar gebouw de Vijzel aan de Keizersgracht. De besteldienst
was er kennelijk met de spullen vandoor gegaan. Het is aannemelijk dat het om een veiling
van meubels ging. Uit andere advertenties blijkt dat er destijds in gebouw de Vijzel regelmatig
veilingen van o.a. meubels plaatsvonden. Ook blijkt uit de aangifte dat Nadia pianiste was.
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XVII RODI WALL, PLEEGVADER VAN ALEXANDER
Rodi Wall is de pleegvader van Alexander en echtgenoot van zijn moeder Nadia. Rodi wordt
geboren op 31 juli 1890 in Berlijn. Zijn ouders zijn; Theodor Wall (geb. 4-5-1861) en Johanna
Silbermann (geb. 18-4-1862). Theodor groeit op in het Pruisische Samter, Posen (nu Polen).
Theodor heeft daar een grote familie maar ook in verschillende plaatsen in Rusland, het deel
dat nu tot de Oekraïne behoort. Ook Johanna’s roots liggen in Posen. Theodor is “kaufmann”
en runt samen met D.O. Wall (een broer?) een bedrijf in confectie. De Berlijnse bedrijvengids
van 1910, vermeldt dat ze bloezen, kostuums, mode en japonnen verkopen. Het bedrijf is
gehuisvest in het “Geschaeftshaus” aan de Taubenstrasse 46 op de derde en de vierde
verdieping. Daarnaast heeft Theodor een winkel in mode in de Andreasstrasse 23 en een
stoomzagerij/meubelmakerij in de Wilmersdorferstrasse 93. Deze adressen zijn niet
traceerbaar op oude foto’s. De Wilmersdorferstrasse is in de oorlog volledig verwoest door
bombardementen. Het pand in de Taubenstrasse is er nog en wordt nu gebruikt voor
overheidsdiensten.

foto: 20 Geschaefthaus Taubenstrasse 46 bron:
Wikipedia

Net als zijn vader is Rodi ‘kaufmann” Dit beroep
staat vermeld op zijn trouwakte. Rodi woont met
zijn ouders in Berlijn maar gaat in Fraustadt naar
het Koninklijk gymnasium waar hij in 1911 zijn
gymnasiumdiploma haalt in de richting van
scheikunde en landbouwkunde. Ook andere leden
van de familie Wall gaan naar dit gymnasium. Deze
informatie komt uit het boek “The Jews of Posen
province” door Edward David Luft.
foto: 21 Koninklijk Gymnasium Fraustadt,
bron Wikipedia
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Rodi woonde met zijn ouders in de Sybelstrasse 62. Het pand is er
nog maar door de vele renovaties heeft het zijn vroegere allure
verloren. Een foto van de centrale hal geeft nog een goede indruk
van de sfeer van het huis uit vroegere tijden. Het adres is bekend
dankzij documenten in het register van de Joodse begraafplaats
van Weissensee. In deze documenten wordt Rodi ook als enige
afstammeling genoemd. Hoogstwaarschijnlijk was hij enigst kind.
foto: 22 Hal van de woning
Sybelstrasse 62

De moeder van Rodi; Johanna Wall, verblijft
in Neuenahr als ze op 15 juli 1914 sterft.
Bad Neuenahr was een kuuroord met een
grote Spa. Het lijkt erop dat Johanna ziek
was en hier daarom verbleef. Theodor laat
het lichaam van zijn vrouw naar Berlijn
overbrengen. Ze wordt op 19 juli begraven.
Theodor, Rodi’s vader, overlijdt op 20 juli
1931 in het ziekenhuis. Op dat moment staat
hij ingeschreven bij zijn zoon Rodi in de
Mommsenstrasse 23 in Charlottenburg. De
begrafenis van Theodor vindt plaats op 23
juli, hij wordt begraven naast zijn echtgenote.

foto: 23 De Joodse begraafplaats in Weissensee

Hun graven (resp. nr. 44859 en nr. 83210) zullen volgens de Joodse traditie nooit geruimd
worden.

De huwelijksgetuigen; een neef en een goede vriend
Op 28 november 1931 trouwt Rodi met Nadia. Op de huwelijksakte staat het adres van het
echtpaar: Mommsenstrasse 23. Omdat de grote familie Wall ook familieleden heeft die zich in
Rusland (nu Oekraïne) hadden gevestigd en Nadia daar ook vandaan kwam, waren hun
families misschien al bevriend. De getuigen bij het huwelijk zijn de 42 jarige Salomon
Gelbermann (een vriend) woonachtig in de Windscheidtstrasse 12
in Charlottendorf en de 51 jarige Israel Mottek (zijn neef).
De moeder van getuige Israel Mottek was Helene Mottek-Wall,
een tante van Rodi. Voor Helene Mottek en voor Israel Mottek zijn
er “Stolpersteinen” gelegd bij hun laatste woning aan de
Segitzdamm 8 in Kreuzberg. Helene en haar zoon Israel zijn net als
de vader van Rodi geboren in het Pruisische Samter (Posen) nu
Polen.

foto: 24 bron: Stolpersteine.de
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De andere getuige; Salomon Gelberman, moet een goede vriend
zijn geweest van Rodi en Nadia. Salomon, zijn echtgenote Malvine Klein en hun dochter Rosi
woonden op de Windscheidstrasse 12 in Charlottenburg.
Salomon is geboren op 22 juli 1888, (2 jaar ouder dan Rodi) in
Berehove, een plaats die nu tot de Oekraïne behoort. Malvine
(Marjem)Klein is geboren op 21 december 1885 in Humenne, een
plaats die zowel tot Hongarije als Tsjechoslowakije heeft
toebehoord. Beide plaatsen hadden een grote Joodse
gemeenschap. Salomon en Malvine trouwen op 19 november
1911 in Humenne. Salomon is in Berlijn kaufmann en het
adresboek van 1920 vermeldt dat hij handelt in “koloniale
waren.”
foto: 25 Windscheidstrasse, Charlottenburg,
adres Salomon Gelberman, bron: Wikipedia

De hechte vriendschap blijkt uit het feit dat
Salomon, Malvine en hun dochter Rosa (“Rosi”
geboren op 17 september in 1916 in Berlijn) op
1 januari 1939 intrekken op het adres
Dintelstraat 84 II, het huis waar Rodi, Nadia en
Alexander vanaf 1933 wonen voordat Rodi een
tweede woning koopt op nummer 108. De
Gelbermans wonen een jaar in de Dintelstraat.
Op 23 januari 1940 vertrekken ze naar kamp
Westerbork.

foto: 26 Persoonskaart Salomon Gelberman met adres
Dintelstraat 84 II (bij Rodi en Nadia Wall)bron:
Gemeentearchief A’dam

Westerbork is op dat moment al geen vluchtelingenkamp meer maar in gebruik genomen door
de bezetter als een doorvoerkamp naar de vernietigingskampen. Het is bijzonder dat het gezin
op 30 september 1942 weer vanuit Westerbork terugkeert naar Amsterdam. De Gelbermans
wonen nog 2 jaar op het adres Westeinde 23 huis. Op 4-2 1944 staat het gezin opnieuw
geregistreerd in Westerbork. Malvine en Rosi gaan op 28-3 op transport naar Ravensbruck.
Rosi overleeft het kamp. In april 1945 wordt zij samen met andere overlevenden naar Zweden
gebracht. Rosi trouwt met Wilhelm Muskantor en krijgt 1 dochter: Marianne AvidanMuskantor. Zij woont in Göteborg.

foto: 27 Kaart Joodse Raad, Rosa Gelberman. Bron: Arolsenarchieven
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Een woning in de Amsterdamse rivierenbuurt
Als Rodi en Nadia Wall in 1933 besluiten om naar Nederland te vluchten, krijgen zij hulp van
familie in Amsterdam. Rodi heeft er twee nichten, de dochters van zijn oom Leopold Wall. De
oudste dochter van Leopold: Gisela, was de eerste van de Walls die zich in Nederland vestigde.
Zij trouwde in 1912 met de Nederlandse Mozes Knorringa uit Uithuizen, telg uit een grote
Joodse familie van Veehandelaren. Gisela en Mozes leerden elkaar kennen via een
huwelijksadvertentie. Na het huwelijk, dat werd voltrokken in Samter (de woonplaats waar de
roots liggen van de Wall-familie) is Gisela met Mozes in Nederland gaan wonen. Niet veel later
voegden haar ouders en haar jongere zus Margarethe (Marga) zich bij haar. Er is een apart
hoofdstuk gewijd aan deze familie van Rodi en in het bijzonder aan zijn 2 nichten Gisela en
Marga Wall.
Het is Marga Wall die op 1-9-1933 in de woning aan de Dintelstraat 84 II gaat wonen. Op 5
oktober trekken Rodi, Nadia en de 10-jarige Alexander ook op dit adres in. In februari 1934
verhuist Marga naar een nieuw adres. Rodi, Nadia en Alexander blijven wonen op dit adres tot
20 november 1939. Na een kort verblijf van een maand in de Roerstraat, verhuizen ze op 9
december 1939 naar de Dintelstraat 108 II. Uit verschillende registraties blijkt dat Rodi in
ieder geval tot zijn vertrek naar Westerbork, daarnaast eigenaar blijft van de woning
Dintelstraat 84. Hij brengt er kennissen onder die ook zijn gevlucht: o.a. de familie Gelberman
met wie ze in Berlijn al goed bevriend waren.
Getuige de advertenties in het Algemeen Handelsblad 1936, waarin om naaisters en een
leerbewerker wordt gevraagd, bedrijft Rodi in de woning Dintelstraat 84 begane grond, een
confectie-atelier voor zijden lingerie en worden hier ook leren damestassen vervaardigd. De
andere verdiepingen worden verhuurd aan nieuwe bewoners. Het is duidelijk dat Rodi, net als
in Berlijn, in Amsterdam zijn inkomen verdient in mode en textiel. Uit de aangifte die Rodi
doet naar aanleiding van de gestolen fotocamera van Alexander, (zie hoofdstuk Alexander)
blijkt dat de Walls tot 1943 vanuit beide adressen actief zijn.

In 1941 wordt er nog een dienstmeisje gevraagd voor het adres Dintelstraat 108. Daarna
wordt het ‘stil’. Het wordt Joodse ondernemers onmogelijk gemaakt om zaken te doen en Rodi
zal zijn activiteiten geleidelijk aan hebben moeten stoppen.
Rodi geeft op 14 januari 1943 gehoor aan de plicht om zich te melden bij de Joodse Raad.
Door de aantekeningen op zijn kaart (openbaar in de Arolsen-archieven) wordt duidelijk wat
het verschrikkelijk lot van Rodi is.
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foto: 28 Joodse Raad Registratiekaart van Rodi Wall bron: Arolsen-archieven

Medewerker van de Joodse Raad; B. de Vries noteert op 14 januari 1943 dat Rodi’s vrouw

vroeger een Wit Russin was en later een Rijksduitsche met een zoon uit een eerste huwelijk in
dienst bij de Duitse luchtmacht. Deze is opgevoed door betrokkene en zou zelf nog een verzoek
indienen. R. Wall ook Frontstrijder.
Het is duidelijk dat Rodi uit alle macht probeert om zijn deportatie te voorkomen. Omdat
Alexander zijn pleegzoon is, kan het feit dat Alexander soldaat is bij de Luftwaffe, hem niet
redden. Diezelfde dag nog wordt besloten dat hij toch op transport moet naar Westerbork. Op
16 januari vertrekt Rodi naar Westerbork. Op 20 januari wordt op zijn kaart genoteerd:
“Valt niets aan te doen aangezien kind niet van hem is.”
Na een kort verblijf in Westerbork, gaat Rodi op zaterdag 23 januari op transport naar
Auschwitz, waar hij op 26 januari op 53-jarige leeftijd wordt vermoord.
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XVIII GISELA EN MARGARETHE WALL
EN SENTA KNORRINGA
Gisela (geboren op 25-6-1892) en Margarethe
(geboren op 1-8-1896) groeien op in het Pruisische
Samter (nu Szamotuly genaamd in Polen). De helft
van de inwoners van Samter was indertijd Joods.
Gisela en Margarethe zijn de dochters van Leopold
en Johanna Wall-Matthias en nichten van Rodi.
Leopold en Johanna hebben ook nog een zoon
Ignatius. Twee van hun andere kinderen overlijden
in Samter als baby.
foto: 29 ansichtkaart van Samter omstr. 1915 bron:
Wikipedia

Gisela belandt als eerste van de Walls in Nederland
door haar huwelijk met de 9 jaar oudere Mozes Knorringa, telg uit een grote familie van
Joodse veenhandelaren in Uithuizen.
Mozes is militair en woont op dat moment in Wageningen. Via een contactadvertentie die hij
aan het begin van 1912 plaatst, leert hij de 20- jarige Gisela uit Samter kennen. De twee
beginnen elkaar intensief te schrijven.

foto: 30 Een van de brieven van Mozes aan Gisela in
Samter bron: E. Esseling

Een groot deel van de briefwisseling is
bewaard gebleven waarin Gisela en Mozes
elkaar verkennen en zo ontdekken dat ze
een goeie match zijn. Erik Esseling, een
kleinzoon van de latere echtgenoot van
Gisela, heeft de brieven van de notaris
gekregen nadat Gisela’s enige dochter
(Senta Knorringa) overleed. Uit de brieven
blijkt dat Gisela en Mozes niet erg religieus
waren maar een koosjer huishouden wel
heel belangrijk vinden. Mozes bezoekt
Gisela in mei in Samter en komt dolgelukkig
terug. In juli heeft Gisela een eerste
kennismaking in Nederland (ze komt samen
met haar moeder naar Wageningen) en de
“goedkeuring” van de ouders van Mozes,
besluiten de twee met elkaar te gaan trouwen.

Mozes gaat op zoek naar een geschikt huis in Wageningen en Gisela gaat met haar moeder
naar Berlijn om spullen voor het huis te kopen. Mozes houdt Gisela op de hoogte over de
bestelling van het linoleum voor de vloeren en het dienstmeisje dat hij heeft aangenomen.
Gisela en Mozes laten er geen gras over groeien, ze verloven in juni en ze trouwen op 11
augustus 1912 in Samter. Getuigen bij het huwelijk zijn oom Salomon Wall en Jozef Wall.
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Getuige de menukaart van het
huwelijksfeest, kregen de
bruiloftsgasten van Mozes en
Gisela een chic diner
voorgeschoteld.
Na het huwelijk vertrekt Gisela
meteen met Mozes naar
Nederland.
foto: 31 Menukaart van het diner bij het
huwelijk van Mozes en Gisela Knorringa in
1912 Samter. Bron: E. Esseling

Het huwelijk van Mozes en Gisela wordt bezegeld met de geboorte van een dochter. Op 19 juni
1913 wordt Jettina Lowiena Senta Knorringa geboren in Wageningen. Mozes moet vaak
enige tijd in Bussum verblijven waar hij werkt als militair (officier). Gisela schrijft hem hoe
het met de kleine Senta gaat en hij schrijft haar terug met allerlei adviezen.

foto: 32 kleine Senta, Gisela en Mozes Knorringa
bron: E. Esseling
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Naar Bussum
Op 12 september 1918, verhuist het gezin naar de Thierrenstraat 7 in Bussum. Er wonen dan
zo’n 50 Joodse gezinnen in Bussum. Vanaf 1917 heeft Bussum een eigen Joodse gemeente.
Mozes is hier actief bij betrokken als penningmeester. Hij werkt daarnaast als docent
boekhouden en handelsrekenen en hij is aangesteld als “Inspecteur der belastingen in
Amsterdam.” Ook biedt hij in Bussum zijn diensten aan als belastingadviseur. Uit de
advertentie blijkt dat hij al deze petten goed probeert te scheiden. Gisela bestiert het
huishouden en zorgt voor dochter Senta.

foto: 33 Paspoort van Mozes en gezinsleden. Bron: E. Esseling

foto: 34 eerste sjoel van Bussum 1919
Hogeweg (oud schoolgebouwtje)bron:
historische kring Bussum

foto: 35 De Synagoge aan de Kromme Englaan (in
1930 verbouwd) bron: historische kring Bussum
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Marga Wall staat vanaf 11 juli 1921 in Nederland geregistreerd als
vreemdeling. Uit de registraties blijkt dat ze eerst bij Gisela en Mozes in
trekt in de Thierrenstraat in Bussum. Opmerkelijk is dat het adres dat
Marga opgeeft in Samter (Markt 32) niet hetzelfde is als het adres op de
brieven van Mozes aan haar zus Gisela in Samter (Bahnhofstrasse 15).
Vanaf 7-4 1924 woont zij bij haar vader Leopold Wall in de van
Kingsbergstraat 26 in Amsterdam. Uit de verschillende adressen in
Samter is op te maken dat vader en moeder Wall hun dochter Gisela vrij
snel achterna zijn gegaan en dat Marga later naar Nederland is gekomen. Wellicht moest
Marga eerst haar studie afmaken.
Vader Leopold is koopman, net als de meeste mannen in zijn familie. Marga heeft een baan als
kantoorbediende bij de Hollandsche bank van Zuid-Amerika aan de Herengracht. Omdat
enkele leden van de familie Wall vlak na de eerste wereldoorlog naar Zuid-Amerika zijn
geëmigreerd en daar in handelszaken doen, heeft Marga haar betrekking bij deze bank
mogelijk aan een van hen te danken. Marga woont in bij Pieter Jacobus Hokke op de
Ruysdealstraat 38 2 hoog (hoofdklerk bij de Waterleiding) en bij Plas in de Van Breestraat
155. Ook het adres Dintelstraat 84 duikt op, de woning die Marga eerst huurt en waar Rodi
een maand later met zijn gezin in trekt.

foto: 36 Registratie Vreemdelingenregister Marga Wall

In zijn brieven aan Gisela, heeft Mozes het soms in relatie tot Marga over “Alex” Het is niet
duidelijk wie Alex was. Het kan een vriend van Marga zijn geweest of een neef van Mozes die
af en toe kwam logeren. Voor zover was na te gaan, is Marga altijd vrijgezel gebleven. Zij
woonde vaak bij iemand in (altijd in een “Joodse” straat/buurt) en op latere leeftijd woonde zij
alleen. Dankzij de informatie op de vreemdelingenregistratiekaart van Marga, konden een
aantal zaken met elkaar in verband worden gebracht, zoals de hulp van Marga aan Rodi en
zijn gezin.
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De Hollandsche Bank-Unie werd in 1914 opgericht als de N.V. Hollandsche Bank voor ZuidAmerika (Marga’s werkgever) op initiatief van de Rotterdamse bank en met medewerking
van verschillende andere instellingen en firma’s, die belang hadden bij een gunstige
ontwikkeling van het handels-, geld- en wisselverkeer tussen Nederland en de ZuidAmerikaanse staten. Marga werkte ook in het statige, dan nog maar net gebouwde pand van
Pierson&Co. Waar zij in haar latere leven heeft gewerkt, is onbekend. Marga stond in het
telefoonboek als beëdigd tolk/vertaalster Duits. Het is aannemelijk dat ze met dit werk haar
inkomen verdiende.

foto: 37 Pand van
de Hollandsche bank
voor Zuid-Amerika

foto: 38 Pand van Pierson & Co Herengracht 206
bron: Wikipedia

foto: 39 Familie Knorringa/Wall bron: E. Esseling
De familie Knorringa/Wall (van links naar rechts): Mozes Knorringa, Gisela Wall, vader van Mozes: Heiman Knorringa,
dienstmeisje, moeder van Mozes: Jettina Lowina Knorringa-Bendiks, kleine Senta, moeder van Gisela en Marga: Johanna WallMatthias, vader Leopold Wall en Marga Wall. Inzet: het servies op de foto is er nog, Erik Esseling, kleinzoon van de latere
echtgenoot van Gisela, heeft het gekregen uit de nalatenschap van Senta.
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Naar Amsterdam
Mozes werkt als belastinginspecteur en docent boekhouden in Amsterdam en de familie van
Gisela (neef Rodi, zus Marga en haar ouders) wonen er ook. Ook enkele leden van de familie
Knorringa hebben Groningen ingeruild voor Mokum. Waarschijnlijk verhuist het gezin
daarom op 26 mei 1925 naar de Koninginneweg 181 in Amsterdam. Senta heeft de
Middelbareschoolfase-leeftijd bereikt en in de buurt zijn genoeg goede scholen. Het JoodsDuitse dienstmeisje Klara Lassak uit Ratibor (mogelijk het dienstmeisje op de foto) verhuist
mee naar het nieuwe adres. Zij staat opnieuw als inwonende vermeld op de woonkaart.

foto: 40 Koninginneweg omstr. 1925 bron: Beeldbank A.

foto:41 Koninginneweg anno 202 bron: Beeldbank A.

Een neef van Mozes: docent klassieke talen Heiman Knorringa, stichtte in 1929 het
Knorringa avondlyceum. Mozes maakt het niet meer mee. Hij overlijdt op 23 januari 1928, op
43-jarige leeftijd. Hij is een korte tijd ziek geweest, waaraan hij precies is overleden is niet
bekend. Gezien de liefde die hij uitte voor zijn gezin en Gisela voor haar Mozes, moet het een
hele verdrietige tijd zijn geweest. Tot overmaat van ramp overlijdt Leopold, de vader van
Gisela in hetzelfde jaar op 6 november.
Mozes wordt begraven op de Joodse begraafplaats van Muiderberg (locatie veld C, rij 059,
graf 088) Hier is ook zijn schoonvader Leopold Wall begraven (veld C, rij 064, graf 007)
Uit verschillende rouwadvertenties blijkt dat Mozes veel
betekende voor de Joodse gemeenschap (o.a. in Bussum).
Mozes gaf meer uiting aan zijn religie dan hij aanvankelijk in
zijn brieven aan Gisela liet blijken.

foto: 42 Joodse begraafplaats Muiderberg bron: NIHS.nl

De Joodse begraafplaats in Muiderberg is de oudste begraafplaats van de Hoogduitse-Joden van
Amsterdam. Halverwege de 17e eeuw werd de grond aangekocht. De Poolse Joden voegden zich
later bij hen. Op deze begraafplaats zijn ongeveer 45.000 mensen begraven.
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Een nieuwe liefde
Op 10 juli 1930 hertrouwt Gisela met de 14 jaar oudere Cornelis Jasper Esseling (geb. 30
sept. 1878) Cor is weduwnaar van Maria Antonia Helena Kooper met wie hij 3 kinderen had.
Hij werkte bij de werf Conrad (later Stork) als chef van de Diepboorafdeling, een functie
waarvoor hij geregeld naar het buitenland reisde. Gisela en Cor gaan wonen in de
Uitdenboschstraat 7 in Haarlem. Gisela’s moeder; Johanna Wall-Matthias woont bij ze in en
natuurlijk Gisela’s dochter Senta. Cor’s jongste zoon Karel woont ook nog thuis.

foto: 43 trouwboekje Gisela Wall en Cor Esseling bron: E. Esseling

Senta gaat sociologie studeren en grijpt tijdens haar studie de kans om te reizen. Ze doet haar
stage in Amerika.
In Haarlem trekt in 1937 een oudere broer van Gisela en Margarethe in: Ignatz Wall. Ignatz
had vanaf 1926 in Ratibor (een plaats in Polen iets Zuidelijker gelegen dan zijn geboorteplaats
Samter) een goed lopende zaak in radio’s. Volgens diverse bronnen was hij een welvarend
ondernemer in deze plaats. Zijn winkel was centraal gelegen in de Neuenstrasse. Vanaf 1934
komt hij in de problemen omdat hij als Joodse ondernemer geen radio’s meer mag verkopen.
Hij probeert nog bezwaar aan te tekenen bij de Reichsrundfunkkammer maar dat wordt
afgewezen. Ignatz woont een jaar in bij Gisela en Cornelis en emigreert naar Argentinië in
oktober 1938. In Argentinië zet hij een succesvol importbedrijf op voor Phillips.
Aan het begin van de eeuw zijn er meer Wall-familieleden naar Zuid-Amerika geëmigreerd.
Argentinië heeft nog steeds een grote Joods Duitse gemeenschap.
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Als de oorlog uitbreekt in Nederland en de razzia’s op de Nederlandse Joden beginnen, moeten
Gisela, Margarethe en hun moeder Johanna onderduiken. Cor zorgt voor een onderduikadres
(waar is niet bekend) Moeder Johanna Wall-Matthias weigert om mee te gaan. In een bewaard
gebleven brief (zie blz. 55) schrijft Cor over deze gebeurtenissen. Op de persoonskaart van
Johanna staat nog wel een ander adres vermeld waar ze tijdens de oorlog zou zijn verbleven:
nl. Weesperzijde 14 in Amsterdam. Vermoedelijk was dit een vals opgegeven adres om
arrestatie te voorkomen. Waar Johanna is opgepakt is onbekend maar vast staat dat zij op 16
februari naar Auschwitz wordt getransporteerd en dat ze daar op 19 februari 1943 is
vermoord.

Het laatste portret van kunstenaar en verzetsman Chris Lebeau
Cor, zelf niet Joods, wordt in januari 1944 samen met zijn dochter Rika (dochter van zijn
eerste vrouw die wel Joods was) gearresteerd en in kamp Vugt gevangen gezet. Zijn arrestatie
heeft zeer waarschijnlijk te maken met zijn rol in het laten onderduiken van zijn vrouw Gisela
en haar zus Margarethe. In september 1944 komen Cor en Rika vrij omdat de directie van zijn
bedrijf de kampleiding zou hebben omgekocht met flessen drank.
Tijdens zijn gevangenschap in kamp Vugt heeft Cor een korte bijzondere vriendschap met een
andere gevangene; de kunstenaar Chris Lebeau. Deze maakt een prachtig portret van hem
(nu in het bezit van zijn kleinzoon Erik Esseling) Dit portret zou ook wel eens het laatste
portret geweest kunnen zijn van Lebeau. Over zijn leven en zijn werk is veel bekend,
Lebeau was een veelzijdig kunstenaar. Hij groeide op in een Amsterdams arbeidersgezin met
ouders die actief waren in het verspreiden van het socialistische gedachtengoed. Lebeau was
zelf een felle anarchist (hij weigerde postzegels te ontwerpen met de beeltenis van de
koningin) en vegetariër. In november 1943 werd hij samen met zijn vrouw en zijn leerlinge
Sixta Heddema gearresteerd wegens het vervalsen van documenten en hulp aan Joodse
Nederlanders. Via Vucht is hij op 25 mei 1944 overgebracht naar concentratiekamp Dachau
waar hij is gestorven aan uitputting. Sixta Heddema die werd vrijgelaten, heeft zijn
kunstwerken veilig kunnen stellen. Deze zijn nu onderdeel van de collectie van het Drents
museum in Assen.
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foto: 44 Portret Cor Esseling door kunstenaar Chris Le Beau bron: E. Esseling
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Naar Indië
Senta vertrekt in april 1940 alleen naar Nederlands-Indië. Vanaf IJmuiden, vlak voordat de
boot (het beroemde passagiersschip “de Oranje”) vertrekt, stuurt zij nog een kaartje naar
huis. Ze ontdekt dat ze haar distributiekaart nog bij zich heeft maar schrijft: komt gauw.
Ook de jongste zoon van Cornelis; Karel, is in Nederlands-Indië, hij als militair. Omdat ze
beiden in een ander gedeelte zijn van het land, weten ze niet altijd hoe het de ander vergaat.
Een aantal brieven van Senta en een brief van Cor Esseling aan Senta en Karel, illustreren hoe
het leven van de familie tijdens de oorlog verloopt.

foto: 45 Senta Knorringa bron:
E. Esseling
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Een brief van Senta uit Batavia: “4 kg. aangekomen en een baan bij het Kantoor voor

Statistiek…”

Op 28 november 1940 stuurt Senta een lange brief naar huis. In de brief laat ze weten dat ze
zich heel veel zorgen had gemaakt omdat ze geen brieven (meer) ontvangen had (blijkbaar
kwamen deze niet aan) en dat ze heel opgelucht was eindelijk weer iets te vernemen uit
Nederland. Ze informeert naar de gezondheid van bepaalde familieleden, maakt grapjes over
de lange baard van ‘Pa” (ze vraagt of zijn baard niet door de soep sleurt en of ie ’s nachts in
een zakje moet) Uit de brief blijkt dat ze een goed band heeft met de nieuwe echtgenoot van
Gisela, ze noemt hem Pa en Paatje.
Senta laat weten dat ze 4 kg. Is aangekomen. Ze heeft een goed en betaalbaar onderkomen
gevonden en krijgt daar heel goed eten. Ze schrijft ook dat ze al na enkele dagen een baan had
gevonden bij het kantoor voor Statistiek. Ze werkt van 7.00 tot 14.00 uur. Voor dit bureau
moet ze ook samen met een collega op dienstreis om langs verschillende instellingen te gaan
en zo lukt het haar ook om Karel, de zoon van Cor een bezoek te brengen. Ze laat weten dat
het goed gaat met Karel, hij is wel wat mager en ze geeft aan dat dit komt omdat hij zijn
geliefde in Nederland zo mist. Senta richt zich ook nog even rechtstreeks tot haar moeder:

“mamsie ik zie er erg netjes uit, scheiding in het midden etc. etc. Ik stik in de kennissen en een
van hen heeft een week lang een naaister voor me in huis genomen zoodat alles netjes in orde
blijft (ze zijn hier erg langzaam)”
Ook richt zij zich nog rechtstreeks tot vriend Janus: “Liefste Janus hartelijk bedankt voor

alles, er ontbrak werkelijk niets aan, wat goed dat je altijd alles hebt weggesloten! Ook die
kennissen, hij is net zo’n grappenmaker als Paatje, nu de feestdagen mee naar boven
genomen, naar het oude vulcanengebied en verder ga ik zowat elke zondag of weekend met
een van de vele Amsterdamse vrienden en vriendinnen die ik hier weer ontmoette, naar
boven.“ Janus is de vriend die ervoor zorgde dat Senta onderdak kreeg in Batavia en haar
daar introduceerde bij zijn kennissen.

foto: 46 Het kantoor waar Senta werkte tijdens haar verblijf in
Nederlands-Indie. bron: dossier Julie van der Steur
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“Wat betreft moeder klem ik me maar vast aan ’t feit dat zij omdat Pa geen Jood
is, misschien gered is.”
De eerste berichten van Senta uit Batavia, zijn opgewekt en hoopvol maar ook in NederlandsIndië wordt het leven zwaar. Na de bevrijding in Nederland zijn aldaar de politionele acties
nog gaande en ook nadat in Indië de vrede is afgekondigd, is het nog niet veilig. De
Indonesische bevolking keert zich nog steeds tegen de aanwezige Nederlanders. Senta
belandde in een interneringskamp voor vrouwen en heeft honger geleden. Hoewel dat voorbij
is, kunnen de geïnterneerden nog niet in gewone huizen wonen of gaan werken. Het is nog te
onrustig in Batavia. In haar brief van 19 september beschrijft ze wat haar overkomen is maar
ook schrijft ze dat ze er prachtig doorheen “gezwijnd” is. (gezwijnd is Jiddisch voor mazzel
hebben)
Op dat moment weet ze nog niet hoe het met haar familie gaat, terwijl de meest
verschrikkelijke berichten doorsijpelen over het lot van Joden in Europa. Ze maakt zich grote
zorgen.

De brief van Senta is geadresseerd aan Cor Esseling p/a de werf van Stork Conrad in Haarlem,
het bedrijf waar hij werkt. Op het voorgedrukte afzender-gedeelte staat een tekst waarmee de
verzender verklaart de luchtpost alleen te gebruiken voor familie-of privézaken.
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Batavia 19 sept.’45
Lieve ouders, lieve fam.,
Eindelijk ook hier half aug. vrede! Ik hoop maar een ding dat ik me over jullie geen onnodige
zorgen gemaakt heb als jullie over mij. Ik ben er nml prachtig doorheen gezwijnd, geen grote
strubbelingen met de Jappen en geen ernstige ziekte of berry berry. Straks details.-Van Karel
helaas na dec.’41 niets meer gehoord. Ontving 17/12/’41 een briefkaart van hem uit Medan
waarheen hij juist door ……was overgeplaatst, meldende dat hij alweer gemobiliseerd was. Ik
hoop innig dat hij nog via Pandang naar Austr. heeft kunnen ontkomen en dat jullie inmiddels
goede berichten van hem hebben gehad. Zoo niet dan is hij waarsch. op Sumatra geïnterneerd
waarmede wij ook nu noch telefgraf. noch post verbinding hebben zoodat al mijn pogingen om via
het R. Kruis inlichtingen betr. Karel te verkrijgen, ook nu weer geen succes hadden. Mogelijk
kunnen jullie via Geneve verder iets te weten komen, hiertoe de volgende gegevens: Mil.soldaat
K.J. Esseling stamboek no: 2024ii, 2e Mil.Civ, 1e Garn. Bat. v. A. n. O. (Atjeh en
Onderhavigheden) Volgens poststempel was hij in of bij Baban Djahe. Inmiddels kregen
natuurlijk alle krijgsgevangenen, geïnterneerden Jap.nummers maar daar ik nooit iets van hem
gehoord heb, kan ik die niet opgeven. Voor informaties ook leeftijd opgeven. Verlang
verschrikkelijk naar Telegram of post van jullie. Bij goed bericht is voor mij de oorlog pas goed
afgelopen. Waarop echter volgens de ontzettende berichten die hier doordruppelen, weinig kans.
W.b. moeder klem ik me vast aan ’t feit dat zij omdat Pa geen Jood is, misschien gered is. Hoop
spoedig van deze dagelijkse vreeslijke zorg en angst verlost te zijn. Daar de bezetting van
Sumatra en Singapore de allied veel langer ophoudt dan zij verwachtten, zijn wij allen hier nog
streng in onze wijken in kazernes geïnterneerd, worden echter reeds door onze mannen bij het
grote werk geholpen, “bewaakt” door Jap. (;) en het R. Kruis met voedsel overladen. (nu voor het
eerst in deze oorlog ernstig last van ingewanden door te veel of vet eten) Het zal nog wel een of
twee maanden duren voor we weer gewoon in huizen wonen, gewoon kunnen werken. Komt Pa
soms hier voor herstel van oliebronnen? Hoop eerder al bij ’t Internationale R. Kruis te gaan
werken…..
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maar zal vanwege de veiligheid, Batavia is nu eenmaal een centrum van politieke partijen.
Vannacht heb ik voor het eerst in deze oorlog hooren schieten, waarschijnlijk troubles
onderling of met Chinezen. Wij zijn absol. safe, alleen moet de grote troepenmacht wel gauw
komen voor de orde en vanwege de makkelijke en goede voedselvoorziening. De verwoesting en
plundering in Holland schijnt verschrikkelijk te zijn, hoe ontroerend jullie zorg en hulp nu al
voor Indië, de Jap. Hebben hier ook geplunderd, vernietigd en alles in het honderd laten loopen.
De krijgsgevangenen en geïnterneerden zijn zeer slecht behandeld, vrouwen zijn als runderen
getransporteerd, versjouwd, verhuisd, bij boerderij in kleine huisjes gepropt en langdurig
uitgehongerd. Dankzij mijn ijzeren gestel, gezondheid en ingewanden als veekoeien, ben ik er
zeer goed doorheen gekomen, weeg zelfs alweer 55 kg. Het had echter niet langer moeten duren
want 20 aug. J.l. hadden de Jap. ’n Plan gehad ons Joodsche vrouwen, vrouwen v.
vrijmetselaars en v.d. hoogste ambtenaren v. Mook en v.d. Plas e.d. als eersten naar Borneo te
transporteeren, door het oog van de naald dus. 25 aug. werd ons het staken v.d. strijd pas offic.
meegedeeld. N.B. vonden echter de Australische troepen, staker v. werk voor Jap. e.d. geheime
vleugel, boodschappen volgens brief meer. Nu hoofdzaak over mij geen zorgen.
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“Dat en jij en Senta in leven zijn en dat ook Ma en Marga er nog zijn, geeft ons reden tot
groote en innige dankbaarheid aan ’t Lot dat dit zoo besliste.”
Cor Esseling schrijft een liefdevolle brief aan zijn zoon Karel. Hij heeft net vernomen dat Karel
nog in leven is. In het eerste deel van de brief doet hij Karel verslag van het leed dat de
Duitsers in Nederland hebben aangericht. Ook laat hij hem weten dat oma Wall door de nazi’s
is vermoord maar dat ze innig dankbaar zijn dat Gisela en Marga er nog zijn. Karel die ook
amateur-regisseur was, organiseerde in het interneringskamp toneel-en
cabaretvoorstellingen om de moraal van de gevangenen hoog te houden en zijn vader
complimenteert hem hiermee. In de brief wordt gerefereerd aan “Mopje.” Mopje is de geliefde
van Karel. Kennelijk heeft hij zijn twijfels geuit over zijn relatie met Mopje nadat hij haar zo
lang niet heeft gezien. Maar zijn vader steekt hem een hart onder de riem.

foto: 47 Gisela Esseling-Wall
bron: E. Esseling
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Haarlem, 1 november ‘45
M’n beste jongen,
Na de brief aan Mopje, gisteren de brief uit Saigon aan ons, het feit dus dat je leeft en gezond
uit de hel bent ontsnapt. Ma en ik hebben even van vreugde geweend en een nacht door de
emotie niet of nauwelijks kunnen slapen. Dat en jij en Senta in leven zijn en dat ook Ma en
Marga er nog zijn, geeft ons reden tot groote en innige dankbaarheid aan ’t Lot dat dit zoo
besliste. Helaas heeft arme oma ’t leven gelaten als gevolg van de Jodenrazzia’s en
gebrekkig als ze was, kon ik helaas geen onderduikadres voor haar vinden en zelf weigerde
ze ook weg te gaan, zoodat ze in februari 43 door de Nazibeulen uit een rusthuis in
Amsterdam werd weggehaald om naar Duitschland te worden getransporteerd en nooit
meer terug te komen. Dit feit alleen reeds is genoeg om het moffentuig voor eeuwig te
laten….
Maar nu liever over jezelf. Het is ontzettend wat je hebt meegemaakt want hoewel je eigen
brief heel sober is gehouden, komen nu dagelijks berichten door omtrent de aanleg van de
dodenspoorweg en over de Japanse kampen en beseffen we nu langzaam aan dat het
Jappenregiem al minstens even barbaarsch en onmenschelijk is geweest als het gedrag van
de Duitschers. Lieve jongen, laat het je een heel kleine troost zijn dat als je hier was geweest
je kansen ook 1 op 2 waren geweest dat je als slachtoffer van het naziregiem was gebleven,
zelfs al had je nooit illegaal werk gedaan en dat is nauwelijks denkbaar. Duizenden en
duizenden Nederlanders en juist de besten, hebben den dood gevonden, gefusilleerd,
uitgehongerd in concentratiekampen of gedood door bombardementen en nu spreek ik nog
niet eens van de massamoorden op Joden van alle naties. Men rekent dat dit moffentuig
alleen al 6 miljoen Joden hebben vermoord. Er zijn maanden geweest dat nauwelijks iemand
van tussen de 18 en de 45 jaar zich op straat dorst te vertonen ten einde niet de kans te
loopen om te worden opgepakt en als slaaf naar Duitschland te worden gezonden met 50%
kans nooit terug te komen. Wat een geluk dat je grootste liefhebberij je zo’n steun is geweest
in deze moeilijke tijd en dat je als altijd zulk een bijzonder succes hebt gehad en wat een
voldoening moet het je geweest zijn medegevangenen zulk een schitterende afwisseling te
hebben bezorgd. En nu omtrent Mopje, ik vind het heel prettig dat je over de gelegenheid
welke zo bepalend is voor je levensgeluk, eens openlijk aan me schrijft en nog veel prettiger
is het voor mij dat ik je ook ronduit mijn eerlijke mening en raad kan geven. We begrijpen
dat je piekert-je nam het leven nooit zoo gemakkelijk- maar we geloven-ma en ik, dat er geen
enkele reden voor je is om twijfelachtig te blijven omtrent je toekomstig geluk als je eenmaal
met Mopje vereeuwigd zal zijn. Mopje en wij hebben gedurende al die jaren vrij nauw
contact gehouden.
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Na 6 jaar weer thuis…
In april 1946 schrijft Senta een brief vanuit Ceylon over haar terugkeer naar Nederland.

Kandy, 10 april 1946
Liefste fam.,
Eindelijk is het zoover, s morgens (donderdag
11/4) vertrek ik naar Colombo en zaterdag 13/4
met de Ruys naar Holland. De reis duurt ong. 3
weken dus + 2 dagen Suez, ongeveer 2 a 3 mei in
Holland. Na 6 jaar weer thuis. Wij snotteren hier
al als we de beschrijvingen van de aankomst v.d.
andere booten lezen. ’t Zal me wat zijn. Gelukkig
komen we in Amsterdam aan. Afhalen mag niet.
Mochten jullie komen kijken op sluizen in
IJmuiden wuif dan als herkenningsteken met een
in de lengte gestreepte handdoek; ik zal hetzelfde
doen. -Ik ben dolblij eindelijk hier weg te komen
vooral nu het ’t hier een maand lang al heter is
dan de heetste dagen in Batavia. Verheug me op
de frisse zeelucht maar zie verder erg tegen ’t
transport op. Deze boot is ingelast in plaats van
de Joh. Van Oldenbarneveldt en is eigenlijk voor
troepen bestemd. We gaan in het ruim in
hangmatten. Moet al een dag van tevoren laag
omdat ik de kleinste ben. Zal me niet druk maken,
dat is niemand van plan dus ’t zal me wat mooi’s
worden. Vooral daar we zelf moeten dweilen,
badkamers en wc’s doen etc. Nu in elk geval kan
ik schrijven. Tot spoedig weerziens, zoen Senta
P.S. hebben jullie al een hond op ’t oog?
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Terug in Nederland, vindt Senta werk als maatschappelijk werkster en later doceert ze
sociologie bij de Universiteit van Utrecht. Voor haar werk bezoekt ze congressen in het
buitenland en tijdens een van die gelegenheden (in 1964) belandt ze per ongeluk op een heel
andere plek. De grappige gebeurtenis haalt alle kranten in Nederland.
Senta blijft net als haar tante Marga, ongehuwd.
Ze blijft zich heel haar leven inzetten voor de Joodse
gemeenschap. Ze werkt eerst jarenlang voor de stichting
die hulp biedt Joodse oorlogswezen: Le Ezrath-Ha Jeled en
vervolgens voor de Stichting Joods Maatschappelijk Werk.
Cor en Gisela Esseling zijn gedurende 30 jaar heel gelukkig
samen. Na de oorlog wonen ze nog een aantal jaren aan de
Uitdenboschstraat in Haarlem waarna ze in 1954
vertrekken naar de Olga van Gotschlaan 9 in SantpoortZuid.

foto: 48 Villa van Cor en Gisela in Santpoort-Zuid bron: Ozo

In 1960 overlijdt Cor Essling. Gisela woont tot 1964 alleen
in Santpoort en verhuist dan weer naar Amsterdam.
Ze woont in Amsterdam op de Boelelaan 247 tot 1978.
Vervolgens woont ze nog een jaar in het Joodse
bejaardentehuis Beth Shalom in de Akerwateringstraat tot
ze op 9 november 1979 overlijdt.
Gisela wordt 87 jaar.
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Senta overlijdt op 29 januari 1989. Ze wordt 76 jaar. Senta heeft geen echtgenoot of kinderen.
Ze laat haar vermogen na aan diverse (Joodse) stichtingen en goede doelen. Erik Esseling, de
zoon van Karel, kleinzoon van Gisela’s echtgenoot Cor, krijgt via de notaris een doos
overhandigd vol met brieven; het zijn de kennismakings/liefdesbrieven die Gisela en Mozes
elkaar stuurden en de brieven van Senta uit Nederlands-Indië. Ook zijn er een aantal foto’s en
krijgt Erik het antieke Wedgewood-servies dat op de oude foto van de familie Wall en
Knorringa te zien is.

Marga Wall woont vanaf 1959 in de Commeniusstraat 343, ze overlijdt in juni 1991.
Marga wordt 95 jaar oud.
In de rouwadvertentie van Senta staan de namen van een aantal vrienden. Benjamin van Tijn
is de vader van de journalist Joop van Tijn (partner van prinses Irene.) Senta en Benjamin
kenden elkaar al uit de tijd dat ze in Nederlands-Indië waren.
Senta is zich altijd blijven inzetten voor Joodse kinderen, dit
deed ze bij de Stichting Le-Ezrath Ha-Jeled, een stichting die
zich inzette voor de hulp aan oorlogswezen en voor het Joods
maatschappelijk werk.
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XIX De familie Meischke; Wim, Heika en moeder Cornelia
(Corrie)
De brieven van Alexander Roskopf zijn gericht aan de familie Meischke en aan Wim en Heika.
De familie Meischke is niet Joods maar vader heeft een drukkerij en bedrijf in
bioscoopreclame, een bedrijf dat voor de oorlog heel veel Joodse klanten had. De compagnon
van Chris Meischke en tevens de oprichter van de drukkerij, was de Joodse Leo Calff.
In een prachtige 4-delige jubileumuitgave van 100 jaar
Calff&Meischke/Cloeck&Moedigh verschenen in 2014 wordt
beschreven hoe Chris Meischke zich aansluit bij zijn
vroegere schoolvriend Leo Calff die een goed lopende
drukkerij heeft in Amsterdam. Op 1 januari 1918 gaan de
mannen een vennootschap met elkaar aan. Een rijke oom,
die een bouwbedrijf heeft in Zuid-Afrika, helpt de jonge Chris
met het startkapitaal.
Het bedrijf start op de Plantage Kerklaan 2 en verhuist in
1922 naar de Marnixstraat 413. De zaken gaan goed en het
bedrijf groeit. Ook privé gaat het de beide mannen voor de
wind. Ze trouwen en krijgen kinderen. Chris en Corrie gaan
wonen in de Apollolaan op nummer 40.
foto: 50 Prijscourant
Cloeck en Moedigh bron:
Jubileumboek
Calff&Meischke 2014

Heika wordt in 1923 als derde kind in het gezin Meischke geboren en Wim is nummer vier in
1925. Hoe het Chris en Leo verder zakelijk vergaat, is uitgebreid beschreven in het
jubileumboek, inclusief het tragische moment dat Leo Calff als Jood niet langer een eigen
onderneming mag hebben. Chris koopt hem uit. Steeds meer Joden moeten zich melden bij de
Joodse Raad, waar Leo zelf ook bij betrokken is als lid van de financiële commissie. Zijn
kinderen worden al in 1942 opgeroepen. Leo probeert tevergeefs een sperre voor hen te
krijgen. (Hij hoeft zelf nog niet weg maar hij weigert in eerste instantie om ze alleen te laten
vertrekken naar Westerbork.) De kinderen smeken hem om niet mee te gaan en bij hun
moeder te blijven. Een jaar later moeten ook Leo en zijn vrouw naar Westerbork (niet wetende
dat hun kinderen dan al zijn overleden) Vanuit kamp Westerbork stuurt Leo nog een aantal
brieven naar Chris waarin hij hem om hulp vraagt: hij vraagt o.a. om makkelijke schoenen
voor zijn vrouw, warme kleding en eten. Het loopt slecht af. Niemand van het gezin Calff
overleeft Auschwitz. Het jubileumboek is een prachtig eerbetoon aan Leo Calff. In de naam
Cloeck en Moedigh komen de initialen van beide ondernemers terug.
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Wim gaat naar het voorbeeld van zijn vader naar de grafische school in de Dintelstraat
(Alexander informeert hier ook naar in een van zijn brieven) maar mede door het uitbreken
van de oorlog, maakt Wim zijn grafische opleiding niet af. Als Wim 18 jaar wordt, duikt hij
onder bij een boer in Steggerda (een van de brieven van Alexander wordt naar dit adres
doorgestuurd). Wim interesseert zich meer voor fotografie. Hij kan aan de slag als
leerling/assistent van Paul Huff en bouwt later zelf naam op als fotograaf. Na de dood van
vader Chris gaat hij toch aan de slag in het familiebedrijf. Uit de brieven blijkt dat Wim en
Alexander de Padvinderij als liefhebberij delen. Hoe hecht hun vriendschap was, is niet
bekend maar Alexander schijft over het zakmes dat hij heeft gekregen van Wim. Hij gebruikt
het als Talisman.
Heika die van dezelfde leeftijd is als Alexander,
krijgt in een van zijn brieven het advies om nog
even te wachten met verloven. Zo midden in de
oorlog, is de tijd hiervoor niet zo geschikt, schrijft
Alexander. Heika verlooft zich en zoals haar werd
aangeraden; pas na de oorlog. De verloving wordt
aangekondigd in de Waarheid. Heika trouwt later met een andere man en heeft verder geen
bemoeienis met het familiebedrijf. De zoon van Heika kan zich geen verhalen herinneren over
Alexander Roskopf maar hij vindt het bijzonder dat er na zoveel jaren nog brieven zijn
opgedoken die aan zijn familie en aan zijn moeder waren gericht. Moeder Corrie was bevriend
met Nadia, de moeder van Alexander. Nadia was pianiste en Corrie zong. De weduwe van Wim
Meischke wist zich te herinneren dat Corrie ook wel eens optrad voor de AVRO-radio maar dat
deed zij uitsluitend onder de artiestennaam “Fernandes” omdat Chris niet wilde dat ze optrad
onder haar eigen naam. Corrie overlijdt in 1979. Dit is omstreeks dezelfde tijd dat de brieven
van Alexander zijn gevonden op de rommelmarkt van het Waterlooplein. Zou Corrie de
brieven altijd bewaard hebben?

foto: 51 Corrie en Chris Meischke bron:
fam. Schuitemaker

foto: 52 Wim, Corrie en Heika Meischke bron: fam. Schuitemaker
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XX DINTELSTRAAT 108 II

Als muren konden spreken…
Vanaf 1939 hadden de Walls 2 woningen in de Dintelstraat. Rodi maakte op de tweede
verdieping van zijn “oude” woning op nummer 84 plaats voor zijn vriend Salomon Gelberman
en zijn gezin. De begane grond van nummer 84 gebruikte hij zakelijk voor het naaiatelier.
Rodi en Nadia woonden na 1939 zelf in de woning Dintelstraat 108 II. Uit o.a. de
politierapporten blijkt dat zij daar tijdens de oorlog niet altijd alleen woonden.
Vanaf 2-7-1942 (Rodi en Alexander zijn dan nog in Amsterdam) verblijft het gezin
Bacharach, (bestaande uit Sighard Bacharach, Fanny Bacharach-de Beer en hun zoon
Hans-Peter) bij de Walls op de Dintelstraat 108 II. Sighard Bacharach (geb. 1900) wordt op
9-9-1942 opgepakt en verhoord omdat hij waardevolle spullen bij een kennis heeft
ondergebracht met het verzoek deze voor hem te verkopen. De Bacharachs zijn net als de
Walls, Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Via Arnhem komen ze in 1934 in Amsterdam
terecht. Ze wonen eerst in een pension aan de Euterpestraat en daarna in de Courbetstraat en
de Chopinstraat. Als laatste wonen ze bij Nadia en Rodi in de Dintelstraat 108 II. Volgens de
toen van kracht zijnde verordeningen, had Sighard waardevolle zaken moeten inleveren bij de
Bank Lippmann en Rosenthal. Er wordt bij een controle een verdachte inkoopbon gevonden
bij een handelaar in goud en zilver en zo komt de hele zaak aan het rollen. Na zijn arrestatie
wordt Sighard naar Westerbork gezonden. Op 9-10-1942 wordt hij in Auschwitz vermoord.
Fanny en Hans Peter worden op 2-7-1943 in Sobibor vermoord.
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Nadia moet haar man en zoon missen maar zij woont niet alleen. Uit de woningkaart blijkt dat
de meeste inwonenden, Holocaust-overlevenden zijn die wachten tot ze op doorreis kunnen.
De eerste die haar intrek neemt bij Nadia is Henriette Von Halle-Cohn (verpleegster en
weduwe van architect Oscar Louis von Halle). Henriette en Oscar hadden 2 zoons: Gerd
Seigmund en Hans Jurgen. Het gezin vlucht in 1933 uit Hamburg naar Amsterdam en woont
daar in de Herculesstraat 18. Als de razzia’s beginnen, worden de jongens gearresteerd. De
oudste; Hans Jurgen wordt met 300 andere jongens van zijn leeftijd naar kamp Schoorl
gebracht en van daaruit naar Mauthausen. De jongste; Gerd, ontspringt de dans omdat hij
Tuberculose heeft. Vader, moeder en Gerd duiken onder bij een boer in Landgraaf. Bij een
huiszoeking kunnen Henriette en Gerd zich nog net op tijd verbergen. Vader Oscar wordt
gearresteerd en naar kamp Vught gebracht. Henriette en Gerd keren terug naar Amsterdam
en duiken opnieuw onder. Dit keer midden in de stad bij een oude leraar (en verzetsman) van
Gerd. Ze blijven daar tot de bevrijding. Oscar en Hans Jurgen keren niet terug. Na de
bevrijding vinden Henriette en Gerd woonruimte bij Nadia voordat ze naar Amerika
emigreren (Gerd gaat eerst, Henriette volgt iets later).
Inwonende Elisabeth Alexandra Levy (weduwe van Saul Weissmann) en haar zoon Peter
Isaac Leonard (geb. 20-11-1935) overleven Bergen-Belsen en keren na repatriëring terug
naar Amsterdam. Ook zij emigreren na een jaar naar Amerika.
Elisabeth hertrouwt in Amerika met een Leonard. Haar zoon krijgt de achternaam van haar
2e echtgenoot. Elisabeth is de zus van dr. Leonhard Alexander Levy. Zij en zijn echtgenote:
Gertrud Sara Levy-Friedlander overleven de oorlog. Hoewel Gertrud niet staat ingeschreven
op het adres Dintelstraat 108, wordt het adres door haar gebruikt in de
overlijdensadvertentie voor Leonhard. Of Nadia Henriette, Elisabeth en Gertrud elkaar al
kenden voor de oorlog is niet bekend. Wel staat vast dat zij allen net als Nadia rond 1933 uit
Duitsland naar Amsterdam zijn gevlucht en in dezelfde buurt woonden. Henriëttes familie
(Cohn) is net als de familie Wall, afkomstig uit Posen. Hetzelfde geldt
voor de familie Levy.
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Een andere inwonende is de 24-jarige Alfred Israëls. Alfred groeide op in Bussum, Baarn
Amsterdam en Diemen, als 5e kind van het gezin van Marcus Sander Israëls (fabrikant van
korsetten) en Bertha Drukker. Bertha overleed kort na de bevalling van Alfred. Vader Marcus
(Max) hertrouwde met Maria de Beer. Bij de woning Schoolstraat 43 in Diemen (een adres
waar het gezin eerder had gewoond en dat later ook hun onderduikadres werd) zijn er
struikelstenen gelegd voor Alfreds vader Marcus, zijn pleegmoeder Maria en zijn zevenjarige
halfzusje Astrid. Het gezin werd op 9 september 1942 gearresteerd en binnen vijf dagen in
Auschwitz vermoord. Alfred was op het moment van de arrestatie niet thuis. Hij vluchtte naar
Zwitserland waar hij in een vluchtelingenkamp terecht kwam. Daar had hij een goede vriend
Sam Bosman met wie hij altijd een goede band heeft gehouden. Volgens Alfreds dochters is de
vlucht van hun vader naar Zwitserland heel spannend geweest maar zij kennen niet alle
details. Alfred vond het moeilijk om er over te praten.

foto: 53 Judith op het
platje van de Dintelstraat
108

foto: 54 Alfred en Judith
op de zolder van de
Dintelstraat 108

Na de oorlog keert Alfred terug naar Amsterdam. Met zijn
echtgenote Corrie Rentmeester woont hij ruim 2,5 jaar op de
3e verdieping van de Dintelstraat 108. Hier wordt in 1949
dochter Judith geboren. (De foto’s op deze pagina zijn van
haar). Judith krijgt in 1950 een broer: Frank. Hij wordt
geboren in de Bronckhorststraat 44 waar het gezin later
zijn intrek neemt in een eigen ruimere woning. Alfred en
Corrie blijven niet samen. Alfred hertrouwt en gaat in België
wonen. In 1965 krijgt hij nog een dochter, Laura genaamd.
Alfred overlijdt op 64-jarige leeftijd. Alfred overleefde de
oorlog maar ook voor hem is er een struikelsteen bij het
onderduikadres in de Schoolstraat gelegd. Zo werd hij
symbolisch weer herenigd met zijn familie.

foto: 11 Alfred en Judith Israëls
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Geraadpleegde bronnen
Traces of War-www.tracesofwar.nl
Joods Monument-www.joodsmonument.nl
Arolsen Archieven-http://Arolsen-archives.org
Leo Baeck-Instituut-www.lbl.org
Stolpersteine Berlin-www.stolpersteine-berlin.de
Gemeentearchief Amsterdam-https//archief.Amsterdam.nl
Gemeentearchief Haarlem-https://noordhollandsarchief.nl
Anna Frank Stichting-www.annefrank.org
Joods historisch museum-https//www.jck.nl
Berlin Transit, Joodse migranten uit Oost-Europa in de jaren 1920 (uitgave Joods museum Berlijn in 2012)
United States Holocaust Memorial Museum-https://www.ushmn.org
Wikipedia-www.wikipedia.org
Wikimedia-www.wikimedia.org
Joodse gemeente Berlijn-www.jg-berlin.org
Joodse Begraafplaats Muiderberg-https//begraafplaatsen.nihs.nl
Website historie Rivierenbuurt Amsterdam-www.geheugenvanplanzuid.nl
Stichting herinneringscentrum kamp Westerbork-https://kampwesterbork.nl
The Jews of Posen Province, Edward David Luft, 2015
Bundesarchiv-https://bundesarchiv.de
E-Kartoteka Posen-https://e-kartoteka.net
Thesis van Jeremy von Halle: Loss, Perseverance And Triumph: the story of Gerd and the von Halle Family, 2011
Faceboekgroepen: Jekkes, Berlin roaring 20, geheugen van de rivierenbuurt o.a.
Jublieum-boek 100-jarig bestaan Calff&Meischke, 2014
Centrum voor familiegeschiedenis-www.cbg.nl
Oorlogslevens-www.oorlogslevens.nl
The World Holocaust Remembrance Center-https://www.yadvashem.org
Delpher-www.delpher.nl (alle familieberichten en advertenties; niet genummerde foto’s)
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PERSONENLIJST
Alexander Fritz Roskopf (“Lex/Alex”)
Adam Wilhelm Fritz Roskopf (“Wilhelm”) vader van Alexander
Fritz Roskopf, grootvader van Alexander
Nadia Wall-Lobanonowa Miroschnitschenko, moeder van Alexander
Rodi Wall, pleegvader van Alexander
Theodor Wall, vader van Rodi
Johanna Wall-Silberman, moeder van Rodi
Israël Mottek, neef van Rodi en getuige bij zijn huwelijk
Helene Wall-Mottek, tante van Rodi, moeder van Israël
Salomon Gelberman, vriend van Rodi en getuige bij zijn huwelijk
Malvine Gelberman-Klein, echtgenote van Salomon
Rosa Gelberman, (Rosi) dochter van Salomon en Malvine
Leopold Wall, oom van Rodi
Johanna Wall-Matthias, echtgenote van Leopold
Margarethe Wall (“Marga”) nicht van Rodi
Ignatz Wall, neef van Rodi
Gisela Knorringa-Esseling-Wall, nicht van Rodi
Mozes Knorringa (1e echtgenoot van Gisela, vader van Senta)
Cornelis Jasper Esseling (“Cor”), 2e echtgenoot van Gisela
Jettina Lowiena Senta Knorringa (“Senta” ) dochter van Gisela en Mozes
Karel Esseling, zoon van Cor Esseling
Chris le Beau, kunstenaar en verzetsman, medegevangene van Cor Esseling in Vught
Sichard Bacharach, woonde in bij Rodi en Nadia Wall
Hanny Bacharach- de Beer, echtgenote
Hans-Peter Bacharach, zoon
Henriette von Halle-Cohn, woonde in bij Nadia
Gerd von Halle, zoon Henriette
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Vervolg personenlijst
Elisabeth Alexandra Levy, woonde in bij Nadia
Gertrud Sara Levy Friedlander , woonde in bij Nadia
Alfred Israels, woonde in bij Nadia
Marcus Sander Israels, vader van Alfred
Maria Israels-de Beer, pleegmoeder van Alfred
Astrid Israels , halfzusje van Alfred
Chris Meischke, eigenaar Calff&Meischke
Leo Calff, eigenaar Calff&Meischke
Corrie Meischke-Kupfer, echtgenote Chris, moeder Wim en Heika, vriendin van Nadia
Heika Meischke, vriendin van Alexander
Wim Meischke, vriend van Alexander

Veel dank aan de volgende personen voor hun hulp of bijdrage aan dit verhaal
Erik Esseling, kleinzoon van Cor Esseling
Judith en Laura Israëls, dochters van Alfred Israëls
Fam. Schuitemaker
Mevr. A. Meischke, weduwe van Wim Meischke
Arend Meijer, vroegere bewoner Dintelstraat en kenner van de Rivierenbuurt
Barabara Mewis, Berlijn
Christiane Gallas, Berlijn
Yad Vashem, Karin Dengler
Museum Lichtenberg Berlijn; Dirk Moldt
Freek Kuin en Rob Stolk, mede-auteurs van jubileumboek Calff&Meischke
Noord Hollands Archief; Bianca Hoefman
Centrum Judaicum Foundation Berlin, Miriam Haardt
Jewish Museum Berlin; Aubrey Pomerance
Bram Schamhart
Verzetsmuseum Amsterdam: Filip Bloem
Dorpsarchief Steggerda: Jan Dijkstra
Gemeentearchief Gooise meren en Huizen; Lizzy von Wolzogen-Kuhr
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Nawoord
Toen ik begon met zoeken, stond er over Rodi Wall nergens iets geschreven. Slechts zijn
naam, een foute geboortedatum en zijn sterfdatum in Auschwitz, stonden vermeld op het
internet. De brieven van Alexander leidden me naar Rodi en zijn familiegeschiedenis.
Ik adopteerde Rodi’s naam voor het Namenmonument maar bij zijn naam horen ook die van
Nadia en Alexander.
Nadia overleefde de oorlog, ze behield haar huis en werd 98 jaar. Afgezien van het hoge aantal
levensjaren, heeft de oorlog haar alles afgenomen. Aan wie zij haar bezittingen, foto’s of
herinneringen naliet, weet ik niet.
Rodi, Nadia en Alexander waren Duits-Joodse vluchtelingen. In Amsterdam zorgden ze voor
elkaar en voor hun vrienden. Ze hadden een veilig leven moeten hebben waarin de keuze (als
het al een keuze was) die Alexander moest maken, ondenkbaar zou zijn geweest.
Alexander:

“Ik voel dat het heel zwaar zal worden, maar moet me in mijn lot schikken. Als U mijn moeder
eens mocht opzoeken vooral niet zeggen waar ik ben!!!”

HW
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