
1 
 

2_40205 Klacht van A. Mendes da Costa over het verbod voor Joden om de Lunchroom van 
Levitus op de Grote Markt te bezoeken 
 

Klacht Mendes da Costa 
 
Mendes da Costa protesteert tegen het feit dat Joden de lunchroom op de Grote Markt 37 
van de Joodse eigenaar Levitus niet mogen bezoeken. Burgemeester Steinweg antwoordt 
dat volgens de verordening ook inrichtingen van Joodse eigenaren verboden zijn voor Joden. 
Toch wordt in dit geval het bordje bij Levitus verwijderd, ons is niet bekend voor hoe lang. 
RAN 2_40193 bevat een uitgebreide correspondentie tussen Mendes da Costa en het 
gemeentebestuur over de aanmeldingsplicht.  
Abraham Mendes da Costa is een van de eerste Joden uit Nijmegen die naar Auschwitz 
gedeporteerd worden. Op 24 juli 1942 gaat hij van Westerbork naar Auschwitz, waarschijnlijk 
zat hij daarvoor nog in Kamp Amersfoort. 
 

   
 

 
 
De lunchroom van Levitus op de Grote Markt (Deze foto’s komen van de website van het RAN, ziten 
niet in het dossier) 
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‘Om bericht & raad doorgezonden aan Commissaris van Politie 17/7; Steinweg’ 
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Commissaris van Politie was toen nog Veltman; in augustus werd hij met verlof gestuurd en in 
september ontslagen. ‘(…) dat in overleg met den Heer Procureur-Generaal te Arnhem het in de 
lunchroom van Levitus aangebrachte bordje “Verboden voor Joden” is verwijderd.’ De P-G was toen 
De Rijke. We hebben in het archief van De Rijke (NIOD 100) hierover overigens geen aantekeningen 
aangetroffen. We mogen wel aannemen dat het bordje in ieder geval na de Anordnung van Rauter van 
15 september 1941 is teruggekeerd. We weten nu niet exact wanneer de zaak is gesloten. In ieder 
geval wordt de zaak ergens in de eerste helft van 1942 onteigend en onder beheer gesteld van 
makelaar Claase. Deze verkoopt de zaak op 1 juni 1942 aan J.F. Rits die vervolgens in het pand ‘De 
Duitsche Taverne’ exploiteert. 
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Steinweg aan Mendes da Costa, 1 augustus 1941. ‘De nog in andere Joodsche inrichtingen 
aanwezige bordjes moeten, in afwachting eener nadere mededeeling dienaangaande van de 
betrokken autoriteiten, aldaar bevestigd blijven.’  


