Adres: Rechtstraat 47 6221 EG
Naam: Isak Glattstein
Isak Glattstein werd geboren op 11 februari 1910 in de plaats Perekinsko.
Pereskino is een dorp in het koninkrijk Galicië en Lodomerië, een kroonland
binnen de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie dat nu in de Oekraïne ligt.
Toen Isak naar Nederland kwam had hij de Poolse nationaliteit en zo staat hij
ook geregistreerd op zijn persoonskaart.
Vanuit Hamborn in Duitsland vluchtte hij op 9 april 1935 naar Borgharen bij
Maastricht. Hij woonde daar ruim vijf jaar aan de Schoolstraat no. 6 waarna hij
in de oorlog op 21 oktober 1940 verhuisde naar de Rechtstraat 47 in
Maastricht. Hij behoorde tot de eerste grote groep van Limburgse Joden die op
25 augustus 1942 werden gearresteerd en op 28 augustus vanuit Westerbork
werd gedeporteerd. In deze trein naar Auschwitz werd hij 32 jaar oud in Kosel
uit de trein gehaald om daar in Silezië in kampen te arbeiden voor de Duitse
industrie (zie aparte tekst over Kosel op de site). Heel kort voor de bevrijding
op 20 maart 1945 werd hij op 20 maart 1945 nog vermoord in het concentratie
kamp Buchenwald. Hij was toen 35 jaar.
Hij was van beroep textielhandelaar. In juni 1941 verscheen een politieoproep om je te
melden als je costuums bij Gladstein(!) kocht: “een afzetter, Rechtstraat 47. Gladstein verkocht
costuums en mantels ‘langs de huizen’.”

Isak was verloofd met Sulamith Lasdun uit Rotterdam, zoals blijkt uit een
advertentie in het Joods weekblad van 16 mei 1941. Sulamit is geboren in
Hamburg 10-11-1918 en vermoord in Auschwitz 9-11-1942. Zij werd vermoord
op de dag voor haar 24ste verjaardag en werd dan ook niet ouder dan 23 jaar en
woonde aan de Provenierssingel 29 in Rotterdam. Haar vader, moeder,twee
zussen en één broer werden allemaal in Auschwitz-Birkenau vermoord.
Sulamit werd vergast in Auschwitz tegelijkertijd met haar vader Jozef (63 jaar),
haar moeder Aurelie (53 jaar), haar oudere zus Sophia Gertrud (28 jaar en
werkte voor gezichtsmassage) en haar jongere zus Fanny (18 jaar die nog
student was). De jongere broer Charles – die in Rotterdam melkboer was werd een half jaar later op 22 jarige leeftijd op 30 april 1943 ook vermoord.
Niemand overleefde de Shoa.

Website op joodsmonument.nl: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130867/isakglattstein en https://www.joodsmonument.nl/nl/page/125208/sulamith-lasdun

