Opdat wij hen niet vergeten

Simon Heilbronn (84 jaar),
omgebracht op 14 mei 1943 in Sobibor

Bertha Heilbronn-Cussel (85 jaar),
bezweken op 24 april 1943 in Vught

Doctor Rivestraat 6

Simon Heilbronn en Bertha Heilbronn-Cussel kwamen van
buiten Lochem, Simon uit Dinxperlo en Bertha uit Anholt. Zij
kregen vier kinderen, een dochter en drie zonen. Nog vóór
Simon veertig jaar oud was, woonde hij met Bertha en zijn
gezin in Lochem, waar hun jongste zoon Alexander werd
geboren.
Ook hadden Simon en Bertha vijf kleinkinderen. Allen zijn net
als hun ouders en grootouders omgebracht door de nazi’s.
Voor hun zoon Salomon Heilbronn, zijn vrouw Helena
Heilbronn-Menco en hun dochter Bertha Jenny, hebben we
eerder een Stolperstein gelegd. Zij woonden op de
Nieuweweg 6, met nog twee inwonende oudere joodse
vrouwen. Allen lieten het leven. Van dochter Sophie MencoHeilbronn, woonachtig in Winterswijk, is uit de privé collectie
van Mirjam Schwarz een foto beschikbaar:

Zij is 49 jaar oud geworden.
Uit het onderzoek naar Joods vastgoed, dat onder de
bezetting gedwongen werd verkocht, komt ook een pand
tevoorschijn, dat in het bezit was van de familie Heilbronn:
Blauwe Torenstraat 35/37, dat 1500 gulden opbracht.

Ook de woning van hun zoon Salomon op de Nieuweweg 6
werd gedwongen verkocht en bracht de som van 2500 gulden
op.
In officiële stukken staan Simon en Bertha geregistreerd op
Doctor Rivestraat 21, maar in het rapport van Maarten-Jan
Vos: “De gemeente Lochem en joods vastgoed 1941-1953”
van Januari 2022 wordt uitgegaan van nummer 6. Volgens de
archiefkaart uit 1932 is niet aannemelijk dat zij op een
oneven nummer hebben gewoond, dus we houden vast aan
nummer 6. Op nummer 4 is een nieuw pand gebouwd. Tussen
pand 4 en pand 8 is nummer 6 verdwenen.

Dit is kort het verhaal over twee joodse inwoners van
Lochem, boven de tachtig, die net als hun kinderen en
kleinkinderen werden vermoord, nadat ze zomaar werden
weggerukt uit hun woning en in de vergetelheid dreigden te
geraken.

Klein Azink 6
7214 CA Epse
info@stolpersteinelochem.nl
Triodos NL92 TRIO 0788783564

