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Stolpersteine – Van Slichtenhorststraat 16  

Julie Strauss en Gustav Wolf 

Vooraf: we schreven dit artikel in samenwerking met Hans Wolf, de 

achterkleinzoon van Gustav Wolf. Van hem kregen we een levensbeschrijving van 

Gustav Wolf. Veel informatie over de Duitse jaren van Gustav en Julie haalden we 

daaruit en ook enige informatie over de periode in Heemstede. De brieven en een 

deel van de afbeeldingen heeft hij ons ter beschikking gesteld.  

 

De jaren voor de barbarij 

Julie Strauss werd in Frankfurt/M geboren, haar latere man Gustav Wolf zo’n 40 km ten 

zuiden daarvan, in de Sandstrasse 3 Bickenbach. Hij was de jongste zoon van Gabriel Wolf 

en Jettchen Suess. Ook zijn vier oudere broers en zussen werden hier geboren. De familie is 

kort na de geboorte van Gustav (1873) verhuisd naar het nabijgelegen Bensheim waar ze 

woonden aan de Manheimmerstrasse 52. Vader Gabriel Wolf was eigenaar van een bedrijf 

in allerlei alledaagse etenswaren en overige dagelijkse behoeften. Gustav was vanaf 1883 

leerling van het Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim.  
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In 1906 gaat Gustav in Frankfurt wonen, in maart van dat jaar trouwen Julie en hij met elkaar 

en in december van dat jaar wordt hun zoon Hans Wolf geboren.  

 

Ze woonden in Frankfurt op diverse adressen, het laatst bekende adres is de Burgerstrasse 

12 (tegenwoordig Wilhelm-Leuschner-Strasse).  

Gustav was vanaf oktober 1893 tot in 1895 al in militaire dienst geweest in Worms en werd 

net als alle Duitse mannen in de leeftijd tot 45 jaar bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog in 1914 opgeroepen om zich te melden voor militaire inzet. Hij blijft als 
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reservist buiten de oorlogshandelingen en wordt op 25 november 1918 uit actieve dienst 

ontslagen. 

  

Links Julie Strauss, rechts Gustav Wolf 

Samen met zijn broers Leo en Wilhem Wolf was hij inmiddels mede-eigenaar van het in 

1912 opgerichte bedrijf "Stabil Union".  Een bedrijf dat machines en technische apparaten 

leverde om terrazzovloeren te leggen en te onderhouden. Het bedrijf had drie tot zeven 

werknemers. Het was gevestigd in eerste instantie aan de Kaiserstrasse 5, later zijn ze 

verhuisd naar de Weissfrauenstrasse 14-16 in Frankfurt. 
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Van links naar rechts: Hans, Gustav en Wilhelm Wolf 

 

Hans Wolf, zoon van Gustav, samen met de Gustavs broer Wilhelm, in het bedrijfspand van Stabil 

Union 
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Kroniek van de ondergang 

De stad wordt vanaf 1930 steeds gewelddadiger voor de Joodse inwoners. In 1933 stemt 

bijna 48% van de inwoners op de NSDAP. Er wonen dan 26.158 Joden in Frankfurt; velen 

van hen zullen in de jaren erna vluchten. Uiteindelijk zijn circa 12.000 Joodse inwoners 

gedeporteerd en vermoord. 

   

De synagoge in Frankfurt, Kristallnacht; rechts: Leo Wolf 

Hans, de zoon van Gustav, gaat een jaar na het aantreden van Adolf Hitler als Rijkskanselier 

naar Nederland. De boycot van 1 april 1933 van Joodse bedrijven is uitermate belangrijk 

geweest in deze beslissing. Op 5 januari 1934 komt hij aan in Heemstede en vindt onderdak 

bij Karel Slansky die voor het bedrijf Stabil Union alleenvertegenwoordiger is in Nederland. 

Hij gaat tijdelijk inwonen op de Dr. P. Cuyperslaan 5 te Heemstede. 

Op 6 januari 1939 werd het bedrijf in het kader van “Ëntrichtung der 

Judenvermögensabgabe" ofwel de "Wet op de gedwongen afdracht van Joods vermogen", 

afgekocht voor een bedrag van 3.250 Reichsmark door de Duitse overheid. De drie broers 

raken van het een op het andere moment werkloos. Ze hebben geen andere keuze dan dit 

schamele bedrag te accepteren en te incasseren, het alternatief was directe confiscatie 

door de staat zonder een cent daarvoor te krijgen. 
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Inmiddels was het leven de Duitse Joden praktisch onmogelijk gemaakt. De Neurenberger 

Wetten van 1935 en de continue angst voor geweld vanuit de overheid resulterend in de 

Reichskristallnacht van november 1938 plus de bovengenoemde gedwongen verkoop van 

het bedrijf was doorslaggevend in de beslissing van Gustav Wolf en zijn vrouw om Duitsland 

te verlaten. Op 16 maart 1939vertrokken ze naar hun zoon in Heemstede. 

Deze was inmiddels getrouwd met Herta Martha Herkner. Zij was het nichtje van de vrouw 

van de genoemde Karel Slansky en was vanuit Stuttgart op zestienjarige leeftijd naar 

Nederland gekomen nadat ze door haar stiefmoeder uit huis was gezet. Zoals uit de 

adressering van de brief verderop blijkt werd ook wel de achternaam Herknerova gebruikt, 

met toevoeging van =ova, een van de manieren in het Tsjechisch of Slowaaks om de 

achternaam te feminiseren. Bij Herta en Hans wordt op 4 maart 1938 hun zoontje Peter 

(‘Peti’) geboren, na de oorlog krijgen zij nog een zoon. 

Vanaf 6 april 1939 worden Gustav Wolf en zijn vrouw Julie Amalie Wolf-Strauss officieel 

ingeschreven in het gemeenteregister van Heemstede op het adres Camplaan 26. In de 

tussenliggende periode hebben ze tijdelijk ingewoond bij hun zoon en schoondochter op de 

Oude Posthuisstraat 47 in dezelfde plaats. In deze periode overleed ook broer Wilhelm Wolf 

op 71-jarige leeftijd ten gevolge van darmkanker. Hij werd begraven op de Joodse 

begraafplaats aan de Rat Beilstrasse in Frankfurt, net als zijn oudste broer Moses II. 

Gustav en Julie woonden vervolgens ook nog op de Heerenweg 158 en de Lentelaan 8 te 

Heemstede.   

 

Het lot van Leo, de broer van Gustav, en zijn gezin 

Leo, Gustavs broer, blijft nog in Frankfurt wonen, op de Westendstrasse 28, totdat op 19 

oktober 1941 rond de 1100 Joden worden opgepakt, vooral in de wijk Westend, en 

gedeporteerd worden naar het ghetto van Łódź. Dat lot treft ook hem en zijn vrouw en 

dochter. Meer dan 300.000 mensen kwamen in het Getto van Łódź te wonen, dat in 

augustus 1944 vernietigd werd. Slechts negenhonderd mensen overleefden. Het gezin 
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woonde in Łódź op de Hohensteinerstrasse 70. Volgens de gegevens is Leo Wolf "overleden" 

ten gevolge van enterocolotis in het ziekenhuis van het ghetto van Lodz op 28 januari 1942. 

Van zijn vrouw Ida Koch en kind Ilse Anna Wolf ontbreken verder elk spoor.  

 

 

Fragment deportatielijst Frankfurt, razzia 19 oktober 1941; hierop de namen van Leo Wolf, zijn vrouw 

Ida Koch en hun in 1929 geboren dochter Ilse. De arrestanten worden overgebracht naar Łódź 

 

Julie en Gustav na de Duitse inval 

Gustav en Julie blijven tot 9 september 1940 in Heemstede wonen. Op 4 september 1940 

verscheen de circulaire van Tenkink, de waarnemend Secretaris-Generaal van het 

Departement van Justitie, waarin werd bepaald dat grote groepen niet-Nederlanders de 

kustgebieden moesten verlaten en wel al vóór 9 september. Het gaat dan om “niet-ariërs 

van Duitse nationaliteit, daaronder begrepen personen zonder nationaliteit die vroeger de 

Duitsche nationaliteit bezaten en om personen van Duitse nationaliteit die na 1 januari 1933 

Duitsland om politieke redenen hebben verlaten” en enkele andere groepen. Het begrip 

‘kustgebieden’ wordt hier zeer ruim genomen: ook plaatsen als Breda en Rotterdam vallen 

eronder. De verjaagde personen mogen zich ook niet in Amsterdam en omgeving vestigen. 

Dat zorgt dan weer voor nieuwe zorgen in het oosten van het land. De Procureur-Generaal 

De Rijke bericht op 27 september 1940 “(…) dat de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und 

des SD für die besetzten Niederländischen Gebiete – Aussenstelle Arnheim – mij bericht dat 

de momentele toeloop van Joden uit de verschillende provincies van Nederland naar de 

provincie Gelderland het noodzakelijk maakt, dat alle Joden, die in de provincie Gelderland 

blijvend of slechts tijdelijk gevestigd zijn, worden geregistreerd.” 

Wij weten niet waarom Jullie en Gustav ervoor kozen om na dit dwangbevel naar Nijmegen 

te gaan. Hun met een niet-Joodse vrouw gehuwde zoon Hans gaat rond die tijd met zijn 

gezin aan de Loosdrechtseweg in Hilversum wonen, maar in weinig Nederlandse plaatsen 

begon de antisemitische terreur zo vroeg en hevig als juist in deze stad. Misschien, maar 

dat is speculatie, hadden Julie en Gustav in Heemstede contact met gezinnen uit Nijmegen 

die juist in die periode naar Heemstede verhuisd waren, met name het gezin van Abraham 
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van den Bergh en Betsy Knurr, het gezin van hun zoon Jacob van den Bergh en Elia Elias met 

hun twee jonge kinderen en het gezin van Albert de Marcas, de boekhouder van Van den 

Bergh. In Nijmegen lieten zij zich op 9 september bij de politie registreren, zij moesten zich 

voortaan iedere week bij de Vreemdelingendienst van het politiebureau melden. 

Gustav en Julie gaan in Nijmegen eerst wonen in het pension van Rosa Cohn aan de 

Hindestraat 58. Al drie maanden later verhuizen zij naar de Van Slichtenhorststraat 16. Dit 

huis was eigendom van Roosje Drievoet en haar man Samuel Kaufman, die ernaast 

woonden. Tegelijk gaan in december ook Minna Weihl en het paar Hugo Lifmann en Sophie 

Stern er wonen, die ook westelijk Nederland hadden moeten verlaten en eerst nog even op 

de Parkweg hadden gewoond, bij de familie Janssen, van wie een dochter voor de bazaar 

van Glaser werkte en waarschijnlijk de vader ook een tijdje. Het lijkt niet zo waarschijnlijk 

dat de vijf elkaar al kenden vanuit Duitsland, maar ze zullen met elkaar in contact zijn 

gekomen in de drie maanden in Haarlem. Sophie en Hugo waren ongeveer even oud als 

Gustav en Julie, Minna was een stuk jonger.  

 

Van links naar rechts: Herta, Gustav, Julie en Hans. Dit is de laatste foto met Gustav en Julie, genomen 

kort voor de razzia van 17 november 1942; de foto is niet in Nijmegen genomen 

In juli 1942 worden door Wilbers, hoofd van de Afdeling Bevolking, nieuwe lijsten van Joden 

in Nijmegen opgesteld: voor de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, voor de 

cartotheekhouder Leenders van de gemeentepolitie, voor de Rijksinspectie van de 

Bevolkingsregisters, voor de Beauftragte in Arnhem. Op 1 juli was ook het Kamp Westerbork 

omgevormd tot doorgangskamp. De bureaucratie en de logistiek: alles was in gereedheid 

gebracht om de helse moordmachine te laten werken. Bij de razzia’s in Nijmegen op 16 
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september en 2 oktober werden bijna alleen Joden met een Nederlandse nationaliteit 

opgepakt, wat ook te maken had met het feit dat de zogeheten Joodse werkkampen alleen 

voor die categorie waren bedoeld. Bij de razzia van 17 november werden juist relatief veel 

Joden met een andere nationaliteit opgepakt, niet alleen omdat zij geen doelgroep waren 

bij de voorafgaande razzia’s, maar ook omdat zij maar heel zelden in aanmerking kwamen 

voor een Sperre. Intussen was wel hun verhuurder en buurman, Samuel Kaufman, rond 16 

september naar kamp Wittebrink gestuurd, van daar naar Westerbork en korte tijd later al 

naar Auschwitz. Zijn vrouw Roosje Drievoet was alleen en ziek achtergebleven. 

 

De dag van de razzia in Nijmegen 

 

Op 17 november in de loop van de dag schrijven Julie en Gustav nog een brief naar hun zoon 

Hans, hun schoondochter en kleinzoon. Alles wijst erop dat ze bij het schrijven van de brief 

geen vermoeden hadden van het naderend dodelijk onheil. Wij drukken de brief met 

transcriptie integraal aan het einde van dit artikel af. 

 

Op die avond staan inderdaad twee agenten aan de deur die de vijf bewoners sommeren 

met hen mee te gaan met medeneming van enige bagage. Te voet gaan zij naar de HBS op 

de Kronenburgersingel. Daar blijven ze de nacht met 191 andere arrestanten. De volgende 

dag om 12 uur vertrekt de trein naar Hooghalen, van waar ze de laatste vijf kilometer onder 

toeziend oog van agenten van de Nijmeegse politie te voet afleggen naar Kamp Westerbork. 

Roosje Drievoet, nog transportunfähig wordt thuis gelaten. 

  

De briefkaart hieronder is hun laatste levensteken, de briefkaart die zij nog in Nijmegen op 

de avond van de arrestatie schreven aan hun zoon Hans en zijn vrouw Herta. De toevoeging 

op de adreszijde is waarschijnlijk van Hans of Herta – hier aangeduid met haar Tsjechische 

achternaam Herknerova – of mogelijk later erop gezet door, de zoon van Hans en Herta. 
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Transcriptie van een briefkaart van Gustav en Julie Wolf-Strauss aan mevr. H. Wolf-Herknerová in 

Hilversum, ongedateerd, stempel onleesbaar [Winterhulp Nederland], hoogstwaarschijnlijk 

Nijmegen, dinsdag 17 november 194, mogelijk gepost 18 november 1942.  

Adreszijde [in ander handschrift]: “ob weg naar Auschwitz, de laatste groet aan ons” 

[Voorgedrukt] Afzender [in handschrift Gustav Wolf] Wolf Nijmegen; [voorgedrukt] Adres [in 

handschrift Gustav Wolf] v. Slichtenhorststr 16. 

[Geadresseerde]: Mev. H. Wolf-Herknerová, Loosdrechtscheweg 6 124, Hilversum 
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Schrijfzijde: „Meine Lieben! Dienstag Nacht wir müssen jetzt weg. fragt bei dem Jood. Raad 

Amsterdam an evtl. Militärpass dort hinsenden. Lebt wohl Oma & Opa. Bei Coeleman in der 

Zegelbahn sind ein paar Schuhe von mir. Lasst sie kommen.“ 

[Vertaling:] „Lieverds, Dinsdagnacht, we moeten nu weg. Vraag bij de Joodse Raad Amsterdam na. 

Eventueel mijn militair paspoort daarheen sturen. Vaarwel, Oma & Opa. Bij Coeleman [= Ceulemans] 

in de Zeigelbaan staat een paar schoenen van mij. Laat ze komen.” 

Bij Coeleman gaat het om A.A. en A.L. Ceulemans, schoenmaker, Zeigelbaan 13. Bij de Militärpaß 

ging het om een bewijs dat een man aan Duitse kant gediend had tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Tijdens de eerste jaren na de machtsovername van Hitler werden deze mannen iets minder 

geterroriseerd. Wat later werden tijdelijk Joden van wie een naaste toen was gesneuveld iets ontzien. 

De Antragstelle in Westerbork vroeg ook wel of iemand frontstrijder was geweest, dit weer in 
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overeenstemming met een overzicht dat door de Centrale Voorlichtingsdienst van de Joodse Raad 

was opgesteld. Illusies werden gevoed, maar uiteindelijk hadden ze geen enkele betekenis. 

 

Deportatie naar ‘het Oosten’ 

Gustav Wolf en Julie Strauss worden al, zoals de meeste arrestanten van de razzia’s in 

Gelderland, op 24 november gedeporteerd. Via Assen, Nieuweschans en Bremen rijdt de 

trein met tien wagons met daarin 709 gevangenen lange uren door en stopt in Cosel, waar 

rond de zeventig mannen de trein uitgejaagd worden om in een van de Silezische kampen 

te werken. Daarna nog de laatste 80 kilometer naar Auschwitz. Daar worden nog 42 

vrouwen voor de Arbeit aangewezen, onder wie enkele in Nijmegen opgepakte jonge 

vrouwen. Gustav en Julie worden kort na aankomst vermoord. Hugo en Sofie worden op 

vrijdag 4 december in Westerbork naar de trein gedreven. Minna Weihl blijft wat langer dan 

de andere vier achter in Kamp Westerbork. Voor Minna Weihl komt die dag op 23 februari 

1943.  

 

Daarna in Nijmegen 

De buurvrouw en ook eigenaresse van hun woning, Roosje Drievoet blijft nog tot 9 april in 

het buurhuis wonen; zij gaat dan zoals haar is bevolen naar Kamp Vught. Na haar vertrek 

worden op 20 april 1943 de beide huizen onder toeziend oog van de agent Wiebe 

leeggehaald door de firma Van Wezel. Na de deportatie van de bewoners was Van 

Slichtenhorststraat 16 verzegeld. De panden 14 en 16, eigenlijk eigendom van Roosje 

Drievoet en Samuel Kaufman, stonden onder beheer van de Niederländische 

Grundstückverwaltung. Het beheer lag in handen van de makelaar Claase, die vlak om de 

hoek in de Van Spaenstraat woonde. Deze panden behoren bij het kleinere deel van de circa 

330 geconfisqueerde panden die niet werden doorverkocht maar werden verhuurd. We 

weten niet wanneer Ben Claase de beide panden weer verhuurd heeft aan nieuwe 

bewoners, misschien heeft hij daarmee moeten wachten tot de ontruiming. De nieuwe 

huurders moesten de huursom afdragen op het kantoor van Claase. 

Wij menen dat van de bezittingen van de vijf bewoners niets is teruggevonden. Alleen heeft 

Minna Weihl enkele zeer persoonlijke bezittingen, waaronder brieven van haar man 

Siegfried Schmoll,  in bewaring gegeven aan haar vriendin Nies Janssen, die ze later doorgaf 

aan haar neef, de onderzoeker Bart Janssen. 
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Gustav Wolf, 25 februari 1873; reg. nr. 11245; registratie van aankomst in Westerbork: 18 november 

1942; Transport 24 november 1942 

 

Julie Strauss, 16 februari 1880, registratie van aankomst in Westerbork: 18 november 1942. 

Transport 24 november 1942, met Gustav Wolf  

 

    *                       * 

                  * 
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De brief van Gustav en Julie aan Hans en Herta, hun zoon en schoondochter 

De brief is geschreven op 17 november 1942, uren voor de grote razzia begon, 

luttele uren dus voordat zij door agenten van de politie van Nijmegen naar het HBS-

gebouw werden gebracht. Nergens in de brief vinden we een hint op dit onheil, 

teken ook dat zeker niet allen door de Joodse Raad op de hoogte waren gebracht 

van de plannen. Diezelfde dag, luttele uren later, schrijven en versturen ze nog de 

hierboven geciteerde briefkaart, ze zijn dan net gearresteerd.  

Na de brief volgt een transcript. 
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Bij de in het begin van de brief genoemde Peti gaat het om de op 4 maart 1938 geboren 

kleinzoon Peter Wolf, de zoon van Hans Wolf en Herta Herkner, ofwel hier Herknerova 

genoemd. Dit is een manier in het Tsjechisch en Slowaaks om een achternaam te 

feminiseren. Bij de plaats A. gaat het zeker om Amsterdam. Onder de eerder weergegeven 

briefkaart staat een toelichting op de betekenis van de Militärpass. 

Transcriptie van de brief van Gustav en Julie Wolf-Strauss aan hun zoon Hans en zijn 

vrouw, gedateerd 17 november 1942, de dag van de razzia: 

„Nijmegen 17.11.42. 

Meine Lieben. Gestern Abend erhielten wir Euren lb. Brief, woraus ersehen, dass es Euch 

mit Ausnahme von lb. Peti gut geht, hoffentlich macht es sich bald, sagt ihm, dass er schön 

im warmen Zimmer bleiben muss, sonst bekommt er von St. Klaas in Nijmegen nichts. Was 

nun der Militärp. anbelangt so kommen wir gar nicht hinterher geschissen, sondern wir 

haben erst am Dienstag Bescheid bekommen, dass wir es machen müssen. Du willst lb. Hans 

sobald Du denselben noch nicht weggeschickt, ihn uns sofort returnieren da man denselben 

stündlich benötigen kann. Hier kostet die Blattseide 90 ct. In A. ist es wesentlich billiger, 

solltest Du denselben schon weggeben haben, dann ist nichts daran zu machen, aber wenn 

er fertig, sofort an uns [p.2] schicken. Das dazu gehörende Gesuch ist fix & fertig im 

Unreinen und von Dr. Cohn schon durchgesehen. Wie Du ja gehört haben wirst, sind die 

Chef‘s von Hagen [?] auch ver[r]eist. Es freut uns zu hören, dass Ihr Euer Zimmer vermietet, 

hoffentlich zu einem guten Preis, mit oder ohne Pension? Hoffen wir dass alles hier gut 

bleibt, man ist immer in Aufregung. Betreffs der Appelbollen so haben wir am Samstag 

lek[k]ere selbstgebackene gegessen und zwar bei Frau Sander die einige Damen zum Kaffee 

hatte. Du schreibst gar nicht lb. Hans ob Du die Crême geschickt willst haben. Von Frau 

Schmoll und Lifmann viele Grüsse und Streusselkuchen à conto gäbe es nicht, auf solche 

Sachen wird hier nicht [p.3] eingelassen. Nun weiss ich heute nichts mehr, auch soll der Brief 

weg. Empfanget viele herzliche Grüsse Oma & Opa! 

Liebe Herta! Besten Dank für Deine lb. Zeilen, es freut mich dass unsere Bonnen, dir wieder 

einmal willkommen waren wenn man genug hätte würde man es doch gerne tun, aber es 

ist doch so knapp. Nun will ich Dir betreffs der Bivakmütze schreiben, dass sich ein sehr 

schönes Modell in Libelle No v. 16. Oktober 1942. befindet solltest Du dieselbe nicht mehr 

besitzen, so kann ich es Dir abschreiben, auch hab ich noch ein Modell, aber das ist für sehr 

dicke Wolle gedacht, und muss man immer ab und zu geben. Betreffs meiner anderen 

Angelegenheiten werde [p.4] [ich] demnächst wieder schreiben. Ich bin augenblicklich 

wieder stark beschäftigt. Habe die Woche ein paar ganz herrliche Herrenhandschuhe 

gearbeitet, mit wunderbarer Wolle, und doppelten Faden. So geht es immer weiter, nur 

schade, dass es so wenig einbringt. Nun für heute Schluss. Für Peti herzliche Grüsse, Küsse 

und gute Besserung und für Dich ebenfalls herzl. Grüsse und Küsse. Oma & Opa” 
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Vertaling van enkele fragmenten van deze brief: 

 

“Lieverds,  

Gisteravond kregen we jullie lieve brief waaruit we konden opmaken dat het jullie, met 

uitzondering van lieve Peti, goed gaat. Hopelijk komt het gauw in orde. Zeg hem dat hij mooi 

in zijn warme kamertje moet blijven, anders krijgt hij van Sinterklaas in Nijmegen niets. 

Laten we hopen dat alles hier goed blijft. Men is hier wel steeds bezorgd. We hebben 

zaterdag lekkere zelfgebakken appelbollen gegeten, en wel bij mevrouw Sander die enkele 

dames op de koffie had. Je schrijft helemaal niet, lieve Hans, of we je de crème moeten 

sturen. Van mevrouw Schmoll en Lifmann veel groeten. 

Voor vandaag is het Schluss. Voor Peti hartelijke groeten, kussen en beterschap, en voor jou 

ook hartelijke groeten en kussen. 

Oma & Opa” 

 

*** 

Bij Peti gaat het om Peter Wolf, hun in 1938 kleinzoon. Bij mevrouw Schmoll gaat het om 

Minna Weihl, die in hetzelfde huis woont. Zij was gehuwd met Siegfried Schmoll, die naar 

Engeland was gevlucht en van daar naar Australië was overgebracht. Zie daarover een 

afzonderlijk artikel. Bij mevrouw Lifmann gaat het om Sophie Stern, de vrouw van Hugo 

Lifmann, die beiden eveneens in dit huis wonen. Ook over hen een artikel op deze site. Allen 

worden opgepakt op de avond van 17 november 1942. Bij mevrouw Sander moet het gaan 

om Frieda Terhoch, de vrouw van Sally Sander. Toen Gustav en Julie een tijdje op 

Hindestraat 58 woonden in een pension, woonde dit echtpaar met hun beide pleegdochters 

immers recht daartegenover op Hindestraat 43. Zij duiken onder in 1943. 
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