Biografie van de familie Pach Lyonnetstraat 9 in Maastricht
In dit huis woonde Wolf Pach met zijn vrouw Mathilde van Beem
en hun zoon David. Wolf werd geboren 22 januari 1900, Mathilde
25 september 1893, allebei in Amsterdam. Wolf Pach verhuisde
met vrouw en zoon van Amsterdam naar Maastricht in 1935.
Zij kwamen via de Lantaarnstraat 10 en Turennestraat 13,
hier vlakbij, op 4 januari 1940 in de Lyonnetstraat 9 wonen.
Wolf Pach was koopman in galanterieën, zoals het toen zo mooi
heette, textielwaren zoals strikjes en ruches om jurken en hoeden
mooier te maken. In adressenboek van 1938 staat: Wolf Pach
marktkoopman met als adres Franciscus Romanusweg 30.
Zoon David werd geboren 30 april 1925 en staat geregistreerd
als marktkoopman in textielwaren.
Opmerkelijk: op de persoonskaarten van Wolf, Mathilde en David
Pach is bij kerkelijke gezindte NI (Nederlands Israelitisch) doorgestreept en is opgeschreven Geen en daaronder J (Joods).
Het mocht niet baten.
Wolf Pach en Mathilde van Beem trouwden 25 juli 1923 in
Amsterdam. De vader van de bruidegom David Pach en de vader van
de bruid Joseph van Beem waren allebei van beroep diamantslijper.
De moeder van de bruid luisterde naar de naam Bloeme Roozelaar.
De moeder van de bruidegom was Lea Matteman, Leentje genoemd
in de advertentie in het Nieuw Israelietisch weekblad: ”Vrijdag 23
augustus 1918 hopen onze geliefde ouders David Pach en Leentje
Pach-Matteman hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken.”
(foto’s van de advertentie en van David en Lea Pach)
De advertentie was ondertekend door Wolf Pach die hier woonde,
en zijn broers Salomon en Philip.
Zijn broer Salomon werd op 45 jarige leeftijd vermoord in een extern
commando van Auschwitz (Siemianowitz). Zijn broer Philip werd op
41 jarige leeftijd met zijn vrouw vermoord in Sobibor en hun dochter

op 17 jarige leeftijd in Auschwitz. Ook hun moeder Lea werd op 69
jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Vader en grootvader David
Pach was al voor de oorlog overleden. De vrouw van Salomon,
Elisabeth Canes, werd op 41 jarige leeftijd vermoord in Sobibor, zijn
vriendin Rachel Lobe, op 31 jarige leeftijd in Auschwitz. ( foto)
Op 6 juni 1942 keerde Wolf Pach met zijn vrouw Mathilde en zoon
David terug naar Amsterdam. Zij woonden toen op een verdieping van
de Rapenburgerstraat 95, midden in het Joodse getto. Op dit moment
is er een tentoonstelling in het stadsarchief van Amsterdam, waar aan
de hand van archieffoto’s het leven in de Rapenburgerstraat in de
jaren 1940-1945 zichtbaar en voelbaar gemaakt wordt. Ik citeer uit de
folder “hoe moeilijk het voor velen was om rond te komen en hoe
krap de vaak grote gezinnen woonden in één van de 180 huizen van de
straat. Van vooroorlogse bewoners overleefden slechts een klein
aantal de oorlog” einde citaat. In deze straat woonde ook Joël Pach,
geboren 4 juni 1920 in Amsterdam, van beroep diamantwerker. Sinds
22 april 1941 woonde hij op nr 120 -11, hij werd vermoord 30
september 1942 in Auschwitz.
Het huis waarin Wolf Pach en zijn gezin korte tijd woonde is
afgebroken. Er is wel een reconstructie gemaakt van het huis. (foto)
Van Wolf Pach is een Jokos dossier aanwezig op het gemeentearchief
van Amsterdam. Uit dit dossier is bekend dat er een claim is ingediend
voor vergoeding van waardevolle voorwerpen, ingeleverd bij de
roofbank Lippmann-Rosenthal.
Wolf en Mathilde Pach werden allebei op 12 oktober 1942 vanuit
Westerbork gedeporteerd met treinnummer 27, bestaande uit 1711
personen. Mathilde Pach werd drie dagen later vergast in Auschwitz
op 15 oktober 1942. Ze werd 49 jaar. Wolf Pach werd 15 januari
1943 vermoord in Auschwitz. Hij werd 42 jaar.
Zoon David Pach werd al op 27 juli gedeporteerd vanuit Westerbork
met treinnummer 5, bestaande uit 1010 personen, en 13 september
1942 vermoord in Auschwitz. Hij werd 17 jaar.

