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Wilhelmina-/Wycker Singel 53 6211 BC Maastricht
Hermina en Rosa Brünn
Hermina werd op 20 april 1921 geboren in Hamborn, Duitsland, haar zus Rosa op 26 april 1922 in
dezelfde plaats. Hun vader was Salomon Brünn – in akte 1955 vermeld als Szmul Zafman Brin geboren op 16 april 1899 in Zdinuska-Wola, Polen, en hun moeder was Amalia Frydmann, geboren op
30 augustus 1988 in Belhatow, Polen.
Vanuit Hamborn kwam het gezin op 29 juli 1932 naar Maastricht, naar de Wycker Grachtstraat 8. Op
15 december 1937 verhuisde men naar de Wolfstraat 6. Het adresboek 1938 vermeldt Salomon
Brünn, koopman in kousen, Wolfstraat 16. In de jaren dertig had hij met wisselende compagnons
diverse winkels in textiel. De oudste dochter, Hermina, haalde in 1938 haar eindexamen HBS-B.
Op 4 oktober 1941 verhuisde men opnieuw, naar de Wilhelminasingel 53. Deze straatnaam was voor
de bezetter niet acceptabel en werd op 18 april 1942 gewijzigd in Wyckersingel. Op 7 december 1942,
na de deportatie van de beide dochters, werden de ouders gedwongen te verhuizen naar Volksplein
21. Het is niet duidelijk waarom zij niet gedeporteerd zijn. Van Rens schrijft – op p. 102 – dat Salomon
Brünn op 20 mei 1942 werd gearresteerd als één van de tien Joodse notabelen, maar hij werd op 21
mei weer vrijgelaten omdat hij gemengd gehuwd zou zijn. Dat klopt niet met een Duitse lijst van
Joodse inwoners, die A. Friedmann, echtgenote van Brünn, vermeldt, met dezelfde geboortedatum en
adres als Amalia Frydmann. Beide ouders overleefden de oorlog. Op het graf van vader en moeder is
een inscriptie aangebracht ter herinnering aan de twee dochters.
De zussen zijn op 25 augustus 1942 gearresteerd en op 28 september 1942 naar Auschwitz
gedeporteerd, beiden in trein 23 met 610 anderen. Zij zijn daar vermoord op 1 oktober 1942. Hermina
was 21 jaar, Rosa was 20.
Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 7394) aanwezig op het Gemeentearchief van
Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het
JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen
ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1568/11860).
Op de inboedellijst wordt enkel lijfgoed vermeld.
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