Hieronymus Fraenkel werd op 5 juli 1895 in Amsterdam geboren. Hij had de
Nederlandse nationaliteit en op 20 jarige leeftijd was hij dienstplichtig militair.
Zijn vader was Simon Fraenkel en zijn moeder Roza Goldmann. Hij trouwde op
15 maart 1933 – 37 jaar oud – met Antonia Therese Salm ( geboren op 11
maart 1897) in haar geboorteplaats Mainz. Al zou je het uit de voornamen niet
afleiden, ook zij was Joods en staat op de lijst van Joden uit Maastricht. Deze
lijst van 22 oktober 1940 werd als verplichting opgelegd door de nazi’s
(Verordening no.189/40) met de raciale precisering van wie Jood was, namelijk
zij drie of meer Joodse grootouders hadden. (Voor de volledigheid ook half
Joden – twee Joodse grootouders – die ook lid waren van het NIK of met
Joodse partner waren gehuwd werden ook geregistreerd). Met deze eerste
maatregel werden Joodse bedrijven geregistreerd. (Van Rens p. 72).
Antonia Therese is in de Verenigde Staten in 1958/1959 overleden. Misschien
was zij al eerder naar de VS gevlucht want in het woningregister staat dat toen
Hieronymus op 22 februari 1938 vanuit Heerlen naar Maastricht, Rechtstraat
60, verhuisde, er slechts één man woonde. Daarentegen meldt de Limburgse
Koerier op 26 februari 1938 dat H. Fraenkel, koopman met gezin naar de
Rechtstraat 60 (Volgens het Limburgs Dagblad van 25 februari 1938 vanuit de
Geleenstraat 3 in Heerlen) is verhuisd. Zijn vrouw heeft in ieder geval de oorlog
overleefd.
Zijn beroep was meubelhandelaar ook wel als koopman in meubelen
aangeduid. Zo werd hij in 1931 bedrijfsleider en later eigenaar van meubelhuis
Peter Henk aan de Markt op nummer 3 in Heerlen. Op 4 juli 1933 werd echter
het faillissement uitgesproken maar dat werd binnen twee jaar - op 16 februari
1935- weer beëindigd. Het café dan wel winkelhuis aan de Rechtstraat 60 werd
in die tijd te koop of te huur aangeboden.
Ook hij werd gearresteerd bij de eerste Limburgse deportatie van 25 augustus
uit Maastricht en van 28 augustus 1942 uit Westerbork naar Auschwitz. Hij was
toen 47 jaar en behoorde tot de groep mannen tussen de 15 en 55 waardoor
hij in Kosel deze trein verliet en in de werkkampen in Silezië kwam maar binnen
een week op 2 september 1942 al in Auschwitz op 47 jarige leeftijd is
vermoord.
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130866/hieronymus-fraenkel

