
David Leo Cahn groeit op in Maastricht, waar hij met zijn ouders 
boven de slagerij in de Lenculenstraat op huisnummer 9 woont. 
Later zet hij dit familiebedrijf voort. Tijdens de oorlog is David 
Leo actief in het verzet. Hij werkt mee aan de totstandkoming 
van het illegale blad De Oranje Koerier. De eerste uitgave 
verschijnt op 1 november 1941. Op 20 november volgt de 
tweede en meteen laatste uitgave. Engwirda is een informant 
voor de nazi’s en tegelijkertijd een vertrouweling van het verzet. 
Hij verraadt de medewerkers van het blad. Die worden op 27 
november gearresteerd. Op 17 april 1942 wordt de doodstraf 
geëist tegen drie van hen. Bijna allemaal worden ze uiteindelijk via 
doorgangskamp Westerbork naar concentratiekamp Neuengamme 
getransporteerd. 
David Leo is ook lid van het Oranje Verzet. Hoewel hij ontsnapt 
aan het verraad van Engwirda, wordt hij op 22 mei 1942 toch 
gearresteerd. Engwirda werkt als informant voor de nazi’s en wordt 
door het verzet vertrouwd omdat hij tot de oud-Spanjestrijders 
behoorde. Deze strijders trokken eind jaren dertig van de vorige 
eeuw naar Spanje om te strijden tegen de fascistische regering 
van Franco. 

VERMOORD OP ACHTTIENJARIGE LEEFTIJD
Het is onbekend of David Leo Cahn deel uitmaakt van de groep van 
tien vooraanstaande Joden die slachtoffer worden van de eerste 
grootschalige arrestatie van Joden in Limburg. Dit vanwege het 
moedwillig weghalen van borden met de tekst “Verboden voor 
Joden”. David Leo wordt op 16 juli 1942 vanuit kamp Westerbork 
op transport gezet naar Auschwitz. Nog voor de eerste razzia 
in Maastricht op 25 augustus 1942 wordt de achttienjarige 
verzetsstrijder daar op 14 augustus vermoord.

JOODSE ORANJE 
VERZETSSTRIJDER

Op 16 oktober 1912 trouwt Salomon Os uit Venlo met Johanna 
André uit Maastricht. Salomon is rangeerder, Johanna werkt als 
dienstbode en heeft al een zoon: Mauritz. Salomon en Johanna 
krijgen samen vier kinderen: Bernard, Michiel, Simon en Mieneke. 
Michiel overlijdt als hij twee is. In 1930 overlijdt Salomon. De 
kinderen Os groeien op in Maastricht. Mauritz trouwt en Bernard 
vertrekt naar Rotterdam. Johanna woont dan in de Kleine 
Stokstraat 1 met Simon, die later bakker wordt, en Mieneke. 
Johanna’s zussen Bertha en Celine met haar dochter Leneke 
wonen daar ook. 

BRIEF UIT KAMP WESTERBORK
Dan volgt de oorlog. Op 21 augustus 1942 schrijft Bernard een 
brief vanuit kamp Westerbork aan zijn nichtje Leneke en tante 
Celine. De brief gaat over het leven in het kamp. “Ja ik vind het erg 
al zo lang van mijn vrouw en kind af, maar enfin we zullen maar 
moed houden,” schrijft hij op 21 augustus 1942. Ook stuurt hij 
een foto van een huwelijk dat hij bezocht in werkkamp Linde in 
Zuidwolde. In de brief doet Bernard ook de groeten aan zijn moeder. 
Of Leneke en Celine die nog hebben kunnen overbrengen aan 
Johanna, is onbekend. Enkele dagen na het schrijven van de brief 
worden Johanna, Bertha, Simon en Mieneke gearresteerd.

ONDER ESCORTE OVER DE SINT-SERVAASBRUG
Een getuige herkent Mieneke aan haar krullen als de gemeentelijke 
politie haar en vele anderen over de Sint-Servaasbrug naar 
Wyck escorteert. Mieneke huilt niet, maar haar houding is 
terneergeslagen. De groep loopt naar de school op de Professor 
Pieter Willemsstraat en wordt vervolgens naar kamp Westerbork 
gestuurd. Johanna, Bertha, Simon en Mieneke vertrekken op 28 
augustus 1942 vanuit kamp Westerbork richting Auschwitz. De 
trein stopt in Cosel. Daar worden alle Joodse mannentussen de 
vijftien en vijftig, onder wie Simon, met geweld van hun vrouw 
en kinderen gescheiden. Vervolgens worden ze verdeeld over 
verschillende werkkampen. Johanna, Bertha en Mieneke vervolgen 
na deze stop hun reis naar Auschwitz, waar ze op 31 augustus 
1942 worden vermoord. 

CELINE MAG TERUG NAAR MAASTRICHT
Bernard wordt op 28 februari 1943 in Auschwitz vermoord. Simon 
is ‘ergens in Midden-Europa’ vermoord op 30 april 1943. Op 6 
juni 1943 wordt Carolina Stella, het dochtertje van Bernard, op 
kindertransport gezet van kamp Vught naar kamp Westerbork. 
Moeder Jeannette gaat ook naar kamp Westerbork. Carolina Stella 
overlijdt daar op 8 juni 1943. Ze is dan nog geen drie jaar oud. 
Jeannette wordt op 16 juli 1943 vermoord in vernietigingskamp 
Sobibor. Johanna’s zus Celine zou met haar dochter Leneke zijn 
ondergedoken. Ondanks het feit dat ze geen Jodenster hoeft 
te dragen vanwege haar rooms-katholieke echtgenoot, wordt 
Celine op 31 maart 1944 gearresteerd en naar kamp Westerbork 
gebracht. Na ruim zes maanden mag ze terugkeren naar 
Maastricht. 

DE KLEINE 
STOKSTRAAT 1: EEN 
HUIS MET EEN TRIESTE 
GESCHIEDENIS

Familie Cahn en Tugendhaft. Met Truus Cahn-Cohen, de moeder van David Leo Cahn, helemaal rechts in het huis 
op de Lenculenstraat 9 
(Collectie M. Tugendhaft)

Foto gemaakt op 25 september 1941 van het dochtertje van Bernard en Jenny: 
Carolina Stella. Zij overlijdt op nog geen driejarige leeftijd in kamp Westerbork. 
(Collectie N. Frissen)

Kinderen van de familie Os-André en Harold Wajnkowski. Van links naar rechts: Mieneke, Jack, 
waarschijnlijk Harald Wajnkowski en Leneke. 
(Collectie N. Frissen)

Mieneke en een vriendin. Samen lopen ze over het Vrijthof in Maastricht. 
(Collectie N. Frissen)

Mieneke Os en klasgenootje Henriette Retrot in 1938. De foto is genomen als “herinnering 
aan mijn schooljaren”. 
(Collectie N. Frissen)


