STILLE LIEFDE VOOR
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Servatius Ritzen zittend in zijn woonkamer.

Achter de Comedie 2. Daar woont het gezin Ritzen. Vader Servatius
is opzichter van schouwburg de Bonbonnière. Als de Duitsers
Maastricht bezetten, neemt SIPO-leider Max Ströbel zijn intrek
op de begane grond van de schouwburg. Waarschijnlijk omdat
hij Servatius niet vertrouwt. Ströbel heeft al regelmatig invallen
gedaan in de schouwburgkelders, maar hij vindt geen belastend
materiaal tegen Servatius. In de Bonbonnière vinden bijeenkomsten
van nazi’s plaats. Servatius speelt de informatie die hem tijdens
die bijeenkomsten ter ore komt waarschijnlijk door aan het verzet.
Daarnaast wordt zijn woning gebruikt als doorgangshuis.

OP HET VRIJTHOF KLINKT EEN SCHOT
Op 4 september 1944 rijdt Max Ströbel in een open auto over het
Vrijthof. Hij ziet Servatius praten met een kennis. Ströbel stopt
ter hoogte van restaurant Monopole en vraagt aan Servatius hoe
het met hem gaat. Meteen daarop schiet hij Servatius in zijn buik.
Na te zijn binnengebracht in het politiebureau, wordt Servatius
met een ambulance naar ziekenhuis Klevarie vervoerd. Daar ligt
hij volgens de overlevering in bed met een oranje bloem in zijn
hand. Op 14 september 1944, de dag dat Maastricht wordt bevrijd,
overlijdt de 56-jarige Servatius aan een bloedvergiftiging. Hij heeft
nooit gesproken over zijn betrokkenheid bij het verzet.

ONDERNEMER UIT
SITTARD

Zesjarige zoon Karel Hertzdahl legt in juni 1933 de eerste steen voor het
gebouw van Wolf & Hertzdahl in de Grote Staat (Nu Douglas) Victor Hertzdahl
staat naast zijn kleinzoon met zijn hand op de schouder
(Collectie R. Hertzdahl)

Victor Hertzdahl
(Collectie R. Hertzdahl)

Portretfoto van broer Sylvain Hertzdahl, mede-eigenaar van Wolf & Hertzdahl
in Heerlen en Maastricht.

Victor Hertzdahl is op 3 augustus 1887 in Sittard
geboren. Eenmaal volwassen wordt hij directeur van het
kledingwinkelbedrijf Wolf & Hertzdahl. Samen met zijn broer
Sylvain is hij verantwoordelijk voor de vestigingen in Heerlen en
Maastricht, Sittard plus het naaiatelier. Na zijn huwelijk in 1919
woont Victor met zijn echtgenote Marie en hun kinderen Thilly en
Karel in de Stationsstraat 31. Als de situatie eind jaren ’30 steeds
grimmiger wordt, overweegt hij om met zijn gezin naar Amerika
te vluchten. Uiteindelijk besluit hij toch in Maastricht te blijven
omdat hij zijn personeel, gezien de moeilijke omstandigheden, niet
in de steek wil laten. Op 21 mei 1942 pakt de Sicherheitspolizei
Victor op. Hij is een van de mannen - vooral vooraanstaande Joden
- die worden getroffen door de eerste grootschalige arrestatie
van Joden in Limburg. De actie is een ongekend felle reactie op
een kwajongensstreek: het weghalen van een bord met de tekst
‘Verboden voor Joden’ uit het Maastrichtse stadspark. Zijn familie
probeert hem nog vrij te krijgen. De Sicherheitsdienst (SD) is
bereid Victor te laten gaan, mits zijn zoon Karel diens plaats
inneemt. Victor weigert. Twee maanden na zijn arrestatie wordt
Victor op 16 juli 1942 vanuit kamp Amersfoort via Westerbork naar
Auschwitz getransporteerd. Daar wordt hij op 30 september 1942
vermoord. Victor is dan 55.

MARIE OVERLEEFT AUSCHWITZ
Victors echtgenote en kinderen proberen tevergeefs naar
Zwitserland te vluchten. Ze gaan naar Brussel en worden
daar verraden. De kinderen weten te ontkomen en vinden een
onderduikadres in Smeermaas. Marie wordt via kamp Mechelen
(kazerne Dossin) op 19 april 1943 naar Auschwitz-Birkenau (II)
gedeporteerd. Marie overleeft de ontberingen in Auschwitz. Na de
oorlog wordt ze herenigd met haar kinderen Thilly en Karel.

Portretfoto zakenpartner Adolf Wo

Vestiging van Wolf & Hertzdahl in Heerlen op de Ge

Vestiging van Wolf & Hertzdahl in Sittard aan de Limbrichterstraat.

Interieur van een van de vestigingen van Wolf & He

Jubileumbijeenkomst op 13 februari 1927 om het 25- jarig jubileum van Wolf & Hertzdahl in Sittard, het hoofdkantoor heeft. De twee heren in de voorste rij, in het midden, zijn
Victor Hertzdahl en Adolf Wolf.

Een naaiatelier van Wolf & Hertzdahl.

Interieur van de hemdenafdeling bij een van de vestigingen van Wolf & Hertzdahl.

