Mergelweg 129
Horst Wolfgang

Adres
: Mergelweg 129
Naam
:Horst Wolfgang Kochmann
Geboorte :6 december 1912 in Berlijn
Arrestatie :25 augustus 1942
Deportatie :28 augustus 1942
Trein
: 14e trein met 608 personen
Vermoord :31 oktober 1943 in Blechhammer
Leeftijd
:30 jaar
Beroep
:Meubelpolitoerder
Bijzonderheden : Hij werd op 30 augustus 1942 bij Cosel uit de trein gehaald
(zie aparte paragraaf over Cosel)
Website op www.joodsmonument.nl/nl/page/130894/horst-wolfgang-kochmann

Frieda Kochmann-Gross
Adres
Naam
Geboorte
Arrestatie
Deportatie
Trein
Vermoord
Leeftijd

: Mergelweg 129
:Frieda (Friedel) Kochmann-Gross
:22 juni 1908 in Lötzen
:25 augustus 1942
:28 augustus 1942
: 14e trein met 608 personen
:31augustus 1942 in Auschwitz
:34 jaar

Website op www.joodsmonument.nl/nl/page/130893/frieda-kochmann-gross

Een foto van de drie zonen / broers Kochmann. Links Heinz Kochmann,
vluchtte naar Engeland, veranderde zijn naam in Armand Heinz Radcliffe en
vocht in het Engelse leger tegen de Duitsers. Hij bevrijdde zijn moeder Lydia
Kochmann, die in Drempt ondergedoken zat. In het midden Edgar
Kochmann , vader van Marjorie, die onderdook en de oorlog overleefde.
Marjorie’s moeder, Nelly Eymael, werkte bij het Verzet, hielp Edgar en haar
schoonouders onder te duiken en voorzag hen van voedselbonnen. Rechts
Horst Kochmann, de jongste van de drie broers, omgekomen in
Blechhammer.

Medio augustus 1943 kwam Nelly Eymael naar de heer en mevrouw Salmang
en waarschuwde hen als volgt:’Vertrek snel, de Nederlandse politie komt u
vannacht arresteren!’ Zij hoorde van haar nicht die bij de telefooncentrale
werkte dat zij een gesprek had opgevangen tussen de Gestapo en de
Nederlandse politie over deze geplande arrestatie. De nicht vroeg Nelly de
familie Salmang direct te waarschuwen waardoor zij op tijd konden
onderduiken. (bron: De Salmangs; Herinneringen van Eva Salmang, opgetekend

door F. Roebroeks en C. Andreas, Stichting Historische Reeks Maastricht,1998,
pp. 22-24.) Nelly trouwde na de oorlog met Edgar in Maastricht.

Bijzonderheden: Zij zijn hier komen wonen op 30 december 1939. Volgens het
woningregister is in het huis aan de Mergelweg 129 tijdens de oorlog - na de
deportatie en onderduik - een Duitse stenotypiste op 24 juni 1943 - Gertrud
Mülders-Schefelberger - komen wonen terwijl zij op 20 september naar
Berchtesgaden is vertrokken. Zij zal wel heel hoog in de nazi hiërarchie hebben
gezeten want in Berchtesgaden verbleef de nazi-top met Hitler, Speer, Göring,
Borman etc.
De familie Salmang was tijdens de oorlog ondergedoken in Maastricht bij de
heer en mevrouw Courrech Staal tegenover hun oude woonhuis. Mevrouw
Salmang zag vanuit haar onderduikadres dat de gehele inboedel in een
verhuiswagen werd gezet. De hulp in de huishouding zag vervolgens op weg
naar haar huis dat deze weer werden uitgeladen op de Mergelweg 129. Daar
woonde toen Müsold die werkzaam was bij het bureau van Wilhelm Schmidt ‘Der Beauftragte des Reichscommissaris für die Provinz Limburg’verantwoordelijk voor de deportatie van Joden. Kortom, de vertegenwoordiger
van Seys-Inquart voor Limburg. Op 13 oktober 1944 – een maand na de
bevrijding - kon de heer Salmang met eigen ogen vaststellen dat zijn inboedel
daar stond. (bron: De Salmangs; Herinneringen van Eva Salmang, opgetekend
door F. Roebroeks en C. Andreas, Stichting Historische Reeks Maastricht,1998,
pp. 20, 49, 50.

Kurt Egon Kochmann
Adres

: Mergelweg 129, Hij is op dit adres komen wonen op 20 oktober
1933.
Naam
:Kurt Egon Kochmann
Geboorte :6 juli 1880 in Orzesthe (toen Silezië Duitsland, nu Polen)
Overleden : 22 april 1944 in Arnhem in de onderduik
Leeftijd
:63 jaar
Beroep
: Hoedenfabrikant

Website: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130895/kurt-egonkochmann

Bijzonderheden : Zijn kleindochter Marjorie liet weten dat haar grootvader Kurt
Egon Kochmann tijdens zijn onderduikperiode aan een hartstilstand is
overleden. Hij is niet naar een kamp gedeporteerd. “Naar men zegt, ligt hij
begraven in Arnhem op de joodse begraafplaats. Maar we moeten vertrouwen
op de informatie die mijn grootmoeder destijds via via verkregen heeft. Mijn
opa stierf op het onderduikadres en zijn lichaam moest in een koffer
weggevoerd worden. Voor hem werd een gedenkteken geplaatst op de joodse
begraafplaats Moscowa te Arnhem. Zijn graf heb ik (zijn kleindochter) vroeger
vaker samen met mijn oma, Lydia Kochmann-Messing, bezocht.” Haar oma en

haar vader, Edgar Joachim Kochmann, konden onderduiken en overleefden de
oorlog. Haar oom Heinz vluchtte naar Engeland, ging daar in het leger en
vocht tegen de Duitsers. Hij bevrijdde haar oma Lydia Kochmann die in Drempt
zat ondergedoken.

