
Salomon de Lange, 38 jaar.

Geboren: 7 november 1902 in Borne
Overleden: 8 oktober 1941 in Mauthausen
Adres: Marthastraat 2
Beroep: veehandelaar
Stolperstein gelegd in 2021

Salomon de Lange was de zoon van veehandelaar Izaak de Lange en Hulda Mildenberg. Uit dat
huwelĳk zĳn 5 kinderen geboren. Vlak na de geboorte van Salomon, ook wel Sally genoemd,
vertrok het gezin uit Borne om zich in Duitsland te vestigen. Daar overleed Salomon’s moeder
en hertrouwde zĳn vader met Hanna Vogel. Samen kregen ze een zoon, Willy. Nadat Sally de
middelbare school had doorlopen kwam hĳ bĳ zĳn vader in het bedrĳf. In 1928 trouwde hĳ
met de niet-Joodse Erna Nagel. In hetzelfde jaar werd hun dochter Sonja geboren, in 1929
volgde hun zoon Gerd. Omstreeks 1930 veranderde Sally van werk. Hĳ trad in dienst bĳ de
verzekeringsmaatschappĳ Bronheim in Osnabrück, waar hĳ in snel temp promotie maakte. Het
ging hem en zĳn gezin voor de wind, totdat -na de machtsovername van Hitler in 1933 - in
1935 ‘De Neurenberger (rassen)wetten’ werden ingevoerd en het leven voor Joden in Duitsland
steeds ondraaglĳker werd. Zo mochten bĳvoorbeeld Duitsers niet met Joden trouwen. In
januari 1936 wordt Sally gewaarschuwd, dat hĳ op het punt stond gearresteerd te worden.
Onmiddellĳk verlaat hĳ zĳn woonplaats Osnabrück en vlucht naar Nederland. Sally krĳgt met
zĳn zoon Gerd tĳdelĳk onderdak in het Hervormd Weeshuis aan de Emmastraat in Hengelo.
Uiteindelĳk vindt het gezin een woning in de Marthastraat nummer 2 in Hengelo. Sally pakt
zĳn vroegere beroep van veehandelaar weer op. Ook de overige leden van de familie vluchten
naar Nederland. Zĳn ouders met hun zoon Willy vestigen zich in Enschede. Deze zoon en
halfbroer van Sally, meubelmaker van beroep, werd actief lid van de Enschedese Joodse
Jeugdfederatie. Zowel Sally als zĳn halfbroer Willy werden tĳdens de razzia op 14 september
uit hun huizen gehaald en twee dagen later op transport gezet naar concentratiekamp
Mauthausen waar beiden binnen anderhalve maand om het leven werden gebracht. Sally de
Lange was 38 en Willy 22 jaar.

De ouders van Sally en Willy, Isac en Hanna de Lange duiken daarna onder. Hanna overleefde
de Holocaust. Isac, haar man pleegde zes weken voor de bevrĳding zelfmoord. De enige van
zĳn kinderen die de oorlog overleefde, was zĳn zoon Siegfried. Zĳn twee hem overgebleven
dochters – Bertha was vóór de oorlog overleden – werden vermoord, Grete op 19 oktober 1942
in Auschwitz, Hedwig op 9 juli 1943 in Sobibor.

Zĳn schoondochter Erna, de vrouw van zĳn zoon Sally weet samen met haar twee kinderen,
Sonja en Gerd de oorlog te overleven. Ze blĳven na de oorlog tot hun dood in de Marthastraat
bĳ het gezin van Gerd wonen. Oma Erna overlĳdt daar op hoge leeftĳd midden in de jaren
negentig van de vorige eeuw.

Voor de geschiedenis van de Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik hier.
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