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Związek dzieci z Bullenhuser Damm

DWADZIEŚCIORO DZIECI

Jacqueline Morgenstern

Jacqeline Morgenstern urodziła się 26 maja 1932 roku w
Paryżu. Jej ojciec Charles Morgenstern i jego brat Leopold
prowadzili salon fryzjerski. Jej matka Suzanne Morgenstern
była sekretarką. Po zajęciu Paryża przez wojska niemieckie
bracia Morgenstern musieli oddać ich zakład fryzjerski w ręce „
nieżydowskie”.

W 1943 roku najpierw Charles Morgenstern opuścił Paryż a
następnie Suzanne wraz z jej córką Jacqeline uciekły do
Marsyli, która znajdowała się jeszcze w wolnej strefie Francji.
Tutaj też zostali wszyscy aresztowani i przewiezieni do obozu
w Drancy pod Paryżem a następnie deportowani do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Matka Jacqeline została tutaj
zamordowana. Jej ojciec, który przed wyzwoleniem obozu
został w ostatnim transporcie przewieziony do obozu w
Dachau, pod Monachium, zmarł po wyzwoleniu w maju 1945
roku. Jacqeline Morgenstern została 28. listopada 1944 roku
przywieziona do obozu koncentracyjnego w Neungamme a 20
kwietnia 1945 roku zamordowana w Bullenhuser Damm.

Ciotka Jacqeline, Dorothea i jej wujek Leopold Morgenstern, na
początku mogli się uchronić przed deportacją ponieważ praca
Leopolda była uważana za ważną dla celów wojennych.
Dorothea, która spodziewała się dziecka, ukrywała się najpierw
sama a następnie ukryła swoje dziecko w nieżydowskiej
rodzinie. Dopiero w 1979 roku Dorothea Morgenstern i jej syn
Henri dowiedzieli się od Günthera Schwarberga o losach
zamordowanej w Hamburgu Jacqeline. Tożsamość Jacqeline
dała się zidentyfikować, ponieważ na wykonanych zdjęciach
rentgenowskich, które dr. Kurt Heißmeier zlecił do swoich
doświadczeń, widniało jej nazwisko. Henri Morgenstern
przybył na uroczyste obchody pamięci ofiar zamordowanych w
Bullenhuser Damm 20 kwietnia 1979 roku. Razem z Philippem
Kohnem, bratem zamordowanego Georgesa – Andre Kohna,
byli głównymi założycielami związku „Dzieci z Bullenhuser
Damm e.V.” i angażowali się aktywnie w procesach sądowych.

Jacqueline Morgenstern i jej rodzice Suzanne i Charles
Morgenstern
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