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Albert Ernst de Haas werd geboren op 23 
februari 1919 in Zutphen. Hij was ongehuwd en 
magazijnbediende van beroep. Albert was een 
zoon van Isidoor Maurits de Haas en Bertha 
Sylvia Lankhout. Op 11 september 1930 is het 
huwelijk ontbonden verklaard.
Albert had één zus Johanna Eline de Haas. Zij 
woonde bij haar vader in Zutphen. Albert Ernst 
werd op zijn onderduikadres in Ermelo opgepakt 
en weggevoerd naar Kamp Vught. Vervolgens 
moest hij zware lichamelijke arbeid verrichten in 
Nieuwkamp bij Moerdijk. Op 2 juli 1943 werd hij 
overgebracht naar Kamp Westerbork en op 6 juli 
1943 met transport nummer 70 naar Sobibor 
gedeporteerd en daar vermoord op 9 juli 1943. 
Ook zijn zus Johanna Eline werd gedeporteerd 
en op 5 februari 1943 in Auschwitz vermoord. 
Hun vader, huisarts in Zutphen, overleefde de 
oorlog en werd bijna 95. Zijn moeder is 
hertrouwd  in 1938 en overleed op 13 augustus 
1942.

hier woonde
ALBERT ERNST DE HAAS

vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943

24 jaar oud

Doctor Abraham Kuyperlaan 23

Van Houtenlaan 12

hier woonde
FELIX WOLFF

vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943

56 jaar oud

Felix Wolff werd geboren op 14 maart 1887 in 
Hagen (Duitsland). Hij was gehuwd met 
Margarethe Leopoldine Wolitzer. Felix was 
koopman van beroep. Doordat hij met zijn vrouw 
en dochter Erika in juni 1933 was gevlucht vanuit 
Berlijn, werd het gezin stateloos maar was in het 
bezit van verblijfsvergunningen no. 32671 resp. 
32672.  Zij behoorden tot de eerste vluchtelingen 
uit Duitsland. De Commissaris van Politie in 
Amersfoort verzocht in oktober 1942 opsporing, 
aanhouding en voorgeleiding van Felix Wolff, 
koopman, en Margarethe Leopoldine Wolff- 
Wolitzer.  Zij waren woonachtig in Amersfoort. 
Ze werden ervan verdacht van woonplaats te zijn 
veranderd zonder de daartoe vereiste 
vergunning te hebben. Met deze omschrijving 
werden joden aangeduid die waren 
ondergedoken.

VERVOLG OP PAG.2
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VERVOLG VAN PAG.1

Op 4 juni 1943 werd hij, samen met zijn vrouw, 
opgepakt en weggevoerd naar Kamp 
Westerbork. Met transport nummer 68 (3017 
personen) werd hij op 8 juni 1943 naar Sobibor 
gedeporteerd en daar op 11 juni 1943 vermoord.

Margarethe Leopoldine Wolff-Wolitzer werd 
geboren op 10 november 1892 in Berlijn. Zij was 
gehuwd met Felix Wolff. Doordat zij met haar 
man en dochter Erika in juni 1933 was gevlucht 
vanuit Berlijn, werd het gezin stateloos. Op 4 juni 
1943 werd zij, samen met haar man, opgepakt 
en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met 
transport nummer 68 (3017 personen) werd zij 
op 8 juni 1943 naar Sobibor gedeporteerd en 
daar op 11 juni 1943 vermoord.

Van Houtenlaan 12

hier woonde
MARGARETHE LEOPOLDINE 

WOLFF-WOLITZER
vermoord in SOBIBOR

op 11-06-1943
50 jaar oud

Van Houtenlaan 12

Erika Wolff werd geboren op 23 mei 1921 in 
Berlijn. Zij was een ongehuwde dochter van Felix 
Wolff en Margarethe Leopoldine Wolitzer. Reeds 
op 29 augustus 1942 werd Erika opgepakt en 
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 31 
augustus 1942 werd zij met transport nummer 15 
(560 personen) naar Auschwitz gedeporteerd en 
daar op 3 september 1942 vermoord.

hier woonde
ERIKA WOLFF

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-09-1942

21 jaar oud

Van Houtenlaan 12

Doris Löwendorff is geboren op 3 juni 1924 in 
Dortmund. Zij is de dochter van Max Löwendorff 
en Gertrud Wolff. Gertrud is de zus van Felix 
Wolff en moeder van Doris. Doris heeft een 
oudere zus, Ruth (geboren in 1920), en een 
jongere broer, Bruno Werner (geboren in 1927). 
Het gezin verhuisde van Dortmund naar Keulen 
in ongeveer 1937 vanwege werk en een 
verslechterende situatie voor Joden in Duitsland
Max en Gertrud stuurden Doris en Bruno Werner 
naar hun oom Felix in Nederland. Als drager van 
het IJzeren Kruis, een Duitse militaire. 

VERVOLG OP PAG.3

hier woonde
DORIS LÖWENDORFF

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-03-1944

19 jaar oud
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Van Houtenlaan 12

Bertha Wolitzer-Weiser werd geboren op 6 
december 1864 in Bacau (Roemenië). Zij was 
weduwe en de moeder van Margarethe 
Leopoldine Wolitzer. Zij woonde in bij haar 
dochter en schoonzoon Felix Wolff. Op 27 maart 
1943 werd zij opgepakt en weggevoerd naar 
Kamp Westerbork. Met een van de drie 
transporten op 5 april 1944 werd zij 
gedeporteerd - vermoedelijk naar Ravensbrück. 
Zij werd op 31 januari 1945 ergens in Oost-
Europa vermoord.

hier woonde
BERTHA WOLITZER-WEISER

vermoord in OOST-EUROPA
op 31-01-1945

80 jaar oud

VERVOLG VAN PAG.2

onderscheiding vanuit de Eerste Wereldoorlog, 
was vader Max van mening dat de Nazi’s hem 
met rust zouden laten, maar Max en zijn vrouw 
Gertrud werden gedwongen te verhuizen naar 
het getto Lódz in Polen op 21 April 1941. Max en 
Gertrud zijn omgekomen op een onbekende 
datum in Auschwitz en samen met veel andere 
Löwendorff en Wolff familieleden vermoord.

Dochter Doris was ongetrouwd en stateloos door 
haar vlucht naar Nederland. Ze kwam op 16 
februari 1939 aan in vluchtelingenkamp 
Quarantaine-inrichting Beneden Heijplaat in 
Rotterdam en woonde vanaf 24 maart 1939 bij 
Felix en Gertrud. Eerst in Scheveningen later in 
Amersfoort op dit adres. Doris is gedwongen 
Amersfoort te verlaten in september 1942. De 
registratie van de Möbel-Aktion (geroofde 
goederen) vermeldt dat Doris op 24 september 
1942 alleen nog ondergoed en kleding had. Zij 
werd op 13 november 1942 opgepakt en 
weggevoerd naar Kamp Westerbork via de 
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. De 
datum waarop zij naar Auschwitz is 
gedeporteerd kon niet worden achterhaald. Op 
basis van doorgegeven verhalen is het mogelijk 
dat haar doodsoorzaak een ziekte was, maar 
hoogstwaarschijnlijk is zij vermoord. Het 
ministerie van Justitie heeft haar overlijden 
vastgesteld op 3 maart 1944.
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Borgesiuslaan 15

Mozes de Vries werd geboren op 10 januari 
1879 in Rotterdam. Hij was gehuwd met Kaatje 
Davidson. Mozes was een zoon van Abraham 
Isaac de Vries en Henriette Wolfsbergen en zijn 
beroep was directeur van een N.V. Hij werd, 
samen met zijn vrouw, gedwongen naar 
Amsterdam te vertrekken en verbleef op het 
adres Milletstraat 32. Daar werden zij op 9 maart 
1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp 
Westerbork. Met transport nummer 74 werd 
Mozes op 31 augustus 1943 naar Auschwitz 
gedeporteerd en daar vermoord op 3 september 
1943.

hier woonde
MOZES DE VRIES

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-09-1943

64 jaar oud

Borgesiuslaan 15

hier woonde
MIETJE DAVIDSON-DE HOOP

overleden in KAMP 
WESTERBORK

op 05-04-1943
84 jaar oud

Mietje Davidson-de Hoop werd geboren op 3 
augustus 1858 in Rotterdam. Zij woonde in bij 
haar dochter Kaatje de Vries-Davidson en 
schoonzoon Mozes de Vries. Mietje was 
weduwe van Andries Davidson. Op 13 maart 
1943 is zij weggevoerd naar Kamp Westerbork 
en daar op 5 april 1943 overleden. Haar lichaam 
werd op 9 april 1943 gecremeerd en de urn met 
haar as werd op 20 mei 1943 bijgezet op de 
joodse begraafplaats in Diemen.

Kaatje de Vries-Davidson werd geboren op 1 
februari 1881 in Rotterdam. Zij was gehuwd met 
Mozes de Vries. Kaatje was een dochter van 
Andries Davidson en Mietje de Hoop. Kaatje 
werd, samen met haar man, gedwongen naar 
Amsterdam te vertrekken en verbleef op het 
adres Milletstraat 32. Daar werden zij op 9 maart 
1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp 
Westerbork. Met transport nummer 74 werd zij 
op 31 augustus 1943 naar Auschwitz 
gedeporteerd en daar vermoord op 3 september 
1943. 

hier woonde
KAATJE DE VRIES-DAVIDSON

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-09-1943

62 jaar oud

Borgesiuslaan 15
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Barchman Wuytierslaan 142

Jacob van Zuiden werd geboren op 4 februari 
1885 in Emmen. Hij was gehuwd met Clara van 
Beek en had de herenmodezaak ‘De Adelaar’ in 
de Langestraat 44. Hij was de broer van Isse van 
Zuiden, die in Kamp Amersfoort na vele 
folteringen is doodgeslagen. Omdat Jacob 
weigerde naar Amsterdam te vertrekken, dook 
hij met behulp van de ambtenaar bij de P.T.T. in 
Amersfoort, Jan Kalis, onder in Kampen. Hij is 
daar overleden na een hevige ziekte. Zijn 
overlijdensakte in Kampen is 1943/324. Zijn 
echtgenote Clara van Beek en hun zoon Leo 
hebben de oorlog in gescheiden onderduik 
overleefd. Clara overleed op 10 november 1982 
op 91-jarige leeftijd. Zij was heel lang actief in de 
Joodse gemeente in Amersfoort.

hier woonde
JACOB VAN ZUIDEN

overleden in KAMPEN
op 25-02-1943

58 jaar oud

Pieter Jelles Troelstralaan 7

hier woonde
JAN HERMAN RONHAAR

gefusilleerd in 
SACHSENHAUSEN 

op 03-05-1942
53 jaar oud

Dr. Jan Herman Ronhaar werd geboren op 14 
september 1888 in Meppel. Hij was gehuwd met 
Hendrika van Raaijen. Van beroep was hij leraar 
aan de Handelsschool in Amersfoort en tevens 
Reserve-majoor der Infanterie. Hij was 
verzetsman en commandant van de Orde Dienst 
(OD) in de regio Soest. Bovendien was hij 
secretaris van het gewest Utrecht van De 
Nederlandsche Unie. Op 30 september 1941 
werd hij gearresteerd op verdenking van 
verboden wapenbezit en spionage. Aanvankelijk 
werd hij gevangengezet in het Oranje Hotel te 
Scheveningen. De burgermeester van 
Amersfoort heeft via een brief aan het Duitse 
Feldgericht in Nederland nog gepleit voor de 
vrijlating van Jan Herman. Zijn activiteiten op de 
handelsschool werden ernstig gemist en leidden 
tot verzuim van leerlingen, aldus de 
burgermeester. In een kort antwoord heeft het 
Duitse gezag verklaard zijn vrijlating niet toe te 
staan. Na het 1e Orde Dienst-proces werd hij op 
3 mei 1942 in Sachsenhausen gefusilleerd.
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Groen van Prinstererlaan 27

Arnold Knoek werd geboren op 15 augustus 
1885 in ’s-Hertogenbosch. Hij was gehuwd met 
Bertha Constance Diependaal en oprichter en 
directeur van een kinderschoenenfabriek van het 
merk Parade. Zij kregen drie kinderen. De 
oudste twee - Max en Martha - hebben beiden 
de oorlog overleefd. Max zat ondergedoken in 
Amsterdam en dochter Martha is geëmigreerd 
naar Indonesië samen met de heer Kees van 
Willigen. Ook daar was het vreselijk onder het 
Japanse bewind. Martha werd met haar zoon 
Willem gevangen genomen en gedeporteerd 
naar het concentratiekamp Banjoe Biroe in 
Centraal Indonesië. Arnold Knoek had, toen de 
spanning toenam, een chauffeur ingehuurd die 
vier personen: Arnold, zijn vrouw, hun jongste 
dochter Constance en een buurvrouw - Anna 
Elisabeth Blazer-Pienas – vanuit Amersfoort 
naar Zwitserland zou brengen, maar zij werden 
door deze man verraden en afgezet bij de 
Sicherheitsdienst in Antwerpen. Daar werden zij 
van alles beroofd en weggevoerd naar Kamp 
Mechelen. Arnold werd op 15 januari 1943 met 
transport nummer XVIII-537 naar Auschwitz 
gedeporteerd en daar op 18 januari 1943 
vermoord.

hier woonde
ARNOLD KNOEK

vermoord in AUSCHWITZ
op 18-01-1943

57 jaar oud

Groen van Prinstererlaan 27

Bertha Constance Knoek-Diependaal werd 
geboren op 26 maart 1891 in ’s-Hertogenbosch. 
Zij was gehuwd met Arnold Knoek. Zij hadden 
drie kinderen. De oudste twee - Max en Martha - 
hebben de oorlog overleefd. 
Een ingehuurde chauffeur zou vader, moeder, 
jongste dochter Constance en een buurvrouw 
naar Zwitserland brengen, maar zij werden door 
deze man verraden en afgezet bij de 
Sicherheitsdienst in Antwerpen. Via Kamp 
Mechelen werd Bertha op 15 januari 1943 met 
transport nummer XVIII-538 naar Auschwitz 
gedeporteerd en daar op 18 januari 1943 
vermoord.

hier woonde
BERTHA CONSTANCE
KNOEK-DIEPENDAAL

vermoord in AUSCHWITZ
op 18-01-1943

51 jaar oud
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Groen van Prinstererlaan 27

Constance Knoek werd geboren op 5 januari 
1923 in ’s-Hertogenbosch. Zij was de jongste 
dochter van Arnold Knoek en Bertha Constance 
Diependaal en nog ongehuwd. 
Een door haar vader ingehuurde chauffeur zou 
haar, samen met haar ouders en een buurvrouw 
naar Zwitserland brengen, maar zij werden door 
deze man verraden en afgezet bij de 
Sicherheitsdienst in Antwerpen. Via Kamp 
Mechelen werd ook Constance op 15 januari 
1943 met transport nummer XVIII-538 naar 
Auschwitz gedeporteerd en daar op 18 januari 
1943 vermoord.

hier woonde
CONSTANCE KNOEK

vermoord in AUSCHWITZ
op 18-01-1943

20 jaar oud

Groen van Prinstererlaan 21

Anna Elisabeth Blazer-Pienas werd geboren op 
5 september 1891 in Rotterdam. Betsy, haar 
roepnaam, was het achtste kind in het gezin 
Pienas met tien kinderen. Zij was gehuwd met 
Benjamin Blazer. Samen kregen zij twee 
dochters. Betsy is samen met haar echtgenoot 
en de familie Knoek - die woonde aan de Groen 
van Prinstererlaan 27 - vertrokken naar 
Zwitserland, maar door verraad via Antwerpen in 
Kamp Mechelen in België terechtgekomen. 
Vanuit dat Kamp werd zij op 15 januari 1943 
naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 18 
januari 1943 vermoord
Echtgenoot Benjamin Blazer was de directeur 
van Blazer & Metz N.V., fabriek van 
kantoorboeken, schrijf- en tekenartikelen. Hij wist 
na het verraad in België te ontsnappen en 
overleefde de oorlog, hertrouwde en overleed in 
1954 in Amersfoort. Dochter Marianne Helena 
(Panny) wilde, tegen de wens van haar vader in, 
niet onderduiken. Zij studeerde geneeskunde in 
Utrecht en werd op 10 november 1942, samen 
met haar verloofde Leendert Tinus de Jong, ook 
naar Auschwitz gedeporteerd. Zij werd daar, op 
25-jarige leeftijd, op 13 november 1942 
vermoord. Dochter Helena Clara (Elly) 
overleefde de oorlog dankzij de jarenlange 
onderduik bij de familie Visser in Zeist. Zij 
overleed in 2004.

hier woonde
ANNA ELISABETH

BLAZER-PIENAS
vermoord in Auschwitz

op 18-01-1943
51 jaar oud
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Groen van Prinstererlaan 3

Sara Hoek werd geboren op 5 juli 1873 in Goor. 
Zij was ongehuwd en werkte niet meer 
buitenshuis. Sara werd gedwongen naar 
Amsterdam te vertrekken en verbleef daar op het 
adres Albrecht Dürerstraat 23. Op 18 december 
1942 werd zij opgepakt en weggevoerd naar 
Kamp Westerbork. Met transport nummer 43 
werd zij op 11 januari 1943 naar Auschwitz 
gedeporteerd en op 14 januari 1943 vermoord.

hier woonde
SARA HOEK

vermoord in AUSCHWITZ
op 14-01-1943

69 jaar oud

Groen van Prinstererlaan 3

Coenraad Lezer werd geboren op 14 juli 1875 in 
Assen. Hij was gehuwd geweest met Aaltje 
Lezer-Muller, die op 29 mei 1942 in Zwolle was 
overleden. Ook Coenraad werd gedwongen naar 
Amsterdam te vertrekken en verbleef op het 
adres Breestraat 180. Op 28 november 1942 
werd hij weggevoerd naar Kamp Westerbork en 
met transport nummer 42 naar Auschwitz 
gedeporteerd. Daar werd hij op 15 december 
1942 vermoord.

hier woonde
COENRAAD LEZER

vermoord in AUSCHWITZ
op 15-12-1942

67 jaar oud

Groen van Prinstererlaan 3

Wilhelmina Diamant werd geboren op 20 april 
1885 in Amsterdam. Zij was ongehuwd en 
verpleegster van beroep. Wilhelmina werd 
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken en 
verbleef op het adres Noorder Amstellaan 238, 
nu Churchilllaan. Daar werd zij op 6 april 1943 
opgepakt en weggevoerd naar Kamp 
Westerbork. Met transport nummer 58 werd zij 
op 13 april 1943 naar Sobibor gedeporteerd en 
daar vermoord op 16 april 1943.

hier woonde
WILHELMINA DIAMANT

vermoord in SOBIBOR
op 16-04-1943

57 jaar oud
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Heinsiuslaan 4

Dr. Alexander Coppens werd geboren op 22 
november 1901 in Amsterdam. Hij was gehuwd 
met Sophie Berkelij. Alexander studeerde 
scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam 
en in 1925 promoveerde hij tot doctor in de wis- 
en natuurkunde. Als scheikundige was hij 
werkzaam bij Polak Frutal Works in Amersfoort. 
Vanaf 1942 zat het echtpaar ondergedoken in 
Utrecht, maar hun onderduikadres werd 
verraden. Op 6 april 1944 werden zij opgepakt 
en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met 
transport nummer 95 werd Alexander op 19 mei 
1944 naar Auschwitz gedeporteerd en op 8 
augustus 1944 vermoord. Op basis van een brief 
van een getuige aan de familie, werd de datum 
waarop hij werd vermoord vastgesteld op 8 
augustus 1944. Twee kinderen van hen hebben 
de oorlog overleefd.

hier woonde
ALEXANDER COPPENS
vermoord in AUSCHWITZ

op 08-08-1944
42 jaar oud

Heinsiuslaan 4

Sophie Coppens-Berkelij werd geboren op 20 
november 1901 in Schoonhoven. Zij was een 
dochter van Philippus Berkelij en Bernarda 
Meijers. Sophie was gehuwd met Alexander 
Coppens. Vanaf 1942 zat het echtpaar 
ondergedoken in Utrecht, maar hun 
onderduikadres werd verraden. Op 6 april 1944 
werden zij opgepakt en weggevoerd naar Kamp 
Westerbork. Met transport nummer 95 werden zij 
beiden op 19 mei 1944 naar Auschwitz 
gedeporteerd. Sophie werd daar op 25 
november 1944 vermoord. 
Hun zoon Philip Coppens zat ondergedoken bij 
familie Grotendorst, destijds wonende op ’t Stort 
3 - thans Karmanhof 32. Hij heeft de oorlog 
overleefd en woonde in Amerika. Hij overleed in 
juni 2017.

hier woonde
SOPHIE COPPENS-BERKELIJ

vermoord in AUSCHWITZ
op 25-11-1944

43 jaar oud
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Koningin Sophialaan 4 

Jan de Vries werd geboren op 8 augustus 1920 
in Hoorn. Hij is de zoon van Jan de Vries en 
Henriette W. F. Hetterschij. Zijn liefhebberijen 
waren radiotechniek en fotografie en bovendien 
was hij een verdienstelijke cellist. Jan was nog 
student aan de Utrechtse Universiteit maar 
werkte evenals zijn vader als leraar aan het 
gymnasium, wat diende als dekmantel tegen de 
Arbeitseinsatz. Omdat hij hielp bij het 
vervaardigen van bulletins in samenwerking met 
de fabrikant Oswald Reinhold Wilhelm Assmann 
met berichten van Herrijzend Nederland, moest 
hij onderduiken. Zij werden op 20 februari 1945 
als gevolg van verraad gearresteerd. Toen er in 
die buurt vier Duitse militairen werden 
doodgeschoten werd Jan als represaille op 2 
maart 1945 - samen met 45 anderen – 

gefusilleerd in de toenmalige gemeente Wisch - 
thans Varsseveld. Op die fusilladeplek in 
Varsseveld staan beide namen genoemd op het 
monument in Varsseveld. Hij werd begraven op 
de Erebegraafplaats Rusthof aan de Dodeweg te 
Leusden.

JAN DE VRIES
gefusilleerd in VARSSEVELD

op 02-03-1945
24 jaar oud

Prins Frederiklaan 10

Arie Pothoven werd geboren op 18 augustus 
1915 in Amersfoort. Hij was ongehuwd en van 
beroep architect. Tezamen met zijn vader en 
broer werd hij op 26 september 1944 
gearresteerd en in Kamp Amersfoort opgesloten 
met kampnummer 7713. Zijn vader Hubertus, 
met kampnummer 7711, werd vrijgelaten op 7 
februari 1945 en zijn broer Adrianus met 
kampnummer 7712 op 14 april 1945. Arie, 
daarentegen, werd gedeporteerd naar Kamp 
Neuengamme, waar hij op 14 oktober 1944 
aankwam. Zijn kampnummer daar was 56414. 
Op 28 december 1944 is hij door de zeer zware 
omstandigheden in Neuengamme bezweken en 
begraven in Hamburg.

hier woonde
ARIE POTHOVEN

vermoord in NEUENGAMME
op 28-12-1944

29 jaar oud



Herdenkingsstenen Amersfoort  pagina 11

Emmalaan 11

Cornelis Sisselaar werd geboren op 4 juni 1883 
in Amsterdam. Nadat zijn eerste vrouw Annie 
Marin was overleden en hij gescheiden was van 
zijn tweede vrouw Maria Dohna, trouwde hij met 
Frederika Stephan. 
Cornelis was officier bij de Koninklijke 
Landmacht. Op 17 september 1942 is hij wegens 
verdenking van spionage gearresteerd samen 
met samen met vriend Daniël Mulock Houwer 
(Directeur Maatschappij Zandbergen in 
Amersfoort). Cornelis had via zijn zoon Cees 
(Cornelis) Sisselaar nauwe contacten met de 
geheim agent en parachutist Wiek Schrage, die 
belast was met inlichtingen voor de Nederlandse 
regering in Engeland. Wiek kreeg onderdak bij 
de familie Sisselaar en bij Zandbergen. Wiek 
heeft de oorlog niet overleefd. Mulock Houwer 
heeft Natzweiler en Dachau overleefd.
Op 24 september 1942 is Cornelis opgesloten in 
het Oranjehotel in Scheveningen. Hij zat in cel 
402 met gevangenisnummer 8186. Op 16 
november 1942 is hij naar de SD gevangenis in 
Haaren overgebracht onder nummer 1086. 
Vervolgens is hij op 7 oktober 1943 samen met 
nog 60 gevangenen uit Haaren overgebracht 
naar Kamp Amersfoort. Na zijn proces is 
Cornelis, samen met Mulock Houwer en 
anderen, eind oktober overgebracht naar 
Natzweiler. Daar kwam hij in het Nacht und 
Nebel-kamp terecht onder gevangene nummer 
05608. Op 20 maart 1944 is hij door uitputting in 
Natzweiler overleden. Daar werd hij ook 
begraven. Zijn vrouw Frederika Stephan werd op 
20 juli 1943 gearresteerd. Zij heeft de oorlog 
overleefd en vertrok naar Amerika.

hier woonde
CORNELIS SISSELAAR

vermoord in NATZWEILER
op 20-03-1944

60 jaar oud
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Anna Elisabeth Blazer-Pienas

Sara Hoek

Coenraad Lezer

Wilhelmina Diamant

Alexander Coppens

Sophie Coppens-Berkelij

Arie Pothoven

Jan de Vries

Cornelis Sisselaar

Voor deze drieëntwintig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 14 maart 2018.

Het was de veertiende serie steenleggingen in Amersfoort.

Er zullen in Amersfoort nog rond de honderdveertig stenen worden geplaatst.

De Herdenkingsstenen zijn gedenktekens bij de huizen van inwoners van Amersfoort die in de 

Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord. Het zijn zwart granieten stenen waarin de 

naam, plaats en datum van overlijden en leeftijd van de slachtoffers is gegraveerd.

Wilt u het werk van de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort steunen? 

Uw donatie is welkom.

Wij hebben een culturele ANBI status waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Bankrekening IBAN is:

NL 56 RABO 0134 7789 95

ten name van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.

Comité van Aanbeveling 

Rolf van As voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort 
drs. Lydia Edelkoort-van der Vlerk stafmedewerker educatie Museum Flehite Amersfoort 
drs. Hans S. Joosten oud-voorzitter Joodse Gemeente Amersfoort 
ds. Alke Liebich predikant Johanneskerk Amersfoort 
ing. Willemien Meershoek directeur Kamp Amersfoort 
mr. Aart Veldhuizen notaris te Amersfoort
drs. Frans Zwarts  vice-voorzitter Katholieke Raad Kerk en Jodendom (KRI)


