
Hier woonde

EMANUEL HILVERSUM

vermoord in Sobibor

op 21-05-1943

32 jaar oud

Emanuel werd geboren op 6 oktober 1910 in 

Amersfoort. Zijn vader - Nathan Hilversum - 

overleefde zelf de oorlog, maar Emanuel en zijn vijf 

broers werden allemaal vermoord. Hij was gehuwd 

met Betje Fransman en zij kregen samen één 

dochter: Jentje. Hij werkte mee als chauffeur in het 

taxibedrijf dat hij in 1930 van zijn vader had 

overgenomen.  Op 13 mei 1943 werd hij vanuit de 

onderduik in Den Haag  opgepakt en overgebracht 

naar Kamp Westerbork. Vervolgens werd hij op 18 

mei 1943 met transportnummer 64 gedeporteerd 

naar Sobibor en vermoord op 21 mei 1943.

Trompstraat 77

Hier woonde

BETJE HILVERSUM -FRANSMAN

vermoord in Sobibor

op 28-05-1943

32 jaar oud

Betje Hilversum-Fransman werd geboren op 28 april 

1911 in Den Haag. Zij was gehuwd met Emanuel 

Hilversum. Samen met haar man werd zij op 13 mei 

1943 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Westerbork. 

Zij werd op 25 mei 1943 met transportnummer 65 

naar Sobibor gedeporteerd en onmiddellijk 

doorgestuurd naar de gaskamers. Op 28 mei 1943 

werd zij vermoord.

Trompstraat 77

Hier woonde

JENTJE HILVERSUM

vermoord in Sobibor

op 23-07-1943

6 jaar oud

Jentje werd geboren op 22 maart 1937 in 

Amersfoort. Zij was de dochter van Emanuel 

Hilversum en zijn vrouw Betje Fransman. Terwijl haar 

ouders al drie weken eerder naar Kamp Westerbork 

waren overgebracht, werd Jentje op 7 juni 1943 ook 

daarheen afgevoerd. Daarvandaan werd zij - met 

transportnummer 72 - op 20 juli 1943 gedeporteerd 

naar Sobibor en vermoord in de gaskamers op 23 juli 

1943.

Trompstraat 77
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Hier woonde

PHILIP HILVERSUM

vermoord in Auschwitz

op 09-01-1944

36 jaar oud

Philip werd geboren op 14 september 1907 in 

Amersfoort. Hij was een broer van Emanuel, 

Trompstraat 77; van Jacob, Krommestraat 44-B, en 

van Hartog, Boldersstraat 61. Philip was gehuwd met 

Johanna Haringman. Hij was chauffeur in het 

autobusbedrijf van zijn vader Nathan. Via Kamp 

Vught werd hij op 21 september 1943 naar Kamp 

Westerbork overgebracht en onmiddellijk met het 

eerstvolgende transport - nummer 78 - naar 

Auschwitz gedeporteerd. Daar heeft hij nog drie 

maanden onder vreselijke omstandigheden moeten 

werken en is door uitputting bezweken op 9 januari 

1944.

Trompstraat 80

Hier woonde

JOHANNA HILVERSUM - HARINGMAN

vermoord in Sobibor

op 11-06-1943

34 jaar oud

Johanna werd geboren op 19 januari 1909 in 

Mülheim an der Ruhr (Dld). Zij was de echtgenote 

van Philip Hilversum. Samen hadden zij één dochter: 

Jentje, vernoemd naar haar grootmoeder. Johanna  

werd samen met haar dochtertje op 7 juni 1943 

weggevoerd naar Kamp Westerbork en meteen de 

volgende dag - 8 juni 1943 - gedeporteerd naar 

Sobibor met transportnummer 68. Drie dagen later 

werd zij vermoord in de gaskamers - op 11 juni 1943.

Trompstraat 80

Hier woonde

JENTJE HILVERSUM

vermoord in Sobibor

op 11-06-1943

10 jaar oud

Jentje werd geboren op 6 september 1932 in 

Amersfoort. Zij was de dochter van Philip Hilversum 

en Johanna Haringman. Op 7 juni 1943 - een paar 

maanden voor haar 11e verjaardag - werd zij 

opgepakt en samen met haar moeder naar Kamp 

Westerbork overgebracht. Gelijk de volgende dag - 8 

juni 1943 - werd zij met transportnummer 68 naar 

Sobibor gedeporteerd en vermoord op 11 juni 1943.

Trompstraat 80

Herdenkingsstenen Amersfoort  pagina 2



Hier woonde

HARTOG HILVERSUM

vermoord in Gross-Rosen

op 07-02-1945

46 jaar oud

Hartog werd geboren op 23 juli 1898 in Amersfoort. 

Hij was gehuwd met Schoontje Peperwortel. Samen 

kregen zij drie kinderen. Hartog was de tweede van 

de zes zonen van Nathan Hilversum en Jentje van der 

Horst. Reeds op 5 oktober 1942 werd Hartog, samen 

met zijn vrouw en twee dochters - Sara en Jentje -, 

weggevoerd naar Kamp Westerbork. Hun zoon 

Nathan was al eerder naar Kamp Westerbork 

gebracht.  Op 2 november 1942 werd Hartog met zijn 

gezin - transportnummer 33 - gedeporteerd naar 

Auschwitz. Volgens akte 597 van het Ministerie van 

Justitie heeft hij nog lange tijd dwangarbeid moeten 

verrichten voordat hij op 7 februari 1945 in Gross-

Rosen is bezweken. 

Bolderstraat (voorheen 61)

Hier woonde

SCHOONTJE HILERSUM - 

PEPERWORTEL

vermoord in Auschwitz

op 05-11-1942

47 jaar oud

Schoontje werd in Amsterdam geboren op 15 januari 

1895. Samen met haar man Hartog Hilversum en hun 

twee dochters werd zij op 5 oktober 1942 naar Kamp 

Westerbork overgebracht. Op 2 november 1942 

werden zij allen met transportnummer 33 naar 

Auschwitz gedeporteerd. Terwijl haar man werd 

aangewezen om elders dwangarbeid te gaan 

verrichten, werden Schoontje en haar beide dochters 

onmiddellijk na aankomst op 5 november 1942 in de 

gaskamers vermoord.

Bolderstraat (voorheen 61)
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Hier woonde

NATHAN HILVERSUM

vermoord in Auschwitz

op 30-09-1942

20 jaar oud

Nathan Hilversum, geboren op 1 augustus 1922 in 

Amsterdam, was vernoemd naar zijn grootvader. Hij 

was de zoon van Hartog Hilversum en Schoontje 

Peperwortel. Nathan was nog ongehuwd en 

werkzaam als metaalbewerker. Al op 19 augustus 

1942 werd hij opgepakt en weggevoerd naar Kamp 

Westerbork, vanwaar hij twee dagen later - op 21 

augustus 1942 - met transportnummer 12 werd 

gedeporteerd naar Auschwitz. Daar werd Nathan 

vermoord op 30 september 1942.

Bolderstraat (voorheen 61)

Hier woonde

SARA HILVERSUM

vermoord in Auschwitz

op 05-11-1942

16 jaar oud

Sara werd geboren op 10 februari 1926 in 

Amersfoort. Tezamen met haar ouders en haar 

jongere zusje Jentje, werd zij op 5 oktober 1942 

opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Na 

daar vier weken te hebben doorgebracht werden zij 

allen op 2 november 1942 naar Auschwitz 

gedeporteerd; volkomen onwetend van wat hun 

daar te wachten stond. Na aankomst in Auschwitz 

werden zij op 5 november 1942 vermoord in de 

gaskamers.

Bolderstraat (voorheen 61)

Hier woonde

JENTJE HILVERSUM

vermoord in Auschwitz

op 05-11-1942

9 jaar oud

Jentje werd geboren op 6 juli 1933 in Amersfoort. De 

5e oktober 1942 - zij was toen pas negen jaar - was 

haar laatste dag in Amersfoort. Op die dag werd zij 

samen met haar ouders en oudere zus Sara opgepakt 

en naar Kamp Westerbork overgebracht. Zij 

verbleven daar tot 2 november 1942 toen zij werden 

aangewezen voor deportatie naar Auschwitz met 

transportnummer 33. Na aankomst op 5 november 

1942 werden zij gelijk vermoord in de gaskamers.

Bolderstraat (voorheen 61)
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Hier woonde

JACOB HILVERSUM

vermoord in Buchenwald

op 08-03-1945

47 jaar oud

Jacob werd geboren op 17 maart 1897 in Amersfoort. 

Hij trouwde met Vrouwtje Wertheijm en ging wonen 

in de Krommestraat. Samen kregen zij één zoon: 

Nathan. Jacob was koopman. Op 16 april 1943 werd 

hij opgepakt en naar Vught overgebracht. Vanaf 29 

mei 1943 moest hij werken aan het herstellen van de 

vernielde Moerdijkbruggen. Terug in Kamp Vught 

werd hij op 14 september 1943 met 

transportnummer 76 gedeporteerd naar Auschwitz, 

waar hij nog tot zijn sterven op 8 maart 1945 moest 

werken in het Kdo Weimar van Buchenwald. Zijn 

Kampnummer was: 118151.

Krommestraat 44b

Hier woonde

VROUWTJE HILVERSUM -WERTHEIJM

vermoord in Auschwitz

op 22-10-1943

35 jaar oud

Vrouwtje geboren op 7 november 1907 in 

Amsterdam. Zij was gehuwd met Jacob Hilversum. Zij 

hadden één zoon: Nathan. Op 9 oktober 1943 werd 

zij samen met haar zoon weggevoerd naar Kamp 

Westerbork en - met transportnummer 79 - op 19 

oktober 1943 gedeporteerd naar Auschwitz. Beiden 

werden daar vermoord op 22 oktober 1943.

Krommestraat 44b

Hier woonde

NATHAN HILVERSUM

vermoord in Auschwitz

op 22-10-1943

4 jaar oud

Nathan werd geboren op 15 december 1938 in 

Amersfoort. Op 9 oktober 1943, enkele maanden 

voor zijn 5e verjaardag, werd de jongen, samen met 

zijn moeder opgepakt en overgebracht naar Kamp 

Westerbork. Tien dagen later werden zij (zoals bij alle 

transporten) in een veewagen naar Auschwitz 

vervoerd - transportnummer 79. Nathan stierf in de 

gaskamers van Auschwitz-Birkenau op 22 oktober 

1943.

Krommestraat 44b
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ZOVEEL

Zoveel boeken nooit geschreven

Zoveel vragen nooit gesteld

Zoveel kansen nooit gekregen

Zoveel verhalen nooit verteld

Zoveel doeken nooit beschilderd

Zoveel tafels nooit gedekt

Zoveel talenten nooit verzilverd

Zoveel geheimen nooit ontdekt

Zoveel liederen nooit gezongen

Symfonieën nooit gespeeld

Zoveel glazen nooit geschonken

Zoveel vreugde nooit gedeeld

Zoveel lentes nooit geroken

Zoveel vruchten nooit geplukt

Zoveel takken afgebroken

Van die stamboom afgerukt

Zoveel dromen aan het venster

Van de toekomst weggedrukt

Uit het leven weggerukt…zoveel leegte

Zoveel woorden nooit gesproken

Zoveel liefdes nooit beleefd

Zoveel vuren nooit ontstoken

Zoveel kinderen nooit geweest

Zoveel angst in koude nachten

Zoveel hoop kapot gemaakt

Zoveel teruggaan in gedachten

Zoveel harten nooit geraakt

Zoveel wachten op een wonder

Zoveel ogen afgekeerd

Zoveel waanzin…zoveel leegte

Zoveel lessen…

Tekst en muziek Maarten Peters

Het lied ”ZOVEEL” is onderdeel van het 

thema “Bevroren tranen” de liederen 

cyclus van Maarten Peters.

Het zijn gezongen verhalen, als kleine 

monumentjes.

Maarten Peters schreef in 1999, een zeer 

indringende bijdrage aan de grote 4 mei 

herdenking op Kamp Westerbork. 

Maarten Peters schrijft en zingt sindsdien 

elk jaar een nieuw lied voor o.a. die 

herdenking .

Hij heeft deze liederen verzameld onder 

de titel “Bevroren tranen“.

Voor meer informatie zie:

http://bevrorentranen.squarespace.com



Voor deze veertien personen zijn Herdenkingsstenen 

gelegd op 22 november 2015.

Het was de vierde serie steenleggingen in Amersfoort.

Er zullen in Amersfoort nog meer dan

driehonderdvijfenzeventig 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 van 12 x 12 centimeter waarin

de naam, plaats en datum van overlijden en leeftijd

van de slachtoffers is gegraveerd.

Bij gedenken gaat het om concrete mensen, die

beroofd werden van een plek op aarde. Zij woonden,

waar wij nu wonen. De Herdenkingsstenen helpen ons

hen te gedenken.

M. van der Giessen, Lid Comité van Aanbeveling

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.


