
Herdenkingsstenen Amersfoort  pagina 1

Hier herdenken wij

ROSA van DAM-BENIMA

vermoord in AUSCHWITZ

op 26-03-1944

54 jaar oud

Rosa van Dam-Benima werd geboren op 2 mei 1889 

in Bunde (Dld). Zij was gehuwd met Jakob van Dam. 

Rosa werd samen met haar man opgepakt op hun 

onderduikadres in Zeist en afgevoerd naar Kamp 

Westerbork op 15 maart 1944. Op 23 maart 1944 

werd zij gedeporteerd - met transport nummer 91 

(599 personen) - naar Auschwitz en vermoord op 26 

maart 1944. Jakob en Rosa van Dam hadden twee 

kinderen. Hun zoon Max werd geboren in 1915 en 

dochter Ferdinande in 1917. Beide kinderen hebben 

de oorlog overleefd.

Drieringensteeg 5-7 - voorheen Wijersstraat 37

Jakob van Dam werd geboren op 11 februari 1884 in 

Leek en was gehuwd met Rosa Benima. Het echtpaar 

kreeg twee kinderen die beiden de oorlog hebben 

overleefd. Jakob was godsdienstleraar, voorganger, 

secretaris Nederlands Israëlische Gemeente, 

penningmeester -adviseur van de Joodse Raad en lid 

van het comité voor Joodse Vluchtelingen. Hij 

woonde tijdens de oorlog aan de Wijersstraat 37, 

maar moest onderduiken in Zeist, waar hij op 15 

maart 1944 - samen met zijn vrouw Rosa - toch werd 

opgepakt en afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 

23 maart 1944 werd hij - met transport nummer 91 - 

gedeporteerd naar Auschwitz en daar vermoord op 

26 maart 1944.

Op verzoek van de familie en met algemene 

toestemming van de Joodse gemeente, is besloten 

deze stenen te plaatsen nabij de synagoge.

Hier herdenken wij

JAKOB van DAM

vermoord in AUSCHWITZ

op 26-03-1944

60 jaar oud

Drieringensteeg 5-7 - voorheen Wijersstraat 37

Josef Hirsch van Kleef werd geboren op 3 november 

1916 in Amsterdam. Hij was ongehuwd en woonde 

destijds in bij de familie Van Dam. Josef was al vanaf  

4 november 1941 opgenomen in het Apeldoornsche 

Bosch. Of hij daar werkzaam was of dat hij patiënt 

was is onbekend.  Daarvandaan werd hij op 22 

januari 1943 - met transport nummer 45 - samen 

met nog 920 andere personen uit Apeldoorn recht-

streeks op transport gesteld naar Auschwitz/

Birkenau en vermoord op 25 januari 1943.

Drieringensteeg 5-7 - voorheen Wijersstraat 37

Hier herdenken wij

JOSEF HIRSCH van KLEEF

vermoord in AUSCHWITZ

op 25-01-1943

26 jaar oud
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Hier woonde

JOHANNA RINTEL-SWELHEIM

vermoord in AUSCHWITZ

op 12-02-1943

64 jaar oud

Johanna Rintel-Swelheim werd geboren op 29 

oktober 1878 in Rhenen en was de weduwe van 

Jacob Emanuel Rintel. Haar man was op 28 

september 1912 al overleden. Zij kregen drie 

kinderen, waarvan er nog een thuis woonde: dochter 

Caroline. Hun beide andere kinderen, Emanuel Jacob 

en Jacoba Johanna, werden ook vermoord. Het gezin 

werd gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. 

Johanna werd vanaf haar laatste adres - Korte 

Houtstraat 9, Amsterdam - naar Kamp Vught 

overgebracht en op 26 januari 1943 naar Kamp 

Westerbork afgevoerd. Op 9 februari 1943 werd zij - 

met transport nummer 49 - naar Auschwitz 

gedeporteerd en daar op 12 februari 1943 vermoord.

Drieringensteeg 6

Hier woonde

CAROLINE RINTEL

vermoord in AUSCHWITZ

op 12-02-1943

41 jaar oud

Carolina Rintel werd geboren op 23 november 1901 

in Rotterdam. Zij was een ongehuwde dochter van 

Johanna Swelheim en Jacob Emanuel Rintel. Samen 

met haar moeder werd zij gedwongen naar 

Amsterdam te verhuizen. Vanaf dat laatste adres - 

Korte Houtstraat 9, Amsterdam - werd zij naar Kamp 

Vught overgebracht en vervolgens op 26 januari 1943 

naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 49 

werd zij op 9 februari 1943 naar Auschwitz 

gedeporteerd. Op 12 februari 1943 werd zij daar 

vermoord.

Drieringensteeg 6

Hier woonde
CLARA DE VRIES-ROSENBAUM

vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943

79 jaar oud

Clara de Vries-Rosenbaum werd geboren op 19 

januari 1864 in Sassendorf (Dld). Zij was de weduwe 

van Abraham de Vries en van beroep juwelierster. 

Ook Clara werd gedwongen naar Amsterdam te 

vertrekken. Vanaf haar laatste adres in Amsterdam - 

Kribbestraat 22 - werd zij op 6 mei 1943 op transport 

gesteld naar Kamp Westerbork en op 29 juni 1943 

gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd zij op 2 juli 

1943 vermoord.

Langestraat 22b
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Albert Rosenbaum werd geboren op 2 oktober 1888 

in Hamburg (Dld). Hij was ongehuwd. Omdat Albert 

stateloos was, kon hij nergens aan de slag en daarom 

werd hij winkelbediende in de zaak van zijn nicht 

Clara de Vries-Rosenbaum. Op 16 april 1943 werd hij 

weggevoerd naar Kamp Vught en daarvandaan op 29 

mei 1943 naar Moerdijk. Vervolgens werd hij op 3 juli 

1943 naar Kamp Westerbork overgebracht en drie 

dagen later - op 6 juli 1943 - met transport nummer 

70 naar Sobibor gedeporteerd. Daar werd hij op 9 juli 

1943 vermoord.

Langestraat 22b

Hier woonde
ALBERT ROSENBAUM
vermoord in SOBIBOR

op 09-07-1943
54 jaar oud

Hier woonde
EDITH DÜRSTENFELD

vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942

22 jaar oud

Edith Dürstenfeld werd geboren op 19 december 

1919 in Warschau (Polen). Zij kwam naar Nederland 

om een opleiding Palestina-pionier te volgen. 

Doordat zij gevlucht was naar het buitenland was zij 

stateloos. Zij was ongehuwd en werkte als hulp in de 

huishouding. Op 20 augustus 1942 werd zij opgepakt 

en naar Kamp Westerbork overgebracht. Met 

transport nummer 12 werd zij op 21 augustus 1942 

naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 30 

september 1942 werd vermoord.

Langestraat 22b

Joseph Adamski werd geboren op 8 juni 1899 in 

Warschau (Polen). Hij was gescheiden en van beroep 

handelsreiziger. Door zijn vlucht naar het buitenland 

was hij stateloos. Eerst woonde hij op St. 

Andriesstraat 14, maar verhuisde later naar 

Zuidsingel 19. Daar werd hij op 26 juni 1942 

opgepakt en op transport gesteld naar Kamp 

Westerbork. Met transport nummer 2 werd hij op 16 

juli 1942 naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij op 6 

september 1942 werd vermoord.

Hier woonde
JOSEPH ADAMSKI

vermoord in AUSCHWITZ
op 06-09-1942

43 jaar oud

Zuidsingel 19
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Isidore Adamski werd geboren op 13 augustus 1929 

in Antwerpen. Hij was de zoon van Joseph Adamski,  

aanvankelijk verbleef hij bij zijn vader op St. 

Andriesstraat 14. Daarvandaan is Isidore vanaf 

december 1941 terechtgekomen in een 

jongensweeshuis in Amsterdam.  Als buiten-lander 

was hij stateloos. Hij werd op 11 februari 1943 naar 

Kamp Westerbork overgebracht en op 2 maart 1943 - 

met transport nummer 52 (1105 personen) - naar 

Sobibor gedeporteerd. Daar werd hij op 5 maart 

1943 vermoord.

Hier woonde
ISIDORE ADAMSKI

vermoord in SOBIBOR
op 05-03-1943

13 jaar oud

Zuidsingel 19

Hier woonde
JACOB PETRUS BUNNIK

geëxecuteerd in HOOGLAND
op 03-10-1944

46 jaar oud

Jacobus Petrus Bunnik werd geboren op 11 april 

1898 in Amersfoort en was gehuwd met Wilhelmina 

Johanna van de Pol. Hij werkte in de houthandel van 

zijn vader.  In april 1940 neemt Jacob de stap om 

voor zichzelf te beginnen aan de Heiligenbergerwerg. 

Dit was oorspronkelijk een theehuis “het Boompje”. 

Op 3 oktober 1944 wordt hij opgepakt om als   

represaillemaatregel - samen met G.C. van Hoften – 

te worden gefusilleerd in Hoogland.  In oktober 1946 

werd er aan de Schothorsterlaan in Hoogland een 

smeedijzeren kruis geplaatst als gedenkteken.

Heiligenbergerweg 2

Hier herdenken wij
SIMON BOLLEGRAAF

vermoord in AUSCHWITZ
op 14-09-1942

55 jaar oud

Simon Bollegraaf werd geboren op 31 december 

1886 in Winschoten. Hij was gehuwd met Bertha 

Kamp en koopman van beroep. Zij werden 

gedwongen naar Amsterdam te vertrekken en vanaf 

hun laatste adres in Amsterdam - Sarphatistraat 211 - 

werd hij op 9 september 1942 weggevoerd naar 

Kamp Westerbork en op 11 september 1942 met 

transport nummer 18 gedeporteerd naar Auschwitz. 

Daar werd hij op 14 september 1942 vermoord.

Hogeweg voorheen 35

Hier herdenken wij
BERTHA BOLLEGRAAF-KAMP

vermoord in AUSCHWITZ
op 14-09-1942

64 jaar oud

Bertha Bollegraaf-Kamp werd geboren op 21 

augustus 1878 in Kupferdick (Dld). Zij was gehuwd 

met Simon Bollegraaf. Onder dwang vertrokken zij 

naar Amsterdam en samen met haar man werd zij op 

9 september 1942 vanaf hun laatste adres in 

Amsterdam - Sarphatistraat 211 - weggevoerd naar 

Kamp Westerbork en op 11 september 1942 met 

transport nummer 18 gedeporteerd naar Auschwitz. 

Daar werden zij vermoord op 14 september 1942.

Hogeweg voorheen 35
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Hier herdenken wij
ILSE HARTOG-BOLLEGRAAF

vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943

30 jaar oud

Ilse Hartog-Bollegraaf werd geboren op 7 augustus 

1912 in Bunde (Dld). Zij was gehuwd met Herman 

Louis Hartog. Terwijl haar man al eerder was 

weggevoerd, werd Ilse samen met hun twee 

kinderen, Selomo en Bertha, op 30 april 1943 via 

Kamp Vught naar Kamp Westerbork overgebracht.  

Op 8 juni 1943 werden zij met transport nummer 68 

samen naar Sobibor gedeporteerd en vermoord op 

11 juni 1943.

Hogeweg voorheen 35

Hier herdenken wij
SELOMO SIMON HARTOG

vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943

5 jaar oud

Selomo Simon Hartog werd geboren op 27 oktober 

1937 in Kampen. Hij werd op 30 april 1943 via Kamp 

Vught met het kindertransport naar Kamp 

Westerbork overgebracht en op 8 juni 1943 met 

transport nummer 68 - tegelijk met zijn moeder en 

zusje - gedeporteerd naar Sobibor, waar hij op 11 

juni 1943 werd vermoord.

Hogeweg voorheen 35

Hier herdenken wij
BERTHA GUDULA HARTOG

vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943

4 jaar oud

Bertha Gudula Hartog werd geboren op 23 december 

1938 in Amersfoort. Zij werd op 30 april 1943 via 

Kamp Vught met het kindertransport naar Kamp 

Westerbork overgebracht en op 8 juni 1943 met 

transport nummer 68 - tegelijk met haar moeder en 

broertje - gedeporteerd naar Sobibor, waar zij op 11 

juni 1943 werd vermoord.

Hogeweg voorheen 35

Hier herdenken wij
HERMAN LOUIS HARTOG

vermoord in SOBIBOR
op 20-03-1943

32 jaar oud

Herman Louis Hartog werd geboren op 18 oktober 

1910 in Dordrecht en was gehuwd met Ilse 

Bollegraaf. Hij was handelaar in metalen. Herman 

Louis werd op 12 maart 1943 weggevoerd naar Kamp 

Westerbork en op 17 maart 1943 met transport 

nummer 54 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd 

hij op 20 maart 1943 vermoord.

Hogeweg voorheen 35
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Levie Mourits Cohen werd geboren op 7 september 

1874 in Amersfoort. Hij huwde op 25 februari 1903 

met Judith Dribbel, waaruit op 23 december 1903 

dochter Marie werd geboren. Voor zijn beroep 

handelde hij in groente. Zij werden gedwongen met 

hun dochter naar Amsterdam te vertrekken. Levie 

werd samen met zijn vrouw op 25 mei 1943 op hun 

laatste adres in Amsterdam - Retiefstraat 87 - 

opgepakt en overgebracht naar Kamp Westerbork en 

nog diezelfde dag met transport nummer 65 

gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij op 28 mei 

1943 vermoord.

Hier herdenken wij
LEVIE MOURITS COHEN

vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943

68 jaar oud

Flierbeeksingel  voorheen Flierbeekstraat 1

Marie Cohen werd geboren op 23 december 1903 in 

Amersfoort. Zij was ongehuwd en had geen werk. 

Marie was een dochter van Levie Cohen en Judith 

Dribbel en verbleef met haar ouders gedwongen in 

Amsterdam, Retiefstraat 87. Op 20 mei 1943 - vijf 

dagen eerder dan haar ouders - werd Marie daar 

opgepakt en overgebracht naar Kamp Vught. Zes 

weken later - op 3 juli 1943 - werd zij afgevoerd naar 

Kamp Westerbork en op 6 juli 1943 met transport 

nummer 70 naar Sobibor gedeporteerd. Daar werd 

zij op 9 juli 1943 vermoord

Hier herdenken wij
MARIE COHEN

vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943

39 jaar oud

Flierbeeksingel  voorheen Flierbeekstraat 1

Judith Cohen-Dribbel werd geboren op 22 maart 

1873 in Amsterdam. Zij was gehuwd met Levie 

Mourits Cohen. Zij werden gedwongen met hun 

dochter naar Amsterdam te vertrekken. Judith werd 

samen met haar man op 25 mei 1943 op hun laatste 

adres in Amsterdam - Retiefstraat 87 - opgepakt en 

overgebracht naar Kamp Westerbork en nog 

diezelfde dag met transport nummer 65 

gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd zij op 28 mei 

1943 vermoord.

Hier herdenken wij
JUDITH COHEN-DRIBBEL

vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943

70 jaar oud

Flierbeeksingel  voorheen Flierbeekstraat 1
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Henny Mimi de Vries werd geboren op 27 september 

1913 in Amersfoort. Zij was een ongehuwde dochter 

van Willem de Vries en Eva van Zuiden die een winkel 

in huishoudelijke artikelen hadden. Zij studeerde in 

Utrecht Nederlandse Letterkunde, waar zij haar 

kandidaatsexamen behaalde. Op 24 augustus 1943 

werd zij weggevoerd naar Kamp Westerbork en op 

31 augustus 1943 - samen met haar zus Meta - naar 

Auschwitz gedeporteerd met transport nummer 74. 

Daar werd zij vermoord op 3 september 1943. Op 13 

juli 1942 is zij met haar zus ondergedoken. De 

Commissaris van Politie in Amersfoort verzocht 

opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Henny 

Mimi de Vries, wonende Kamp 16b in Amersfoort. Zij 

had haar woonplaats verlaten zonder de daartoe 

vereiste vergunning. Met deze omschrijving werden 

Joden aangeduid die waren ondergedoken. Het gezin 

De Vries (ouders en twee dochters: Henny Mimi en 

Meta) behoorde tot de eerste Amersfoortse Joden 

die onderdoken.

Hier woonde
HENNY MIMI DE VRIES

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-09-1943

29 jaar oud

Kamp 16 b

Meta de Vries werd geboren op 11 januari 1917 
in Amersfoort. Zij was ongehuwd en een zus van 
Henny Mimi de Vries. Hun ouders - Willem de 
Vries en Eva van Zuiden - overleefden de oorlog. 
Meta werd op 24 augustus 1943 samen met 
haar zus weggevoerd naar Kamp Westerbork en 
op 31 augustus 1943 gedeporteerd met transport 
nummer 74 naar Auschwitz. Daar werd zij op 3 
september 1943 vermoord.                                                                   
Vanaf dit adres begon hun neef Fred van 
Zuiden, die bij hen logeerde, eind juli 1942 aan 
zijn onderduikavontuur. Hij was toen 11 jaar oud 
en heeft op 26 adressen een schuilplaats 
gevonden voor hij op 14 mei 1945 weer bij zijn 
ouders in Hoogeveen terug kwam. 

Hier woonde
META DE VRIES

vermoord in AUSCHWITZ
op 03-09-1943

26 jaar oud

Kamp 16 b
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Jettchen Kahn-Plaut werd geboren op 14 
december 1885 in Frankenau (Dld). Zij was 
sinds 9 oktober 1936 weduwe van Emanuel 
Kahn. Als vluchteling uit Duitsland was zij 
stateloos en woonde samen met Rijntje boven 
de bakkerij. Jettchen werd gedwongen naar 
Amsterdam te vertrekken. Vanaf haar laatste 
adres in Amsterdam - Tilanusstraat 69 - werd zij 
op 25 mei 1943 overgebracht naar Kamp 
Westerbork en nog diezelfde dag met transport 
nummer 65 naar Sobibor gedeporteerd. Daar 
werd zij op 28 mei 1943 vermoord.

Hier woonde
JETTCHEN KAHN-PLAUT

vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943

57 jaar oud

Kamp 14

Hier woonde
MARCEL RUDOLF KAHN

vermoord in SOBIBOR
op 16-07-1943

30 jaar oud

Marcel Rudolf Kahn werd geboren op 27 april 1913 in 

Groß-Moyeuvre (Frankrijk). Hij was samen met zijn 

moeder al in 1934 naar Neder-land gevlucht en ze 

vestigden zich in Amersfoort. Vanwege zijn vlucht 

was hij stateloos burger. Marcel trouwde met Flora 

Härtz, die al in de jaren twintig vanuit Harderwijk 

naar Amersfoort was gekomen en hij leerde het 

bakkersvak bij Bennie Cohen op de Langegracht. 

Marcel trouwde met Flora op 9 mei 1940 en begon 

op Kamp 14 een eigen bakkerij, waarchter zij 

woonden. Zij werden gedwongen met hun zoontje 

naar Amsterdam te vertrekken. Vanaf hun laatste 

adres in Amsterdam - Tilanus-straat 69 - werd hij 

samen met zijn vrouw en zoontje op 20 juni 1943 

weggevoerd naar Kamp Westerbork en vervolgens 

op 13 juli 1943 - met transport nummer 71 - 

gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij op 16 juli 

1943 vermoord.

Kamp 14
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Emanuel Kahn werd op 8 mei 1942 geboren in 
het gezin van bakker Kahn in Amersfoort. 
Het gezin waartoe Emanuel behoorde, werd 
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. 
Vanaf hun laatste adres in Amsterdam - 
Tilanusstraat 69 I - werd hij samen met zijn 
ouders op 20 juni 1943 weggevoerd naar Kamp 
Westerbork en vervolgens op 13 juli 1943 - met 
transport nummer 71 - gedeporteerd naar 
Sobibor. Daar werd hij op 16 juli 1943 vermoord.

Hier woonde
EMANUEL KAHN

vermoord in SOBIBOR
op 16-07-1943

1 jaar oud

Kamp 14

Hier woonde
RIJNTJE MANHEIM-DE BRUIN

vermoord in AUSCHWITZ
op 05-02-1943

62 jaar oud

Kamp 14

Rijntje Manheim-de Bruin werd geboren op 5 
augustus 1880 in Avereest. Zij was weduwe van 
Izaak H. Manheim en woonde samen met 
Jettchen.  Rijntje werd gedwongen vanuit 
Amersfoort naar Amsterdam te vertrekken. 
Vanaf haar laatste adres in Amsterdam - 
Muiderschans 103 - werd zij op 20 januari 1943 
afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 2 februari 
1943 werd zij - met transport nummer 48 - naar 
Auschwitz gedeporteerd en op 5 februari 1943 
vermoord.

Flora Kahn-Härtz werd geboren op 5 oktober 
1913 in Harderwijk. Zij trouwde op 9 mei 1940 
met Marcel Rudolf Kahn.  Met haar man en hun 
zoontje werden zij gedwongen naar Amsterdam 
te vertrekken. Vanaf hun laatste adres in Amster-
dam - Tilanusstraat 69 I - werden zij samen op 
20 juni 1943 weggevoerd naar Kamp Westerbork 
en vervolgens op 13 juli 1943 - met transport 
nummer 71 - gedeporteerd naar Sobibor. Daar 
werd zij op 16 juli 1943 vermoord.

Hier woonde
FLORA KAHN-HÄRTZ
vermoord in SOBIBOR

op 16-07-1943
29 jaar oud

Kamp 14
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Johan Wilhelmus van de Pol werd geboren op 
10 juli 1904 in Amersfoort. Hij trouwde in 1932 
met de uit Purmerend afkomstige Annie 
Munnikhuis. Zij kregen drie zonen: Ruud, Joop 
en Rob. Johan runde niet alleen zijn melkwinkel 
aan de Weverssingel, maar ontwikkelde zich ook 
tot een actieve en in brede kring bekende figuur. 
Zo was hij onder andere bestuurslid van 
gymnastiekvereniging St. Hubertus. 
In de oorlogsjaren raakte hij betrokken bij het 
verzet en hielp mensen onderduiken, met name 
Joden. Eind oktober 1942 zaten er in zijn huis al 
veertien Joodse onderduikers, allen bekende 
Amersfoorters uit de binnenstad. Op 31 oktober 
1942 waarschuwde een 'goede' politieman, dat 
zijn activiteiten bij de politie bekend waren en dat 
hij die dag zijn arrestatie kon verwachten. Van 
de Pol dook zelf ook onder, maar hij bleef - 
samen met zijn vrouw Annie - Joden en andere 
onderduikers verbergen. Velen van hen bracht 
hij naar Noord-Holland, waar familie van hem 
woonde. In 1944 sloot hij zich aan bij de TD-
groep, een afdeling van de ondergrondse die 
zich oorspronkelijk bezighield met hulp aan 
Joodse onderduikers, maar later ook andere 
onderduikers voorzag van een zogenaamde 
‘Tweede distributiestamkaart’. Van de Pol werkte 
toen veel samen met Karel Brouwer, die op de 
gemeentesecretarie van Leusden werkte en ook 
enige tijd bij hem was ondergedoken.
Johan kwam op 5 maart 1945 om het leven bij 
het bezorgen van bonkaarten ten behoeve van 
onderduikers. Hij werd slachtoffer van een 
luchtaanval door Engelse vliegtuigen bij 
Purmerend, aldus zoon Joop van de Pol. Annie 
van de Pol is daarna met haar drie zonen op 
Bergstraat 12 gaan wonen.

Hier woonde
JOHAN WILHELMUS VAN DE POL

omgekomen bij PURMEREND
op 05-03-1945

40 jaar oud

Weverssingel 16 – verzet
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Coninckstraat 15

Anna Cato Blühm-Schreuders werd geboren op 
13 januari 1897 in Amersfoort en was getrouwd 
met Henoch Blühm. Terwijl haar man al eerder 
was gedeporteerd naar Auschwitz werd Anna 
Cato - samen met hun twee kinderen - op 4 mei 
1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 
11 mei 1943 werd zij met transport nummer 63 
naar Sobibor gedeporteerd, waar zij op 14 mei 
1943 werd vermoord.

Hier woonde
ANNA CATO BLÜHM-

SCHREUDERS
vermoord in SOBIBOR

op 14-05-1943
46 jaar oud

Coninckstraat 15

Dora Dewehre Blühm werd geboren op 20 
februari 1922 in Amersfoort. Zij was naaister en 
huishoudelijke hulp in het logement van haar 
ouders. Samen met haar moeder en broer werd 
zij op 4 mei 1943 naar Kamp Westerbork over-
gebracht. Op 11 mei 1943 werd zij met transport 
nummer 63 naar Sobibor gedeporteerd, waar zij 
op 14 mei 1943 werd vermoord.

Coninckstraat 15

Henoch Blühm werd geboren op 30 juni 1893 in 
Amsterdam en was gehuwd met Anna Cato 
Schreuders. Henoch exploiteerde het logement 
‘de Zon’ - later ‘Tabaksplant’ geheten. Dat 
gebouw dateert uit het begin van de 17e eeuw. 
De Joodse Raad begon in Amsterdam ook een 
logement voor bejaarden met diezelfde naam 'de 
Zon', waar vele joodse bejaarden uit Amersfoort 
naartoe zijn verhuisd. Henoch werd op 6 oktober 
1942 - al eerder dan zijn vrouw en kinderen - 
opgepakt en naar Kamp Westerbork over-
gebracht . Met transport nummer 29 werd hij op 
19 oktober 1942 naar Auschwitz gedeporteerd. 
Daar werd hij op 25 januari 1943 vermoord.

Hier woonde
HENOCH BLÜHM

vermoord in AUSCHWITZ
op 25-01-1943

49 jaar oud

Hier woonde
DORA DEWEHRE BLÜHM

vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943

21 jaar oud



Voor deze tweeëndertig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 25 mei 2016.

Het was de zesde serie steenleggingen in Amersfoort.

Er zullen in Amersfoort nog rond de tweehonderd 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.

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.

Coninckstraat 15

Meijer Blühm werd geboren op 8 juli 1929 in 
Amersfoort. Samen met zijn moeder en oudere 
zus werd hij op 4 mei 1943 naar Kamp 
Westerbork overgebracht. Op 11 mei 1943 werd 
hij met transport nummer 63 naar Sobibor 
gedeporteerd, waar hij op 14 mei 1943 werd 
vermoord.

Hier woonde
MEIJER BLÜHM

vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943

13 jaar oud


