Stadsring 15

hier herdenken wij
MAURITS VAN GELDER
vermoord in AUSCHWITZ
op 05-02-1943
77 jaar oud

Maurits van Gelder werd geboren op 14 december
1865 in Amersfoort. Hij was ongehuwd en van
beroep handelsreiziger. Maurits werd samen met
zijn zusters Christina en Dientje op 29 januari 1943
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 48 (890 personen) werd hij
op 2 februari 1943 gedeporteerd naar Auschwitz en
daar vermoord op 5 februari 1943.
Stadsring 15

hier herdenken wij
CHRISTINA VAN GELDER
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
69 jaar oud

voorheen: Wijersstraat 35

Christina van Gelder werd geboren op 20
november 1873 in Amersfoort. Zij was ongehuwd.
Christina werd samen met haar broer Maurits en
zus Dientje op 29 januari 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 49 (1184 personen) werd zij op 9 februari
1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 12 februari 1943.

Stadsring 15

hier herdenken wij
DIENTJE VAN GELDER
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
66 jaar oud

voorheen: Wijersstraat 35

voorheen: Wijersstraat 35

Dientje van Gelder werd geboren op 20 december
1876 in Amersfoort. Zij was ongehuwd en van
beroep gemeenteambtenaar. Dientje werd samen
met haar broer Maurits en zus Christina op 29
januari 1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 49 werd zij op 9
februari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 12 februari 1943.

Van Asch van Wijckstraat 15 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
ALEXANDER KOSMAN
vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
65 jaar oud

Alexander Kosman werd geboren op 17 augustus
1877 in Gent (België). Hij was gehuwd met Sophia
Sanders en van beroep makelaar. Alexander werd
samen met zijn vrouw opgepakt op 20 juni 1943 en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 29 juni
1943 werd hij met transport nummer 69 naar
Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 2 juli
1943.
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Van Asch van Wijckstraat 15 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
SOPHIA KOSMAN-SANDERS
vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
68 jaar oud

Sophia Kosman-Sanders werd geboren op 4 april
1875 in Delft. Zij was gehuwd met Alexander
Kosman. Sophia werd samen met haar man
opgepakt op 20 juni 1943 en weggevoerd naar
Kamp Westerbork. Op 29 juni 1943 werd zij met
transport nummer 69 naar Sobibor gedeporteerd en
daar vermoord op 2 juli 1943.

Van Asch van Wijckstraat 20 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
JACQUES HERBERT BUZAGLO
vermoord in BAD-WARMBRUNN
op 28-02-1945
37 jaar oud

Jacques Herbert Buzaglo werd geboren op 16 juni
1907 in Hamburg. Hij was gehuwd met Emmy Ester
Coronel. Jacques Herbert Buzaglo was arts en
studeerde geneeskunde in Amsterdam. In zijn
studietijd was hij actief in het sociaal werk als
bestuurder van de Studenten-inlichtingendienst
(SID), als voorzitter van het Centraal Studentenbureau in Amsterdam en als lid van het Nederlands
Comité van de Inter-national Students Service. Hij
legde het artsen-examen af op 19 december 1934.
Daarna werd hij beroepsofficier van gezondheid 2e
klasse in het Nederlandse leger. In die functie
werkte hij tot 1937 in het militair hospitaal in Den
Haag. Datzelfde jaar werd hij overgeplaatst naar
Amersfoort. Verder was Jacques Herbert
geneesheer-directeur van De Joodse Invalide aan
het Weesperplein in Amsterdam - een instelling
voor Joodse bejaarden en gehandicapten. De
Duitsers stelden hem verantwoordelijk voor het
laten verdwijnen van het zilver van de synagoge.
Uit vrees dat anderen in zijn plaats zouden worden
gestraft, meldde hij zich vrijwillig. Hij werd samen
met zijn vrouw en hun zoontje op 7 juni 1943
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Een maand
later - op 7 juli 1943 - beviel zijn vrouw daar van
nog een zoontje: Victor Jochanan Buzaglo. Op 25
februari 1944 werd hij tezamen met zijn vrouw en
hun twee zoontjes naar Theresienstadt
gedeporteerd met transport nummer 88 en
vervolgens op 1 oktober 1944 naar Auschwitz. Hij
is omgekomen in Kommando Bad-Warmbrunn op
28 februari 1945.
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Van Asch van Wijckstraat 20 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
EMMY ESTER
BUZAGLO-CORONEL
vermoord in AUSCHWITZ
op 25-10-1944
32 jaar oud

Emmy Ester Buzaglo-Coronel werd geboren op 28
april 1912 in Amsterdam. Evenals haar man was zij
arts van beroep. Emmy werd - terwijl zij hoogzwanger was - samen met haar man en hun
zoontje Aron opgepakt bij De Joodse Invalide aan
het Weesperplein in Amsterdam, waar haar man
geneesheer-directeur was. Zij werden op 7 juni
1943 weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 7 juli
1943 werd daar nog een zoontje geboren: Victor
Jochanan Buzaglo. Maar op 25 februari 1944 werd
zij met haar gezin gedeporteerd naar
Theresienstadt en vandaar op 23 oktober 1944
naar Auschwitz. Daar werd zij op 25 oktober 1944
vermoord.

Van Asch van Wijckstraat 20 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
ARON JOOST BUZAGLO
vermoord in AUSCHWITZ
op 25-10-1944
4 jaar oud

Aron Joost Buzaglo werd geboren op 12 april 1940
in Den Haag. Hij was de zoon van Jacques Herbert
Buzaglo en Emmy Ester Buzaglo-Coronel. Aron
werd samen met zijn ouders opgepakt bij De
Joodse Invalide aan het Weesperplein in
Amsterdam, waar zijn vader geneesheer-directeur
was. Zij werden op 7 juni 1943 weggevoerd naar
Kamp Westerbork. Terwijl zij daar verbleven werd
zijn broertje Victor Jochanan geboren. Op 25
februari 1944 werd Aron met zijn ouders en broertje
gedeporteerd naar Theresienstadt en vandaar op
23 oktober 1944 naar Auschwitz. Daar werd hij op
25 oktober 1944 vermoord.

Van Asch van Wijckstraat 20 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
VICTOR JOCHANAN
BUZAGLO
vermoord in AUSCHWITZ
op 25-10-1944
1 jaar oud

Victor Jochanan Buzaglo werd geboren op 7 juli
1943 in Kamp Westerbork. Hij werd in gevangenschap geboren en was het tweede zoontje van
Jacques Herbert Buzaglo en Emmy Ester BuzagloCoronel. Victor werd samen met zijn vader, moeder
en broertje op 25 februari 1944 gedeporteerd naar
Theresienstadt en vandaar op 23 oktober 1944
naar Auschwitz. Daar werd hij op 25 oktober 1944
vermoord.
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Van Asch van Wijckstraat 22 - woning is afgebroken

hier herdenken wij
MARIA ANNA VAN PRAAG
vermoord in SOBIBOR
op 26-03-1943
53 jaar oud

Maria Anna van Praag werd geboren op 17 mei
1889 in Amsterdam. Zij was ongehuwd en
kantoorbediende van beroep. Op 30 januari 1943
werd Maria Anna opgepakt en weggevoerd naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 55 werd
zij op 23 maart 1943 naar Sobibor gedeporteerd en
daar op 26 maart 1943 vermoord.
Stadsring 49

hier woonde
EMANUEL ANDRIESSE
vermoord in AUSCHWITZ
op 31-03-1944
30 jaar oud

Emanuel Andriesse werd geboren op 26 maart
1914 in Rotterdam. Hij was gescheiden van Gusti
Eva Glas. Van beroep was hij fotograaf. Emanuel
werd op 9 november 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 81 (995 personen) werd hij op 16
november 1943 naar Auschwitz gedeporteerd.
Daar werd hij op 31 maart 1944 vermoord.
Stadsring 63

hier woonde
ARNOLDUS VAN DAAL
omgekomen in NEUSTADT
op 22-05-1945
32 jaar oud

voorheen: Wijersstraat 14

voorheen: Wijersstraat 7

Arnoldus van Daal werd geboren op 30 augustus
1912 in Amersfoort. Hij was gehuwd met Eppie
Anna Antje Aaltje van Iddekinge en jurist van
beroep. Tijdens de oorlog was hij commandant van
de Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Boskoop,
onder de schuilnaam: Landman. Arnoldus werd
gearresteerd en zat van 19 december 1944 tot 6
maart 1945 gevangen in het Oranjehotel te
Scheveningen en daarna tot 15 maart 1945 in
Kamp Amersfoort met kampnummer 15209. Op die
dag werd hij gedeporteerd naar Duitsland, en kwam
aan in Neuengamme op 18 maart 1945. Zijn
registratie-nummer was daar 77319. Bij de
nadering van de bevrijders werden de gevangenen
uit de kampen met de zogenaamde “dodenmarsen”
opgedreven naar Neustadt - in de Lübecker Bucht
in Noord-Duitsland. Daar werden zij aan boord
gebracht van een drietal schepen, waaronder de
Cap Arcona, die de gevangenen - welke de marsen
hadden overleefd - naar Zweden zouden brengen.
Maar deze schepen werden op 3 mei 1945
gebombardeerd door de Royal Air Force,
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Stadsring 63

ARNOLDUS VAN DAAL
VERVOLG

waarbij ruim 7000 mensen omkwamen. Arnoldus
was een van de overlevenden van het bombardement, maar na de bevrijding - op 22 mei 1945 bezweek hij in Neustadt alsnog aan de gevolgen
van de ontberingen die hij had moeten doorstaan.
In Amersfoort is het Van Daalpad naar deze
verzetsman vernoemd.
Snouckaertlaan 52

hier woonde
SIMON KLEIN
overleden in DEN HAAG
op 11-03-1941
36 jaar oud

voorheen: nummer 14

Simon Klein werd geboren op 4 juni 1904 in
Amersfoort. Hij was gehuwd met Judik van
Coeverden en van beroep handelaar in
tweedehands boeken. Simon was een zoon van
Sara Klein-Rosenboom, Muurhuizen 2 en een broer
van Salomon Klein uit de Scherbierstraat 15.
Reeds in 1924 had Simon zijn dienstplicht vervuld
maar werd in augustus 1939 in verband met de
internationale situatie gemobiliseerd en vocht in de
meidagen op de Grebbeberg. Al spoedig na de
bezetting hield Klein zich bezig met het in kaart
brengen van Duitse militaire objecten - onder
andere rondom de vliegbasis Soesterberg – en
stond in rechtstreekse verbinding met de Engelse
geheime dienst. Bekend is dat hij op 10 maart 1941
in Den Haag een bespreking had die in verband
zou hebben gestaan met zijn illegale werk, maar
met wie en waar is niet bekend. Waarschijnlijk is hij
door verraad aan de SD gearresteerd. Op 11 maart
1941 werd aan de politie in Amersfoort
medegedeeld dat Simon zichzelf in die nacht van
het leven had beroofd door verhanging in zijn cel.
Zijn lichaam was inmiddels al naar het crematorium
in Driehuis-Westerveld vervoerd en verast. De urn
met zijn as werd later bijgezet op de
Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.
Snouckaertlaan 52

hier woonde
JUDIK KLEIN-VAN
COEVERDEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 17-09-1943
39 jaar oud

voorheen: Wijersstraat 7

voorheen: nummer 14

Judik Klein-van Coeverden werd geboren op 7 juli
1904 in Coevorden. Zij was de weduwe van Simon
Klein. Op 12 september 1943 werd Judik opgepakt
en weggevoerd naar Kamp Wester- bork. Met
transport nummer 76 werd zij op 14 september
1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 17 september 1943.
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Snouckaertlaan 52

hier woonde
GERTRUDE SONJA KLEIN
vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
10 jaar oud

Gertrude Sonja Klein werd geboren op 12 januari
1933 in Utrecht. Zij was de dochter van Simon
Klein en Judik Klein-van Coeverden. Samen met
haar zusje Josephina werd Gertrude op 11 februari
1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 64 (2511
personen) werden de beide zusjes op 18 mei 1943
naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 21
mei 1943.
Snouckaertlaan 52

hier woonde
JOSEPHINA LOUISA KLEIN
vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
8 jaar oud

voorheen: nummer 14

Judith van Coeverden-van der Goen werd geboren
op 25 september 1859 in Utrecht. Zij was de
weduwe van Levie van Coeverden. Judith was de
moeder van Judik Klein-van Coeverden, die de
weduwe was van verzetsman Simon Klein. De
hoogbejaarde vrouw werd op 9 februari 1943
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 51 werd zij op 23 februari
1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 26
februari 1943 vermoord.
Snouckaertlaan 62

hier woonde
SIEGFRIED DAVID POLAK
vermoord in SOBIBOR
op 08-11-1943
31 jaar oud

voorheen: nummer 14

Josephina Louisa Klein werd geboren op 12
februari 1935 in Utrecht. Zij was een dochter van
Simon Klein en Judik Klein-van Coeverden. Samen
met haar oudere zusje Gertrude werd Josephina op
11 februari 1943 opgepakt en weggevoerd naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 64
werden de beide zusjes op 18 mei 1943 naar
Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 21 mei
1943.
Snouckaertlaan 52

hier woonde
JUDITH VAN COEVERDENVAN DER GOEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 26-02-1943
83 jaar oud

voorheen: nummer 14

voorheen: nummer 20

Siegfried David Polak werd geboren op 29 oktober
1912 in Apeldoorn. Hij was ongehuwd en tandarts
van beroep. Op 8 juni 1943 werd Siegfried
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
(Nog diezelfde dag werd hij met transport nummer
68 naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op
8 november 1943.
Bij het Joods Monument staat 8 november 1943 als
zijn overlijdensdatum vermeld.
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Snouckaertlaan 70

hier woonde
GERRIT VAN ’T EIND
gefusilleerd bij
KAMP AMERSFOORT
op 23-04-1945
52 jaar oud

Gerrit van 't Eind werd geboren op 9 maart 1893 in
Amersfoort. Hij was grossier in koloniale waren.
Gerrit werd samen met zijn zoon Rinus
gearresteerd vanwege spionage en hulp aan
onderduikers. Zij werden weggevoerd naar villa ’t
Huys te Kalkwegh aan de Laan 1914 en daar in de
kelder gesmeten, waar zich op dat moment ook de
politieman G.N. van Asperen en de verzetsmensen
Ariën A. Gorter en Nicolaas Waalewijn bevonden.
De villa behoorde tijdens de oorlog functioneel tot
Kamp Amersfoort. Van Asperen had, terwijl hij
vreselijk werd mishandeld en gemarteld, de naam
van Rinus van 't Eind doorgegeven aan de SD. Op
21 april 1945 werden ook nog de verzetsmensen
Petrus J. Rogaar en Gerrit J. Jonkman opgepakt en
in de kelder van de villa opgesloten. Naderhand
vertelde Van Asperen, die later werd vrijgelaten,
dat zij zich in de tuin hebben moeten uitkleden
waar acht mannen en twee Hollandse meiden om
hen heen kwamen staan, terwijl zij werden
afgeranseld op de maat van de muziek van Wenn
am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. De
gezichten waren bebloed en gezwollen en hun
ogen dichtgeslagen. Op 23 april 1945 werd Gerrit,
met zijn zoon en de vier anderen, in de tuin van de
villa gefusilleerd en daar begraven. Hij werd
herbegraven op de Erebegraafplaats Rusthof in
Leusden. Gerrit werd postuum onderscheiden met
het Verzetsherdenkingskruis.
Bron: J.L. Bloemhof blz. 113.

Snouckaertlaan 70

hier woonde
CATRIENUS BERNARD
VAN ’T EIND
gefusilleerd bij
KAMP AMERSFOORT
op 23-04-1945
21 jaar oud

voorheen: nummer 28

voorheen: nummer 28

Catrienus Bernard van 't Eind werd geboren op 29
augustus 1923 in Amersfoort. Hij was student.
Rinus werd samen met zijn vader Gerrit
gearresteerd vanwege spionage en hulp aan
onderduikers. Evenals zijn vader werd hij
gefusilleerd in de tuin van de villa en daar
begraven.
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Brouwersstraat 9

hier herdenken wij
JACOB MARCUS DE LEEUW
vermoord in AUSCHWITZ
op 05-02-1943
57 jaar oud

Jacob Marcus de Leeuw werd geboren op 16 juni
1885 in Barneveld. Hij was gehuwd met Petronella
Kool en zijn beroep was handels-agent. Samen met
zijn vrouw werd Jacob op 26 januari 1943 opgepakt
en via Kamp Vught weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 48 werd hij op 2
februari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
op 5 februari 1943 vermoord.
Brouwersstraat 9

hier herdenken wij
PETRONELLA DE LEEUWKOOL
vermoord in AUSCHWITZ
op 05-02-1943
58 jaar oud

woning is afgebroken

Jetje Klein werd geboren op 26 februari 1866 in
Amersfoort. Zij was ongehuwd. Jetje werd samen
met haar zuster Roosje Klein gedwongen naar
Amsterdam te vertrekken en verbleef daar op
Plantage Franschelaan 11. Daar is zij, samen met
Roosje, op 4 februari 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 49 werd zij op 9 februari 1943 naar
Auschwitz gedeporteerd en daar op 12 februari
1943 vermoord.
Brouwersstraat 10

hier herdenken wij
ROOSJE KLEIN
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
72 jaar oud

woning is afgebroken

Petronella de Leeuw-Kool werd geboren op 25
januari 1885 in Amersfoort. Zij was gehuwd met
Jacob Marcus de Leeuw. Samen met haar man
werd Petronella op 26 januari 1943 opgepakt en via
Kamp Vught weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 48 werd zij op 2 februari
1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 5
februari 1943 vermoord.
Brouwersstraat 10

hier herdenken wij
JETJE KLEIN
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
76 jaar oud

woning is afgebroken

woning is afgebroken

Roosje Klein werd geboren op 30 november 1870
in Rhenen. Zij was ongehuwd. Roosje werd samen
met haar zuster Jetje Klein gedwongen naar
Amsterdam te vertrekken en verbleef daar op
Plantage Franschelaan 11. Daar is zij, samen met
Jetje, op 4 februari 1943 opgepakt en weggevoerd
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 49
werd zij op 9 februari 1943 naar Auschwitz
gedeporteerd en daar op 12 februari 1943
vermoord.
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Spoorstraat 1
voorheen: Koningin Wilhelminastraat en Stationsdwarsstraat

hier woonde
MARTHA FEMMETJE
BERNHARD-WILLING
vermoord in AUSCHWITZ
op 11-02-1944
62 jaar oud

Martha Femmetje Bernhard-Willing werd geboren
op 20 juli 1881 in Amsterdam. Zij was de weduwe
van Harmen Bernhard en pensionhoudster van
beroep. Martha werd samen met haar zus Sophia
op 26 augustus 1943 opgepakt en weggevoerd
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 86
werd zij op 8 februari 1944 naar Auschwitz
gedeporteerd en daar vermoord op 11 februari
1944. Haar dochter Willie Willing heeft de oorlog
overleefd.
Spoorstraat 1
voorheen: Koningin Wilhelminastraat en Stationsdwarsstraat

hier woonde
SOPHIA MATHILDE WILLING
vermoord in AUSCHWITZ
op 11-02-1944
56 jaar oud

Sophia Mathilde Willing werd geboren op 13
augustus 1887 in Amsterdam. Zij was ongehuwd.
Sophia werd samen met haar zus Martha
Femmetje Bernhard-Willing op 26 augustus 1943
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 86 werd zij op 8 februari
1944 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 11 februari 1944.
Spoorstraat 1
voorheen: Koningin Wilhelminastraat en Stationsdwarsstraat

hier woonde
HELENA JACOBS-MONASCH
vermoord in AUSCHWITZ
op 02-11-1942
36 jaar oud

Helena Jacobs-Monasch werd geboren op 13 juli
1906 in Rotterdam. Zij was gehuwd geweest met
Abraham Jacobs, maar van hem gescheiden.
Helena was kantoorbediende van beroep. Na haar
gedwongen vertrek vanuit Amersfoort naar
Amsterdam, kwam zij te wonen in de Sarphatistraat
185. Op 28 oktober 1942 werd zij opgepakt en
overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 32 werd zij op 30 oktober 1942 naar
Auschwitz gedeporteerd en daar op 2 november
1942 vermoord.
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Spoorstraat 33
voorheen: Koningin Wilhelminastraat en Stationsdwarsstraat

hier woonde
ANNA NOACH-HEINEMANN
vermoord in AUSCHWITZ
op 21-01-1943
73 jaar oud

Anna Noach-Heinemann werd geboren op 15
maart 1869 in Maastricht. Zij was de weduwe van
Louis Noach. Gedwongen naar Amsterdam te
vertrekken, woonde zij op Muiderschans 137. Daar
werd Anna op 9 januari 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 44 werd zij op 18 januari 1943 naar
Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord op 21
januari 1943. Twee kinderen van haar hebben de
oorlog overleefd.
Vlasakkerweg 46

hier woonde
LEOPOLD WOHLGEMÜTH
vermoord in SOBIBOR
op 09-04-1943
60 jaar oud

Leopold Wohlgemüth werd geboren op 23 oktober
1882 in Bornich am Rhein. Hij was gehuwd met
Julie Kirschbaum. Van beroep koopman en door
zijn vlucht uit Duitsland was hij stateloos. Hij is
samen met zijn vrouw opgepakt en weggevoerd
naar Kamp Westerbork op 2 april 1943 en
vervolgens gedeporteerd op 6 april 1943 met
transport nummer 57 (2020 pers.) naar Sobibor en
op 9 april 1943 vermoord.
Vlasakkerweg 46

hier woonde
JULIE WOHLGEMÜTH KIRSCHBAUM
vermoord in SOBIBOR
op 09-04-1943
53 jaar oud

Julie Wohlgemüth-Kirschbaum werd geboren op 25
mei 1889 in Neu Ulm. Zij was gehuwd met Leopold
Wohlgemüth en ook stateloos. Zij is samen met
haar man opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork op 2 april 1943 en vervolgens
gedeporteerd op 6 april 1943 met transport
nummer 57 (2020 pers.) naar Sobibor en op 9 april
1943 vermoord.
Bergstraat 14

hier woonde
SIMON VAN DELFT
vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
49 jaar oud

Simon van Delft werd geboren op 5 september
1893 in Wildervank. Hij was gehuwd met Sara van
Gelder en koopman in medische instrumenten. Op
1 september 1942 werd Simon opgeroepen zich te
melden bij het Werkkamp Overbroek bij Kesteren.
Of hij daar gehoor aan heeft gegeven, is niet
bekend. Hij werd op 30 april 1943, samen met zijn
vrouw, opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 64 (2511
personen) werd hij op 18 mei 1943 gedeporteerd
naar Sobibor en daar op 21 mei 1943 vermoord.
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Bergstraat 14

hier woonde
SARA VAN DELFT-VAN
GELDER
vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
50 jaar oud

Sara van Delft-van Gelder werd geboren op 19
augustus 1892 in Groningen. Zij was de echtgenote
van Simon van Delft. Sara werd op 30 april 1943,
samen met haar man, opgepakt en weggevoerd
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 64
werd zij op 18 mei 1943 naar Sobibor
gedeporteerd. Daar werd zij vermoord op 21 mei
1943. Hun dochter Grietje en hun zoon Louis geboren op 23 juli 1928 in Groningen - hebben de
oorlog overleefd.
Bergstraat 14

hier woonde
JACOB ELIAS
vermoord in AUSCHWITZ
op 21-10-1944
56 jaar oud

Jacob Elias werd geboren op 12 december 1887 in
Poznan (Polen). Hij was gehuwd met Rosalie
Frankenthal en koopman van beroep. Vanwege
hun vluchtstatus was het gezin stateloos. Zij
werden gedwongen naar Amsterdam te verhuizen
en verbleven op Albrecht Dürerstraat 5. Daar werd
Jacob, samen met zijn vrouw, op 3 april 1943
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 60 werden zij beiden op 20
april 1943 naar concentratiekamp Theresienstadt
gedeporteerd, waar zij bleven tot 19 oktober 1944.
Op die dag werden zij alsnog naar Auschwitz
overgebracht en daar vermoord op 21 oktober
1944. Beide kinderen van Jakob Elias en Rosalie
Frankenthal hebben de oorlog overleefd.
Bergstraat 14

hier woonde
ROSALIE ELIASFRANKENTHAL
vermoord in AUSCHWITZ
op 21-10-1944
54 jaar oud

Rosalie Elias-Frankenthal werd geboren op 16 juni
1890 in Hamburg. Zij was gehuwd met Jacob Elias
en vanwege hun vlucht voor het nazi-regime
stateloos. Zij werden gedwongen naar Amsterdam
te verhuizen en verbleven op Albrecht Dürerstraat
5. Daar werd Rosalie, samen met haar man, op 3
april 1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 60 werden zij
beiden op 20 april 1943 naar concentratiekamp
Theresienstadt gedeporteerd, waar zij bleven tot 19
oktober 1944. Op die dag werden zij alsnog naar
Auschwitz overgebracht en daar vermoord op 21
oktober 1944.
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Bergstraat 14

hier woonde
HELENE FRANKENTHALVAN SON
vermoord in SOBIBOR
op 09-04-1943
80 jaar oud

Helene Frankenthal-van Son werd geboren op 8
november 1862 in Hamburg. Zij was weduwe en
vluchtte met haar dochter Rosalie EliasFrankenthal en schoonzoon Jacob Elias mee naar
Nederland. Ook zij werd gedwongen te vertrekken
naar Amsterdam en verbleef op Amstellaan 101.
Op dat adres werd Helene op 25 maart 1943
opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 57 werd zij op 6 april 1943
gedeporteerd naar Sobibor en daar op 9 april 1943
vermoord.
Arnhemsestraat 26 b

hier woonde
AMALIA BLEEKRODE
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
65 jaar oud

Amalia werd geboren op 13 mei 1877 in
Amersfoort. Zij was ongehuwd. Gedwongen naar
Amsterdam te verhuizen, woonde zij op het adres
Waldeck Pyrmontlaan 26. Daar werd zij op 1 mei
1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Op 4 mei 1943 werd Amalia met
transport nummer 62 naar Sobibor gedeporteerd en
daar vermoord op 7 mei 1943.

Voor deze zesendertig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 23 mei 2017.
Het was de elfde serie steenleggingen in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort nog rond de honderdvijfentachtig 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
drs. Lydia Edelkoort-van der Vlerk
drs. Hans S. Joosten
ds. Alke Liebich
ing. Willemien Meershoek
mr. Aart Veldhuizen
drs.Frans Zwarts

voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort
stafmedewerker educatie Museum Flehite Amersfoort
oud-voorzitter Joodse Gemeente Amersfoort
predikant Johanneskerk Amersfoort
directeur Kamp Amersfoort
notaris te Amersfoort
vice-voorzitter Katholieke Raad Kerk en Jodendom (KRI

