Regentesselaan 22

hier woonde

Wolf was koopman en eigenaar van stationskiosk

WOLF PEPER

Kadima. Later runde hij ook twee andere kiosken en

vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
60 jaar oud

het restaurant De Pergola. Hij was een bekende
Amersfoorter en bestuurslid van de VVV. Hij werd in
juli 1941 uit het bestuur gezet door de nazi’s.
Daarvoor was hij zijn bedrijven al kwijtgeraakt. Hij
werkte ook voor de Joodse Raad tot zijn deportatie.

Regentesselaan 22

hier woonde

Rebekka woonde de laatste maanden van haar leven

REBEKKA PEPER-DE JONG

samen met haar man Wolf in Amsterdam, daartoe

vermoord in AMSTERDAM

gedwongen door de nazi-Duitsers. In Amsterdam

op 05-12-1942
63 jaar oud

werd zij in het ziekenhuis opgenomen vanwege haar
zwakke hart en overleed daar. Rebekka had twee
kinderen. Marie en haar gezin zijn vermoord. Hartog
en zijn vrouw hebben het met hun twee kinderen
overleefd.

Celsiusstraat 35

hier woonde
SIMON ESCHWEGE
vermoord in SOBIBOR

Gevlucht voor de naziterreur vanuit Frankfurt naar
Amersfoort, woonden Simon en zijn vrouw in bij het
gezin van hun dochter in Amersfoort. Simon was

op 07-05-1943

voorzanger in de joodse gemeente. Hij heeft voor de

63 jaar oud

Joodse Raad gewerkt en is vanaf zijn laatste adres in
Amsterdam samen met zijn vrouw Meta naar
Westerbork vervoerd en daarna naar Sobibor.
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Celsiusstraat 35

hier woonde
META ESCHWEGE-OPPENHEIMER
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
61 jaar oud

Geboren in Bad Nauheim in Hessen woonde Meta
Oppenheimer samen met haar man Simon in
Frankfurt. In de jaren dertig zijn zij naar Amersfoort
gevlucht waar hun dochter Lili, schoonzoon Hartog en
kleindochters Maud en Rita woonden. Meta wordt
vermeld op het Holocaust monument in haar
geboorteplaats.

Celsiusstraat 35

hier woonde
CÉLINE KANTEMAN-SEIJFFERS
vermoord in AUSCHWITZ
op 19-10-1942
23 jaar oud

Het inwonend dienstmeisje van de familie PeperEschwege kwam uit Enschede waar haar man Samuel,
haar schoonouders en schoonzus Johanna woonden.
Zij ging vanuit Enschede naar Westerbork en werd
vervolgens op 16 oktober 1942 naar Auschwitz
gedeporteerd. Daar is zij bij aankomst vermoord.

Daltonstraat 31

hier woonde
SALOMON COHEN
vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
37 jaar oud

Salomon Cohen was winkelchef en handelaar in
sigaren. Hij woonde vanaf januari 1943 met zijn gezin
gedwongen in Amsterdam waar hij werkte voor de
afdeling Expositur van de Joodse Raad. Deze afdeling
zorgde voor de felbegeerde vrijstellingen van
transport naar Westerbork. Na enkele maanden werd
Salomon desondanks met zijn gezin gedeporteerd.
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Daltonstraat 31

hier woonde

Miep was de dochter van Wolf en Rebekka Peper en

MARIE EVALINA COHEN-PEPER

getrouwd met Salomon Cohen. Zij had drie kinderen

vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
34 jaar oud

en werd met haar hele gezin vanuit haar laatste
verblijfplaats, in Amsterdam, naar Westerbork en
kort daarna naar Sobibor gedeporteerd en vermoord.

Daltonstraat 31

hier woonde

Hartog was de oudste zoon van Salomon en Marie

HARTOG IZAK COHEN

Cohen, op 8 november 1934 geboren in Laren. Hij

vermoord in SOBIBOR

werd negen dagen na aankomst in Westerbork

op 02-07-1943
8 jaar oud

samen met zijn ouders, broer en zus naar Sobibor
gedeporteerd en daar vermoord.

Daltonstraat 31

hier woonde
WOLF ITHAMAR COHEN
vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
7 jaar oud

Wolfje werd geboren op 13 april 1936 in Laren als
tweede kind van Salomon en Marie Cohen. Hij werd
samen met zijn ouders, broer en zus naar Westerbork
op transport gesteld en kort daarna naar Sobibor
gedeporteerd en vermoord.
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Daltonstraat 31

hier woonde

Marjan werd op 14 juni 1938 geboren in Amersfoort.

MARJAN REBEKKA COHEN

Zij was de dochter van Salomon en Marie Cohen. Op

vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
5 jaar oud

20 juni 1943 werd zij samen met haar familie naar
Westerbork vervoerd en op 29 juni naar Sobibor.
Daar is zij bij aankomst, drie dagen later, vermoord.

Voor deze tien personen zijn Herdenkingsstenen
gelegd op 30 juli 2015. Het was de tweede serie
steenleggingen in Amersfoort. Er zullen in Amersfoort
nog meer dan vierhonderd 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
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