Drieringensteeg 3

Hier woonde
NATHAN FÖRSTER
vermoord in SOBIBOR
op 21-05-1943
73 jaar oud

Nathan Förster werd geboren op 8 januari 1870 in
Elburg. Hij was weduwnaar van Rijntje Hamburger,
die op 27 augustus 1931 - op 56-jarige leeftijd overleed. Van beroep was hij schoenmaker. Zij
kregen vijf kinderen, van wie er twee in Amersfoort
woonden. Nathan werd op 15 mei 1943 vanuit zijn
vluchtadres in Amsterdam, Muiderschans 132, naar
Kamp Westerbork weggevoerd en op 18 mei - met
transport nummer 64 - gedeporteerd naar Sobibor,
waar hij op 21 mei 1943 werd vermoord.

Drieringensteeg 3

Hier woonde
SANTJE FÖRSTER
vermoord in AUSCHWITZ
op 31-01-1944
34 jaar oud

Santje Förster werd geboren op 8 augustus 1909 in
Amersfoort. Zij was een dochter van Nathan en
Rijntje, ongehuwd en van beroep winkeljuffrouw.
Santje arriveerde op 26 januari 1943 in Kamp Vught
en werd op 14 mei 1943 naar Kamp Westerbork
afgevoerd, vanwaar zij op 15 november 1943 - met
transport nummer 80 - naar Auschwitz werd
gedeporteerd. Zij werd daar vermoord op 31 januari
1944.
Drieringensteeg 3

Hier woonde
ISIDORE FÖRSTER
vermoord in AUSCHWITZ
op 08-09-1942
25 jaar oud

Isidore Förster werd geboren op 9 oktober 1916 in
Amersfoort. Hij was een zoon van Nathan en Rijntje,
was gehuwd met Helene Blog en van beroep
onderwijzer en vertegenwoordiger. Zijn vrouw
Helene heeft de oorlog overleefd en is hertrouwd
met Rudolf Cohn. Zij overleed op 22 december 1998
op 81-jarige leeftijd. Vanuit zijn vluchtadres in
Amsterdam, Rapenburg 92-96, werd Isidore in de
week van 18-24 augustus 1942 via Kamp Westerbork
gedeporteerd naar Auschwitz en daar op 25 augustus
1942 vermoord.
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Muurhuizen 2

Hier woonde
SARA KLEIN-ROSENBOOM
vermoord in SOBIBOR
op 23-04-1943
67 jaar oud

Sara Klein-Rosenboom werd geboren op 8 mei 1875
in Zevenaar. Zij was de weduwe van Joseph Klein, die
reeds op 19 november 1926 was overleden. Zij
kregen vier zonen en een dochter. Sara was
koopvrouw van beroep. Op 13 april 1943 werd zij
vanaf haar tijdelijke adres - Krammerstraat 6 in
Amsterdam - naar Kamp Westerbork afgevoerd en
vervolgens op 20 april 1943, met transport nummer
59, gedeporteerd naar Sobibor waar zij op 23 april
1943 werd vermoord. Haar zoon Salomon woonde bij
haar om de hoek, op Scherbierstraat 15. Een andere
zoon van Sara, Simon Klein, woonde aan de
Snouckaertlaan 14 - later omgenummerd tot
Snouckaertlaan 52.
Scherbierstraat 15

Hier woonde
SALOMON KLEIN
vermoord in NIJKERK
op 18-04-1945
39 jaar oud

Salomon Klein werd geboren op 28 januari 1906 in
Amersfoort. Hij was koopman van beroep en huwde
op 23 november 1938 met Jettie van der Horst. Zij
kregen twee zonen: Joseph en Max. Salomon Klein
was met zijn vrouw Jettie ondergedoken op een
kleine boerderij tussen Hooglanderveen en Nijkerk.
Op 18 april 1945 werd die boerderij door
Nederlandse SS'ers overvallen. Salomon werd op het
erf van de boerderij, achter het kippenhok,
doodgeschoten. Zijn vrouw en hun beide kinderen
overleefden de oorlog.

Utrechtsestraat 38

Hier woonde
MEIJER GOSSCHALK
vermoord in
AUSCHWITZ
op 30-04-1943
21 jaar oud

Meijer Gosschalk werd geboren op 6 augustus 1921
in Amersfoort. Hij trouwde - in de synagoge van
Amersfoort - op 25 september 1942 met Isidora van
Tijn, die voor de burgerlijke stand bij haar ouders
bleef ingeschreven op Hof 29a. Meijer werkte vanaf
18 juni 1942 als leerling-verpleegkundige in het
Apeldoornsche Bosch, waar ook Isidora werkte. Hij
werd waarschijnlijk rechtstreeks naar Auschwitz
gedeporteerd. Hij werd vermoord in Auschwitz op 30
april 1943.
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Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
SAMUEL van TIJN
overleden in Amersfoort
op 16-03-1942
42 jaar oud.

Samuel van Tijn werd geboren op 19 augustus 1899
in Amersfoort. Hij had op het adres Utrechtsestraat
3a een winkel in tweedehands goederen. Daarnaast
was hij vrachtwagenchauffeur en koetsier. Zijn broer
Arie Izak van Tijn woonde op Hof 29a. Samuel
overleed plotseling op 16 maart 1942 doordat een
arts onvoldoende zorg aan hem zou hebben besteed.
Hij liet een vrouw en zeven kinderen achter.

Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
ROOSJE van TIJN-GOMPERS
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
38 jaar oud

Roosje van Tijn-Gompers werd geboren op 27 maart
1905 in Gouda. Zij was de weduwe van Samuel van
Tijn die op 16 maart 1942 thuis was overleden.
Roosje werkte in de winkel van haar man en bleef na
zijn overlijden achter met zeven kinderen. Zij werden
allen op 24 mei 1943 opgepakt en eerst overgebracht
naar Kamp Vught en later naar Kamp Westerbork. Op
8 juni 1943 werd zij met zes van haar zeven kinderen
- met transport nummer 68 - gedeporteerd naar
Sobibor en daar vermoord op 11 juni 1943.
Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
ESTHER REINTJE van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943
17 jaar oud

Esther Reintje van Tijn werd geboren op 18 mei 1926
in Amersfoort. Zij werd op 24 mei 1943 samen met
haar moeder, broertjes en zusjes opgepakt en via
Kamp Vught overgebracht naar Kamp Westerbork. Zij
werd als eerste van het gezin - met transport
nummer 65 - gedeporteerd naar Sobibor en
vermoord op 28 mei 1943. Haar moeder, broertjes
en zusjes volgden enige dagen later met transport
nummer 68.
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Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
REINTJE van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
15 jaar oud

Reintje van Tijn werd geboren op 10 maart 1928 in
Amersfoort. Zij werd op 24 mei 1943 via Kamp Vught
overgebracht naar Kamp Westerbork en vandaar op
8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd zij met haar
moeder en vijf van haar broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
ISA van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
13 jaar oud

Isa van Tijn werd geboren op 26 juni 1929 in
Amersfoort. Zij werd op 24 mei 1943 via Kamp Vught
overgebracht naar Kamp Westerbork en vandaar op
8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd zij met haar
moeder en vijf van haar broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
IZAK van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
12 jaar oud

Izak van Tijn werd geboren 1 november 1930 in
Amersfoort. Hij werd op 24 mei 1943 via Kamp Vught
overgebracht naar Kamp Westerbork en vandaar op
8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij met zijn
moeder en vijf van zijn broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
SOPHIE van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
11 jaar oud

Sophie van Tijn werd geboren op 16 maart 1932 in
Amersfoort. Zij werd op 24 mei 1943 via Kamp Vught
overgebracht naar Kamp Westerbork en vandaar op
8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd zij met haar
moeder en vijf van haar broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
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Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
BENJAMIN van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
6 jaar oud

Benjamin van Tijn werd geboren op 10 februari 1937
in Amersfoort. Hij werd op 24 mei 1943 via Kamp
Vught overgebracht naar Kamp Westerbork en
vandaar op 8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij met zijn
moeder en vijf van zijn broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
Utrechtsestraat 3a

Hier woonde
SALOMON van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 11-06-1943
1 jaar oud

Salomon van Tijn werd geboren op 13 september
1941 in Amersfoort. Hij werd op 24 mei 1943 via
Kamp Vught overgebracht naar Kamp Westerbork en
vandaar op 8 juni 1943 - met transport nummer 68 gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij met zijn
moeder en vijf van zijn broertjes en zusjes vermoord
op 11 juni 1943.
Westsingel 9a

Hier woonde
LOUIS NIEWEG
vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943
31 jaar oud

Louis Nieweg werd geboren op 28 augustus 1911 in
Amersfoort. Hij was gehuwd met Esther Cohen en zij
kregen één zoon. Louis was de eigenaar van een
elektriciteitswinkel in de Utrechtsestraat. Hij werd op
1 juli 1943 opgepakt en naar Kamp Westerbork
overgebracht en op 6 juli 1943 gedeporteerd naar
Sobibor - met transport nummer 70. Louis werd daar
vermoord op 9 juli 1943.
Westsingel 9a

Hier woonde
ESTHER NIEWEG-COHEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942
30 jaar oud

Esther Nieweg-Cohen werd geboren op 9 november
1911 in Breda. Zij was de echtgenote van Louis
Nieweg. Esther werd op 4 augustus 1942 naar Kamp
Westerbork overgebracht en op 7 augustus 1942 met
- transport nummer 8 - naar Auschwitz
gedeporteerd. Zij werd vermoord op 30 september
1942.
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Westsingel 9a

Hier woonde
BENJAMIN NIEWEG
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
8 jaar oud

Benjamin Nieweg werd geboren op 5 december 1934
in Amersfoort. Hij was de enige zoon van Louis en
Esther Nieweg. Nadat zijn ouders al eerder waren
opgepakt in Amersfoort, verbleef Benjamin bij zijn
grootouders in Breda, Schoolstraat 18. Vandaar werd
hij op 31 maart 1943 naar Kamp Westerbork
afgevoerd en op 4 mei 1943 - met transport nummer
62 - gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd hij
vermoord op 7 mei 1943.
Westsingel 9a

Hier woonde
JOZEF HAAGMAN
vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942
30 jaar oud

Jozef Haagman werd geboren op 18 augustus 1912 in
Breda. Hij was ongehuwd en boekhouder van
beroep. Jozef werd op 4 augustus 1942 opgepakt en
afgevoerd naar Kamp Westerbork en op 7 augustus
1942 - met transport nummer 8 - gedeporteerd naar
Auschwitz, waar hij werd vermoord op 30 september
1942.
Muurhuizen 227

Hier woonde
VROUWTJE ARONSON
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
59 jaar oud

Vrouwtje Aronson werd geboren op 24 mei 1883 in
Buren. Zij was ongehuwd en zonder beroep. Vanaf
haar vluchtadres in Amsterdam, Damstraat 18, werd
zij op 30 april 1943 naar Kamp Westerbork
weggevoerd en op 4 mei 1943 - met transport
nummer 62 - gedeporteerd naar Sobibor. Daar werd
ze vermoord op 7 mei 1943.
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Hof 29a

Hier woonde
ARIE IZAK van TIJN
vermoord in AUSCHWITZ
op 06-01-1944
47 jaar oud

Arie Izak van Tijn werd geboren op 16 juni 1896 in
Amersfoort. Hij was een broer van Samuel van Tijn,
die op Utrechtsestraat 3a woonde. Arie Izak trouwde
op 16 april 1917 met Elisabeth Polak. Op de hoek van
de Peperstraat en de Hof had hij een winkel in
galanterieën, sieraden en snuisterijen. Via zijn laatste
verblijfsadres in Amsterdam, Fuchsiastraat 111 in het
getto Asterdorp, werd hij op 30 april 1943 samen
met zijn vrouw Elisabeth en twee van hun dochters
naar Kamp Vught overgebracht en op 3 juli 1943 naar
Kamp Westerbork. Arie Izak werd op 21 september
1943 - met transport nummer 78 - naar Auschwitz
gedeporteerd. Volgens een document van het
Ministerie van Justitie - akte 453 - werd hij daar ruim
drie maanden later vermoord: op 6 januari 1944.

Hof 29a

Hier woonde
ELISABETH van TIJN-POLAK
vermoord in SOBIBOR
op 16-07-1943
47 jaar oud

Elisabeth van Tijn-Polak werd geboren op 18
februari 1896 in Meppel. Via haar laatste
verblijfsadres in Amsterdam, Fuchsiastraat 111
in het getto Asterdorp, werd zij op 30 april 1943
samen met haar man Arie Izak en hun beide
dochters naar Kamp Vught overgebracht en op 3
juli 1943 naar Kamp Westerbork. Op 13 juli 1943
werd zij - met transport nummer 71 - naar
Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 16
juli 1943.
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Hof 29a

Hier woonde
ETTY BOUWMAN-van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943
25 jaar oud

Etty Bouwman-van Tijn werd geboren op 4 juni 1918
in Amsterdam. Zij was kantoorbediende en trouwde
op 30 juli 1942 met Louis Bouwman, in de hoop dat
zij daardoor aan de Jodenvervolging zou kunnen
ontkomen. Samen met haar ouders en zusje Aleida
verbleef ook Etty enige tijd in het getto Asterdorp in
Amsterdam. Vanuit dat getto werd zij op 30 april
1943 samen met haar ouders en zusje overgebracht
naar Kamp Vught en op 3 juli 1943 naar Kamp
Westerbork. Op 6 juli 1943 werd zij - met transport
nummer 70 - naar Sobibor gedeporteerd en daar
vermoord op 9 juli 1943.
Hof 29a

Hier woonde
MAURITS van TIJN
vermoord in POLEN
op 31-03-1944
24 jaar oud

Maurits van Tijn werd geboren op 22 november
1919 in Amsterdam en trouwde op 25 maart
1942 met Elisabeth van der Lijn. Hij was een
zoon van Arie Izak van Tijn en Elisabeth Polak.
Van beroep was Maurits kantoorbediende en
tevens schouwburgmedewerker in Amsterdam.
Maurits werd opgepakt en kwam op 2 september
1943 aan in Kamp Westerbork. Vandaar is hij op
30 oktober 1943 gedeporteerd naar een
onbekende bestemming. In het begin van 1944
is hij omgekomen ergens in Polen. Na de oorlog
kon niet precies worden vastgesteld waar en
wanneer. Bij dit soort onzekerheden werd de
overlijdensdatum willekeurig gekozen, waarbij
een bepaalde tijdspanne in acht werd genomen.
Voor Maurits is de datum van overlijden gesteld
op 31 maart 1944. Vóór zijn arrestatie bood hij,
onder uiterst moeilijke omstandigheden, hulp
aan Amsterdamse Joden in de Hollandse
Schouwburg. Zijn vrouw Elisabeth van Tijn-van
der Lijn heeft de oorlog overleefd. In het NIW
plaatst zij op 5 oktober 1945 een oproep waarin
zij meldt dat ze zoekt naar Maurits van Tijn.
Bron: H.E. Polak.
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Hof 29a

Hier woonde
ALEIDA van TIJN
vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943
22 jaar oud

Aleida van Tijn werd geboren op 12 maart 1921
in Amersfoort. Zij was ongehuwd en
boekhoudster van beroep. Samen met haar
ouders en zusje Etty verbleef ook Aleida enige
tijd in het getto Asterdorp in Amsterdam. Vanuit
dat getto werd zij op 30 april 1943 samen met
haar ouders en zusje overgebracht naar Kamp
Vught en op 3 juli 1943 naar Kamp Westerbork.
Op 6 juli 1943 werd zij - met transport nummer
70 - naar Sobibor gedeporteerd en daar
vermoord op 9 juli 1943.

Hof 29a

Hier woonde
ISIDORA GOSSCHALK-van TIJN
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
20 jaar oud

Isidora Gosschalk-van Tijn werd geboren op 13
november 1922 in Amersfoort. Zij trouwde op 25
september 1942 in de synagoge te Amersfoort met
Meijer Gosschalk. Beiden waren leerlingverpleegkundige in het Apeldoornsche Bosch. Voor
de burgerlijke stand stond Isidora nog ingeschreven
bij haar ouders op de Hof 29a. In de nacht van 21 op
22 januari 1943 werden alle patiënten en een groot
deel van het personeel door de Waffen-SS en de
Ordnungspolizei uit Westerbork in vrachtwagens
naar het station in Apeldoorn gebracht, waar een
goederentrein gereedstond om hen af te voeren.
Deze trein vertrok ’s ochtends om 7:00 uur
rechtstreeks naar Auschwitz, waar 1050 patiënten en
46 personeelsleden direct werden vermoord. Isidora
werd op 22 januari 1943 wél naar Kamp Westerbork
overgebracht en zij werd dus niet meteen afgevoerd
naar Auschwitz. Maar na een paar weken - op 9
februari 1943, met transport nummer 49 - werd zij
alsnog naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 12
februari 1943 werd vermoord.
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Hof 37b

Hier woonde
ABRAHAM HOUTKRUIJER
overleden in WESTERBORK
op 05-11-1942
64 jaar oud

Abraham Houtkruijer werd geboren op 1 mei
1878 in Amsterdam. Hij trouwde op 5 september
1901 met Lea Canes die op 13 augustus 1926
overleed. Op 12 december 1928 hertrouwde hij
met Mietje Klein. Abraham was boekhandelaar.
Uit zijn eerste huwelijk werden dochter Celina
en zoon Alexander. Het gezin van Celina is
omgekomen in 1943 en een zoon van Alexander
- Bram - heeft de oorlog overleefd. Vanaf zijn
laatste adres in Amsterdam, Molenbeekstraat 2,
werd Abraham op 3 oktober 1942 samen met
zijn vrouw Mietje naar Kamp Westerbork
afgevoerd. Op 5 november 1942 is hij overleden
tijdens zijn verblijf in Kamp Westerbork.
Abraham werd in Assen begraven.

Hof 37b

Hier woonde
MIETJE HOUTKRUIJER-KLEIN
vermoord in AUSCHWITZ
op 07-12-1942
63 jaar oud

Mietje Houtkruijer-Klein werd geboren op 1 juli
1879 in Amersfoort. Zij was werkzaam in de
boekhandel van haar man. Samen met haar man
werd zij op 3 oktober 1942 naar Kamp
Westerbork overgebracht en nog voor haar
deportatie kreeg zij daar het overlijden van haar
echtgenoot te verwerken. Zelf werd zij op 4
december 1942 - met transport nummer 40 naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 7
december 1942 werd vermoord.
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Hof 38

Hier woonde
ABRAHAM KLEIN
vermoord in SOBIBOR
op 09-04-1943
74 jaar oud

Abraham Klein werd geboren op 6 oktober 1868
in Amersfoort. Hij is tweemaal weduwnaar
geworden. Zijn eerste vrouw was Mietje
Troostwijk die overleed op 18 augustus 1905 en
zijn tweede vrouw - Eva Klijn - overleed op 11
februari 1916. Van beroep was hij koopman. Hij
had vier kinderen, waarvan er nog een thuis
woonde. Vanaf zijn laatste verblijfsadres in
Amsterdam, Uithoornstraat 1, werd hij op 30
maart 1943 naar Kamp Westerbork weggevoerd
en op 6 april 1943 - met transport nummer 57 gedeporteerd naar Sobibor. Abraham werd
vermoord op 9 april 1943.
Hof 38

Hier woonde
SALOMON ABRAHAM KLEIN
vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943
34 jaar oud

Salomon Abraham Klein werd geboren op 6
augustus 1908 in Amersfoort. Hij was een
ongehuwde zoon van Abraham Klein en Eva
Klijn. Vanuit Amersfoort vertrok hij naar
Amsterdam en woonde aan de Uithoornstraat 1.
Vanaf dat verblijfsadres werd hij op 24 februari
1943 weggevoerd naar Kamp Vught en gelijk
ingedeeld bij een groep gevangenen om te
werken bij Moerdijk aan het herstellen van de
verwoeste bruggen. Vervolgens werd hij op 3 juli
1943 naar Kamp Westerbork overgebracht en op
6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd, waar hij
op 9 juli 1943 werd vermoord.
Groenmarkt 1

Hier woonde
ABRAHAM FRENKEL
vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942
22 jaar oud

Abraham Frenkel werd geboren op 9 juli 1920 in
Middelharnis. Abraham, die gehuwd was met
Elisabeth Vieijra, was een zoon van Hessel
Frenkel en Elisabeth van der Sluis. Hij was
bakker in het Apeldoornsche Bosch. Hoe hij is
weggevoerd en waarvandaan hij naar Auschwitz
werd gedeporteerd is onbekend. Hij is op 30
september 1942 in Auschwitz vermoord.
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Groenmarkt 1

Hier woonde
ELISABETH FRENKEL-VIEIJRA
vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942
25 jaar oud

Elisabeth Frenkel-Vieijra werd geboren op 1
maart 1917 in Amsterdam. Zij was kleermaakster
van beroep en gehuwd met Abraham Frenkel.
Evenals over haar man, is er over Elisabeth in
de archieven weinig terug te vinden. Zij werd op
dezelfde datum als haar man Abraham, op 30
september 1942, vermoord in Auschwitz.
Langestraat 109a

Hier woonde
DAVID JOSEPH HAMBURGER
overleden in Zeist
op 04-09-1944
33 jaar oud

David Joseph Hamburger werd geboren op 9
mei 1911 in Hilversum. Hij was
vertegenwoordiger van beroep en getrouwd met
Sonja Menko, uit de Nieuwstraat 12.
David Joseph was een zwager van Salomon
Menko. Tijdens een onderduikperiode in Zeist is
hij op 4 september 1944 overleden - slechts 33
jaar oud.
Langestraat 109b

Hier woonde
SALOMON MENKO
vermoord in NEUENGAMME
op 20-11-1944
43 jaar oud

Salomon Menko werd geboren op 13 februari
1901 in Amersfoort. Hij was koopman van
beroep en getrouwd met Sara Bertha Philipson.
Salomon was een zoon van Jacob Menko,
Nieuwstraat 12. Op 11 oktober 1944 werd hij op
transport gesteld naar Neuengamme en is daar
op 20 november 1944 vermoord. Zijn vrouw Sara
Bertha en ook hun kind hebben de oorlog
overleefd.
Nieuwstraat 12

Hier woonde
JACOB MENKO
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
64 jaar oud

Jacob Menko werd geboren op 2 april 1879 in
Arnhem. Hij was koopman van beroep en
trouwde op 21 maart 1900 met Jetje de Zoete.
Zij kregen zeven kinderen, die allemaal in
Amersfoort werden geboren. Vanaf zijn laatste
adres in Amsterdam, Plantage Franschelaan
12hs, werd hij op 6 maart 1943 naar Kamp
Westerbork overgebracht. Op 4 mei 1943 werd
Jacob - met transport nummer 62 - gedeporteerd
naar Sobibor en vermoord op 7 mei 1943.
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Nieuwstraat 12

Hier woonde
JETJE MENKO-de ZOETE
vermoord in SOBIBOR
op 07-05-1943
64 jaar oud

Jetje Menko-de Zoete werd geboren op 7 januari
1879 in Amersfoort. Zij was de echtgenote van
Jacob Menko. Vanaf hun laatste adres in
Amsterdam, Plantage Franschelaan 12hs, werd
zij op 6 maart 1943 samen met haar man naar
Kamp Westerbork overgebracht. Op 4 mei 1943
werd Jetje – ook met transport nummer 62 gedeporteerd naar Sobibor en vermoord op 7
mei 1943. Een dochter die nog thuis woonde Eva - is overleden aan kanker en werd begraven
op de Joodse begraafplaats aan de Soesterweg
in Amersfoort.
Nieuwstraat 12

Hier woonde
SIMON MENKO
vermoord in SOBIBOR
op 13-03-1943
33 jaar oud

Simon Menko werd geboren op 24 februari 1910
in Amersfoort. Hij was ongehuwd en
winkelbediende van beroep. Simon werd vanuit
Amsterdam op 6 maart 1943 op transport
gesteld naar Kamp Westerbork en op 10 maart
1943 - met transport nummer 53 - gedeporteerd
naar Sobibor. Hij werd op 13 maart 1943
vermoord.
Nieuwstraat 9

Hier woonde
LOUIS HAMMELBURG
vermoord in AUSCHWITZ
op 19-11-1942
51 jaar oud

Louis Hammelburg werd geboren op 5 januari
1891 in Nijkerk. Hij was van beroep
vendumeester en trouwde op 14 augustus 1913
met Bertha Vos. Zij kregen drie kinderen,
waarvan er een levenloos werd geboren. Zoon
Yitzhak is 68 jaar geworden en veranderde na
zijn vertrek naar Israël zijn achternaam in
Tsuriel. Hun dochter Margot werd op 19 oktober
1944 in Auschwitz vermoord. Vanaf hun laatste
adres in Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 65,
werd Louis op 11 november 1942 naar Kamp
Westerbork overgebracht en op 16 november
1942 - met transport nummer 36 - naar
Auschwitz gedeporteerd. Op 19 november 1942
werd hij vermoord.
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Nieuwstraat 9

Hier woonde
BERTHA HAMMELBURG-VOS
vermoord in AUSCHWITZ
op 19-11-1942
57 jaar oud

Bertha Hammelburg-Vos werd geboren op 18
augustus 1885 in Oberursel (Dld). Zij was de
echtgenote van Louis Hammelburg. Vanaf hun
laatste adres in Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 65, werd Bertha op 11 november 1942
samen met haar man overgebracht naar Kamp
Westerbork en op 16 november 1942 gedeporteerd naar Auschwitz om op 19 november 1942
te worden vermoord.
Suze Kropff, destijds woonachtig op Nieuwstraat
7, weet nog te vertellen dat de familie
Hammelburg hun huis reeds had afgesloten om
naar het station te vertrekken, toen zij nog
werden uitgenodigd om bij de familie Kropff de
maaltijd te gebruiken. Suzes vader heeft Louis
nog gevraagd om de sleutel aan hem in
bewaring te geven, zodat hij nog wat
waardevolle spullen voor hen kon opbergen om
die na hun terugkomst weer terug te kunnen
geven. Want Hammelburg was er nog van
overtuigd dat hij weer terug zou komen.
Langestraat 54

Hier woonde
HANNA HERZ-GUTTMANN
gefusilleerd in SNEEK
op 30-01-1944
48 jaar oud

Hanna Herz-Guttmann werd geboren op 25 mei
1895 in Berlijn. Zij was gehuwd met William Herz
en werkzaam in hun viswinkel. Zij werd samen
met haar man op 30 januari 1944 in Sneek
geliquideerd door het verzet, vanwege het
gevaar dat zij opleverden voor de ondergrondse
activiteiten. De Oorlogsgravenstichting in Den
Haag beschouwt het niet als hun taak om voor
dit graf te zorgen. “Mensen die geliquideerd zijn
door het verzet vallen niet onder onze statutaire
verplichtingen.” Dat heeft de stichting in een brief
aan de gemeente Sneek destijds laten weten.
Bron: Fries Dagblad.
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Langestraat 54

Hier woonde
WILLIAM HERZ
gefusilleerd in SNEEK
op 30-01-1944
46 jaar oud

William Herz werd geboren op 11 januari 1898 in
Aken. Van beroep was hij viskoopman en hij was
getrouwd met Hanna Guttmann. Hun dochter
heette Sylvia Minna. Zij waren vanwege de
pogroms Duitsland ontvlucht en konden in
Nederland dus geen paspoort aanvragen. Zij
woonden achtereenvolgens in IJmuiden en
Amersfoort. Toen in Nederland de Jodenvervolging begon, zijn ze ondergedoken.
Aanvankelijk werd het gezin gesplitst en verbleef
Hanna in Makkum. Later zaten ze gedrieën op
een bovenkamer in Pingjum. Voor het gastgezin
werd de belasting van drie onderduikers echter
te zwaar en de ouders werden ondergebracht op
twee verschillende adressen in Tzum. Sylvia
bleef in Pingjum; een koerier onderhield de
contacten tussen de ouders en hun dochter. Het
echtpaar werd om verschillende redenen een
steeds grotere belasting. William en Hanna
werden steeds moeilijker in de omgang,
veroorzaakt door de langdurige eenzame
opsluiting en tegen de afspraken in vertoonden
zij zich geregeld op straat. Dat bracht het verzet
in gevaar. Er werd een brief van Herz
onderschept die was gericht aan de in Franeker
gestationeerde Ortskommandant, waarin hij de
namen vermeldde van een aantal belangrijke
verzetsmensen. Op grond daarvan werd het
noodzakelijk geacht om het paar te liquideren en
dat is ook gebeurd. Beiden werden op 3 februari
1944 op de gemeentelijke begraafplaats in
Sneek begraven. Dochter Sylvia, die in eerste
instantie naar Israël en daarna naar de
Verenigde Staten vertrok, heeft dat nooit
geweten. Aan haar is altijd verteld dat haar
ouders door de Duitsers waren gedood. Zij liet in
1958 een grafsteen plaatsen met het opschrift:
“Beide onbarmhartig door de Nazi's, op weg naar
Westerbork doodgeschoten wegens hun
Israëlitisch geloof.” Hun dochter - Sylvia Minna
Herz - die de oorlog dus overleefde, trouwde met
Raphael Zaphir en overleed in het jaar 2000.
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Langestraat 34

Hier woonde
ESTER KOPEL-RIEGER
vermoord in AUSCHWITZ
op 11-02-1944
42 jaar oud

Ester Kopel-Rieger werd geboren op 17 mei
1901 in Gorlice, Polen. Waarschijnlijk was zij
gescheiden van Leo Kopel. Zij was stateloos en
werkzaam als huishoudster bij de familie M. van
Raalte op Langstraat 34. Na aanmelding bij de
politie op 5 februari 1942 kreeg zij toestemming
om te werken als huishoudster. Dit blijkt uit een
handgeschreven briefkaart van Ester KopelRieger (gespeld Copel) aan de hoofdinspecteur
van politie te Almelo met de mededeling dat zij,
na verkregen vergunning, is verhuisd vanuit
Almelo naar het adres Langestraat 34 te
Amersfoort. In augustus 1942 werd zij
opgeroepen voor de werkverschaffing in
Duitsland. Huisarts M. Kamerling had voor haar
een doktersattest geschreven wegens
hartklachten, maar dat mocht niet baten.
Zij werd op 27 januari 1944 opgepakt en
overgebracht naar Kamp Westerbork.
Op 8 februari 1944 werd Ester - met transport
nummer 86 - naar Auschwitz gedeporteerd, waar
zij op 11 februari 1944 werd vermoord.

Voor deze tweeënveertig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 16 maart 2016.
Het was de vijfde serie steenleggingen in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort nog meer dan driehonderddertig 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.

