Pauwstraat 32

hier woonde
LEO BERMANN
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
60 jaar oud

Leo Bermann, werd geboren op 5 mei 1882 in
Osann in Duitsland. Vanwege zijn vlucht uit
Duitsland was Leo stateloos. Hij was weduwnaar
van Franziska Kallmann. Op 4 februari 1943
werd Leo opgepakt en op transport gesteld naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 49
werd hij op 9 februari 1943 naar Auschwitz
gedeporteerd en daar op 12 februari 1943
vermoord. Zijn vrouw Franziska was al op 7
februari 1942, op 55 jarige leeftijd, overleden in
Amersfoort.
Pauwstraat 32

hier woonde
Alma Bermann
vermoord in Auschwitz
op 30-09-1942
24 jaar oud

Alma Bermann werd geboren op 8 april 1918 in
Osann in Duitsland. Zij was een ongehuwde
dochter van Leo Bermann en Franziska
Kallmann.
Vanwege hun vlucht uit Duitsland was zij, net als
haar ouders, stateloos. Op 20 augustus 1942
werd Alma opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Reeds een dag later, op 21
augustus 1942, werd zij met transport nummer
12 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 30 september 1942.
Bisschopsweg 160

hier woonde
Barend Deen
vermoord in Sobibor
op 09-04-1943
63 jaar oud

Barend Deen werd geboren op 9 februari 1880 in
Alkmaar. Barend Deen was een zoon van Isaac
Deen en Saartje de Jongh. In 1920 huwde hij
eerst met Esther Cohen. Na haar overlijden
huwde hij in 1934 met Grietje Bont. Grietje Bont
is op 22 november 1941 overleden. Barend werd
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken en op
zijn laatste adres aldaar, Retiefstraat 45, werd hij
op 3 april 1943 opgepakt en overgebracht naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 57
werd hij op 6 april 1943 gedeporteerd naar
Sobibor, waar hij op 9 april 1943 werd vermoord.
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Sint Radboudstraat 28

hier woonde
Samuel Bermann
vermoord in Auschwitz
op 05-02-1943
70 jaar oud

Samuel Bermann werd geboren op 28 april 1872
in Osann in Duitsland. Hij was gehuwd met
Gertrude Hirsch en vanwege hun vlucht uit
Duitsland stateloos. Op 29 januari 1943 werd hij
opgepakt en overgebracht naar Kamp
Westerbork. Vandaar werd Samuel op 2 februari
1943, samen met zijn vrouw, met transport
nummer 48 naar Auschwitz gedeporteerd en
daar op 5 februari 1943 vermoord.
Drie zonen Bermann overleefden de oorlog .
Friedrich is naar Frankrijk gevlucht en na de
oorlog teruggekeerd naar Saarland. Ludwig
vluchtte naar Zuid Afrika. Wanneer en waarheen
Walter vertrokken is, is mij niet bekend. Richard
Bermann, een zoon van Friedrich, is voorzitter
van de Joodse gemeente van Saarbrücken
geworden.
Sint Radboudstraat 28

hier woonde
Gertrude Bermann-Hirsch
vermoord in Auschwitz
op 05-02-1943
58 jaar oud

Gertrude Bermann-Hirsch werd geboren op 30
januari 1885 in Neumagen in Duitsland. Zij was
gehuwd met Samuel Bermann, en evenals haar
man stateloos. Op 27 januari 1943 werd zij
opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Vandaar werd Gertrude op 2
februari 1943, samen met haar man, met
transport nummer 48 naar Auschwitz
gedeporteerd en daar op 5 februari 1943
vermoord.
Sint Radboudstraat 28

hier woonde
Julius Bermann
vermoord in Auschwitz
op 30-09-1942
18 jaar oud

Julius Bermann werd geboren op 19 april 1924
in Ludweiler in Duitsland. Als vluchteling was hij
stateloos. Julius was ongehuwd en tekenaar van
beroep. Hij werd al op 19 augustus 1942 opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 12 werd hij op 21
augustus 1942 naar Auschwitz gedeporteerd en
daar op 30 september 1942 vermoord.
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Sint Ansfridusstraat 57

hier woonde
FRIEDRICH ZIELENZIGER
vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943
53 jaar oud

Friedrich Zielenziger werd geboren op 29 mei
1889 in Berlijn. Hij was gehuwd met Hedwig
Kohls en vanwege hun vlucht uit Duitsland
stateloos. Friedrich, werd samen met zijn vrouw,
op 16 maart 1943 opgepakt en overgebracht
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer
65 werd hij op 25 mei 1943 naar Sobibor
gedeporteerd en daar op 28 mei 1943, zijn
verjaardag, vermoord.
Sint Ansfridusstraat 57

hier woonde
HEDWIG ZIELENZIGER-KOHLS
vermoord in SOBIBOR
op 28-05-1943
50 jaar oud

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
Sint Ansfridusstraat 49

hier woonde
KAATJE COHEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 6-03-1944
35 jaar oud

Kaatje Cohen, ook wel Kitty genoemd, werd
geboren op 25 november 1908 in Loppersum. Zij
was ongehuwd en onderwijzeres van beroep. Op
8 februari 1944 werd Kaatje opgepakt en overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 89 werd zij op vrijdag 3 maart 1944
gedeporteerd naar Auschwitz en daar op 6 maart
1944 vermoord.

Herdenkingsstenen Amersfoort pagina 3

Sint Ansfridusstraat 19

hier woonde
HERMANUS JOANNES MARIE
PLOMP
vermoord in LINZ
op 01-09-1942
28 jaar oud

Hermanus Joannes Marie Plomp, werd geboren
op 18 juli 1914 in Den Haag. Van beroep was hij
verkoopchef. Hermanus was betrokken bij allerlei activiteiten binnen het verzet. Hij is opgepakt
en naar Duitse werkkampen weggevoerd. Hij is
daar overleden in het ziekenhuis van Linz op 1
september 1942 aan tyfus. Zijn naam staat
vermeld in: NS-Zwangsarbeit: der Standort Linz
der Reichswerke Hermann-Göring, Volume 1 By
Gabriella Hauch, Christian Gonsa, Michael John,
Josef Moser. De gevangenen Peter Melkert,
Hermann Plomp, Jan Lamphen en Petrus Hegh
overleden aan tyfus in het ziekenhuis in Linz,
blijkbaar omdat ze niet tijdig in het ziekenhuis
werden opgenomen. Dokter Kortschak werd
hiervoor in staat van beschuldiging gesteld, maar
hij werd vrijgesproken.
Zie: Raadsbesluit Amersfoort nr. 489 van 28
september 1976

Bernulfusstraat 3

hier woonde
NICOLAAS HERMANUS
BERGSTEIJN
gefusilleerd bij WOESTE HOEVE
op 08-03-1945
25 jaar oud

Nicolaas Hermanus Bergsteijn werd geboren op
4 oktober 1919 in Naarden. Hij werkte als
gemeenteambtenaar op de secretarie in
Woudenberg. Nico kwam in contact met de
verzetsman Theo Dobbe en werd in diens groep
opgenomen. Nico dook onder met 200 blanco
persoonsbewijzen en hield zich voor de
verzetsgroep bezig met het vervaardigen van
valse persoonsbewijzen. Hoe langer de oorlog
duurde hoe meer er behoefte ontstond aan die
bewijzen. Midden 1944 dook Nico onder in
Daarle en vervolgens in Vroomshoop. hier werd
hij op 10 februari 1945 door de SD gearresteerd
onder andere wegens overvallen op distributiekantoren. Bij een ontsnappingspoging werd hij
door kogels in zijn been getroffen. In Almelo
werd hij gevangen gehouden door de SD.
Op 8 maart 1945 werd hij bij Woeste Hoeve,
gemeente Apeldoorn, gefusilleerd als represaille
voor de aanslag op Rauter, het hoofd van de SS
in Nederland.
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Bernulfusstraat 35

hier woonde
HEIJMAN COHEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 28-09-1942
77 jaar oud

Heijman Cohen werd geboren op 6 februari 1865
in Amersfoort. Hij was gehuwd met Jannetje
Beem en van beroep kantoorbediende. Voordat
hij werd opgepakt heeft hij ook gewoond op
Bisschopsweg 160 in Amersfoort. Later werd hij
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Daar
verbleef hij aan de Waalstraat 54I. Op 24
september 1942 werd hij naar Kamp Westerbork
overgebracht en meteen de volgende dag, 25
september 1942, met transport nummer 22 naar
Auschwitz gedeporteerd, waar hij op 28
september 1942 werd vermoord, tegelijk met zijn
vrouw.
Bernulfusstraat 35

hier woonde
JANNETJE COHEN-BEEM
vermoord in AUSCHWITZ
op 28-09-1942
75 jaar oud

Jannetje Cohen-Beem werd geboren op 21
januari 1867 te Elburg. Zij was gehuwd met
Heijman Cohen. Het echtpaar werd gedwongen
naar Amsterdam te vertrekken. Daar verbleven
zij aan de Waalstraat 54I. Op 24 september 1942
werd zij, samen met haar man over-gebracht
naar Kamp Westerbork en de volgende dag, 25
september 1942, met transport nummer 22 naar
Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 28
september 1942 werd vermoord, tegelijk met
haar man.

Bekensteinselaan 42

hier woonde
JOSEPH COHEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 26-01-1943
65 jaar oud

Joseph Cohen werd geboren op 13 september
1877 in Brielle. Hij was gehuwd met Esther
Serlui en boekhouder van beroep. Onder dwang
vertrok hij samen met zijn vrouw naar
Amsterdam. Op hun laatste adres aldaar,
Nieuwe Amstellaan 6II,werden zij beiden op 21
januari 1943 opgepakt en overgebracht naar
Kamp Westerbork. Op 23 januari 1943 werd hij
met transport nummer 46 naar Auschwitz
gedeporteerd. Daar werd hij op 26 januari 1943
vermoord.
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Bekensteinselaan 42

hier woonde
ESTHER COHEN-SERLUI
vermoord in AUSCHWITZ
op 26-01-1943
60 jaar oud

Esther Cohen-Serlui werd geboren op 13
november 1882 in Amsterdam. Zij was gehuwd
met Joseph Cohen. Onder dwang vertrok zij
samen met haar man naar Amsterdam. Op hun
laatste adres in Amsterdam, Nieuwe Amstellaan 6II, werden zij beiden op 21 januari 1943
opgepakt en overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 23 januari 1943 werd zij met transport
nummer 46 naar Auschwitz gedeporteerd. Daar
werd ze op 26 januari 1943 vermoord.
Frederik van Blankenheymstraat 23

hier woonde
REGINE ESTHER BLITZ
vermoord in AUSCHWITZ
op 30-09-1942
40 jaar oud

Regine Esther Blitz werd geboren op 15
september 1902 in Antwerpen. Zij was kantoorbediende van beroep en bleef ongehuwd.
Regine was een dochter van Elias Blitz en
Esther Serlui. Zij werd op 20 augustus 1942
overgebracht naar Kamp Westerbork en met
transport nummer 12 al op 21 augustus 1942
gedeporteerd naar Auschwitz. Daar werd zij op
30 september 1942 vermoord.

Frederik van Blankenheymstraat 47

hier woonde
ANNA BENJAMIN-MEIJER
vermoord in SOBIBOR
op 23-07-1943
63 jaar oud

Anna Benjamin-Meijer werd geboren op 11 april
1880 in Maagdenburg in Duitsland. Zij was
gescheiden van de heer Menko en vanwege
haar vlucht vanuit Duitsland naar Amersfoort
werd Anna stateloos burger. Haar ex-man bleef
in Wuppertal wonen, werd opgepakt en weggevoerd naar het getto van Lodz. Daar is hij
overleden. Anna hertrouwde met Albert
Benjamin en zij kregen drie kinderen. Twee van
hun kinderen zijn in de dertiger jaren geëmigreerd en hebben de oorlog overleefd. Anna
werd op 14 april 1943, samen met haar dochter
Erika Jeanette Benjamin, opgepakt en overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport
nummer 72 (totaal 2209 personen) werd zij op
20 juli 1943 gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor en vermoord op 23 juli 1943.
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Frederik van Blankenheymstraat 47

hier woonde
ERIKA JEANETTE BENJAMIN
vermoord in SOBIBOR
op 23-07-1943
24 jaar oud

Erika Jeanette Benjamin werd geboren op 15
november 1918 in Barmen in Duitsland. Zij was
een ongehuwde dochter van Albert Benjamin en
Anna Meijer. Samen met haar moeder Anna
Benjamin-Meijer werd zij op 14 april 1943
opgepakt en overgebracht naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 72 (2209
personen) werd zij op 20 juli 1943 gedeporteerd
naar vernietigingskamp Sobibor en vermoord op
23 juli 1943.

Frederik van Blankenheymstraat 51

hier woonde
CLARA CATO
VAN SPIEGEL- HARTOG
vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943
76 jaar oud

Clara Cato van Spiegel- Hartog werd geboren op
30 januari 1867 in Borculo. Zij was de weduwe
van Izaak van Spiegel. Clara Cato werd op 5 mei
1943 opgepakt en overgebracht naar Kamp
Westerbork. Op 11 mei 1943 werd zij met
transport nummer 63 gedeporteerd naar Sobibor
en daar op 14 mei 1943 vermoord. Haar beide
dochters, Sophie en Eva, moesten gedwongen
naar Amsterdam verhuizen en vandaar werden
ze weggevoerd naar Kamp Westerbork.

Frederik van Blankenheymstraat 51

hier woonde
SOPHIE VAN SPIEGEL
vermoord in SOBIBOR
op 02-07-1943
52 jaar oud

Sophie van Spiegel werd geboren op 25 oktober
1890 in Amersfoort. Zij was ongehuwd en onderwijzeres van beroep. Sophie was een dochter
van Izaak van Spiegel en Clara Cato Hartog. Zij
werd gedwongen naar Amsterdam te vertrekken
en woonde op het adres Muiderschans 193.
Daar werd zij op 20 juni 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 69 werd zij op 29 juni 1943
gedeporteerd naar Sobibor.
Daar werd ze op 2 juli 1943 vermoord.
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Frederik van Blankenheymstraat 51

hier woonde
EVA VAN SPIEGEL
vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943
42 jaar oud

Eva van Spiegel werd geboren op 7 juni 1900 in
Amersfoort. Zij was ongehuwd en zonder
beroep. Eva was een dochter van Izaak van
Spiegel en Clara Hartog. Samen met haar zus
Sophie werd zij gedwongen te vertrekken naar
Amsterdam en woonde in verschillende huizen
aan de Muiderschans. Daar werd zij op 5 mei
1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp
Westerbork. Met transport nummer 63 werd zij
op 11 mei 1943 gedeporteerd naar Sobibor.
Daar werd zij op 14 mei 1943 vermoord.
Joannes van Dieststraat 13

hier woonde
JULES FRANK
vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943
57 jaar oud

Jules Frank werd geboren op 11 april 1886 in
Fijnaart. Hij was gehuwd met Flora van Beek. Hij
was slager van beroep en heel erg betrokken bij
de Joodse gemeenschap. Samen met zijn vrouw
werd hij gedwongen te vertrekken naar
Amsterdam. Daar kwamen zij aan op 15 april
1943 en werden vervoerd naar Asterdorp, een
getto in Amsterdam-Noord. Op 9 mei 1943 werd
hij vandaar opgepakt en overgebracht naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 63
werd hij op 11 mei 1943 gedeporteerd naar
Sobibor en vervolgens op 14 mei 1943, samen
met zijn vrouw, vermoord.
Joannes van Dieststraat 13

hier woonde
FLORA FRANK-VAN BEEK
vermoord in SOBIBOR
op 14-05-1943
64 jaar oud

Flora Frank- van Beek werd geboren op 8
september 1878 in Amersfoort. Zij was gehuwd
met Jules Frank. Samen met haar man werd zij
gedwongen te vertrekken naar Amsterdam. Daar
kwamen ze aan op 15 april 1943 en werden
vervoerd naar Asterdorp, een getto in
Amsterdam-Noord. Op 9 mei 1943 werd zij,
samen met haar man, opgepakt en overgebracht
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer
63 werd zij op 11 mei 1943 gedeporteerd naar
Sobibor en daar op 14 mei 1943 vermoord.
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Hendrik van Viandenstraat 24

hier woonde
ISAAC ENGELSMAN
vermoord in AUSCHWITZ
op 05-02-1943
73 jaar oud

Isaac Engelsman werd geboren op 22 maart
1869 in Kockengen. Hij was gescheiden van
Alida Kalf en oefende vanwege zijn leeftijd geen
beroep meer uit. Zoals zo velen, werd ook Isaac
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Op
zijn laatste adres aldaar, Amstellaan 177, werd
hij op 27 januari 1943 opgepakt en overgebracht
naar Kamp Westerbork. Met transport nummer
48 werd hij op 2 februari 1943 gedeporteerd naar
Auschwitz. Daar werd hij op 5 februari 1943
vermoord.
Hendrik van Viandenstraat 24

hier woonde
REBECCA VAN GELDER
vermoord in AUSCHWITZ
op 01-02-1943
64 jaar oud

Rebecca van Gelder werd geboren op 25
september 1878 in Dordrecht. Zij was ongehuwd
en werkte als hulp in de huishouding bij Isaac
Engelsman. Zij kwam uit een groot gezin en
woonde enige tijd in Keulen. Ook Rebecca werd
gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Op
haar laatste adres in Amsterdam, Amstellaan
177, werd zij op 19 januari 1943 opgepakt en
overgebracht naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 47 werd zij op 29 januari 1943
naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord
op 1 februari 1943.

Hendrik van Viandenstraat 20

hier woonde
BETJE MICHELS
vermoord in AUSCHWITZ
op 12-02-1943
65 jaar oud

Betje Michels werd geboren op 11 november
1877 in Amersfoort. Zij was ongehuwd en had
verder geen beroep. Betje werd gedwongen naar
Amsterdam te vertrekken en verbleef op het
adres Muiderschans 139. Daar werd zij op 3
februari 1943 opgepakt en overgebracht naar
Kamp Westerbork. Met transport nummer 49
werd zij op 9 februari 1943 gedeporteerd naar
Auschwitz, waar zij op 12 februari 1943 werd
vermoord.
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Hendrik van Viandenstraat 16

hier woonde
ABRAHAM DE LIEVER
vermoord in AUSCHWITZ
op 06-09-1944
56 jaar oud

Abraham de Liever werd geboren op 14 maart
1888 in Nijkerk. Hij was gehuwd met Grietje
Beetz en was koopman van beroep. Op hun
onderduikadres in de Achterhoek bij Zelhem
werden zij op 16 augustus 1944 opgepakt en op
transport gesteld naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 100 (het op twee na laatste
transport) werd hij op 3 september 1944
gedeporteerd naar Auschwitz en daar op 6
september 1944 vermoord.

Hendrik van Viandenstraat 16

hier woonde
GRIETJE DE LIEVER-BEETZ
vermoord in AUSCHWITZ
op 06-09-1944
56 jaar oud

Grietje de Liever-Beetz werd geboren op 8 mei
1888 in Amsterdam. Zij was gehuwd met
Abraham de Liever. Op 16 augustus 1944 werd
Grietje, samen met haar man, opgepakt en op
transport gesteld naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 100 werd zij op 3 september
1944 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 6 september 1944.
Hendrik van Viandenstraat 8

hier woonde
ALIJDA COHEN-VAN BEEK
vermoord in AUSCHWITZ
op 10-09-1942
62 jaar oud

Alijda Cohen-van Beek werd geboren op 23 juli
1880 in Amersfoort op het adres Langestraat 45.
Zij was de weduwe van slager Abraham Cohen.
Alijda werd gedwongen te vertrekken naar
Amsterdam. Vanaf haar laatste adres aldaar,
Westeinde 21, werd zij op 5 september 1942
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 17 werd zij op 7 september
1942 naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd
zij op 10 september 1942 vermoord. Eén van
haar kinderen heeft de oorlog overleefd. Alijda
was de zus van Flora Frank-van Beek, de vrouw
van Jules Frank uit de Johannes van Dieststraat
13.
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Herdenkingsstenen Amersfoort

Voor deze negenentwintig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 28 september 2016.
Het was de achtste serie steenlegging in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort nog rond de 270 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.

