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Opdat we hen niet vergeten: 

Salomon Joseph Vromen (47 jaar), omgebracht 31 januari 1943 in  

Midden Europa 

Mietje Vromen-Kannewasser (49 jaar), omgebracht 5 november 1942 in 

Auschwitz 

Jansje Josephine Vromen (17 jaar), omgebracht 5 november 1942 in Auschwitz 

Sander Vromen (15 jaar), omgebracht 5 november 1942 in  

Auschwitz 

 

 

Bierstraat 2 Lochem 

mailto:info@stolpersteinelochem.nl


Op 20 april 2021, een jaar na 75 jaar bevrijding van Lochem, worden in 

het bijzijn van nabestaanden en genodigden bij dit pand vier Stolpersteine 

gelegd.  

Tijdens de oorlog van 1940-1945 woonde hier het gezin Vromen , 

bestaande uit Salomon Joseph Vromen (47 jaar), Mietje Vromen-

Kannewasser (49 jaar), Jansje Josephine Vromen (17 jaar) en Sander 

Vromen (15 jaar).  

Vanaf 1750 heeft er in de stad Lochem een familie Vromen gewoond. Tot 

in 1967, toen de laatste Vromens Lochem verlieten. Op de Joodse 

begraafplaats zijn diverse leden van de familie begraven.  

 Tot in 1942 woonde Salomon met zijn gezin in het huis met de trapgevel 

uit 1638. In het pand was gevestigd een winkel in manufacturen, hoeden 

en beddengoed.  Enkele leden van de familie Vromen, waaronder zoon  

Yoni en dochter Avital van Bert Vromen (een neef van Salomon Joseph), 

zijn vandaag bij ons aanwezig en zullen betrokken zijn bij de steenlegging.   

De moeder van Salomon, Josephine Vromen-Cohen (79 jaar) woonde in 

bij Salomon Heilbronn op Nieuweweg 6 in Lochem.  Voor de vijf bewoners 

van dat huis, ook allen vermoord, worden vandaag eveneens 

Stolpersteine gelegd.     

Mevrouw Lenie Brinkman, nu 92 jaar oud, was bevriend met Sander 

Vromen. Zij zal een Stolperstein leggen voor Sander, met wie zij bevriend 

was.   

Zij kwam in de veertiger jaren regelmatig bij de familie over de vloer. ’s-

Morgens bracht zij Sander Vromen altijd naar de bushalte op de 

Tramstraat. Sander mocht namelijk niet meer naar de Joodse school in 

Lochem en ging per openbaar vervoer naar de Joodse school in Deventer.  

Op een morgen begin november 1942  trof Lientje (zoals zij vroeger 

genoemd werd)  Sander niet meer thuis. Hij bleek die nacht met vader, 

moeder en zus “…als beesten op een open vrachtwagen” te zijn gesmeten 

en weggevoerd .  

De moeder van Lientje werkte bij de familie Vromen als huishoudelijke 

hulp. Het toeval wil, dat Lientje in 1946 met haar ouders in het pand 

kwam te wonen en vanuit Bierstraat 2 in 1955 is getrouwd. 

Na de oorlog kwam het pand in handen van de gemeente. Het is een 

bibliotheek geweest en raadszaal voor de gemeenteraad. In 2014 werd 

het eigendom van Dirk en Anneke Scholten, de eigenaren van Eetcafé 

Scholten op de Bierstraat 4. Zij stichtten er een restaurant in genaamd ’t 

Olde Raedthuys. Eerder was dit pand begonnen als Richterhuis, huis van 

de Lochemse rechtspraak. Ook heeft het gefungeerd als huis van lening, 

ook wel het huis van de Spaarbank genoemd.  

Anneke en Dirk zullen eveneens een bijdrage leveren aan de steenlegging 

nabij hun restaurant, net als Yoni Vromen en zijn zus Avital Laibowitz, 

beiden kinderen van Bert Vromen.   

 

Lochem, 20 april 2021 

 
 
 

Bronnen: www.joods monument.nl; 
Joods Lochem: Und die Musik spielt weiter, 
Bert Vromen 3 december 2014 Facebook Twitter; 
Interview met Lientje Brinkman, 27 februari 2020. 
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