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Opdat wij hen niet vergeten 

 
 

 

Salomon Heilbronn (50 jaar), omgebracht op  

28 februari 1943 in Auschwitz 

 

Helena Johanna Rosali Heilbronn-Menco (42 jaar),  

omgebracht op 21 april 1942 in Auschwitz 

 

Bertha Jenny Heilbronn (16 jaar), omgebracht op  

22 oktober 1942 In Auschwitz 

 

Sara Roos-Meijers (80 jaar), omgebracht op  

30 april 1943 in kamp Vught 

 

Josephine Vromen-Cohen (79 jaar), omgebracht op  

20 mei 1943 in kamp Westerbork 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuweweg 6 in Lochem 



 
Op Nieuweweg 6 in Lochem, een van de drie geschakelde woningen op de 

hoek van de Nieuweweg en de Graaf Ottoweg, woonde het gezin 

Heilbronn: Salomon (50 jaar), geboren in Anholt Duitsland, niet ver van de 

Achterhoek, zijn vrouw, Helena Heilbronn-Menco (42 jaar) afkomstig uit 

Winterswijk en dochter Bertha (16 jaar). Zij was vernoemd naar haar oma 

van vaders zijde en geboren in Lochem. De drie woningen op rij zijn 

afgebroken en bestaan niet meer.   

 

De ouders van Salomon, Simon Heilbronn (84 jaar) en Bertha Heilbronn-

Cussel (85) woonden aan Dr. Rivestraat 21 (pand bestaat ook niet meer). 

Beiden zijn op hoge leeftijd omgebracht, de een in Sobibor en de ander in 

kamp Vught. Behalve Salomon hadden zij nog twee zonen en een dochter, 

die alle drie omgebracht zijn in Auschwitz, net als Salomon, Helena en 

Bertha jr.   

 

Bij het gezin Heilbronn woonden twee oudere weduwes in: Sara Roos-

Meijers (80 jaar) en Josephine Vromen-Cohen (79 jaar). Sara was de 

moeder van Samuel Roos (slager), die op Markt 9 te Lochem woonde. 

Vandaag worden voor het gezin Roos van de Markt ook Stolpersteine 

gelegd. 

Behalve Samuel had Sara nog twee kinderen, een zoon en dochter. Beiden 

zijn eveneens in een vernietigingskamp omgebracht.  

 

Josephine was de moeder van Salomon Vromen, die in het pand woonde 

dat nu restaurant ’t Olde Raedthuys is, en waar ook vandaag Stolpersteine 

worden gelegd.  Josephine had drie kinderen: Salomon, Mozes en Cato.   

Mozes woonde in Voorburg en is omgebracht in Mauthausen.  

Cato Leverpoll-Vromen, haar man Izaäk Leverpoll en hun dochter Jannetje 

woonden aan Brouwhuissteeg 1 in Lochem. Het hele gezin werd 

vermoord in Sobibor.  

 

Waarom Sara en Josephine inwoonden bij het gezin Heilbronn, is niet 

bekend.  

Veel meer valt over de bewoners van het pand niet te vertellen. De 

woning werd op 5 november 1943 verkocht door de tussenkomst van de 

Niederländische Grundstücksverwaltung voor het luttele bedrag van 2500 

gulden. Momenteel wordt er in de gemeente een onderzoek gedaan naar 

de frauduleuze praktijken van opkoping, die plaatsvonden bij 28 panden. 

Voor Salomon Heilbronn gold dat niet alleen voor zijn woning aan de 

Nieuweweg, ook aan de Blauwe Torenstraat 35/37 bezat hij een woning, 

die in gedwongen verkoop 1500 gulden opbracht.  

 

  

 
 

Plaquette aan de voormalige synagoge op de Westerwal in Lochem.     


