Utrechtseweg bij Koningin Beatrixplantsoen.
Hier was Rijksopvoedingsgesticht (ROG) Amersfoort gevestigd. - Voorheen - Utrechtseweg 247

Het gebouw werd in 1880 ontworpen door W.C. Metzelaar. De eerste directeur was J. Visser, die
aanvankelijk hervormd predikant was, maar vanaf 1908 directeur van de Tuchtschool in Velsen.
Jongens die op de een of andere wijze met justitie in aanraking kwamen, probeerde men met
straffe hand weer op ‘het rechte pad’ te brengen. Aanvankelijk waren de jongens gekleed in
grofgrijze jasjes en droegen uniformpetten met een koperen ROG-embleem.
Maar in de loop der jaren werd het regime wat minder streng. Er werd naar gestreefd dat de
pupillen weer konden terugkeren in de maatschappij, zonder de belangen van hun medemens te
schaden. In 1988 werd de inrichting gesloten. Daarna deed het gebouw nog enige tijd dienst als
huis van bewaring en ook nog als opvangcentrum voor asielzoekers.
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Hier herdenken wij
NATHAN LETTERIE
vermoord in
AUSCHWITZ
op 30-09-1942
21 jaar oud

Nathan Letterie werd geboren op 23 augustus 1921
in ’s Gravenhage. Hij was ongehuwd en kleermaker
van beroep. Hij verbleef in Amersfoort voor
heropvoeding in het Rijksopvoedingsgesticht. Op 19
augustus 1942 werd hij 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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hier herdenken wij
JOSEPH SWAALEP
vermoord in
MIDDEN-EUROPA
op 31-03-1944
21 jaar oud

Joseph Swaalep werd geboren op 14 september 1922
in Amsterdam. Hij was ongehuwd en leerling-bakker
van beroep. Hij verbleef in Amersfoort voor
heropvoeding in het Rijksopvoedingsgesticht. Op 19
augustus 1942 werd hij opgepakt en weggevoerd
naar Kamp Westerbork en vermoedelijk op 4
september 1942 met transport nummer 16 naar
Auschwitz gedeporteerd. Pas op 31 maart 1944 werd
hij ergens in Midden-Europa vermoord.
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hier herdenken wij
ARON VAN KLOETEN
vermoord in
AUSCHWITZ
op 30-09-1942
19 jaar oud

Aron van Kloeten werd geboren op 28 april 1923 in
Rotterdam. Hij was ongehuwd en zonder beroep. Hij
verbleef in Amersfoort voor heropvoeding in het
Rijksopvoedingsgesticht. Op 10 augustus 1942 werd
hij 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.
Utrechtseweg 252 (plaatsing steen bij Kapel Zon en Schild)

hier herdenken wij
GERRIT JAN DOORNINK
gefusilleerd in
LEUSDEN
op 08-04-1943
50 jaar oud

Gerrit Jan Doornink werd geboren op 7 maart 1893 in
Deventer. Hij leerde in 1939 zijn vrouw Martina Maria
Hoogenraad kennen en huwde met haar en hebben
een zoon gekregen. Van beroep was hij bouwkundige.
Na zijn opleiding heeft hij staalcontructies en
gebouwen ontworpen in Nederland en Nederlands
Indië. Bij de mobilisatie in 1939 werd hij bij het 19e
Regiment Infanterie geplaatst in Twello. Daarna werd
hij op 1 februari 1940 als Reserve Majoor overgeplaatst naar Soesterberg ter verdediging van het
vliegveld. Gerrit Jan was op diverse manieren
betrokken bij het verzet. Na zijn arrestatie op 30
september 1941 werd hij als één van de 307
verzetslieden van de Ordedienst (OD) gevangen gezet
in het Oranjehotel in Scheveningen. Vandaar is hij op
10 januari 1942 naar Kamp Amersfoort overgebracht
waar hij heel slecht behandeld is. Zijn kampnummer
was 425 en gedurende zijn verblijf aldaar kwam hij in
aanmerking voor extra voeding vanaf september 1942
tot en met november 1942. Door de verbouwing van
het Kamp Amersfoort heeft hij nog in Kamp Vught
gezeten en vervolgens op 23 maart 1943 naar de
strafgevangenis in Utrecht overgebracht. Vanuit
Utrecht is hij op 8 april 1943 gefusilleerd samen met
nog zes mensen op de Leusderheide. Zijn vrouw heeft,
na opgraving, daar zijn lichaam geïdentificeerd. Hij is
in Diepenveen begraven.
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hier was opgenomen
FRITZ KIRSCHSTEIN
vermoord in
SOBIBOR
op 09-07-1943
54 jaar oud

Fritz Kirschstein werd geboren op 11 maart 1889 in
Berlijn. Hij was een zoon van Albert en Agnes
Kirschstein en gehuwd met Irma Schwarz (vermoord
in Sobibor op 11 juni 1943). Zij kregen twee dochters:
Dorothea Meta en Ilse Johanna. Dorothea Meta is al
in 1938 naar Uruguay geëmigreerd. Ilse Johanna
heeft de concentratiekampen overleefd en is in 1946
ook naar Uruguay geëmigreerd. Fritz woonde voor de
oorlog in de Lietzenburgerstraße 39 in Berlijn. De
dreiging en vervolging in Duitsland brachten hem
ertoe met zijn gezin naar Nederland te vluchten. Zij
woonden - tezamen met nog andere huisgenoten - in
Pension Wertheim aan het Raphaëlplein 36 hs in
Amsterdam. Alles heeft hem waarschijnlijk dusdanig
aangegrepen dat hij moest worden opgenomen in
locatie Hebron, Zon & Schild wat deel uitmaakt van
wat nu is GGz Centraal. Er is niet bekend waarheen
hij is weggevoerd. Zijn naam komt niet voor in de
archieven van Kamp Westerbork, maar wel op de
lijsten van Yad Vashem in Jeruzalem. Daarnaast is zijn
naam op een opgave aan de gemeente Amersfoort
teruggevonden, als patiënt in Hebron, in Archief
Eemland. Fritz werd vermoord op 9 juli 1943 in
Sobibor.
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Voor deze vijf personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 25 oktober 2017.
Het was de dertiende serie steenleggingen in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort voor nog ongeveer 160 mensen, 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.

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.
Comité van Aanbeveling
Rolf van As voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort
drs. Lydia Edelkoort-van der Vlerk stafmedewerker educatie Museum Flehite Amersfoort
drs. Hans S. Joosten oud-voorzitter Joodse Gemeente Amersfoort
ds. Alke Liebich predikant Johanneskerk Amersfoort
ing. Willemien Meershoek directeur Kamp Amersfoort
mr. Aart Veldhuizen notaris te Amersfoort
drs.Frans Zwarts vice-voorzitter Katholieke Raad Kerk en Jodendom (KRI)

25 oktober 2017 13e steenlegging.

