Randenbroekerweg 8

hier woonde
THEODORUS HERMSEN
vermoord in NEUENGAMME
op 18-04-1945
23 jaar oud

Theodorus Hermsen werd geboren op 1 april
1922 in Amersfoort. Hij was ambtenaar op het
Gewestelijk Arbeidsbureau en vervalste
zogenaamde Ausweisen. Toen deze activiteiten
in de gaten begonnen te lopen, moest hij eind
1944 onderduiken op boerderij ‘Het Kwade Gat’
van boer Burgsteden in Achterveld. Op 29
december 1944 reed een Duitse vrachtwagen,
beladen met een aantal gevangenen het erf op.
Een Duitser sprong van de wagen en begon met
zijn geweerkolf op de deur te bonken. Toen
Burgsteden open deed werd hij zonder pardon
doodgeschoten. Zijn zoon Jan, die toesnelde
met een greep in zijn hand, werd eveneens ter
plekke doodgeschoten. Hermsen werd
gevangengenomen en weggevoerd naar
Wöbbelin. Hij overleed op 18 april 1945 in Kamp
Reiherhorst, bij Ludwigslust, een buitenkamp
van Wöbbelin en Neuengamme. Zijn
kampnummer was 70944.

Randenbroekerweg 77

hier woonde
GERARDUS WILHELMUS
JOHANNES JORDENSE
geëxecuteerd in VUGHT
op 04-09-1944
33 jaar oud

Gerardus Wilhelmus Johannes Jordense werd
geboren op 1 juli 1911 in Amersfoort. Hij was
gehuwd en werkte als assistent-rechercheur bij
de NS. Gerardus werd gearresteerd op de plek
waar hij was ondergedoken. De politie kwam bij
zijn onderduikadres binnen met de smoes dat ze
een boodschap hadden van zijn vrouw. Hij werd
weggevoerd naar Kamp Vught en daar op 4
september 1944 geëxecuteerd bij de executies
“Vught voor D -Day”.
Bron: -Sterbebuch- Amersfoort 1940-1945, blz. 125-126

Door Frankrijk werd aan hem postuum een
oorkonde verleend voor zijn edelmoedige
gedrag bij hulp aan gevangenen, gedeporteerden en ontsnapte krijgsgevangen. De oorkonde
werd uitgegeven op 7 november 1947 en
persoonlijk ondertekend door generaal De
Gaulle.
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Heiligenbergerweg 107

hier woonde
ARRIS BRONK
vermoord in SACHSENHAUSEN
op 28-02-1945
56 jaar oud

Arris Bronk werd geboren op 23 februari 1889 in
Amersfoort en was gehuwd met Antje BronkSchouw. Hij was fabrikant van bakkerijgrondstoffen. In het verzet was hij aangesloten
bij de groep van de zonen van dominee Rijper
en verzorgde hij bonkaarten voor ambtenaren
van de NS, onder de schuilnaam “De Wit”. Bij
zijn arrestatie op 22 april 1944, werden exemplaren van het illegale blad Trouw aangetroffen,
waardoor hij en zijn vrouw werden opgepakt en
gevangengezet in kamp Amersfoort. Vandaar
werden zij over-gebracht naar Kamp Vught. Zijn
vrouw werd daar later vrijgelaten, maar Arris
werd op transport gesteld naar Kamp Sachsenhausen en werd daar op 28 februari 1945
vermoord. Er werd daar een gedenksteen
geplaatst en een museum ingericht.

Bisschopsweg 188

hier woonde
LOUIS BOUWMAN
vermoord in SOBIBOR
op 09-07-1943
31 jaar oud

Louis Bouwman werd geboren op 17 februari
1912 in Utrecht. Hij was gehuwd met Etty van
Tijn en kantoorbediende van beroep. Nadat hij
was opgepakt is hij weggevoerd op 30 april 1943
naar Kamp Vught. Daar kreeg hij op 31 mei
1943 opdracht om te vertrekken naar Moerdijk,
waar hij werd verplicht zeer zware arbeid te
verrichten. Vervolgens werd hij op 3 juli 1943
overgebracht naar Kamp Westerbork.
Met transport nummer 70 (totaal 2417 personen)
werd hij op 6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd. Daar werd hij op 9 juli 1943 vermoord.
Door de familie van Tijn - Hof 29a - werd een
advertentie in de krant geplaatst met de oproep
dat Etty Bouwman-van Tijn op zoek was naar
haar vermiste man.
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Vlijtstraat 11 - voorheen Blekersstraat 30

hier herdenken we
GERARD VAN DONKELAAR
vermoord in NEUENGAMME
op 24-03-1945
23 jaar oud

Gerard van Donkelaar werd geboren op 26
januari 1922 in Amersfoort. Hij was de zesde in
een gezin van zeven kinderen, vijf jongens en 2
meisjes. Het was een warm Gereformeerd gezin
waar in de kleine behuizing aan de toenmalige
Bleekersstraat 30 (bestaat niet meer, dat is nu
Vlijtstraat 11) ook nog plaats was voor een
verschoppeling uit de buurt. Naast Gerard, die
timmerman was van beroep, zijn ook de andere
twee nog thuis wonende jongens door de
bezetter afgevoerd en nooit meer teruggekomen.
Gerard is op bevel van de bezetter samen met
zijn jongste broer Aart Melis een periode in
Duitsland gaan werken om hun ouders niet in de
problemen te brengen. De oudere broer Jo was
vrijgesteld wegens zijn zwakke gezondheid. De
twee broers wilden na een periode verlof niet
meer terug naar Duitsland en doken onder. Bij
een razzia werden de drie broers gearresteerd
en via kamp Amersfoort afgevoerd naar
Duitsland. In de Amersfoortse wijk Rustenburg is
een straat naar Gerard van Donkelaar vernoemd
vanwege zijn verzetswerk. Voor de familie is dit
een eerbetoon aan de drie gebroeders en ook bij
deze herdenkingssteen zal dat door de familie
als zodanig worden ervaren.
Gerard van Donkelaar is overleden op 24 maart
1945 tijdens het transport naar Neuengamme.
Ook zijn 2 broers, Johannes en Aart Melis van
Donkelaar zijn omgekomen in de buurt van
Neuengamme.
Stadsring 151 - Voorheen Kleine Nachtegaalstraat 28

hier herdenken we
HIJMAN DE VRIES
vermoord in AUSCHWITZ
op 14-09-1942
62 jaar oud

Hijman werd geboren op 29 juni 1880 te
Amersfoort. Hij was weduwnaar en zonder
beroep. Hij kreeg bevel op 21 augustus 1942
naar Amsterdam te vertrekken, maar hij dook
onder op de Veluwe. Al na enkele weken werd
hij in Uddel opgepakt, hoewel hij geen ster
droeg. Hijman werd teruggebracht naar
Amersfoort en vandaar op 10 september 1942
door de marechaussees afgevoerd naar Kamp
Westerbork. De volgende dag, – 11 september
1942 - werd hij met transport nummer 18 naar
Auschwitz gedeporteerd. Daar werd hij op 14
september 1942 vermoord.
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Voor deze zes personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 26 september 2016.
Het was de zevende serie steenleggingen in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort nog rond de tweehonderdnegentig 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.

