Rubensstraat 59

hier woonde
HENDRIK KOLKMAN
vermoord in KAMP AMERSFOORT
op 24-11-1944
37 jaar oud

Hendrik Kolkman, werd geboren 4 oktober 1907
in Utrecht. Hij was gehuwd met Evertje Jekel. Hij
woonde bij het uitbreken van de oorlog in mei
1940 met echtgenote en 2 dochters, (geb.
augustus 1937 en december 1939) in de Van
Oldenbarneveltlaan en was aannemer. De
bezetter vorderde het huis, waarna het gezin
verhuisde naar de Rubensstraat nr. 59, waar in
november 1942 de derde dochter werd geboren.
Al snel na het begin van de bezetting werd hij,
onder andere door zijn broer Wout betrokken bij
het verzet. In augustus 1940 had hij al een groep
van 10 man geformeerd, waaraan hij leiding gaf.
Hij was betrokken bij de L.O. (Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers); hij en
zijn gezin hebben ook zelf onderduikers
gehuisvest.
Voorts was hij betrokken bij de N.S.F. (Nationaal
Steun Fonds, ook wel “de financier van het
verzet” genoemd. Zowel voor de L.O. als voor
het N.S.F.) hield hij zich bezig met het inzamelen
van oa. geld, bonkaarten, persoonsbewijzen en
zegels en bovendien met de distributie daarvan
onder diegenen die daarvoor in aanmerking
kwamen.
Hij was lid van de O.D. (Orde Dienst), de
voorloper van de latere B.S. (Binnenlandse
Strijdkrachten), waarbij hij Sectie Commandant
was.
Een ander aspect van zijn activiteiten, dat hem
uiteindelijk door verraad fataal werd, was het
verzamelen, vervoer, opslag en verdelen van
wapens.
Daarnaast deed hij inlichtingenwerk en pleegde
sabotages. Ook was hij betrokken bij het
opzetten van een alarmpost Vermeerkwartier.
Op 23 november 1944 kreeg hij een tip, dat er
verraad was gepleegd (naar later bleek door Rolf
Bell, een in het verzet geïnfiltreerde verrader:
een uitstekend Nederlands en Engels sprekende
Duitser).
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Naar aanleiding daarvan ging hij naar het huis
van de politieagent Klaas de Graaf om hem te
waarschuwen en de daar opgeslagen wapens
weg te halen. Bij het huis aangekomen bleek dat
onder leiding van de NSB-politiechef Van
Asperen, De Graaf en andere aanwezigen al
gearresteerd waren en de SD bezig was met een
huiszoeking: hij werd dan ook onmiddellijk
gearresteerd.
Nadat de huiszoeking daar gereed was is hij
naar zijn huis in de Rubensstraat gebracht, waar
ook huiszoeking is verricht en waarbij
vermoedelijk wapens zijn gevonden. Vervolgens
is hij door 4 man te voet weggevoerd naar Kamp
Amersfoort.
Daar is hij ondervraagd en mishandeld, maar hij
heeft gezwegen. Vervolgens is hij met schoten
om het leven gebracht. Inmiddels was het 24
november 1944.
Zijn stoffelijk overschot is een paar dagen later in
een graf gelegd, waar ook de lichamen van op
die dag gefusilleerden zijn begraven.
Op 28 augustus 1945 werd Hendrik Kolkman
herbegraven op Rusthof aan de Dodeweg in
Leusden.
Zie ook Verraad Rolf Bell, K. de Graaf, geboren
5-5-1920, agent van politie, gefusilleerd 25-121944 te Purmerend, verboden wapenbezit. Hij
woonde: op Stort Zuid 65. Ook Hendrik Kolkman.
Rubensstraat 59 hoorde bij die verzetsgroep.
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Rubensstraat 25

hier woonde
CAROLINA BOAS-COHEN
vermoord in AUSCHWITZ
op 22-10-1943
62 jaar oud

Carolina Boas-Cohen werd geboren op 1 januari
1881 in Amsterdam. In 1908 is zij gehuwd met
Samuel Benedictus Boas, een kantoorbediende,
geboren in Tiel in 1884. Ze woonden op de
Hendrik van Viandenstraat 12 in Amersfoort,
waar Samuel lid was van de Gemeenteraad en
voorzitter van de Nederlands Israëlitische
Gemeente. Hij was ook actief in verscheidene
lokale en landelijke sociale organisaties. Op 47jarige leeftijd is hij overleden in 1932. Carolina
was zelf betrokken bij het opzetten van de
Joodse Boschkolonie, een herstellingsoord voor
Joodse kinderen in Den Dolder, en zette zich
hevig in voor het ondersteunen van de Joodse
Invalide in Amsterdam. Daartoe gedwongen,
vertrok zij vanuit Amersfoort naar Amsterdam.
Op haar laatste adres - Scheldeplein 16 - werd
zij op 21 september 1943 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met
transport nummer 79 werd zij op 19 oktober
1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar
vermoord op 22 oktober 1943.

Rubensstraat 25

hier woonde
BENEDICTUS BOAS
vermoord in AUSCHWITZ
op 31-12-1944
35 jaar oud

Benedictus Boas, de zoon van Samuel en
Carolina Boas-Cohen werd geboren op 17 maart
1909 in Breda. Hij was gehuwd in 1940 met de
vroedvrouw Antoinette Cornelia Dijkstra en van
beroep assuradeur. Ze woonden op de
Rubensstraat 25, waar op 22 maart 1943 hun
dochter Antoinette Francisca (Ankie) geboren is.
Omdat hij gemengd gehuwd was, werd hij niet
als Jood gedeporteerd, maar als politieke
gevangene op 14 augustus 1944 opgepakt en
weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3
september 1944 werd hij, met transport nummer
100, naar Auschwitz gedeporteerd en daar in
december 1944 vermoord. Wij hebben zijn
overlijdensdatum op 31 december 1944 gesteld.
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Voor deze drie personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 23 november 2016.
Het was de negende serie steenleggingen in Amersfoort.
Er zullen in Amersfoort nog rond de tweehonderdzestig 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.

