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Beste lezeres en lezer,
Ook in het 30ste nummer van ons blad staat onze ‘plek’ op het 
omslag. Het woord ‘plek’ is hier een hommage aan de kunstenaar 
Armando. Hij vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag in Amersfoort, 
de stad waar hij zijn kunstenaarsschap gemunt heeft. Hij maakte met 
Hans Verhagen en Maud Keus over Kamp Amersfoort in 1978 de 
avondvullende VPRO-documentaire ‘Geschiedenis van een Plek’. De 
plaats waar iets vreselijk gebeurd was, werd een rode draad in zijn 
werk. Het begrip ‘schuldig landschap’ kwam er, dankzij zijn werk, zijn 
schilderijen, boeken en zelfs het televisieprogramma ‘Herenleed’ met 
Cherry Duijns, een machtspel op onbestemde plekken in de natuur. 
In de kunstgeschiedenis is het inmiddels een vast begrip geworden: 
‘schuldig landschap’.

Het project ‘conserveren en visualiseren’, dat door de eerste directeur 
Cees Biezeveld werd gestart, wordt nu uitgevoerd, met grote dank 
aan de subsidiënten. De poort die toegang biedt tot de terreinen 
van KLPD en politie Utrecht, wordt op de lijst van Rijksmonumenten 
geplaatst. Deze was al in de oorlog dé poort van het kamp. Nieuwe 
informatie over de wijze waarop de omgeving van het kamp gebruikt 
werd, komt ook aan de orde. U leest herinneringen, die zo beteke-
nisvol zijn in de details. Het vierluik van de ervaringen van Peter van 
Toor in Duitse gevangenschap wordt in dit nummer afgesloten, met 
zeer veel dank aan hem voor het delen van zijn verhaal met ons allen.

Aandacht wordt besteed aan diverse publieksactiviteiten van Kamp 
Amersfoort en collega-instellingen. Ook internationale contacten 
en herdenkingen komen aan bod. In het educatiebeleid van onze 
stichting is een duurzame verbinding met de kampen, de andere 
plekken dus waarheen gevangenen getransporteerd zijn, van groot 
belang voor nu en de toekomst. Het thema van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei in 2010 ‘de oorlog wereldwijd’ sluit aan bij de werkelijk-
heid van toen. Hoevele miljoenen mensen werden over duizenden 
kilometer getransporteerd? Het is opmerkelijk hoezeer de aandacht 
voor programma’s op dit terrein groeit. Bij de herdenking van Putten 
op 2 oktober jl. waren vertegenwoordigers van dorpen die vergelijk-
bare terreur hadden ondergaan, in Noorwegen, Frankrijk (Oradour) 
en Tsjechoslowakije (Lidice), aanwezig. Het thema sluit aan bij de 
werkelijkheid van nu. Over het thema Respect gaf publiciste Marcia 
Luyten een klinkend betoog over verschillen en overeenkomsten in 
Europa en Afrika. 

In dit nummer treft u impressies aan van bijeenkomsten waar verte-
genwoordigers van Kamp Amersfoort aanwezig waren. Het gaat om 
herdenkingen op plaatsen waarmee een directe relatie ligt met Kamp 
Amersfoort. 

Bijzonder was de slotbijeenkomst in Apeldoorn van de vereniging 
Expogé. De heren Gerrit Kleinveld en Jan Oskam, verzetsmensen en 
pleitbezorgers van het allereerste uur voor het Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort, waren de eerste bestuurders van onze stichting. 
In het eerste artikel in dit nummer wordt hun inspanning, en die van 
hun navolgers belicht. Beter dan zij dat doen, kunnen mensen van nu 
dit niet toelichten.

Het woord is aan de luitenant-kolonel Stumphius.

    Maurits Nibbbering, directeur 

Plekken, afscheid, 
wereldwijd 
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In 1947 werd met kracht van argumenten en stevige 
steun van betrokkenen al uit zeer betrokken hoek op hoog 
niveau gepleit voor de inrichting van het toenmalige kamp 
Amersfoort als plek voor herinnering, bezinning en als plek 
om lering te trekken. De huidige opdracht van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort is opmerkelijk vergelijkbaar. 
Een bijzonder document uit de archieven van de sectie 
Militaire Geschiedenis van het Ministerie van Defensie geeft 
hier zicht op.
Het betreft een brief geschreven door de luitenant-kolonel 
der Genie, J. Stumphius. Hij is op het moment van schrij-
ven 17 februari 1947, belast als aanwezend-ingenieur 
met beheer en bestemming van alle militaire terreinen en 
gebouwen in Amersfoort en omgeving. Twee dagen eerder 
was er een bijeenkomst met zestig aanwezigen over de 
toekomstige bestemming van de terreinen en gebouwen 
van Kamp Amersfoort. Over het behoud als monument 
van de door gevangenen gegraven schietbaan is dan al de 
actieve medewerking van Jhr. De Beaufort verkregen. Deze 
zegt dit niet voldoende te vinden. Even later in de brief 
komt het algemene gevoelen van de zestig aanwezigen, 
waaronder De Beaufort, naar boven. Men stelt zich het 
volgende voor:
“1) een der barakken in te richten als het ten tijde van het  

P.D.A. was ingericht;

2) een of meer te bestemmen voor plaatsen van samen-
komsten; 

3) een of meer in te richten als museum, […] lectuur ter 
lezing te leggen, enz.

4) Eventueel daarin onder te brengen het Rijksbureau 
voor Oorlogsdocumentatie.”

De punten 2 en 3 zijn na grote inspanningen in de afge-
lopen tientallen jaren, met dank aan Cees Biezeveld cum 
suis, gerealiseerd. Over punt 1 zal nog wel discussie zijn de 
komende tijd, zeker na de commotie afgelopen zomer over 
de barakken van Westerbork die herplaatst zouden worden 
maar voor die tijd in de as werden gelegd. Over punt 4 was 
de discussie toen een politieke en ook pijnlijke. Buiten het 
Amsterdamse waren velen bevreesd dat met plaatsing van 
het RIOD in de hoofdstad de geschiedschrijving van de oor-
log in Nederland een te groot Amsterdams accent zou krij-
gen. Verder in de brief wordt de mogelijkheid geopperd dat 
Amersfoort voor internationale bijeenkomsten geschikt is. 
De vereniging Expogé, onlangs opgeheven, pleit hiervoor 
omdat er al met oud-gevangenen uit 17 landen directe 
contacten zijn. In het kader van het jaarthema 2010 Óorlog 
wereldwijd’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kan ook 
hierbij van een vooruitziende blik worden gesproken
De brief wordt hieronder integraal weergegeven.

Pleidooi voor gedenkplaats Kamp Amersfoort 
in 1947
Rapport luitenant-kolonel J. Stumphius aan de minister

2e GENIE-COMMANDEMENT Amersfoort, den 17 Februari 1947

EERST AANWEZEND-INGENIEUR Bureel Koningin Wilhelminalaan 21 

TE AMERSFOORT Telefoon: 6528

N0. 528

ONDERWERP: Kamp Amersfoort

Bijlage: 3

Beantwoording of vermelding van dezen brief gelieve men dagtekening en nummer aan te halen.

    Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierbij teruggaanden kantbrief van 13 Februari 1947, Afd.K I, bericht ik U het volgende.
Het was mij bekend, dat er een beweging gaande was, om het kamp aan de Laan 1914 te Amersfoort op een of andere wijze tot monument 

te bestemmen. Ongeveer 10 dagen geleden ontving mijn zoon, die tijdens de bezetting in het concentratiekamp Amersfoort gevangen was 

geweest, een mededeling van de vergadering welke op 15 Februari 1947 alhier zou worden gehouden. Moeilijkheden voorziende, heb ik 

voor de ontvangst van Uw kantbrief op 13 dezer, mij dadelijk daarop in verbinding gesteld met het Tweede kamerlid J.H. Scheps, den auctor 

intellectualis van deze zaak, met de bedoeling, om door overleg een vorm te vinden, die voor Uwe excellentie aanvaardbaar zou kunnen 

zijn en om tevens min of meer onaangename publicaties te voorkomen. Tevens heb ik, in overleg mat Uw Ministerie, de vergadering op 

15 Februari bijgewoond. Daarbij trof ik tevens een “Op korte Golf” van 19 October 1946, waarvan ik U hierbij een exemplaar aanbied.

     Alvorens een verslag te geven van mijn bespreking met den Heer SCHEPS en de door hem voorgezeten vergadering bericht ik U omtrent 

het kamp aan den Appelweg (in den bezettingstijd P.D.A. = Polizei Durchgangslager Amersfoort geheeten) het volgende: 

Het kamp is in 1939 door IV L.K. gebouwd voor legering van een bataljon Infanterie.  Tevens is vlak daarbij gebouwd het kamp “Amsvorde” 

voor 2 compagnieën. 

Beide kampen op gehuurd terrein, het eerste op ter rein van de N.V. “De Treek”, het tweede op het terrein van de Gemeente Amersfoort. 

     Gedurende de bezetting is dat kamp door de Duitsers ingericht tot P.D.A., waarbij het kamp “Amsvorde” werd bestemd voor legering van 

S.S.-troepen- het in het tijdschrift genoemde S.S.kamp- het kamp aan den Appelweg voor legering van bewakingstroepen en administratie, 



Informatiebulletin december 2009

4

terwijl ten Zuiden van dit kamp door de Duitschers het feitelijke concentratiekamp is gebouwd. Na de bevrijding is het geheel korten tijd in 

gebruik geweest bij het Nederlandsche Roode Kruis, onder leiding Mevrouw van Overeem, daarna gebruikt door den repatriëringsdienst, 

en in Juni 1945 betrokken door het Ministerie van Justitie. Daarbij bleef het kamp ingericht, zooals het door de Duitschers was achtergela-

ten, d.w.z. het Noordelijke gedeelte voor bewaking en administratie, het eigenlijk P.D.A.kamp voor mannelijke gedetineerden. Het kamp 

Amsvorde is ingericht voor vrouwelijke gedetineerden. 

      Ongeveer September 1946 zijn de kampen verlaten en betrokken door Nederlandsche militairen.    

     De Duitschers hebben in de kampen in den loop van der jaren vele veranderingen aangebracht, terwijl na de bevrijding door den 

dienst der Genie vele verbeteringen zijn aangebracht, op aanwijzing van het Ministerie van Justitie. Na het betrekken van het kamp door 

Nederlandsche troepen zijn vele prikkeldraadversperringen opgeruimd, om het karakter van gevangenkamp zooveel mogelijk aan dat 

kamp te ontnemen. 

De omringende terreinen, door de Duitschers als landbouwterrein ingericht, zijn door mij aan de eigenaresse teruggegeven, omdat deze ter-

reinen voor het Ministerie van Oorlog geen betekenis hebben en behoud onnoodige huur zou kosten. Mede is teruggegeven de schietbaan 

-een zeer diep in de heuvels ingegraven baan- waar vele gevangenen zijn gefussileerd. De eigenaresse heeft mij beloofd, deze baan in den 

bestaanden toestand te laten. Buiten het kamp staan nog enige barakken van den Dienst Indentificatie en Berging, waarin zich nog een 

aantal niet geïdentificeerde stoffelijke overschotten bevinden, terwijl deze dienst over enige bureaux in het kamp beschikt. 

      Bij de bespreking met den Heer SCHEPS heb ik het voorstel overgebracht van de N.V. “De Treek”, mij gedaan door Jhr. W.H. de Beaufort, 

om de schietbaan geheel tot monument in te richten. Hij  stemt met dit idee in, doch vindt het niet voldoende. Bij de besprekingen in 

de vergadering is nagenoeg hetzelfde gezegd, als in het tijdschrift heeft gestaan, zij het dat de heer SCHEPS volkomen oog had voor de 

belangen van het Ministerie van Oorlog, en dat de vergadering, waaraan ongeveer 60 personen deelnamen, uit alle deelen van het land 

afkomstig (zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen), op een bijzonder hoog peil stond. 

Hierbij is geen enkele critiek of zelfs onvriendelijkheid aan het adres van Uw excellentie geuit, behoudens dan een korte-verwijzing naar de 

memorie van antwoord op de oologsbegrooting.

     Men zou willen beschikken over het echte “P.D.A.kamp”, en dat op een of andere wijze inrichten. Als redenen worden aangeroerd: 

1)   Amersfoort is het oudste kamp

2)   Het kamp is gunstig gelegen in het centrum van het land

3)   Amersfoort heeft in den openbare meening een sterk sprekende betekenis, hetgeen o.a. blijkt uit het feit, dat van het Kamp Amersfoort 

de meeste gegevens binnenkomen

     Bovendien acht men het noodig, dat er een plek moet zijn, waar de geschiedenis ter plaatse levend moet worden gehouden – men trekt 

een vergelijking met het Prinsenhof te Delft – en dat het Nederlandschen volk moet worden bepaald bij wat er daar gebeurd is. Zoowel den 

inleider als de overige sprekers noemen dit kamp en zijn omgeving gewijde en heilige grond, alwaar het nodig blijft, om stil en eerbiedig 

te kunnen herdenken.

     Men vond het volkomen begrijpelijk, dat het Ministerie van Oorlog de barakken thans gebruikte, doch betreurde dit gebruik wel. Groote 

bewondering werd uitgesproken voor den Dienst van Indentificatie en Berging, doch men was nog niet klaar. Men meent dat nog verschil-

lende lijken in het terrein en zelfs onder de barakken liggen, hoewel daar niets van bekend is. 

     Het is de bedoeling, om het P.D.A.kamp zoveel mogelijk in den ouden toestand weder op te richten en op de schietbaan en bij de kuilen, 

waar Joden, Russen en anderen in massa zijn begraven eenvoudige gedenkteekenen op te richten.

 Ten einde dit kamp niet zonder meer te laten staan, stelt men zich voor:

1) een der barakken in te richten als het ten tijde van het  P.D.A. was ingericht;

2) een of meer te bestemmen voor plaatsen van samenkomsten; 

3)  een of meer in te richten als museum, daar onder te brengen een verzameling den Heer Dommelshuizen (deze mij onbekende per-

soon zou een verzameling bezitten van zaken, op het P.D.A. betrekking hebbende), lectuur ter lezing te leggen, enz.

4) Eventueel daarin onder te brengen het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie.

     Men rekent op een verrassend groote medewerking van velen. Bij de discussie bleek, dat de Nederandsche Vereeniging van ex-Politieke 

gevangen ( voorzitter mr Stomps uit Heemstede), zich geheel achter het plan schaart en het kamp tevens een punt zou kunnen zijn voor 

internationale samenkomsten van ex-politieke gevangenen uit 17 landen, waarmede thans reeds verbindingen bestaan. 

     Na afloop is besloten te stichten een “Vereeniging tot behoud van het P.D.A.”,  en is een voorlopig bestuur ingesteld, waarin ondermeer 

zitting hebben de heeren SCHEPS en STOMPS. 

Ongetwijfeld zal men, binnen niet al te langen tijd, zich met een verzoekschrift tot Uwen Excellentie wenden. Het is nu nog niet den tijd, 

om daarop vooruit te lopen. Ik moge echter enkele punten reeds bij voorbaat onder Uw aandacht brengen.’’

Tot zover de brief van de luitenant-kolonel Stumphius. In verband met deze bijdrage aan het informatie-bulletin is 
nog gezocht naar familieleden van de luitenant-kolonel en zijn zoon, die immers in Kamp Amersfoort gevangen was. 
Zij zijn niet meer in leven, twee zusters van de zoon leven nog wel. Zij konden zich desgevraagd niet herinneren dat 
er in februari 1947 veel commotie was over de toekomst van het voormalige P.D.A. Op het rapport van hun vader 
aan de minister stond waarschijnlijk niet voor niets met grote rode letters het woord ‘GEHEIM’.
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'Conserveren en visualiseren' 
Ontwikkelingen rond het Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Inleiding
Nadat in 1993 op initiatief van de Rotaryclub Amersfoort 
Stad een begin is gemaakt met het realiseren van de gedenk-
plaats is vervolgens stapsgewijs het Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort uitgegroeid tot een van de meest belang-
rijke gedenkplaatsen uit de tweede wereldoorlog in ons 
land. Niet alleen het gedenken, maar ook de steeds groei-
ende educatieve betekenis voor jongeren maken dat Kamp 
Amersfoort een niet meer weg te denken plaats in onze 
samenleving inneemt. Adviesbureau Haver Droeze voor 
landschapsarchitectuur heeft sinds 1993 aan de rehabilitatie 
en de vormgeving van het terrein een bijdrage mogen leve-
ren. Een ontwerpopdracht met een zeer bijzondere inhoud, 
waarbij respect voor deze gewijde grond voorop staat, maar 
ook een visie op de toekomst van wezenlijk belang is.

Ontwerp
Aanvankelijk was er slechts ruimte voor een kleine gedenk-
plaats bij het toenmalige kleine museum op het terrein van 
de toenmalige Politieschool De Boskamp. Hier is gekozen 
voor een verwijzing naar de Appèlplaats en de zogenoemde 
“Rozentuin” waar de gevangenen werden mishandeld. De 
open zuilen staan als gevangenen in het gelid en zijn deels 
omstrengeld met prikkeldraad en klimrozen. De liggende 
gedenksteen met de bloeiende roos op een stengel van prik-
keldraad verbeeldt hier een tekening van de oud gevangene 
Kopinsky. Naast deze appelplaats is in het straatwerk exact 
aangegeven waar de toenmalige dodencellen stonden met 
de bijbehorende plattegrond, een fragment hiervan is weer 
opgebouwd. 

Met de directie en het bestuur is in 2002 een structuurschets 
opgesteld waarbij de inpassing van het ontvangstgebouw 
in deze gevoelige omgeving een eerste stap was. Bij de 
locatiekeuze en de vormgeving van het gebouw (INBO 
architecten) is er zorgvuldig voor gezorgd dat de historische 
grenzen gerespecteerd zijn en de wachttoren als kernele-
ment weer zijn oorspronkelijke plaats kreeg. Van wezenlijk 
belang in het ontwerp was het leggen van een verbindende 
ruimtelijke relatie  tussen de beide kamponderdelen aan 
weerszijden van de Loes van Overeemlaan die als holle weg 
wordt benadrukt door het oplopende talud. De wachttoren 

en de gedenksteen functioneren daarbij als focuspunten aan 
weerszijden daarvan. Enerzijds ligt hier het gebied met de 
gedenkplaats, waar de barakken en de dodencellen hebben 
gestaan en anderzijds de schietbaan met “De Stenen Man” 
en het lijkenhuisje. 

Bij het maken van het terreinontwerp stond het zoveel 
mogelijk bewaren van het natuurlijke boskarakter met reliëf 
en beplanting voorop, waarbij een overwegend informeel 
padenstelsel alle historische elementen op het Kampterrein 
verbindt en tegelijk een eigen plaats geeft. Informatieborden 
zorgen voor de nodige toelichting. Een bijzonder integratie 
element is het veldkeiengrid, dat zelfs in het wegdek is door-
gezet. Deze keien staan symbool als grafmonumenten voor 
de vele slachtoffers die hier zijn gevallen.

Aan het begin van de schietbaan is gekozen voor een 
begroeiing met blauwe boshyacinten, die bloeien omstreeks 
de herdenkingsmomenten en vormen zo een bloemen-
hulde voor de gevallenen en de gevangenen.

Om het entree van het Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort te duiden is gekozen voor een combinatie van 
rode beukenhagen en een in COR-TEN-staal uitgevoerd 
naambord met uitgespaarde letters, waarmee aansluiting 
is gezocht met het materiaal van het ontvangstgebouw. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het metselwerk van de 
entreepoort van de politieschool bij het Kamp heeft gehoord. 
Hiervoor is een monumentaanvraag in gang gezet.

Om het beplantingsbeeld op het terrein van het Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort duurzaam in stand te houden 
is een beheersplan voor het gehele terrein gemaakt dat 
onder andere voorziet in het herstel van het vroegere eiken-
hakhoutbeheer. De eerste proeven hiermee zijn succesvol 
verlopen.

Visie op de toekomst
Met de directie en het bestuur achten wij het van groot 
belang dat de bijzondere en gewijde sfeer die nu bepalend 
is voor deze historische situatie, afdoende beschermd wordt 
tegen ontwikkelingen van buitenaf die afbreuk zouden kun-
nen doen aan die kwaliteit. Eén van die ontwikkelingen is 
de toenemende verstedelijking van de omgeving van het 
kerngebied van het Nationaal Monument. 
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Een ander aandachtspunt is dat destijds met de bouw van 
de politieschool weliswaar bijna alle sporen van het kamp 
zijn gewist, maar de historische begrenzing van het kamp 
vrijwel geheel in tact is gebleven. Alleen achterop het ter-
rein is plaatselijk door die grens heen gebouwd. Eén van de 
wensen voor de toekomst is het borgen van de historische 
kampgrens en het aanleggen van een stille omgang daar-
langs. Ook wordt gepleit voor het onbebouwd laten van het 
voormalige kampterrein als de huidige bebouwing te zijner 
tijd wordt gesloopt. In het verlengde daarvan dient de visuele 
invloed van de vervangende nieuwbouw op de gedenk-
plaats zo minimaal mogelijk te blijven en dus bij voorkeur 
buiten de historische grenzen van het kamp te liggen. 

Omdat in 2002 al duidelijk was dat de zorginstelling Sinaï 
zou gaan vertrekken en te verwachten viel dat hier de 
nodige nieuwbouw zal worden ontwikkeld, is vroegtijdig 
gedacht aan een soort bufferzone tussen de schietbaan 
met “De Stenen Man” en het Sinaï-terrein. Verkenning van 
dit gebied leverde ook op dat ook hier de nodige sporen 
van de oorlog aanwezig zijn in de vorm van loopgraven en 
geschutstellingen, evenals overigens aan de andere zijde van 
de schietbaan.

Naar de betekenis hiervan wordt op dit moment een nader 
onderzoek gedaan. Een ander onderdeel uit het verleden is 
de vroegere tijdelijke begraafplaats voor de uit massagraven 
gedolven stoffelijke overschotten van gevangenen achter de 
kogelvanger van de schietbaan, hiervan is inmiddels beslo-
ten deze plek weer herkenbaar te maken. 

Om passende maatregelen te nemen tegen de ontwikkelin-
gen op het Sinaï-terrein en het terrein van het dierenasiel is 
in opdracht van het Stichtingsbestuur in goede samenspraak 
met de beheerder en eigenaar van het landgoed Den Treek-
Henschoten een ontwerp gemaakt voor herinrichting en 
aansluiting op de aangrenzende gronden van het kerngebied 
van het Nationaal Monument. Dit plan is op dit moment in 
uitvoering en zal rond de jaarwisseling gereed zijn, de grond 
is in erfpacht overgedragen.

Deze uitbreiding dient vooral de sfeer en beleving op en rond 
het Nationaal Monument te borgen door de steeds verder 
gaande verstedelijking in de directe omgeving letterlijk op 
afstand te houden. Daarbij is er de wens om de sporen die 
de oorlog heeft achter gelaten rondom het terrein van het 
voormalige concentratiekamp Kamp Amersfoort te consoli-
deren en waar nodig weer concreet in beeld te brengen. Het 
bosterrein wordt daartoe geschoond van al te uitbundige 
braamgroei en er worden wat wandelpaden aangelegd, 
belangrijk is het herstel van de historische markewal die nog 
goed zichtbaar aanwezig is op de gemeentegrens tussen 
Amersfoort en Leusden. Het reliëf van de wal met bijbe-
horende greppels en de historisch vervlochten begroeiing 
worden hier in ere hersteld. 

Het herstel van deze markewal met bomen en struikgewas 
is van dubbel belang want de woningbouwplannen op 
het voormalige Sinaï terrein zijn intussen heel concreet, De 
bestaande bebouwing zal worden afgebroken en een groot 
stuk bos op het terrein zal worden gekapt ten behoeve van 
grootschalige woningbouw. Er wordt gebouwd in 3 respec-
tievelijk 2 lagen met een verkeersontsluiting, waardoor dit 
geheel kan storen bij de beleving in het bos rond De Stenen 
Man. Door de houtwal dicht in te planten ontstaat een visu-
ele buffer tegen het overheersende bebouwingsbeeld met 
verkeersontsluiting en lawaai dat hier dreigt te ontstaan. 

Voorts levert het verwerven en herinrichten van deze buf-
ferzones een perfecte kans om het reeds ingezette bos- en 
natuurbeheer van deze ook ecologisch belangrijke plaats uit 
te breiden en het geheel in zijn kwaliteiten als corridor en 
buffer te versterken. 

Wij hopen als tuin- en landschapsarchitecten op deze wijze 
een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de kwaliteit en 
de duurzame instandhouding van dit bijzondere nationale 
monument. Voorts hopen en vertrouwen we dat ook de 
jongeren van deze en de komende tijd op een zodanige 
wijze door de beleefbare historie van deze plek zijn geïnte-
resseerd dat deze boodschap beklijft. 

Ing. F.J. (Dick) Haver Droeze
Tuin- en Landschapsarchitect BNT
Adviesbureau Haver Droeze v.o.f.
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Eind 2008 werd het project ‘locatieonderzoek’ gestart. 
Bij dit project wordt ingegaan op specifieke, min-
der omvangrijke onderwerpen en thema’s, waarbij de 
nadruk ligt op herinneringen en sporen uit de oorlog.
In het vorige informatiebulletin mocht ik het locatieon-
derzoek aankondigen en twee onderwerpen belichten. 
Het eerste onderwerp betrof een verklaring van de naam 
‘Boskamp’ voor het barakkenkamp aan de Appelweg; 
het tweede artikel betrof een geallieerde luchtaanval, 
waarbij de Duitse commandant van de eerste compag-
nie van het ‘SS Wachbataillon Nord-West’ (die belast was 
met de buitenbewaking van Kamp Amersfoort), om het 
leven kwam. De bijdrage in dit bulletin gaat over de ver-
dwenen villa ‘De Lindenberg’ aan Laan 1914.

Villa ‘De Lindenberg’ aan Laan 1914

Naast de Stichtse Rotonde, op het hoogste punt van Laan 
1914, ligt het 3 sterren hotel ‘Tulip Inn Amersfoort’. Het 
complex van ‘Tulip Inn Amersfoort’ bestaat uit modern 
ingerichte hotelkamers en vergaderzalen. Ogenschijnlijk 
doet niets vermoeden dat hier tot 5 december 1940 een 
prachtige villa stond, die door oorlogsomstandigheden 
veranderde in een ruïne.
De geschiedenis van de villa begint op 11 februari 1914. 
Op deze dag verscheen in de ‘Nieuwe Amersfoortsche 
Courant’ een aankondiging voor de eerstvolgende gemeen-
teraadsraadsvergadering. Op de agenda stond een voorstel 
tot verkoop van een stuk grond van 4 hectare aan jonk-
heer. E.W. von Wrangel auf Lindenberg. De te verkopen 

grond was gelegen aan de kruising van de Kalkweg (waar-
van de naam eind februari 1915 werd gewijzigd in ‘Laan 
1914’) en het  ‘Zeister Spoor’. Op 25 februari 1914 werd 
het voorstel van B&W aangenomen. De prijs van de grond 
was 40 cent per vierkante meter.

Ansichtkaart met een afbeelding van de achter(zuidoost)zijde van de 
villa aan de Laan 1914 nr. 11 (collectie: Wim Vivié). Tegenwoordig is 
hier ‘Tulip Inn Amersfoort’ gevestigd. Het adres wijzigde (na de aanleg 
van een verkeersplein) in Stichtse Rotonde nr. 11.

De op 8 januari 1864 geboren jhr. Eric Willem von Wrangel 
auf Lindenberg was in de voetsporen van zijn vader getre-
den toen hij koos voor een militaire carrière. Op 26 sep-
tember 1895 trad hij te ‘s-Graveland in het huwelijk met 

Vervolg locatieonderzoek (artikel 3)

Luchtfoto gemaakt op 23-07-1932 (bron: Archief Eemland). De woningen en de villa op het perceel van Von Wrangel auf Lindenberg zijn met cirkels 
gemarkeerd. De inrichting van de tuin is duidelijk waarneembaar.



Informatiebulletin december 2009

8

jonkvrouw Elisabeth Röell (geb. 25 september 1871). 
De militaire loopbaan van Von Wrangel auf Lindenberg 
verliep voorspoedig (hoewel hij die van zijn vader niet 
zou evenaren) en eindigde met zijn pensionering in 
1917. De laatste functie, die hij van 31 mei 1914 tot 1 
mei 1917 uitoefende, was die van regimentscomman-
dant (in de rang van kolonel) van het 1ste Regiment 
Huzaren bij de Cavalerie.

Op de verkregen grond liet jhr. Von Wrangel auf 
Lindenberg een riante villa bouwen. Over de start en de 
voortgang van de bouw van de villa zijn niet veel gege-
vens bekend. Wel staat vast dat de bouwwerkzaamhe-
den waren afgerond op 3 juli 1917. Een verhuisbericht 
van deze datum meldde dat Von Wrangel auf Lindenberg 
verhuisde van de Utrechtseweg 127, naar Laan 1914 
nummer 11. De villa kreeg de naam ‘De Lindenberg’.

Op het perceel werd niet alleen villa ‘De Lindenberg’ 
gebouwd. Een luchtfoto die werd gemaakt in juli 1932 
laat nog twee woningen zien. Een woning met enkele 
schuren of garages ten noordwesten van de villa en 
een tweede woning ten oosten ervan. De woning ten 
oosten van de villa werd niet vermeld op stafkaarten uit 
1930; wat doet vermoeden dat deze woning later werd 
gebouwd. Waarschijnlijk waren de woningen bestemd 
voor het personeel, maar zekerheid hierover kon nog 
niet worden verkregen. Wel is zeker dat aan de villa het 
huisnummer 11 werd toegekend. De westelijker gelegen 
villa Vleugelslag had huisnummer 5.

Het personeel dat werd aangenomen door het echtpaar 
Von Wrangel auf Lindenberg, betrof voornamelijk dienst-
bodes, een tuinman en waarschijnlijk een chauffeur. 
Een zekere Van Herpen, chauffeur van beroep, nam in 
januari 1921 zijn intrek op het adres Laan 1914 nummer 
7. De tuinman G.J. Vreeman verzorgde met veel kunde, 
ijver en toewijding de tuin, totdat hij, na een dienstver-
band van ongeveer 15 jaar, in december 1932 overleed.
Tuinman Vreeman, lid van ‘De Vereeniging van de 
Kon. Mij. van Tuinbouw- en Plantkunde’, was een zeer 
gewaardeerde werknemer, getuige de overlijdensadver-
tentie die jhr. E.W. von Wrangel auf Lindenberg plaatste 
voor zijn ‘brave tuinbaas’.

De tuin die enkele jaren na de bouw van de villa pas 
goed tot zijn recht kwam, was minstens zo indrukwek-
kend als de villa.

De nieuwe tuinbaas A. Veldhuizen kwam in mei 1933 
in dienst en betrok een woning op het adres Laan 1914 
nummer 9.

Op 6 februari 1937 overleed jonkvrouw E. von Wrangel 
auf Lindenberg – Röell op 65 jarige leeftijd.
Op 10 mei 1940 raakt Nederland betrokken bij de 
Tweede Wereldoorlog. Het oorlogsgeweld gaat tot 
4 december 1940 grotendeels voorbij aan villa ‘De 
Lindenberg’, maar in de nacht van 4 op 5 december gaat 
het mis. De Eembode berichtte op 6 december 1940 het 
volgende:

‘Hoog laaiden de vlammen op den Berg en ze wierpen 
een rossen gloed tot op de gevels van de huizen in ‘t 
Leusderkwartier. Door onbekende oorzaak was diep in 
den nacht brand uitgebroken in de groote villa van den 
gep. kolonel Jhr. E.W. von Wrangel auf Lindenberg aan de 
Laan 1914 tegenover de Genestetlaan. De Amersfoortsche 
brandweer werkte met drie stralen en de Duitsche brand-
weer met twee stralen. Toch moest men nog den gehee-
len dag blijven doorspuiten eer het vuur geheel en al was 
gedoofd. De mooie villa ging geheel verloren. De bewo-
ners bleven gespaard.’

Bestudering van een bewaard gebleven verslag van 
de Amersfoortse brandweercommandant Wijnand van 
Haselen werpt een heel ander licht op deze brand ‘door 
onbekende oorzaak’.

Van Haselen werd op 5 december 1940, tegen half drie 
in de ochtend, gewekt door het geluid van aanhoudend 
schieten dat, naar hij aannam, werd veroorzaakt door een 
luchtgevecht. Om tien voor drie werd hij geïnformeerd 
door de dienstdoende brigadier van politie. Deze meldde 
dat ‘een groote, in de stad duidelijk zichtbare brand woed-
de, in de richting van Laan 1914, vermoedelijk ontstaan 
door het vallen van een vliegtuig’.
Bericht van brand was niet binnengekomen.

De brandweercommandant was, sinds een brief van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken van 30 
oktober 1940, na luchtaanvallen, ondergeschikt aan 
het hoofd luchtbeschermingsdienst. Het hoofd van de 
luchtbeschermingsdienst en zijn beide plaatsvervangers 
bleken echter onvindbaar. ‘De dienstdoende beambte 
van de luchtbeschermingsdienst onder den toren was 
van meening dat de brandweercommandant maar naar 
eigen inzicht moest handelen’, waarna Van Haselen 
direct liet uitrukken.

De Amersfoortse brandweerlieden constateerden bij aan-
komst dat de villa aan Laan 1914 nummer 11 volledig in 
brand stond en dat iedere poging, om nog maar iets van 
de villa te redden, hopeloos was.

Eén van de twee overgebleven woningen uit de eigendommen van jhr. 
E.W. von Wrangel auf Lindenberg. Deze woning aan de Laan 1914 (in 
maart 2009 gefotografeerd) is op de luchtfoto uit 1932 uiterst rechts in de 
kleine cirkel te zien.
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De eerder gearriveerde bemanning van een Duitse motor-
spuit uit Soesterberg was reeds bezig de brandslangen uit 
te leggen. Gezamenlijk werd de brand bestreden. De Duitse 
brandweer bluste de rechtervleugel en de Amersfoortse 
brandweer de linkervleugel van de villa. De oorzaak van 
de brand was de aanwezigen al snel duidelijk. Aan de zuid-
kant van de villa lag de staart van een vliegtuig, dat door de 
Duitse brandweerlieden uit het dak was getrokken.

Van Haselen schreef in zijn verslag: ‘Ik veronderstel, dat in 
het door mij beluisterde luchtgevecht deze Duitsche machi-
ne is genoodzaakt geworden te dalen. De beschadigingen 
van de boomtoppen bij de villa leveren het bewijs van het 
hebben van een te geringe hoogte.
Zeer waarschijnlijk heeft de piloot het donkere rieten dak 
van de villa in de duisternis niet gezien, of wel is het hem 
onmogelijk geweest zijn machine tot voldoende hoogte 
op te trekken; vast staat dat hij met volle kracht aan de 
zuidzijde in het rieten dak is gevlogen. De staart bleef in het 

dak hangen en de afgebroken cabine, waarin naar verluidt, 
vier mensen zaten, is door het dak heengeslagen tegen de 
binnenzijde van den boven voorgevel van de villa. Een stuk 
van dezen gevel werd eruit geslagen. Eén van de beide 
motoren kwam voor de villa terecht, de andere motor met 
de inzittenden van de cabine, vielen juist achter den voor-
gevel in de onmiddellijk brandende villa.’

Toen de brand grotendeels was geblust en kon worden 
overzien, vingen de Amersfoortse brandweerlieden aan 
met het nablussen. Echter dit werd hen, door een jonge 
Duitse Officier, niet toegestaan. Toen vervolgens de eige-
naar van de villa, jhr. E.W. von Wrangel auf Lindenberg, 
die ongedeerd was gebleven, verzocht om zijn kelder leeg 
te pompen, ‘ten einde hem in gelegenheid te stellen zijn 
opgeslagen conserven te redden en zijn centrale verwar-
mingsinstallatie voor bederf te behoeden’, greep de jonge 
Duitse officier weer in en verbood verdere dienstverlening.
Van Haselen vervolgde zijn verslag met: ‘Ons restte niets 
dan te vertrekken en hoewel ik overtuigd was dat het vuur 
niet voldoende was gebluscht zijn wij te 9.30 uur v.m. 
begonnen ons materiaal op te bergen en zijn wij daarna 
vertrokken’. De Duitse brandweerploeg was drieëneenhalf 
uur eerder weggegaan.
Aan het einde van de middag kreeg Van Haselen opnieuw 
bericht van brand op het adres van de villa en dat de 
komst van de Amersfoortse brandweer gewenst was. De 
daaropvolgende nablussing door de Amersfoortse brand-
weerlieden nam acht uur in beslag. Het was hen inmiddels Voor(noordwest)zijde van de voormalige villa.

Achter(zuidoost)zijde van de voormalige villa. (collectie: Wim Vivié)



10

Informatiebulletin december 2009

duidelijk geworden welke nationaliteit het neergestorte 
vliegtuig had. Een intact gebleven deel van een vleugel 
vertoonde een hakenkruis.
Het resultaat van de crash en de daaropvolgende brand 
was vier slachtoffers en een ruïne. De villa zou niet meer 
worden herbouwd.

Het vliegtuig dat zich op 5 december 1940 om 02:50 uur 
in het dak van de villa had geboord was een Duitse bom-
menwerper van het type Heinkel (He 111H-4), van het 3./
KG 4 (derde Staffel van het Kampf Geschwader 4).

Vier bemanningsleden kwamen bij de crash om het leven. 
Hoewel Heinkel 111 bommenwerpers, van het type H-4, 
normaal gesproken ruimte boden aan vijf personen (een 
extra boordschutter), zijn er geen aanwijzingen gevonden 
die duiden op de aanwezigheid van een vijfde beman-
ningslid.
De slachtoffers werden na de oorlog herbegraven op de 
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.

De namen van de omgekomen bemanningsleden zijn:
Flugzeug Führer Oberfeldwebel Moritz Wurst (30 jaar)
Beobachter Oberleutnant Joachim Post (24 jaar)
Bordfunker Unteroffizier Hans Kronawetter (25 jaar)
Bordmechaniker Unteroffizier Heinz Klinkert (24 jaar)

Jhr. E.W. von Wrangel auf Lindenberg maakte het einde 
van de Tweede Wereldoorlog niet mee. Hij overleed op 27 
januari 1945 op 81 jarige leeftijd en werd vijf dagen later op 
de Algemene Begraafplaats Rusthof begraven.

Op 27 april 1948, bijna drie jaar na de oorlog en ruim 
zeven jaar na de crash, kwam de ruïne aan de Laan 1914 
ter sprake in de vergadering van de gemeenteraad. Een 
punt op de agenda betrof de ‘Aankoop van twee wonin-
gen met bosgrond aan de Laan 1914 van de erven jhr. 
E.W. von Wrangel auf Lindenberg’. Nog in 1948 werd de 
grond met daarop de twee woningen aan de gemeente 
Amersfoort verkocht.
In september 1949 berichtte het ‘Dagblad voor Amersfoort’ 
over de wens van B&W om ‘een tweetal huizen en een 
perceel grond aan de Laan 1914, met het verwoeste 
landhuis van wijlen jonkheer Von Wrangel auf Lindenberg 

dat voor enige maanden overging in handen van de 
gemeente, te verkopen aan het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen’ (NVV). Het lag in de bedoeling van het 
bestuur van het NVV, om een scholingsoord te stichten 
voor bestuursleden van vakverenigingen.
Op 16 februari 1957 werd, op de plek van de voormalige 
villa, door E. Kupers, oud-voorzitter van het NVV, de eerste 
steen gelegd van een conferentie- en vakantieoord van het 
NVV. Het complex werd ‘Evert Kupersoord’ gedoopt. De 
Amersfoorter Herman van Gelder nam het initiatief om als 
eerbewijs aan de heer E. Kupers, een vakantieoord op te 
richten dat Kupers naam zou dragen.

Na overname door verzekeringsmaatschappij Reaal ging 
het Evert Kupersoord over in Euroase. Reaal verkocht 
Euroase in 1993 aan een vastgoedmaatschappij. In het 
complex met hotel en zalencentrum, dat uiteindelijk werd 
overgenomen door Tulip Inn, werden tevens de kantoren 
van Euroase Parcs ondergebracht.
De oplettende wandelaar die (ter hoogte van de bewaard 
gebleven woning) vanaf Laan 1914 het bos in loopt, zal in 
het terrein rechts van het pad nog sporen aantreffen van 
de eens zo indrukwekkende tuin van jhr. E.W. von Wrangel 
auf Lindenberg.

Aan het begin van dit artikel hebt u kunnen lezen ‘ogen-
schijnlijk doet niets vermoeden dat hier tot 5 december 
1940 een prachtige villa stond’. ‘Ogenschijnlijk’, want 
mocht u een bezoek brengen aan ‘Tulip Inn Amersfoort’, 
dan kunt u genieten van een schitterend uitzicht over de 
bosrijke omgeving in ‘restaurant Lindenbergh’. Tevens 
is het goed toeven voor een aperitief in de gezellige ‘bar 
Wrangel’ (volgens www.hotelidee.nl).

Bronnen:
Collectie Wim Vivié

‘Historie der Amersfoortse brandweer’ door Wim Vivié en Jan v.d. Berg

Archief Eemland (www.archiefeemland.nl)

‘Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (NIMH)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR

Gert Stein

Deze luchtfoto genomen op 23-03-
1945 geeft een indicatie van de ligging 
van het (gemarkeerde) perceel van jhr. 
E.W. von Wrangel auf Lindenberg, 
ten opzichte van (de schietbaan 
van) Kamp Amersfoort. De cirkels 
markeren de woningen en de ruïne 
(bron: Speciale Collecties, Bibliotheek 
Wageningen UR 220.IV.5).
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Een redactieteam van Kamp Amersfoort, Kamp Vught 
en uitgeverij Verbum, waar ook de auteur aan mee-
werkt, is bezig om het inmiddels door Diete Oudesluijs 
vertaalde, gedeeltelijk herziene en geactualiseerde boek 
te bewerken. Er is veel aandacht voor de Nederlandse 
kampen, hun naoorlogse geschiedenis en de hui-
dige gedenkplaatsen. Daaraan gerelateerde plekken, 
die soms voor een aantal andere plekken elders in 
Nederland staan komen eveneens aan bod; het oor-

spronkelijke aantal is nog verder uitgebreid. Ook instel-
lingen en relevante websites worden vermeld. Verder 
worden korte hoofdstukjes opgenomen over bijvoor-
beeld het kampsysteem en de hulp van buiten door 
o.a. Loes van Overeem. Jammer genoeg moesten we 
de gedenkplaatsen in België en Luxemburg in dit kader 
laten vervallen – daar blijven we voorlopig op de Duitse 
versie aangewezen. Het is de bedoeling dat het boek 
kort voor 19 april 2010 uitkomt.

Stilstaplekken
de Nederlandse versie van “Auf Vergessene Spuren” van Andreas Pflock,  
vertaald en bewerkt door Diete Oudesluijs

Wel, zoals reeds vermeld, het bataljon werd eind 1941 
opgericht en kreeg zijn naam officieel per 1 januari 1942. 
Dit in opdracht van het “Führungshauptamt” te Berlijn. 
Commandant werd de SS Hauptsturmführer P.A. Helle, 
een voormalige Oostenrijker; zijn adjudant was A.P.H.G. 
Nauman. Helle stond onder de rechtstreekse bevelen van 
Rauter. Het kamp verkeerde net in de overgangsfase van 
PDA tot “Erweitertes Polizeigefängnis” en stond onder com-
mando van Heinrich. Helle zorgde ervoor dat het personeel 
onder het commando van Heinrich vandaan kwam en 
niet meer in aanmerking kwam voor de binnenbewaking 
van het kamp. De opleiding van het Wachbataljon werd in 
de directe omgeving van Amersfoort gevestigd, o.a. op de 
complexen Schuttershoef en Don Bosco. 

De staf werd gelegerd in Amsvorde aan de Laan 1914 nabij 
het PDA. Om aan personeel te komen werd een wervings-
organisatie opgericht, het Ersatzcommando genaamd, met 
het hoofdkantoor te Den Haag en verschillende bijkantoren 
in enige grote steden. Ene Sokol, een Tsjech van geboorte 

die voor de oorlog geruime tijd bij Werkspoor gewerkt had, 
was een van de op de voorgrond tredende figuren. Het 
was de bedoeling van Helle een eenheid te formeren die 
hoofdzakelijk uit Nederlanders zou bestaan. De hogere 
rangen werden echter overwegend bezet door Duitsers 
die op de een of andere wijze minder geschikt waren 
voor de frontdienst. Uit de stukken komt geen rooskleurig 
beeld tevoorschijn van het personeel. Uit het kamp Erica 
te Ommen werden 45 NSB’ers ingelijfd onder toezegging 
dat het ging om transportbegeleiding van joden naar het 
oosten. Aan het Ersatzcommando was een zekere Duijnstee 
verbonden die gevangenissen en opvoedingsgestichten 
langs ging om personeel te werven. Er zijn aanwijzingen 
dat daarbij ruim gebruik gemaakt werd van bedrog of mis-
leiding. Er zijn nogal wat onnozelaars geronseld die, nadat 
ze doorkregen hoe tegen de gevangenen opgetreden werd, 
zich beklaagden bij Helle. Die stelde echter dat ze vrijwillig 
gekomen waren en de consequenties moesten aanvaarden. 
Zelfs Rauter had geen hoge pet op van het gezelschap. Naar 
schatting is er tussen de 3200 en 4000 man opgeleid. 

Overigens bevatte de verbintenis die ze getekend hadden 
een bepaling dat ze niet dan met hun toestemming naar 
het buitenland zouden worden gezonden voor dienst bij 
de SS. Alleen bij gevechtshandelingen in Nederland zouden 
ze tegen de vijand kunnen worden ingezet. Aanvankelijk 
werden ze dan ook niet als gevechtstroepen opgeleid. De 
belangrijkste taak was de buitenbewaking van de diverse in 
Nederland ingerichte concentratiekampen. De commandant 
van de eerste compagnie, belast met de bewaking van 
Kamp Amersfoort, was H.W. Fernau, later opgevolgd door 
J.A. Bronkhorst, een Nederlander. Tot de taken behoorde 
ook de bemanning van de wachttorens. De posten moesten 
er voor zorgen dat de gevangenen niet konden ontsnappen. 
Er zijn gevallen bekend dat Nederlandse SS’ers, terwijl ze op 

Het “SS Wachbataillon III (Nord-West)”
In Informatiebulletin 29 wordt in het artikel “De luchtaanval op Duitse kazernes bij
Amersfoort…” het SS Wachbataljon Nord-West genoemd. Wat voor eenheid was dit en 
welke rol speelde ze? 
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wacht stonden, gevangenen die een zogenaamde poging 
tot ontsnapping ondernamen, doodschoten. Aan de betref-
fende SS’er werd daarvoor drie dagen verlof verleend. Er is 
een geval bekend van kinderen die op straat vertelden dat 
hun vader drie dagen verlof gekregen had omdat hij een 
jood had doodgeschoten. Bronkhorst heeft ook leiding gege-
ven aan vuurpelotons die op de Leusderhei gevangenen 
gefusilleerd hebben.

De 1e compagnie werd belast met de bewaking van kamp 
Amersfoort. De 2e was belast met de opleiding van onderof-
ficieren en recruten, de 3e met de bewaking van gijzelaars te 
St. Michielsgestel ; de 4e en 5e met de bewaking van kamp 
Vught en de 6e compagnie, opgericht in juni 1944, met de 
bewaking van het kamp Haaren.
Duidelijk is geworden dat vanuit het bataljon ruim zwarthan-
del gedreven werd. Onder de manschappen waren er die 
de zwarte markt goed kenden. Maar officieel mochten ze 
slechts kopen tegen “Friedenspreisen”. Vaak ging het dan zo 
dat, als de buit eenmaal binnen was, ze hun “Bescheinigung” 
toonden en alleen normale prijzen betaalden. Het ging voor-
namelijk om goederen als sigaren, sigaretten, drank en zeep. 
Er werd onder andere gebruik gemaakt van ongedekte 
cheques. Helle heeft eens een cheque uitgeschreven van 
30.000 gulden voor de aankoop van 15.000 pakjes North 
State sigaretten. De Feldgendarmerie arresteerde de betrok-

ken SS’ers. Maar het SS und Polizeigericht sprak hen vrij. De 
sigaretten bleken niet te bestaan en “met niet bestaande goe-
deren kun je ook geen zwarthandel drijven”, was het argu-
ment. Sigaren werden er gekocht bij een bedrijf in Brabant. 
Hiervan werden regelmatig pakken doorgestuurd naar de 
generaal Demelhuber. Die kwam in beeld als commandant 
van het bataljon in geval van militaire aangelegenheden. 
Demelhuber betaalde echter nooit.  Kortom, er ging bin-
nen het bataljon nogal wat geld om waarvan de herkomst 
onduidelijk was.

Behalve voor bewaking werd het bataljon ook ingezet voor 
speciale acties zoals het “Jagdkommando”, speciaal getraind 
om parachutisten op te sporen. Maar ook voor arrestatie-
teams. Maar de mannen van Putten zijn door leden van het 
Wachbataljon naar Amersfoort gebracht.

In september 1944 werden eenheden van het bataljon 
ingezet tegen de luchtlandingstroepen bij Arnhem. De 1e en 
2e compagnie deden niet mee. De 1e bleef in Amersfoort, 
de 2e bleef belast met het transport van gevangenen naar 
Duitsland. De rest van het bataljon leed aanzienlijke verlie-
zen. Na het einde van de gevechten rond Arnhem keerde 
het bataljon terug naar Amersfoort. Helle werd vervangen 
door Lippert. Het bataljon werd daarna niet langer ingezet 
voor de bewaking van het kamp. Dat geschiedde verder 
door het personeel van het PDA zelf. Het bataljon werd als 
gevechtseenheid omgebouwd en werd als tweede bataljon 
ingedeeld bij Regiment 84 van de Landstorm Nederland. In 
dat verband zijn nog diverse terreurdaden uitgevoerd, in de 
Betuwe en in de omgeving van Wageningen, Rhenen, Elst 
en verdere omgeving. Bij verhoren, na het einde van de 
oorlog, hebben de diverse bevelvoerders zich uitgesloofd 
in het ontkennen van betrokkenheid en/of het voorwenden 
van geheugenverlies.

Informatie is ontleend aan het proces-verbaal, opgesteld 
door de Wachtmeester van Rijkspolitie 1e klasse Tj. Holwerda 
te Utrecht, 23 januari 1948.

Jaap Vos

De verborgen boekenschat in Kamp Amersfoort 1 
Als ondergedoken student werd ik eind oktober 1943 opge-
pakt voor een zaak die de SD niet aan de Zwolse politie 
wilde overlaten. Na een paar dagen Zwols politiebureau en 
een maand Huis van Bewaring in Arnhem, met verhoren 
in de SD-villa aan de Utrechtsestraat (in die periode “vierde” 
ik mijn 19e verjaardag) werd ik getransporteerd naar het 
PDA.  Over mijn eerste maanden daar zwijg ik nu maar: 
zoveel anderen hebben nog veel ergere verhalen te vertel-
len, als ze die al overleefd hebben, dan ik. Wel verbaasde het 
me zelf dat er, naast de dagelijkse ellende, de angst over wat 
je nog meer te wachten zou staan, de gruwelijke honger 
enzovoort, voor mij nog een absoluut niet verwachte kwel-
ling bijkwam: een ontstellende honger naar letters! Ik was 
ondergebracht in Block IV, dat stond er groot op, en daar kon 
ik in trance naar staren: B.L.O.C.K., de enige letters die ik in 
maanden onder ogen kreeg.

Difterie
Na een paar toch wel erg beroerde maanden kreeg ik van de 
arts (ook een gevangene) te horen wat me op dat moment 
het hoogst bereikbare geluk leek, namelijk dat ik difterie had 
opgelopen. Dat betekende in de difteriebarak in bed, rust en 
verzorging!  Nadat ik met mijn laatste krachten mijn matras 
en schamele bezittingen (kroes, lepel, etensbakje) in m’n 
eentje van blok 4 over het exercitieterrein naar die barak 
gesleept had, bleek ik daar niet alleen difterie, maar boven-
dien stevig dysenterie te hebben  en werd ik met welhaast 
onmeetbaar hoge koorts in die afdeling van de “barak voor 
besmettelijke ziekten” op een stromatras gelegd. Een paar 
dagen heb ik daar in comateuze toestand gelegen.  Wonder 
boven wonder werd ik daaruit toch weer wakker. Hoewel 
ik daarna voor mijn idee onder ontzettende buikpijn op een 
nacht, zonder dat er iemand in de buurt was om me bij te 
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1 Aan de redactie van het Informatiebulletin van de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort.

 Zwolle, 14 augustus 2009. Beste mensen, Vandaag kreeg ik uw infor-
matiebulletin no 29. Dat maakte weer een chaos aan herinneringen 
in me los aan de periode van nu ruim vijfenzestig jaar geleden, die 
ook achteraf bekeken van wezenlijke betekenis voor mij is gebleven. 
Omdat ik uit uw artikelen meen te kunnen opmaken dat u graag 
zoveel mogelijk gegevens over het kamp, ook over de geschiedenis 
van de gebouwen, wilt weten reageer ik nu. Eén aspect daarvan ben 
ik namelijk nog nergens tegengekomen. Om duidelijk te maken wat 
ik bedoel moet ik wel wat van mijn eigen ervaringen vertellen

staan, meende de hele binnenbekleding van mijn darmen in 
bloed en pus te verliezen, en onder mijn huid weinig vlezigs 
meer was te bespeuren, ging het toch elke dag een beetje 
beter, werd na verloop van tijd de dysenterie overwonnen 
verklaard en mocht ik naar de kopbarak van de difterieafde-
ling verhuizen.

De Oranje Vrijstaat
Dat was een paradijselijke overgang: naar de Oranje-vrijstaat 
in het kamp! Geen Duitser waagde zich daar binnen, 
wegens het besmettingsgevaar was het hun streng ver-
boden. Daar konden we in alle rust herstellen, elke week 
bracht het Rode Kruis ons extra voedselpakketjes (hoeveel 
onbekende vrijwilligers in heel Nederland hebben zo steeds 
maar weer voor ons gezorgd!). De leiding van de barak, zelf 
ook gevangenen, was voortreffelijk: de barakoudste, Sint 
Maartensdijk (naar ik meen hoofdcommissaris van politie 
uit Woerden), en vooral zijn assistent, pater Jos Govaert 
(uit klooster De Berckt in Baarlo bij Venlo), waren schitte-
rende mensen, aan wie we ontzaglijk veel te danken heb-
ben.  Voor mij kwam daar een onvoorstelbaar geluk bij: in 
de kopbarak vond ik de genezing van mijn letterhonger: er 
bleek een volledige boekenverzameling te zijn!! Boeken en 
geschriften over kerk, staat en maatschappij, geschiedenis, 
politiek en enkele romans, zelfs een paar bijbeltjes. Ik ben er 
weken mee onder de pannen geweest!
     
De bibliotheek
Het verhaal over die “bibliotheek”, dat ik daar hoorde, 
maar waarvan ik niet kan nagaan in hoeverre het tot in 
de details klopt, is als volgt. De barakken waar later het 
PDA. in kwam, zijn oorspronkelijk, in de jaren dertig, voor 
Nederlandse soldaten gebouwd, als zodanig gebruikt, maar 
na verloop van tijd (vlak na de meidagen 1940?) kwamen 
ze leeg te staan en werden ze verwaarloosd. In de verzuilde 
maatschappij van de dertiger jaren hadden vele richtingen hun 
eigen jeugdorganisaties. Zo ook de “Gereformeerde Kerken 
in Nederland”: in vrijwel elke plaats in Nederland bloeiden de 
“Jongelings- en Meisjesverenigingen”, de J.V.´s en M.V.´s. In 
wezen waren dat studieclubs, voor circa 17- tot 25-jarigen, 
maar toch ook vriendschaps- en een beetje ontspannings-
verenigingen. Vanuit het landelijk Bondsbureau werden ze 
ruimschoots voorzien van studiemateriaal en -boeken. Zo 
hadden de Amersfoortse gereformeerde jeugdverenigingen 
een respectabele bibliotheek opgebouwd.  Die jeugdactivi-
teiten was de bezetter al gauw een doorn in het oog (hun 
vrees was niet onterecht: sommige van die vriendenkringen 
werden kernen van verzetsbewegingen) en dus werden 

ze al gauw allemaal verboden met verbeurdverklaring van 
bezittingen. 

Verstopt
De Amersfoortse jongens lieten dat niet op zich zitten, ze 
wisten wel een plek om hun boeken te laten onderduiken. 
De hele bieb werd in dozen gestopt en stiekem onder 
bescherming van de duisternis gedropt onder de vloer van 
een leegstaande verwaarloosde barak op de Amersfoortse 
hei. Na verloop van tijd was die keet de difteriebarak van 
het PDA-kamp. In zo’n omgeving is hygiëne een belangrijk 
begrip (hoewel daarvan in de laatste maanden dat ik daar 
verbleef noodgedwongen bitter weinig over was), dus 
op een goeie dag moest de hele (houten) vloer grondig 
gedweild worden. Het probleem waar met het vuile water 
te blijven, leek opgelost toen iemand een luikje in de vloer 
ontdekte. Maar toen dat luik opengewrikt was, kwamen er 
tot ieders stomme verbazing dozen vol boeken tevoorschijn. 
Dat die met gejuich omhoog gehaald zijn, lijkt me goed 
mogelijk. In ieder geval had de difteriebarak een onvoor-
stelbaar gelukkig geheim. Of het gelukt is dat tot het eind te 
bewaren of dat de Duitsers er toch achtergekomen zijn en 
de hele zaak opgerold hebben, weet ik niet. Misschien kan 
iemand dat vertellen?

Ellende te over
Uiteraard was het ook in de difteriebarak niet allemaal koek 
en ei. Er was ellende te over: het fundamentele kwijt zijn van 
vrijheid, de voortdurende angst genezen verklaard en in 
de hel van het kamp teruggegooid te worden, of wie weet 
waar naar toe in Duitsland gestuurd te worden of naar een 
ander kamp. Er stierven jongens aan de difterie, alleen, ver 
van hun familie, een keer na een dramatische operatie aan 
de slokdarm om weer wat lucht te verschaffen, met geen 
ander”medisch instrument” dan een zakschaartje. Er waren 
nog steeds honger en verregaande vervuiling en ongedierte: 
vlooien waren lastig, maar niet vies, luizen een ramp, pijnlijk 
en smerig, schurft en steenpuisten welhaast onbestrijdbaar.

Het boekengeheim 
Waarom en hoe ik uiteindelijk toch de vrijheid heb herkregen, 
zelfs een paar maanden met een echt Ausweis mijn werk 
kon doen, toen weer ondergedoken ben en tenslotte in het 
“uniform” van de Binnenlandse Strijdkrachten de bevrijding 
van Zwolle intens beleefd heb, is weer een ander verhaal, 
dat ik hier met rust laat. Het ging nu om het boekengeheim 
van de difteriebarak. Misschien was dat al wel bekend, maar 
ik was het nog nergens tegengekomen.

Johan Runhaar



Goud noch zilver
Ik herinner mij alleen nog dat na DOLLE DINSDAG mijn 
vader mij verbood om nog langer ondergrondse nieuws-
blaadjes rond te brengen, zeggende: “ik weet wat het leven 
is in een concentratiekamp”, zonder daar verder op in te 
gaan. Ik hoop dat deze bescheiden bijdrage iets kan toe-
voegen aan het beeld van het leven in Kamp Amersfoort.

Het is juli 1942 en ik ben in de voorkamer van onze 
woning in Rotterdam bezig met het bestuderen van mijn 
herexamen Frans, totdat ik plotseling een Duitse vracht-
auto met een huif erover zie voorrijden bij onze joodse 
buren, een gezin van vier personen: vader en moeder 
Nathans-Geuns, respectievelijk 49 en 48 jaar, met hun 
dochter Esther, 21 jaar, en Mozes Eliëzer, 16 jaar. Ik 
heb allen zien instappen om afgevoerd te worden via 
Westerbork naar Auschwitz. Moeder en dochter werden 
daar vergast op 7 september 1942. Vader en zoon wer-
den tijdens dit transport overgezet op een trein naar Polen 
met Cosel/St.Annaberg als eindbestemming. Beiden zijn 
daar op onbekende wijze op 31 maart 1944 omgekomen. 
Deze gegevens kwamen beschikbaar via de administra-
tie van Westerbork. Aangezien hun bewegingsvrijheid in 
Rotterdam steeds meer beperkt werd, maakten zij zon-
dags met kennissen gezamenlijk muziek: piano en violen. 
Er werd met verve gemusiceerd, waarbij o.a. vaak de 
wals van Franz Léhar “Gold und Silber” ten gehore werd 
gebracht.
Het is juli 1942 en ik ben in de voorkamer van onze 
woning in Rotterdam bezig met het bestuderen van mijn 
herexamen frans, totdat ik plotseling een duitse vracht-
auto met een huif erover zie voorrijden bij onze joodse 
buren, een gezin van vier personen : vader en moeder 
Nathans-Geuns, oud respectievelijk 49 jaar en 48 jaar, 
met hun dochter Esther -21 jaar- en Mozes Eliezer 16 
jaar. Ik heb allen zien instappen om afgevoerd te worden 
via Westerbork naar Auswitz. Moeder en dochter werden 
daar vergast op 7 september 1942. Vader en zoon werden 
tijdens dit transport overgezet op een trein naar Polen met 
Cosel/St.Annaberg als eindbestem ming. Beiden zijn daar 
op onbekende wijze op 31 maart 1944 omgekomen. 
Deze gegevens via de administratie van kamp Westerbork. 
Aangezien hun bewegingsvrijheid in Rotterdam steeds 
meer beperkt werd maakten zij ‘s Zondags met kennissen 
gezamenlijk muziek: piano met violen. Er werd met verve 
gemusiceerd, waarbij ca. vaak de wals van Franz Lehar 
“Gold und Silber” ten gehore werd gebracht.

Nu had vader Nathans enkele grote valiezen met levens-
middelen die hij bij mogelijke huis zoeking aan inbeslag-
name wilde onttrekken. Daarom vroeg hij aan mijn vader 
of hij bereid was deze valiezen bij ons op zolder op te 
slaan. Mijn vader stemde hierin toe onder voor waarde dat 
er zich geen wapens in zouden bevinden, en dat er geen 
notities gemaakt zouden worden over de opgeslagen goe-
deren. Hierin werd toegestemd. Evenwel werden na hun 
arrestatie enige tijd later alle muren van het verlaten huis 
afgeklopt door de Sicherheitsdienst of er ergens geheime 
plekken waren. Dat was niet het geval, maar wel werd er 

een schrift gevonden met een nauwkeurige omschrijving 
bij wie welke goederen waren opgeslagen.

Zodoende kreeg mijn vader een oproep om zich te melden 
op het politiebureau. Hij kon dus nog kiezen om onder te 
duiken of zich melden. Gezien het timmerbedrijf dat hij 
als broodwinning had, besloot hij zich te melden, waarna 
het bedrijf werd voortgezet door mijn zuster, toen 21 jaar.
Hij heeft zes weken in voorarrest gezeten bij de Rivierpolitie 
in Rotterdam, om na zijn veroordeling afgevoerd te wor-
den naar Amersfoort. Tijdens de treinreis daarnaartoe 
werden de veroordeelden begeleid door een Nederlandse 
rechercheur. Het bleek dat mijn vader begeleid zou 

worden door een rechercheur die schuin tegenover ons 
woonde. Zij kenden elkaar goed, en de man was dan ook 
ontzet dat hij mijn vader moest begeleiden. Aangezien 
veroordeelden geboeid moesten reizen, vroeg hij mijn 
vader of hij wilde vluchten of niet. Mijn vader ontkende dit, 
zodat hij als “vrije” passagier de reis kon maken. Tijdens 
deze reis vertelde hij hem dat hij tot twee maanden straf-
kamp was veroordeeld volgens het strafdossier dat hij in 
zijn bezit had.
De aankomst in Amersfoort was na het middagap-
pèl, zodat hij met andere nieuw aangekomenen in een 
hoek van het terrein “geparkeerd” werd. Daar ontmoette 
hij ook Jan Schouten, de lijsttrekker van de toenma-
lige ARP. Aangezien mijn vader zich bekend maakte als 
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AR-stemmer, was contact snel gelegd. Op die “parkeer-
plaats” mocht men niet spreken met elkaar, maar dat 
gebeurde toch. Men moest er alleen op letten dat men 
tijdens het spreken elkaar niet aankeek.

Van Jan Schouten hoorde mijn vader hoe de gang van 
zaken zou zijn tijdens het appèl de volgende morgen. 
Na het appèl moesten de nieuw aangekomenen uit-
treden. Er kwam dan een bewaker langs met een doos 
waarin driehoeken met verschillende kleuren: geel voor 
hulp aan joden, rood voor politieke vergrijpen en zwart 
voor economische vergrijpen, (o.a. zwarte handel). Op 
zijn vraag waarvoor je veroordeeld bent, moet je zeggen 
dat je veel te veel levensmiddelen zonder bon in huis 
had: dan krijg je de zwarte ster. Met een gele driehoek 
onderga je dezelfde “behandeling” als de joden!

Het is opmerkelijk dat voor de bepaling van de kleur 
driehoek het aanwezige strafdossier niet werd geraad-
pleegd, maar dat men afging op de mededeling van de 
gevangenen. Mijn vader kreeg dus de rode driehoek 
en werd als timmerman ingedeeld bij de timmerbarak. 
Daar timmerde hij kledingkisten voor Duitse officieren 
met bestemming Oostfront. Ook moest er gewerkt 
worden in de barakken waarin zich de gevangenenad-
ministratie bevond. Wanneer het koffietijd was, vertrok-
ken de Duitse administrateurs naar de kantine en lieten 
documenten open en bloot onbewaakt achter op hun 
bureaus.

De gevangenen moesten echter -onbewaakt- doorwerken. 
Er ging dan iemand op de uitkijk staan, terwijl de overigen 
in de dossiers van bepaalde gevangenen gingen snuffelen 
om te weten tot welke straf zij veroordeeld waren. Was de 
koffiepauze voorbij dan werd er een seintje gegeven en 
iedereen was dan weer ijverig aan het timmeren.

Tafelmes met inscriptie “PDA No 368”

Mijn vader heeft echter ons nooit kunnen of willen vertel-
len over zijn verdere ervaringen. Dat is een gesloten boek 
gebleven tot aan zijn dood in 1981. Exact na twee maan-
den kreeg hij zijn plunjezak met burgerkleding en werd 
ontslagen. Bij vertrek uit het kamp mocht men niets mede-
nemen uit het kamp. Bij de uitgang kon men gevisiteerd 
worden. Vond men iets, dan werd je voor onbepaalde tijd 
teruggestuurd. Desondanks heeft hij het erop gewaagd 
om een tafelmes mee te nemen en een afgezaagd schijfje 
van een berkeboom, waarop hij een tekeningetje gemaakt 
heeft. Kenmerkend hierbij is dat hij rechts bovenin een 
zonnetje heeft getekend! Kennelijk hadden deze voorwer-
pen zo’n grote emotionele waarde voor hem dat hij ze, 
ondanks het grote risico, niet kon achterlaten.2 

C.J. Nederveen
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2 Mijn vader was Haftling nr. 368 (zie tafelmes), zodat het kamp pas betrekkelijk korte tijd in gebruik was. Hij heeft dus niet de verschrikkingen meege-

maakt tijdens de SS-tijd. Echter, wanneer ik nu na 67 jaar de wals “Gold und Silber” hoor spelen zie ik nog steeds onze joodse buren afgevoerd worden. 

Ik sta dan ook graag bovengenoemde voorwerpen af, zomede zijn persoonsbewijs, opdat dit zal berusten op een plaats waar het mijns inziens thuis hoort.

Een toevallige ontmoeting met grote gevolgen

Nietsvermoedend vraag ik de naam van twee dames, 
die een bezoek brengen aan Kamp Amersfoort. ,,Van 
Steeg? Toch niet van Hendrik van Steeg?’’ Het bloed 
stijgt naar mijn hoofd, ik kan het niet geloven.

’s Ochtends wijst niets er nog op dat de dag anders gaat 
verlopen dan gebruikelijk. Het is stralend weer, als ik op 
de fiets naar Kamp Amersfoort vertrek om een rond-
leiding te geven op het voormalige kampterrein. Ik zit 
te praten met medewerkers van de stichting, als twee 

echtparen aangeven dat ze de DVD willen kopen die in 
de vitrine ligt. 
Terwijl medewerker Eddy van der Pluijm de DVD haalt, 
spreken de dames over de oorlog. Onbedoeld vang ik de 
woorden Husum en Ladelund op. Dat zijn namen van 
plaatsen waar veel gevangenen uit Putten zijn terecht-
gekomen, na een kort verblijf in Kamp Amersfoort. De 
meesten keerden nooit terug. Daarom vraag ik:
,,Had u soms familie in die kampen?’’ ,,Ja’’, antwoordt 
een van de vrouwen. ,,Mijn schoonvader.’’ ,,Is hij mis-



schien een van de Puttenaren die slachtoffer werden van 
de oktoberrazzia in 1944?’’ ,,Ja, dat klopt. Onze schoon-
vader is nooit teruggekomen.’’

We raken in gesprek over het verschrikkelijke drama in 
Putten, waarbij meer dan 600 mannen werden opge-
pakt. Dan vraag ik de vrouwen naar de naam van hun 
schoonvader. ,,Van Steeg’’, zeggen ze in koor. ,,Van 
Steeg? Toch niet van Hendrik van Steeg? Uit Nijkerk?’’ 
De vrouwen kijken mij verbaasd aan, vragen zich hardop 
af hoe het kan dat ik die naam ken. Maar mijn gedachten 
zijn al elders. Het horen van die ene naam verandert de 
gewone dag in een bijzondere. Want amper tien meter 
hiervandaan, in de kluis van Kamp Amersfoort, liggen 
nalatenschappen die nooit zijn teruggegeven aan de 
familie. En een van die enveloppen bevat persoonlijk 
bezit van Hendrik van Steeg. Toevallig was ik de avond 
tevoren nog bezig geweest met de naamlijst van per-
sonen van wie eigendommen in het bezit van Kamp 
Amersfoort zijn gekomen. De naam Hendrik van Steeg 
klinkt me daarom direct bekend in de oren.

Ik verontschuldig me en ga direct in de kluis kijken met 
Eddy. En daar ligt inderdaad een envelop met de naam 
Hendrik van Steeg erop. Zijn twee zoons zijn inmiddels 
door hun echtgenotes gealarmeerd dat er iets bijzonders 
aan de hand is. Een van beiden woont met zijn echtge-
note al jaren in Australië. Ze zijn even terug in Nederland 
en in een opwelling hadden ze besloten eens bij Kamp 
Amersfoort te gaan kijken.

Ik vertel de families over het project dat mijn stichting, 
Hart voor Kamp Amersfoort, in samenwerking met 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is gestart. Het 
doel is nalatenschappen terug te geven aan de families. 

Ook van Hendrik van Steeg, hun vader en schoonvader, 
is er een envelop met inhoud. In overleg wordt afge-
sproken dat zij diezelfde week nog terugkomen om de 
nalatenschap officieel in ontvangst te nemen. De enve-
lop wordt overhandigd door medewerkers van de stich-
tingen Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Oktober 
’44 uit Putten en Hart voor Kamp Amersfoort.

Ook de echtgenote van Hendrik van Steeg blijkt nog in 
leven. Haar gezondheid is te broos om aanwezig te zijn. 
De zoons van Hendrik van Steeg openen de envelop, 
maar de inhoud komt niet veel later bij haar terecht. Het 
is de gouden trouwring van haar overleden echtgenoot, 
die nooit terugkeerde uit de kampen. De ring zit nu om 
haar vinger. We hopen ook de andere nalatenschappen 
terug te bezorgen bij de nabestaanden. Graag maken we 
daarom u attent op onderstaande website. U vindt er 
een filmpje over de uitreiking van de ring aan de familie 
Van Steeg én de naamlijst van voormalige gevangenen 
van wie een nalatenschap bestaat.

Annemiek Littlejohn/Remco Reiding

OORLOGSNALATENSCHAPPEN
www.oorlogsnalatenschappen.blogspot.com

Deze blog is een initiatief van stichting Hart voor Kamp 
Amersfoort in samenwerking met stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort. Het doel is om via dit 
medium de families te zoeken van oorlogsslachtoffers.

Wilt u reageren?  oorlogsnalatenschappen@gmail.com
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Hinzert; ‘De vrede van deze plaats is misleidend’
Verslag van een herdenking op 19 september 2009

Dit artikel3 gaat over SS-Sonderlager/KZ Hinzert en de plek, 
waar sinds 10 december 2005 een documentatie- en ont-
moetingscentrum herinnert aan dit verdwenen SS-kamp. 
Op 19 september 2009 vond er een indrukwekkende her-
denkingsplechtigheid plaats, waarbij we (twee medewerkers 
van de gedenkplaats in Amersfoort) de eer hadden een 
oud-gevangene van Kamp Amersfoort, die samen met zijn 
vrouw deze plechtigheid bijwoonde, te vergezellen.

Het verhaal begint op 19 april 2009, de dag van de jaarlijkse 
herdenking bij voormalig Kamp Amersfoort, toen twee oud-
gevangenen een krans legden bij het monument ‘De stenen 
Man’. De krans werd – namens de oud gevangenen van 

Kamp Amersfoort - gelegd door Peter van Toor en Jacques 
Kroon. Beide heren verbleven in Kamp Amersfoort en wer-
den in september 1944 naar SS-Sonderlager/KZ Hinzert 
gedeporteerd.

Jacques Louis Kroon, geboren in november 1922 in Leiden, 
werd op 1 augustus 1944 gearresteerd en naar het politiebu-
reau in Zeist gebracht. Betrokkenheid bij illegale activiteiten 
kon niet duidelijk worden aangetoond, maar overduidelijk 
bleek de onttrekking aan de ‘arbeidsplicht’. De 21 jarige 
arrestant werd vervolgens naar het politiebureau in Utrecht 
overgebracht.
Na een verblijf van twee dagen in Utrecht volgde een verblijf 

3 Dit volgende artikel kan gezien worden als aanvulling op de serie artikelen onder de titel ‘In Duitse gevangenschap 1944-1945’ van de hand van Peter 

van Toor. De heer Van Toor ging in deel 2 (in informatiebulletin nr. 28) in op zijn gevangenschap in SS-Sonderlager/KZ Hinzert. In dit informatiebul-

letin kunt u kennis nemen van deel 4 van zijn hand.
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van ruim twee weken in Kamp Amersfoort. Op 18 augus-
tus 1944 werden ongeveer 300 gevangenen afgeroepen 
voor transport. Jacques Kroon en Peter van Toor maakten 
deel uit van deze groep. Via Keulen ging de reis naar het 
kamp in Hinzert. Na ongeveer 14 dagen het regime in 
SS-Sonderlager/KZ Hinzert aan den lijve te hebben onder-
vonden werd Jacques Kroon op 3 of 4 september 1944 naar 
een barakkenkamp in Finthen, vlakbij Mainz gevoerd.
Mainz-Finthen (Layenhof, Am Flugplatz) was één van de in 
totaal 29 Außenlager (buitenkampen) van SS-Sonderlager/
KZ Hinzert. Het kamp in Finthen bestond uit vijf barak-
ken nabij een Fliegerhorst (militair vliegveld), waar op dat 
moment een eenheid nachtjagers gestationeerd was. De 
gevangenen moesten dwangarbeid verrichten en werden 
voornamelijk op en rond het vliegveld tewerkgesteld. Als 
gevolg van de nadering van Amerikaanse troepen werd 
kamp Finthen op 16 maart 1945 ontruimd. Enkele gevan-
genen wisten te ontvluchten; het merendeel werd te voet 
naar Buchenwald afgemarcheerd. Tien dagen later werden 
zij door Amerikaanse troepen ingehaald en bevrijd.

Jacques Kroon wist met vier of vijf andere gevangenen 
omstreeks 19 maart 1945 te vluchten. Zij werden echter 
weer opgepakt en naar Mainz teruggebracht. Daar wist hij in 
de chaos van een dreigend naderend front, met een bootje 
de Rijn over te steken, alsnog zijn vrijheid tegemoet.

Het was enkele weken na 19 april 2009, dat de heer Kroon 
contact met ons opnam. Hoewel het telefoongesprek over 
de laatste herdenking in Amersfoort ging, kwam terloops het 
voormalige kamp in Hinzert aan de orde. Het gesprek - dat 
al gauw een uur in beslag nam - eindigde met de uitnodi-
ging om hem te vergezellen tijdens de komende herdenking 
in september; op de plek van het voormalige SS-kamp in 
Hinzert.

Het dorpje Hinzert maakt deel uit van de gemeente Hinzert-
Pölert in het westelijke gedeelte van de streek Rheinland-
Pfalz; bij Luxemburg rechtsaf, 25 kilometer ten oosten van 
Trier. In de omgeving van de dorpen Reinsfeld, Hinzert en 
Pölert wijzen borden de weg naar de ‘Gedenkstätte’. Hier was 
in 1938 een barakkenkamp ingericht, dat na 1941 in relatie 
stond met Kamp Amersfoort. Ongeveer 560 Nederlanders 
werden naar SS-Sonderlager/KZ Hinzert gevoerd.
De uitnodiging van de heer Kroon om hem te vergezellen 
tijdens de herdenking hebben we met beide handen aan-

gegrepen. Op 18 september 2009, na een reis van bijna vijf 
uur parkeerden we iets voor vijf uur ’s middags, de auto op 
de parkeerplaats van de gedenkplaats in Hinzert.

In de jaren 80 maakte iemand de opmerking: ‘De vrede van 
deze plaats is misleidend’, en dat is nog steeds het geval. 
Het mooie weer versterkte wellicht die indruk. Ogenschijnlijk 
doet niets vermoeden dat het zacht glooiende landschap, 
met groene velden, omgeploegde akkers en hier en daar 
bossen, ooit beheerst werd door de aanwezigheid van een 
SS-kamp waar meer dan 13.000 gevangenen onder erbar-
melijke omstandigheden verbleven. Meer dan 321 gevange-
nen werden er, vaak op gruwelijke wijze, vermoord.

Pas toen we uitstapten viel ons oog op een bijzonder 
gebouw dat het ontmoetings- en documentatiecentrum 
bleek te zijn. Hoewel het tegen sluitingstijd liep en de mede-
werkers druk waren met de voorbereidingen voor de her-
denking, werden we zeer hartelijk ontvangen. Na een korte 
kennismaking werden we in de gelegenheid gesteld om de  
expositieruimte op eigen gelegenheid te bezichtigen. Hoewel 
de resterende tijd ons niet toestond om uitgebreid kennis te 
nemen van alle – in de expositieruimte aangeboden – infor-
matie waren we toch zeer onder de indruk.
Een uur later werden we in hotel-restaurant Jägerhof in 
Reinsfeld – het afgesproken ontmoetingspunt - hartelijk 
begroet door de heer en mevrouw Kroon. Beiden waren 
een dag eerder aangekomen. Na een wederzijdse ken-
nismaking hebben we tijdens het diner onder andere het 
programma voor de volgende dag doorgenomen.

De volgende morgen 19 september 2009 schoof onze con-
tactpersoon, gastheer en gids Georg aan bij ons gezamenlijk 
ontbijt. Georg is één van de ondersteunende medewerkers 
verbonden aan de Gedenkstätte Hinzert. Onze aanwezig-
heid, maar vooral die van de heer en mevrouw Kroon, was 
voor hem aanleiding om ons, voordat de herdenking begon, 
te ontmoeten en rond te leiden.
Georg vertelde ons over de plek, de historie en – minstens 
zo interessant - de naoorlogse moeizame omgang met (en 
erkenning van) deze plek. De term ‘Schuldig landschap’ die 
de kunstenaar Armando gebruikte voor de beschrijving van 
de plek van Kamp Amersfoort, zou naadloos passen op ‘de 
plek’ in Hinzert.

Oud-gevangene Jacques Kroon, 19 september 2009 Hinzert

Glasfaçade in het ontmoetings- en documentatiecentrum.
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Een opvallend en indrukwekkend onderdeel van de expo-
sitieruimte in het ontmoetings- en documentatiecentrum 
wordt gevormd door een groot venster, waarop een oude 
foto van het barakkenkamp is geprojecteerd. De gepro-
jecteerde foto is in 1946 gemaakt op de plek waar nu het 
ontmoetingscentrum staat. De bezoeker die door het venster 
naar buiten kijkt, kan zich een voorstelling maken van hoe 
het kamp er toen uitzag.

In de expositieruimte wees de heer Kroon ons op een 
bijzonder relikwie; zijn kampjasje. Het kledingstuk, op de 
rugzijde voorzien van twee verticale banen met een stip 
ertussen, was kenmerkend voor de gevangenen in Hinzert 
(net als de haardracht; een geschoren streep ‘Autobahn’ van 
voor naar achter). Na de oorlog bewaarde hij het jasje en 
nog veel later schonk hij het aan de medewerkers van de 
gedenkplaats. Sindsdien is het kampjasje te zien in een van 
de vitrines in het ontmoetingscentrum.

Inmiddels waren enkele bussen met belangstellenden uit 
Luxemburg gearriveerd. Het aantal bezoekers nam toe. 
Het bloemstuk dat we uit Amersfoort hadden meege-
nomen hebben we bij het opvallende monument van 
de Luxemburgse oud-gevangene en beeldhouwer Lucien 
Wercollier gelegd. Daarna hebben we de heer en mevrouw 
Kroon even alleen gelaten. Samen met de toestromende 
bezoekers zochten zij een zitplaats bij de ‘Sühnekapelle’, 
om er de Luxemburgse herdenkingsdienst bij te wonen. 
Deze (katholieke) herdenkingsdienst bij de kapel is een 
Luxemburgs initiatief, dat voorafgaat aan de officiële herden-
king in het ontmoetingscentrum.

Ongeveer anderhalf uur later verplaatsten de aanwezigen 
zich via de erebegraafplaats en het monument naar het ont-
moetingscentrum. Verslaggevers van de SWR toonden zich 
zeer geïnteresseerd in het verhaal van de heer Kroon. Een 
kwartier later bleek ook waarom.

In het overvolle documentatiecentrum werd, als onderdeel 
van het welkomstwoord, aan de twee- a driehonderd 
aanwezigen gemeld dat men zeer vereerd was met de 
aanwezigheid van een oud-gevangene; de heer Kroon uit 
Nederland. De heer Kroon bleek de enige oud-gevangene.

Het was een zeer bijzonder moment. Een korte stilte … 
gevolgd door applaus. Wat, en aan wie, zou men gedacht 

hebben in dat ene korte moment van stilte? Hoeveel gevan-
genen en oud-gevangenen; opa’s, vaders en broers, die niet 
meer bij deze herdenking aanwezig konden zijn, flitsten er in 
dat korte moment van stilte voorbij?

Eddy van der Pluijm, Gert Stein

Met dank aan de heer en mevrouw Kroon en de collega’s 
van Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Speciale dank 
aan onze gids en gastheer Georg Mertes.

Korte historie van SS-Sonderlager/KZ Hinzert
In 1938 liet het ‘Deutsche Arbeitsfront’ bij de dorpen Hinzert 
en Pölert een barakkenkamp bouwen dat als huisvesting 
was bedoeld voor werklieden die belast waren met de 
bouw van een deel van de Westwall. Vanaf 1939 werden 
naast arbeiders tevens ‘werkweigeraars’ en later ook poli-
tieke tegenstanders in het barakkenkamp ondergebracht. 
Met de komst van deze gevangenen veranderde het kamp 
in een ‘Polizeihaft- und Erziehungslager’ (heropvoedings-
kamp voor gevangenen van de politie). Het ‘Polizeihaft- 
und Erziehungslager’ ook wel Sonderlager genoemd, viel 
onder verantwoordelijkheid van de Sicherheitspolizei / 
Sicherheitsdienst (Sipo/SD); net als Kamp Amersfoort in de 
periode 1941-1945.
Vanaf 1 juni 1940 werd het kamp in Hinzert ondergebracht bij 
de ‘Inspektion der Konzentrationslager’ (IKL, of inspecteur van 
de concentratiekampen). Aan de benaming ‘SS-Sonderlager’ 
kon nu tevens de benaming ‘Konzentrationslager’ (KZ) wor-
den toegevoegd, hoewel deze benaming voor Hinzert tot in 
de jaren 60 onderwerp van discussie bleef. Het kamp stond 
nu niet meer onder bevel van de Sipo/SD, maar onder bevel 
van de Reichsführer SS. Een verdere ‘opwaardering’ in het 
systeem van concentratiekampen vond plaats op 7 februari 
1942 toen het kamp werd toegewezen aan het ‘Wirtschafts- 
und Verwaltungshauptamt der SS’ (WVHA).
SS-Sonderlager/KZ Hinzert behield zijn onafhankelijke status 
tot 21 november 1944. Toen werd het kamp formeel een 
bijkamp van concentratiekamp Buchenwald. Op 22 februari 
1945 werden delen van het kamp vernield bij een luchtaan-
val. In maart 1945 werd het kamp ontruimd.
Tussen 1939 en 1945 verbleven ongeveer 13.600 mannen, 
in de leeftijd van 13 tot 80 jaar, uit meer dan 20 landen, 
korte of langere tijd in SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Het relatief 

Jacques Kroon en Dr. Dieter Schiffmann, Direktor der Landeszentrale
fur politische Bildung Rheinland-Pfalz

De heer J. Kroon wordt geïnterviewd door medewerkers van de SWR
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kleine kamp bestond uit negen houten barakken en bood 
ruimte aan 560 gevangenen. Gemiddeld waren er zo’n 800 
gevangenen tegelijkertijd in het kamp aanwezig. In sommige 
periodes kwam het voor dat 1.200 gevangenen in het kamp 
waren ondergebracht.
De barakken van het kamp omringden een appelplaats waar 
drie keer per dag appel werd gehouden. In een hoek van het 
kamp stond een martelpaal. Opmerkelijk genoeg liep dwars 
door het kamp de openbare weg die de dorpen Reinsfeld 
en Hinzert met elkaar verbond. Deze weg vormde tevens 
de scheiding tussen het bewakings- en gevangenengedeelte 
van het kamp. Op de vier wachttorens die het gevangenen-
kamp omringden stonden SS-bewakers. Het aantal bewa-
kers, leden van de SS-Totenkopfverbände, schommelde 
tussen de honderd en tweehonderd, afhankelijk van het 
aantal gevangenen. Angst voor willekeurig geweld, honger 
en zware lichamelijke inspanning vormde het dagelijkse 
leven van de gevangenen in SS-Sonderlager/KZ Hinzert.

De veranderende populatie gevangenen in Hinzert was 
een afspiegeling van politieke- en oorlogsomstandig-
heden buiten het kamp. Naast concentratiekamp voor 
‘Schutzhaft’-gevangenen (‘Schutzhaft’ is een versluierende 
term voor systematische, zogenaamd preventieve opslui-
ting van - vanuit nationaal-socialistisch standpunt bezien 
- sociaal ongewenste personen), verzetstrijders en dwang-
arbeiders fungeerde SS-Sonderlager/KZ Hinzert tevens als 
doorgangskamp voor Luxemburgse, Belgische, Franse en 
Nederlandse gevangenen, met onder andere de bestem-
mingen Buchenwald, Natzweiler en Dachau.

In maart 1945 werd het kamp ontruimd. Een ‘doden-
mars’ bracht het merendeel van de gevangenen richting 

Buchenwald. Halverwege maart werden zij ingehaald en 
bevrijd door Amerikaanse troepen.

In SS-Sonderlager/KZ Hinzert zijn gevangenen apart of in 
groepen gefusilleerd, met dodelijke injecties om het leven 
gebracht, of als gevolg van mishandeling overleden. Drie 
keer zijn groepen gevangenen doelbewust naar Hinzert 
gevoerd om er te worden vermoord. In 1941 70 Sovjet-
gevangenen, in 1942 20 en in 1944 23 Luxemburgse 
gevangenen.

Het blijkt niet mogelijk om exact vast te stellen hoeveel 
slachtoffers er zijn gevallen in Hinzert. Volgens Franse 
schattingen kwamen er in het kamp in Hinzert zo’n 1.000 
mensen om het leven. Op basis van ond erzoek van het 
Luxemburgse Conseil National de la Résistance zijn 321 
sterfgevallen met zekerheid vastgesteld. Na het einde van 
de oorlog konden niet alle slachtoffers worden gevonden.

Meer informatie over SS-Sonderlager / KZ Hinzert:

Literatuur:
Dokumentation der Fachtagung Konzentrationslager, 
Sonderlager, Polizeihaftlager, Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz
Schweigen durchbrechen: 20 Jahre Förderverein 
Gedenkstätte KZ Hinzert 1989-2009
Hinzert Das Konzentrationslager Hinzert uns seine 
Außenlager, C.H. Beck
Internet:
www.politische-bildung-rlp.de/hinzert.html

Gert Stein

Ingezonden reactie
Dhr. Wellenstein reageert op de weergave van de '19 april 2009 rede' van de
heer Van Mesdag 'Het kleine gemene kamp' (informatiebulletin 29)'

De redactie ontving een afschrift van een gedeelte van een 
brief van de heer drs. E. Wellenstein aan de heer J. van 
Mesdag. Waar de heer Wellenstein enkele jaren geleden 
stond, om als oud-gevangene het publiek toe te spreken 
bij de herdenking, stond de heer Van Mesdag er dit voor-
jaar. Na afloop van de herdenking van 19 april jl. maakten 
zij kennis met elkaar.  Uit de daarop volgende correspon-
dentie bleek dat hun verblijf in Kamp Amersfoort één 
week overlapte in september 1942. Bovendien bleek 
dat Van Mesdag net als Wellenstein belast was met het 
strozakkencommando. Een bijzondere ontmoeting 67 
jaar na dato. 
Met instemming van beide heren wordt de brief hier 
geplaatst vanwege de geschiedschrijving. Ze spreekt voor 
zich: 

‘Mijn waardering voor het jongste nummer van het infor-
matiebulletin van Kamp Amersfoort was groot toen ik 
er ook Uw zeer beeldend verhaal over Uw verblijf in dat 
kamp aantrof, waarin ik al zoveel herken. Mag ik één 
correctie aanbrengen? Toenmalig kapoudste Hurkmans 
was uitdrukkelijk niet één van de “Geuzen”, die uit 
Buchenwald naar Amersfoort teruggeplaatst waren om 
deel van de Häftling-élite te worden, maar behoorde tot 
de communisten die najaar 1941 als eerste groep bewo-
ners in Amersfoort aankwamen. Uit die groep kwam 
ook de eerste kampoudste Jan van Bork, wegens te slap 
optreden afgezet en naar Neuengamme afgevoerd; na 
hem van Putten, inderdaad een Geus; eveneens door 
de SS te slap bevonden. Diens opvolging door (Sc) 
Hurkmans maakte ik in mei 1942 mee, geen verbetering. 
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Zöschen 2009
Jaap Epskamp en Arie Kooiman komen al jaren naar Zöschen waar ze in de 
oorlog hebben moeten werken.

Ze waren “Beverwijkers” die na een aanslag door het ver-
zet in gijzeling werden genomen in kamp Amersfoort. Jaap 
vertelt dat ze het daar als gijze laars niet extreem slecht 
hadden. Ze mochten hun eigen kleren dragen en zaten 
meestal in de barak. Ze hebben zelfs wel eens voetbal 
gespeeld. Maar toen de daders gepakt waren moesten ze 
gewoon naar Duitsland om te werken. Een deel stapte uit 
bij Hannover, de rest ging naar de omgeving van Leipzig, 
het cen trum van de chemische industrie rond IG Farben. 
Ze zaten in het strafkamp Zöschen. Jaap heeft ook nog in 
Schafstedt moeten werken – een kamp in de buurt van een 
kleine Flugplatz waar de eerste lichting Hollanders al vrij 
snel gedecimeerd was.

Vorig jaar is er een klein monu mentje neergezet, in een 
bosje langs de weg. Na de Wende heeft Zöschen rond 24 
mei altijd een herdenking georganiseerd waar vanaf het 
begin ook Nederlanders kwamen. Een aantal oud-gevan-
genen, vaak met familie, en nabestaanden. Een keertje 
over slaan doen ze niet graag: dan zou je toch de organisa-
toren teleurstellen – voorop de burgemeester van destijds, 
mevrouw Edda Schaaf en haar man, die nu burgemeester 
is. Cor Barth, die de website van de Beverwijkers verzorgd, 
kent hen al sinds begin van de jaren negentig. Op www.
razziabeverwijk.nl vind je informatie over de razzia’s van 
toen en de plekken waar de mannen hebben moeten 
werken.

De herdenking begint altijd met een dienst in het kerkje uit 
de 16de of 17de eeuw, met eeuwenoude eikenbalken en 
een mogelijk niet zo heel veel ouder orgel. De kerk zit vol. 
De kransen liggen klaar en worden na afloop meegenomen, 
ruim een kwartier lopen over de weg door de weilanden 
naar een monument. Daarnaast lange tafels met de namen 
van degenen die hier zijn overleden. Een vorige keer familie 
van een Italiaanse soldaat; ze zagen de naam van hun vader 
hier voor het eerst staan. Het was niet mak kelijk om alle 
namen goed gespeld te krijgen. Na afloop komt iedereen bij-
een in de sporthal, op het podium staan verzamelde foto’s, 
elk met een kaarsje. En verder tafels met Kaffee & Kuchen 
van de plaatselijke dames - en bijzonder hartelijke sfeer. 
Op de dagen ervoor of erna zijn er uitstapjes naar nabijge-
legen gedenkplaatsen. En deze de zomer was er een work 
camp, waar ook vijf kleinzonen van Jaap aan deelnamen. 
Grote jongens, met opa Jaap in het midden – een prachtig 
plaatje voor de plaatselijke krant. Ze hadden onder andere 
het bosje bij Schafstedt schoongemaakt, waar een tweede 
gedenkteken was geplaatst. Op de laatste avond verzorgen 
de Polen en de Hollanders de avond - er wordt gekookt en 
muziek gemaakt. Een van Jaaps kleinzonen doet een profes-
sionele breakdance. Bij een rondgang door het dorp, langs 
het voormalige kamp en het kerkhof, vraag ik Jaap en Arie 
naar kamp Amersfoort. Daar hebben ze blijkbaar niet meer 
zo vaak aan gedacht. Ze komen graag een keer langs om er 
met de gidsen over te praten, zeggen ze allebei.

Diete Oudesluijs
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'Respect voor Afrika’
een lezing door Marcia Luyten

Wat betekent respect eigenlijk? Deze vraag stelde Marcia 
Luyten centraal in haar lezing ‘Respect voor Afrika’, gehouden 
op 12 oktober te Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
Luyten woont en werkt in Kampala, Uganda en was vanuit 
die achtergrond gevraagd om in Amersfoort te praten over 
respect.

Respect is echter een begrip dat op veel verschillende manie-
ren kan worden gebruikt. Is respect iets dat je moet verdie-
nen? Kun je het bezitten? Kun je het als mens eisen van je 
medemensen? Is respect hetzelfde als ontzag? Bestaat er 
een universele definitie van respect? Op deze vragen wist 
Luyten niet direct een antwoord. Dat maakte de vragen ech-
ter niet minder interessant. 
Luyten probeerde haar visie op respect te schetsen aan de 
hand van haar visie op Afrika. Volgens haar zijn er twee 
verschillende ‘lenzen’ waarmee Afrika bekeken kan wor-
den. Via de eerste lens probeert men Afrika vrij te zien van 
westerse kaders en ideeën. Het huidige Afrika neemt men 
aan als gegeven, zonder deze te af te meten aan westerse 
standaarden. Dat betekent echter ook dat Afrika het recht 
heeft zijn eigen weg te gaan en daarmee recht heeft op zijn 
eigen lijden. Afrika nemen zoals het is, betekent volgens 
Luyten dat armen in sommige delen van dit continent onge-
lijk zijn aan rijken en vrouwen ongelijk aan mannen. Veel 
westerlingen veroordelen dit lijden echter en kijken met de 

tweede lens naar Afrika. Via de tweede lens ziet en beoor-
deelt men Afrika vanuit de universele, in het westen ontwik-
kelde ethiek. De tweede lens is de lens van mensenrechten, 
van ontwikkelingshulp en van veroordeling van geweld. 
Door deze tweede lens is Afrika wellicht minder mooi dan 
door de eerste lens, door deze tweede lens worden vooral 
de achterstanden van Afrika ten opzichte van de westerse 
wereld benadrukt. 

Luyten zei niet welke lens volgens haar de beste lens was 
om te gebruiken, iedereen moest dit voor hem of haar per-
soonlijk bedenken. Daarom bleef de vraag overeind: wat 
betekent respect eigenlijk? Houdt respect onvoorwaardelijke 
acceptatie in? Of mag je voorwaarden stellen aan respect? 
En wiens voorwaarden zijn dat dan: de voorwaarden van 
de meerderheid? Van het westen? Deze vragen zijn niet 
alleen voor Afrika van belang, maar ook voor Europa, voor 
Nederland en voor Amersfoort. Marcia Luyten riep daarom 
met haar lezing op tot nadenken over respect. Een oproep 
die door de aanwezige luisteraars zeer gewaardeerd werd.

De lezing werd georganiseerd op initiatief van Rotary Club 
Scherpenzeel Woudenberg in samenwerking met Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort

Marlien de Kruijff

‘De Nacht van Herodes’
Theatervoorstelling bij de gedenkplaats van Nationaal Monument kamp Amersfoort

Op zaterdag 15 augustus 2009, de dag dat Japan 64 jaar 
eerder capituleerde, speelde theatergroep ‘De Blauwe 
Tulp’ uit Culemborg de Nacht van Herodes.
In 1943 bouwden de Duitse bezetters in Vught een apart 
doorgangskamp voor joden. Totdat het kamp werd 
gesloten, in september 1944, werden daar 31.000 men-
sen korte of langere tijd gevangen gehouden. Onder hen 
veel zieken, ouderen en kinderen

Op 6 en 7 juni 1943 werden 1269 Joodse kinderen uit 
Kamp Vught naar Westerbork overgebracht. Een dag 
later worden zij naar een dan nog onbekende bestem-
ming in oostelijke richting weggevoerd. De meeste 
kinderen worden begeleid door hun moeder, sommige 
door hun vader. Na drie dagen en nachten, na 72 uur 
opgesloten te hebben gezeten in afgeladen, stinkende 
wagons zonder sanitaire voorzieningen, komen ze uit-
geput in het Poolse gehucht Sobibor aan. De kinderen 
hebben honger en dorst: zij huilen, zijn bang. In plaats 
van eten en drinken, de gelegenheid krijgen om zich te 
wassen en ontspannen, worden zij met hun begeleiders 
na aankomst rechtstreeks naar de gaskamer geleid.

Als eerbetoon aan deze onschuldige kinderen tracht thea-
tergroep ‘De Blauwe Tulp’ uit Culemborg in de (openlucht)
voorstelling ‘De Nacht van Herodus’ het verblijf van de 
kinderen in het kamp en hun laatste reis naar het Oosten 
te verbeelden. Een gruwel - en daar is iedereen zich van 
bewust, acteurs en publiek - die niet na te bootsen is. De 
toeschouwers op het voorplein van de gedenkplaats, ook 
Kamp Amersfoort had kinderen onder zijn gevangenen, 
waren gegrepen door de voorstelling.
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‘Survivors’ van de Shoah; de moord op de 
Joden in de Tweede Wereldoorlog
Denise Citroen in gesprek met Arjeh Kalmann

‘Survivors´ van de Shoah, de moord op de Joden in de 
Tweede Wereldoorlog, blijken hun vaak traumatische 
oorlogsherinneringen beter met hun kleinkinderen te 
kunnen delen dan met hun eigen kinderen. En anders-
om geldt dat ook: de kleinkinderen hebben meer oor 
voor het leed van hun opa of oma dan hun ouders 
indertijd hadden.

De lezing van Denise Citroen op zondag 8 november 
in Kamp Amersfoort over dit onderwerp ging niet echt 
diep in op de psychologische oorzaken van de verschil-
len in ontvankelijkheid van de tweede generatie (de kin-
deren) en de derde (de kleinkinderen) voor de verhalen 
van de eerste generatie. Denise, zelf voorbeeld van de 
tweede generatie, liet in haar dialoog met het publiek 
een paar mooie staaltjes zien van hoe grootouders en 
kleinkinderen de oorlog met elkaar verwerken. Zij heeft 
als bijna professioneel verzamelaar van levensverhalen 
van overlevenden van de Shoah, in een boek met dvd 
een aantal prangende getuigenissen samengebracht. 
Het boek heet “Eén verhaal uit duizenden” en is ver-
krijgbaar in de boekhandel. Denise Citroen kwam er 

zelf pas op 13-jarige leeftijd, door een toevallige vondst 
op zolder van een dagboek, achter dat er in haar familie 
veel meer leed schuil ging dan ze ooit geweten had. 

Interviewer Arjeh Kalmann viel op dat Denise Citroen 
hardnekkig over ‘survivors´ sprak, en het woord ‘slacht-
offer´ niet in de mond nam. Zij volgt daarmee de termi-
nologie van Steven Spielberg die na zijn film ‘Schindlers 
List’ wereldwijd getuigenissen van ‘survivors´ liet vast-
leggen. Volgens Kalmann is het voor veel overlevenden 
juist een enorme opluchting dat ze zich zo veel decen-
nia na dato eindelijk wél slachtoffer mogen voelen. Hij 
plaatste ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van 
de vastgelegde getuigenissen, maar Denise Citroen 
maakte duidelijk dat het haar niet om de historische 
juistheid, maar om de emotionele verwerking gaat.

De maar matig gevulde zaal discussieerde stevig mee. 
Al met al was deze eerste proefaflevering van een serie 
zondagmiddaggesprekken volgens directeur Maurits 
Nibbering geslaagd. Aan een programma voor de 
komende maanden wordt momenteel hard gewerkt.

‘Holocaust door kogels’ in de Oekraïne
Expositie Nationaal Monument Kamp Vught

Het Mémorial de la Shoah in Parijs ontwikkelde de 
expositie ‘The Mass Shooting of Jews in Ukraine 1941-
1944: The Holocaust by Bullets’. Deze voor veel mensen 
nog onbekende, gruwelijke geschiedenis werd speciaal 
voor Nederland aangepast en vertaald. De expositie is 
alleen te zien in Nationaal Monument Kamp Vught en is 
geschikt voor bezoekers vanaf 16 jaar.

Tussen 1941 en 1944 vermoordden geheime Nazi-
doodseskaders (Einsatzgruppen) bijna 1,5 miljoen joden 
in Oekraïne. Het is een deel van de Holocaust dat tot 
nu toe onbelicht is gebleven. De Franse priester Patrick 
Desbois reist met een onderzoeksteam sinds zes jaar 
regelmatig door Oekraïne op zoek naar ooggetuigen 
en locaties waar de executies hebben plaatsgevonden. 
Men spreekt met ooggetuigen in afgelegen dorpen in 
Oekraïne, waar burgers soms werden gedwongen om 
grafkuilen te graven en hun landgenoten te executeren. 
Het beleid van de nazi's was even simpel als onvoorstel-
baar: 'Een kogel per jood, één jood per kogel'. Anders 
dan in Polen, waar joden werden vermoord in vernieti-
gingskampen, werden de meeste joden geëxecuteerd en 
ter plekke begraven.

In de expositie volgt u het onderzoeksteam bij hun 
systematische zoektocht naar de massagraven. U ziet 
de resultaten van het onderzoek naar deze onbekende 
Holocaust. De expositie bevat veel (historisch) beeld-
materiaal en authentieke objecten zoals (machine-)
geweren, hulzen, kogels en kleding. De expositie gaat 
in op details van de Holocaust, die voor de meeste 
Nederlanders nog onbekend zijn. Eerder was de ten-
toonstelling te zien in New York en Stockholm; in 
Nederland is deze alleen in Nationaal Monument Kamp 
Vught te bezoeken. Vanwege de aard van de expositie is 
deze geschikt voor bezoekers vanaf 16 jaar. Alle teksten 
zijn vertaald in het Nederlands.

De opening van deze tentoonstelling in Kamp Vught 
op 10 september jl. was indrukwekkend. De expositie 
is schokkend van aard, maar uitmuntend opgesteld en 
rechtvaardigt een bezoek aan Kamp Vught nog eens te 
meer. Tot begin januari 2010.
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De verzameling 'kamppost' van Carel Witmond
Een tentoonstelling tot eind maart 2010 in Kamp Amersfoort

Carel Witmond werd vroeg in de oorlog actief in het ver-
zet. Met zijn AJC-achtergrond, zo schreef hij in een terug-
blik op zijn leven in het boek Prijsgegeven Geheimen 
(1999), was dat een logische stap. Als jonge man bracht 
hij vanaf het begin de illegale krant Het Parool rond. 
Het Parool was de voortzetting van de Nieuwsbrief van 
Pieter ’t Hoen, een van de allereerste illegale blaadjes, 
want meer waren de vaak gestencilde uitgaven niet. 
Het Parool groeide snel, grotere oplages werden illegaal 
gedrukt. Witmond werd samen met Arie van Soest en 
nog een aantal anderen opgepakt. Na vele maanden 
wachten in Kamp Amersfoort volgde in december 1942 
het eerste Paroolproces. Van de negentien mannen 
werden er dertien gefusilleerd op 5 februari 1943. De 
zes anderen werden vanuit Vught op transport gesteld 
naar het ‘Nacht und Nebel’kamp Natzweiler in de Franse 
Elzas. Daar moesten zij verdwijnen in nacht en mist. Drie 
van de zes hebben de verschrikkingen doorstaan. Ze 
werden bevrijd in Dachau.

Toen Carel Witmond in de tweede helft van de vijftig 
was, had hij al meer dan veertig jaar gewerkt. Hem werd 
de omgang met zijn verleden van bijna vier jaar gevan-
genschap in de oorlog zo zwaar dat hij werd afgeleurd. 
Het betekende dat hij veel tijd aan een van zijn liefheb-
berijen kon wijden. Hij verzamelde oude poststukken. 
Hij bouwde een collectie op met oude brieven over 
Amsterdam van voor het invoeren van de postzegels. 
Ook verzamelde hij enveloppen, liefst met de brief erin 
en briefkaarten die vanuit concentratiekampen verstuurd 
werden. 

Zijn verzameling is een typologie van kamppost. Vanuit 
sommige kampen heeft hij meerdere voorbeelden 
bijeen gebracht, omdat de gedrukte regels waaraan 
de post moest voldoen veranderden. Ook dat moest 
getoond worden. 

Carel Witmond deed dat regelmatig. Hij stond vaak op 
beurzen, soms ook internationale van filatelisten. Daar 

liet hij zijn verzameling van 58 stukken in een zwarte 
ringband aan belangstellenden zien. Elk stuk voorzag 
hij van uitgebreid commentaar in prima Engels, de taal 
die hij zich door zelfstudie had eigen gemaakt. Urenlang 
werkte hij aan de bijzondere collectie in een klein kamer-
tje van twee bij twee meter, dat rondom vol  stond met 
boeken. Een klein bureaublad, niet veel groter dan het 
A4-blad waarop hij de tekst aanbracht en de enveloppe 
keurig tussen postzegelhoekjes klemde.

Zoals in filatelistenkringen gebruikelijk werden dergelijke 
toonmappen keurig verzorgd. Bij bijzondere postzegels 
of poststukken werd commentaar gevoegd, zoals het 
land van herkomst of het jaar van uitgifte. Witmond deed 
dit met veel langere teksten op dezelfde wijze waarop 
filatelisten dat in de jaren zeventig deden, voor de tijd 
van de laserprinters. Hij gebruikte daarvoor een fijne 
rotringpen en een mal waarmee de letters van ongeveer 
9 punts groot getekend konden worden. Minutieus, elke 
letter afgespatieerd op de juiste breedte, dus een i kreeg 
minder ruimte dan een m. Alsof het gedrukt was. 
Uit Natzweiler is er geen post van Nederlandse gevan-
genen in de verzameling Witmond. Zij mochten geen 
post versturen, noch ontvangen. Niemand in Nederland 
mocht weten dat zij daar waren. 
In het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort is 
ter gelegenheid van de Natzweilerherdenking van 13 
november jl. bij de Stenen Man door Caspar Kroes een 
tentoonstelling ingericht met een keuze uit de verzame-
ling kamppost van Carel Witmond. De tentoonstelling is 
tot eind maart 2010 te zien. De bezoeker kan met zijn 
neus op de kamppost de stukken bekijken. Ze liggen 
onder beschermende perspexplaten. Ook een van zijn 
rotring-pennen en een mal is te zien. De verzameling 
is dit jaar door de weduwe en de kinderen van Carel 
Witmond aan de gedenkplaats geschonken. 

Maurits Nibbering
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Het slotcongres van de Expogé, 28 september 2009
Bijna 64 jaar na haar oprichting werd op 28 september jl. het laatste congres gehouden van de Nederlandse 
Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen.

In de Expogé - die per 1 januari 2010 wordt opgehe-
ven - verenigden zich in 1945 een groot deel van de 
gevangen verzetsstrijders en gijzelaars uit de Tweede 
Wereldoorlog. Behalve financiële steun, streefden zij ook 
opsporing van vermisten, vervolging van de daders en 
herdenking van de gevallenen na. Bovenal wilden ze de 
bevolking doordringen van het belang van verzet, mocht 
het tot een nieuw conflict komen.

Ter gelegenheid van de opheffing schreef de historicus 
Tom de Ridder het boek “De geest van het verzet”. De 

auteur schetst daarin een beeld van massale bijeenkom-
sten, discussies en harde acties. De vereniging spande 
zich enorm in om oud-gevangenen die jaren zonder 
inkomsten zaten, na de oorlog financieel weer op weg 
te helpen. Door heel haar opdracht verweef Expogé de 
herinnering aan de verzetsdoden.

De vereniging speelde een belangrijke rol bij het besluit 
5 mei tot nationale feestdag uit te roepen. Kortom: een 
boeiend verhaal over bitterheid, tevredenheid, grootheid 
en kleinheid van mensen. Zoals mensen zijn.

Herdenking Oranjehotel
Op zaterdag 26 september werden zoals ieder jaar de 
slachtoffers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in het Scheveningse ‘Oranjehotel’ gevangen werden. 
Gedurende de oorlogsjaren hebben in het Oranjehotel 
voortdurend circa 1.200 tot 1.500 gevangenen geze-
ten. Hoeveel in totaal is niet precies bekend, maar 
het kan worden geschat op 26.000-30.000. Vanuit 
het cellenbarakkencomplex zijn 215 mensen naar de 
Waalsdorpervlakte getransporteerd en gefusilleerd. In 
dodencel nr. 601 brachten ter dood veroordeelden hun 
laatste uren door. Het op initiatief van de heer E.P. Weber 
op 24 juni 1946 opgerichte Comité Oranjehotel, stelde 
zich ten doel Dodencel 601 in oorspronkelijke staat te 
bewaren, hier jaarlijks een herdenking te houden en een 
monument op te richten. De inwijding van cel nr. 601 
vond plaats op 5 oktober 1946 door een dochter van 
de in de oorlog omgekomen Haagse predikant ds. D.A. 
van den Bosch. Voor het beheer van dit monument en 
de organisatie van de herdenkingen werd de Stichting 
Oranjehotel opgericht. 
In haar openingswoord benadrukte de voorzitter van 
de stichting Oranjehotel, mevrouw E.J. Mulock Houwer, 
de betekenis van het blijven herdenken. Niet alleen om 
de betekenis voor de betrokkenen zelf, niet in het laatst 
om de littekens van de tweede en derde generatie, maar 
ook omdat deze en andere herdenkingen bij uitstek een 

gelegen heid zijn om stil te staan bij de waarde van de 
vrijheid en de bedreiging daarvan. Want die bedreiging 
is niet van vroeger of de vorige eeuw, maar ook van nu. 
Om die vrijheid te bevechten en in stand te houden zijn 
we dwingend op elkaar aangewezen. Daar gaat het om. 
In zijn rede na die van mevrouw Mulock Houwer, bena-
drukte de minister van Justitie dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin 
dat de herinnering aan de oorlog en de bezettingsjaren 
voor ons allen een voortdurende aansporing moet zijn om 
op te komen voor de waarden en de beginselen die het 
wezen uitmaken van de democratische rechts staat. Juist 
nu de herinnering aan de oorlog vervaagt en de wereld en 
dus ook Nederland verandert. Juist nu, terwijl we leven in 
economisch en maatschappelijk onzekere tijden en er een 
groeiend onbehagen is binnen de samenleving, het ‘wij’-
‘zij’ denken toeneemt, juist nu moeten we ons bewust 
worden van de kracht van de Nederlandse samenleving 
en hoe die van oudsher bestaat uit de wijze waarop wij 
met verschillen en geschillen om weten te gaan, via goed 
overleg en het sluiten van bevredigende compromissen. 
Juist dit vermogen om naar elkaar te luisteren en sa men 
te werken, moeten we vandaag de dag mobiliseren. De 
herinnering aan de oorlog en de bezettingsjaren moet 
voor ons allen een voortdurende aansporing zijn om op te 
komen voor de waarden en de beginselen die het wezen 
uitmaken van de democratische rechts staat.

Herdenkingen en lezingen
Remco Reiding. Zoals al vermeld in het infobulletin nr 29 
gaat Remco Reiding, rond de Auschwitz-herdenking op 
27 januari 2010, in op de laatste stand van zaken rond 
zijn onderzoek; in het bijzonder hoe er in Rusland op gere-
ageerd wordt. Hoe wordt er in Rusland en in de andere 
staten die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie omgegaan 
met historisch onderzoek naar de grote rampen voor 
tientallen miljoenen mensen in de 20e eeuw in dit deel 
van de wereld? Zie onder meer: www.russischereveld.nl. 

In zijn laatste bericht aan Kamp Amersfoort meldt Remco 
Reiding dat zijn onderzoek gestaag doorgaat. 

Haleh Goreshi. Eveneens zoals eerder vermeld, wordt er 
op 8 februari 2010 in samenwerking met de Rotaryclub 
Scherpenzeel/Woudenberg een lezing georganiseerd met 
als hoofdgast mevrouw Haleh Goreshi, als antropoloog 
verbonden aan de Vrije Universiteit. De inhoud wordt nog 
bekend gemaakt.
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In Duitse gevangenschap 1944-45 (deel 4)
De vlucht van 9 Februari tot 14 Maart 1945
Verslag van oud-gevangene Peter van Toor (schuilnaam P.A. Versluis).

Het was die Vrijdagmorgen nog aardedonker maar de dag 
leek goed te worden. De dagen daarvoor had het geregend 
en de grond rondom de barakken was vol plassen. Dus 
hartje winter maar al iets van het voorjaar in de lucht. Vanaf 
mijn arrestatie waren de gedachten bij een mogelijke vlucht 
geweest. Eenmaal was het er bijna van gekomen, maar de 
kameraad waarmee ik samen zou verdwijnen bleek loslip-
pig te zijn en daarom ging het mijnerzijds niet door. Later 
heeft deze man het samen met drie anderen geprobeerd 
maar ze werden nog dezelfde dag gegrepen. De SS was 
verheugd dat hun lijst weer klopte en de straf was mild, 
slechts een nacht in de buitenlucht staan. Ik moest het dus 
alleen proberen.

In het kamp hielp ik - naast het werk - zieke gevangenen zo 
goed en zo kwaad als dat ging. Ook vroeg ik bij de Duitsers 
om medicijnen. In de vroegte nog voor het appel ging dan 
een soldaat mee naar het hospitaal van het militaire vlieg-
veld FLIEGERHORDT OLM waar ons Aussenkommando 
gevestigd was. Ik was dus min of meer bekend bij de Duitse 
soldaten. Onze taak was andere het dichten van bomtrech-
ters door geallieerde vliegtuigen steeds opnieuw gemaakt op 
de startbanen. Eenmaal dook een Amerikaanse jachtbom-
menwerper op onze groep af. Het vliegtuig werd op het nip-
pertje door de Duitse Flak geraakt en dat redde ons maar 
niet de geallieerde piloot het leven.

Nu had ik gezien dat er op die negende februari weinig 
soldaten in de wacht zaten. Toen heb ik me in de mod-
der gerold om de merktekens op de kleding te verbergen. 
Daarna meldde ik me bij de wacht en vroeg of ik de medi-
cijnen alleen (dus zonder bewaking) mocht gaan halen. Zo 
gebeurde het dat ik op mijn eentje buiten de poort stond. Het 
was nog donker en ineens nam ik het besluit, nu of nooit! 
Mijn situatie in het kamp was precair geworden omdat mijn 
haardos geknipt moest worden (met een baan extra midden 
over de schedel). Ik was dat steeds uit de weg gegaan. Zo 
hield ik me schuil in de latrine wanneer de kappers de barak 
in kwamen. Ook verstopte ik me eens achter een ton met 
chloor op de gang. Tijdens het avond-appel ging ik vooraan 
staan. Bij het slechte licht zagen de Duitsers m’n haren niet. 
Op het werk riepen ze wel: ‘’Haare schneiden lassen’ maar 
het knippen kon uiteraard alleen in de barak. De bewaking 
had al gedreigd de gevangenen geen eten meer geven wan-
neer ze overdag nog haardossen zouden aantreffen. Ik heb 
toen de andere gevangenen gezegd dat ik me zou aangeven 
zodra men het eten zou inhouden. Daar zat ik dus aan vast. 
Met een baan in je haar had vluchten geen zin. We zagen er 
trouwens al potsierlijk genoeg uit. Strepen op jasje en broek 
plus de letters HO (Hollander), touwtjes om de broekspijpen 
en op klompen. Klompschoenen had ik bij hoge uitzonde-
ring gekregen. 

Heel vroeg in de morgen passeerde eens een groep solda-
ten ons appel. Een jonge militair stopte me een stel wollen 

handschoenen toe. Er gebeurden dus veel beroerde dingen 
maar af en toe was er ook een moedige daad van een 
Duitser. Het was dus met aarzeling dat ik de vlucht inzette. 
Kon en mocht ik het wel doen ? Hoe zouden de Duitsers 
reageren? Teleurgesteld vanwege het geschonden vertrou-
wen zou de SS tot alles in staat zijn. 

Naar het Noorden naar de Rijn tussen Mainz en Bingen. 
Maar ik moest nog aan de tweede en derde versperring 
voorbij. Dat bleek gemakkelijker dan gevreesd. Over een 
struikeldraad kon ik heen stappen toen deze zich door een 
glinstering had verraden. Bij een wachtpost verderop hoorde 
ik de soldaten praten en toen was het gemakkelijk om er 
langs te glippen. Intussen werd het al wat lichter. ’Pakken 
ze me nu’ zo dacht ik ‘dan ben ik toch even VRIJ geweest’. 
Opgesloten te zijn is moeilijk te verdragen. Maar nu liep ik 
over de velden en het werd dag. Zou het lukken? Maar 
nee, een boer dook voor me op met een jachtgeweer en 
schreeuwde: “Kartoffeln klauen, wie?”. Hij dacht dat ik zijn 
aardappels aan het stelen was. Ik ontkende het en zei dat ik 
in de buurt werkte bij een boer. ’Bij wem?’ vroeg hij direct. 
Toen schoot me de naam te binnen die ik in prachtige krul-
letters op de achterkant van een boerenwagen had zien 
staan. ‘Bij Schmidt in Finthen’ zei ik rap. ’Stimmt’ zei de man 
en ik kon doorlopen.

Na ongeveer een uur kwam ik op de grote weg langs de 
Rijn. Dan naar het Westen. Ik bereikte BINGEN aan de Nahe. 
Het stadje was gebombardeerd en door de puinhopen zocht 
ik m’n weg naar de brug over de Nahe. Maar die bleek 
zwaar bewaakt door de Feldgendarmerie. ‘Wachten’, dacht 
ik. ’Wachten op een wonder’. Toen bad ik. Even later duikt 
een Amerikaanse jacht-bommenwerper, een LIGHTNING 
vanuit de wolken op de brug neer. Dat is de kans en door de 
kogelregen heen hol ik naar de overkant. De Duitsers waren 
in hun schuilplaats en deden me dus niets.

Dan door in Noordelijke richting, steeds de Rijn volgend. Het 
is intussen laat in de middag en zonnestralen doen de tinnen 
van de Taunus oplichten. Ik vond het prachtig ondanks alles. 
Maar steeds wegduiken in de berm bij verkeer, voornamelijk 
van gewone militairen maar soms ook van SS. Zestig kilo-
meter werd die dag afgelegd op klompschoenen en met een 
grote zweer op m’n linkervoet maar ik voelde me gesteund 
en gesterkt. Te Bacharach aangekomen was het welhaast 
donker en wat nu? Mijn plan was om bij een dominee of 
pastoor aan te bellen en te vragen om bemiddeling bij het 
zoeken naar werk op een boerderij. Dus in Duitsland onder-
duiken ! Ik dacht dat een geestelijke me niet zou verraden. 
Maar eerst sprak ik een Hollandse schipper aan wiens schip 
voor de oever lag. Hij bekeek me eens  en zei daarop: ‘kom 
aan boord, daar is het warm en je kunt je wassen  op de 
vuurplaat. Je krijgt ook wat betere kleding’. Opnieuw een 
Godsgeschenk. Die nacht sliep ik op het schip. Heerlijk in 
vrijheid, maar wel bedreigd.
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De volgende dag (dus zaterdag 10/2-1945) liep ik van 
Bacharach in Westelijke richting  naar het dorpje Steg. Het 
regende. Ik voelde me goed in het schippersjasje en een pet 
op het hoofd.. Toen riep een oude SS-er vanaf de overkant 
van de straat me aan. Hij vroeg wie en wat ik was. Ik zei: 
‘vom Schiff, vom Rhein’. Dat bleek voldoende.
Er stond een kerkdeur open en aan de man die daar bezig 
was vroeg ik om het adres van de Pfarrer. De dominee 
was thuis en ik werd hartelijk ontvangen. En weer was er 
een heel bijzonder iets. Hij bleek een door Hitler afgezette 
professor uit Bonn te zijn. Al sinds 1933 was hij daarom 
gewoon predikant in dit dorp. Het gezin (vrouw en man) 
had twee kinderen, een tweeling, beiden jongemannen. 
Als leden van de Wehrmacht waren ze in de Oekraine door 
eigen landsgenoten terechtgesteld omdat ze weigerden om 
aan Jodenrazzia’s deel te nemen. Dit gezin was dus zwaar 
getroffen. Ze wilden me helpen. Ik vertelde niet de volle 
waarheid. Over het concentratiekamp hield ik mijn mond. 
Na de oorlog bleek me dat ze dit wel hadden begrepen. 
In de studeerkamer hing een portret van Abraham Kuyper. 
Verder waren er etsen van Rembrandt aan de muur. Een 
boek van Herman Bavinck zag ik in de kast. Ik was dus op 
de juiste plaats. Die zondag heeft hij geprobeerd om een 
werplek/onderduikadres te zoeken voor me te zoeken maar 
zoals dat Maandagmorgen bleek lukte dat niet. Ik kreeg 
100 Mark, een net pak en burgerschoenen. Bovendien een 
treinkaartje Bacharach-Bonn. Daar woonde een tante en die 
zou me mogelijk helpen.
Maar de trein werd zwaar beschoten. Iedereen moest er 
uit. Te voet ging ik verder. Ik sliep bij schippers op de Rijn. 
Enkele dagen was ik ziek maar op een boot kwam ik weer 
op orde. Soms at ik beschimmeld brood van een vuilnisbelt. 
Ook kreeg ik van een vrouw eens een bord eten.
In Bonn was het huis van de tante na een bombardement 
verdwenen. Toen kreeg ik een lift van een SA officier. 
In diens gezelschap passeerde ik ongemoeid de zwaar 
bewaakte brug over de Rijn bij Keulen. Maar wat nu? 
Geprobeerd om bij een broodfabriek werk te vinden maar 
de situatie ter plaatse werd zo bedreigend dat ik er tijdig 
tussenuit kneep. Met het resterende geld van de dominee  
kocht ik een kaartje naar Wuppertal. Daar op het station 
werd ik gearresteerd wegens het ontbreken van papieren. 
Vervolgens werd ik na een schoonmaakbeurt naar de (bur-
ger) gevangenis gebracht. Het was er warm en je kreeg eten. 
Opgesloten in een cel, samen met 2 boeven.
Toen kwam het verhoor. Ik speelde het goed, vertelde het 

ware verhaal omdat ik wist van de haat tussen SS en Politie. 
De Polizeipresident van Wuppertal hoorde mij aan en liet me 
vrij. Heel bijzonder. Ik kreeg zelfs een voorlopige pas voor 
het gebied Wuppertal. Van mijn kant beloofde ik direct werk 
te gaan zoeken. Vooreerst werd het een doorgangskamp 
waar ik me bezig hield met tolkenwerk. Ik werd daarbij een 
lastig iemand voor de Lagerkommandant. Hij wou me wel 
kwijt.
Toen kwam een transport van zieke Hollanders bestemd 
voor Rotterdam. Ik naar de Poolse dokter met de vraag me 
af te keuren zodat ik met het transport mee kon. Hij zei: 
‘Was soll ick dann schreiben?’ De Lagerkommandant daarbij 
aanwezig riep ‘Scheiben Sie nur etwas.’ Zo kwam ik bij het 
transport dat reisde via Hamm naar Bentheim. Er waren 
enkele beschietingen onderweg maar heelhuids kwam ik 
daar aan. Op hetstation vroeg ik eten voor de groep bij de 
National Sozialitische Frauenverein en we kregen het royaal. 
Het stuk naar Oldenzaal moesten we te voet afleggen. Het 
was een armzalige groep die door het Rode Kruis opgevan-
gen werd. Na een ontluizing ging het nog dezelfde avond 
met de nachttrein naar het Westen. Ik stapte al te Utrecht uit 
en liep op die Zondagmorgen naar het huis van m’n oom 
en tante.
Daar was de vreugde groot. Vader had juist enkele dagen 
daarvoor een voedselpakket gestuurd. Ik ging mee naar de 
kerk en daar heb ik de hele dienst geslapen. De woensdag 
daarop liep ik met m’n tante en een nicht naar Lopik. Daar 
zocht ik mijn grootmoeder op. Bij avond zette een school 
kameraad me vanuit Jaarsveld met zijn kano over de Lek. 
De Alblasserwaard was Sperrgebiet en men mocht bij 
avond niet buiten zijn.  
Onderweg van Achthoven naar Ameide kon ik op een haar 
na een groep Feldgendarmerie ontwijken. Ik zag al van verre 
hun schildjes blinken en kon me verstoppen.
Mijn jongere broer liep achter het huis toen ik hem aan 
zijn lopen herkende. Hij ging naar binnen en toen brak het 
tumult los. Vader liet me de helft van het verhaal vertellen en 
stuurde me toen naar bed. M’n zus kwam nog eens kijken 
of het echt waar was. Ik was als Nacht und Nebel Haftling 
voor de Duitsers een afgedane zaak. We moesten in nacht 
en nevel verdwijnen. Dus geen post, brieven kwamen, door 
de familie naar een adres  in Duitsland gestuurd kwamen als 
onbestelbaar terug. De huisdokter kwam de dag daarop en 
zei: ‘broodmager maar kerngezond.’

P. van Toor

" IN MEMORIAM "
Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de 
oud-gevangenen:

A.W. van de Aakster, overleden te Roermond op 21 
januari 2009

Arie Barth, geboren op 28 juni 1920, overleden te 
Spijkenisse op 28 maart 2009

H. Smits, overleden te Schiedam 22 juni 2009

Wobbe van der Veen, geboren 29 december 1923 te 
Leens, overleden te Groningen op 28 augustus 2009

Op 1 september 2009 ontvingen wij bericht dat 
Johannes Theodorus Wilkens, geboren op 2 mei 1920 
te Magelang Nedelands Indië, overleed te Apeldoorn, 
op 4 mei 2007

Gomarus Snelten, geboren 24-03-1920 te Amsterdam, 
overleden te Vught op 03-11-2009

Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgespro-
ken. 

Het bestuur
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Oproepen
Reacties naar aanleiding van oproepen kunnen worden 
opgestuurd naar het secretariaat van de St. Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort, t.a.v. de redactie van 
het informatiebulletin; per post of via het email adres 
info@kampamersfoort.nl

• Sjan Gerhardt hoopt via deze oproep iets te weten te 
komen over zijn joodse grootvader, de heer Herman 
Salomon van Moppes.  De heer Van Moppes werd op 
7 april 1942 door de Duitsers opgepakt en in de nacht 
van 9 op 10 april 1942 als gevangene 38 ingeschreven 
in de gevangenis te Scheveningen. Aansluitend heeft 
hij in Kamp Amersfoort gezeten (blok 2/D, no. 392). 
Herman Salomon van Moppes is tenslotte naar het 
concentratiekamp Mauthausen overgebracht (gevan-
gene nummer 3959), waar hij op 11 november 1942 
is overleden. Herman Salomon van Moppes werd op 
7 augustus 1893 geboren te Antwerpen en was ten 
tijde van zijn arrestatie woonachtig in Den Haag. Over 
zijn periode tussen 7 april en 11 november 1942 zijn 
nauwelijks gegevens bekend. Wel is Sjan Gerhardt in 
het bezit van een brief die zijn grootvader schreef op 3 
juli 1942 tijdens zijn verblijf te Scheveningen en twee 
brieven die hij schreef gedurende zijn verblijf in Kamp 
Amersfoort, gedateerd op 1 september 1942 en 13 
september 1942. Eventuele reacties graag naar de heer 
Sjan Gerhardt: ejgerhardt@tiscali.nl of telefoonnummer 
06-25120769

• De heer W.K. Soesbergen hoopt erachter te komen wie 
zijn vader, de heer C.J. Soesbergen heeft gekend. Zijn 
schuilnaam was ‘Rooie Kees’ en zijn gevangenennum-
mer 947 of in Neuengamme het nummer 9739. De 
heer C.J. Soesbergen stierf op 22 november 1942. 

• De heer E. van der Pluijm hoopt er via deze oproep 
achter te komen of er mensen zijn die zijn grootvader, 
de heer Hennie de Jong (23-03-1915 te Rotterdam) 
hebben meegemaakt of anderszins meer van hem 
weten. De heer De Jong moet Kamp Amersfoort zijn 
binnengebracht in januari 1944. Hij verbleef er tussen 
de zeven en veertien dagen alvorens hij op transport 
naar Duitsland werd gesteld. De heer De Jong had in 
zijn arm een getatoeëerd kampnummer staan en is 
wellicht in Auschwitz beland. De Jong was indertijd van 
beroep boekhouder en voordat hij in Kamp Amersfoort 
terechtkwam, werkzaam in een keuken voor Duitse 
officieren in Amersfoort. Van 1947 tot ongeveer 1963 
was hij werkzaam bij Bronswerk (onderdeel van Wilton 
Feijenoord). In die functie reisde hij door heel het land 
(Schiedam, Limburg). 

• Een tweede oproep van de heer E. van der Pluijm 
betreft het volgende: tijdens een razzia (in 1943 
of 1944) in Utrecht werden de twee broers Petrus 
van Leeuwenkamp (26-12-1919 te Amersfoort) en 
Lambertus Johannes van Leeuwenkamp (02-03-1922 
te Amersfoort) opgepakt. Beiden waren op weg naar 

huis nadat ze kolen hadden gestolen bij het spoor. 
Over het lot van Lambertus is tot op heden niets 
bekend. Het laatste levensteken stamt uit 1956 mid-
dels een brief van het Nederlandse Rode Kruis. Daarin 
werd vermeld dat hij nog altijd in de zoutmijnen in 
Siberië zat. 

• Mevrouw Willy de Bruine-Begthel hoopt te weten te 
komen wie de personen zijn die op de foto te zien 
zijn. Als er onder hen mensen zijn die nog leven, 
vraagt mevrouw De Bruine-Begthel of zij haar nog iets 
kunnen laten weten over haar vader en hun verblijf in 
Kamp Amersfoort. Haar vader, Marinus Izaäk Begthel 
(geboren op 15 juni 1922 te Kamperland), die op 
27 december 1993 in Kamperland stierf, heeft nooit 
kunnen praten over deze periode. De heer Beghtel 
werd begin mei 1944 geregistreerd als gevangene in 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort onder 
gevangenennummer 11.392. Op de foto ziet u rechts-
onder de heer De Begthel. Zijn vrouw en kinderen 
hopen via deze weg meer te weten te komen over hun 
man en vader.

• De zoon en dochter van de heer Jacobus Adrianus 
(Coos) Groenewegen uit Rotterdam, Vroesenlaan 4, 
geboortedatum 18 januari 1905, zijn op zoek naar 
personen die mogelijk hun vader hebben gekend. De 
heer J. Groenewegen kwam op 11 of 12  november 
1944 (volgens zeggen op de fiets met vele andere 
mannen) aan in kamp Amersfoort. Er is door vrien-
den geprobeerd hem daaruit te laten ‘ontsnappen’. 
Dat is niet gelukt of hij wilde het niet. Van (inmiddels 
overleden) familie hoorden de kinderen van de heer 
Groenewegen dat hij niet wilde. De heer Groenewegen 
wist dat andere gevangenen represailles te wachten 
stonden na een ontsnapping. Vele jaren geleden 
hoorde E. Groenewegen van de heer Bob Riemslag 
(een buurman die bij haar vader in het kamp heeft 
gezeten)  dat Coos Groenewegen vaak over het geloof 
praatte met andere gevangenen. 

 Uiteindelijk lieten de Duitsers de heer J. Groenewegen 
begin maart 1945, zonder eten, ‘los’, omdat hij 
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dysenterie had. Hij is toen met een goederentrein naar 
Rotterdam DP gekomen. Is vandaar naar kennissen, 
de familie J. Kemkes, Provenierssingel in Rotterdam, 
gelopen. Verder naar huis kon hij niet meer. Hij is daar 
enkele dagen geweest. De huisarts wilde wel komen. 
Maar wilde dan ‘iets’ uit de kruidenierswinkel van de 
familie. Besluit was: naar het Coolsingelziekenhuis. 
Hij is daar op 15 maart 1945 overleden. Doordat zijn 
vrouw en dochtertje hem bezochten, kregen ook zij 
deze verschrikkelijke ziekte. Maar gelukkig overleefden 
zij wél. De zoon (G. Groenewegen) en dochter (E. 
Groenewegen) willen heel graag weten of iemand hun 
vader heeft gekend, iets (hoe klein ook) van hem weet 
of hem in kamp Amersfoort ontmoet heeft. 

• In 1943 of 1944 nam de Duitse bewaker Heinrich 
Böhm gevangenen vanuit Kamp Amersfoort mee naar 
de Amaf, de Amersfoortse Machine en Apparaten 
Fabriek. Bart van Munster, de vader van de dames 
Anneke Bekker-van Munster en José Moyes-van 
Munster, was als machinebankwerker werkzaam bij de 
Amaf. Hij smokkelde tabak, brieven en kleine pakjes 
voor de tewerkgestelden naar binnen en brieven weer 
uit. De Duitse bewaker Heinrich Böhm hoorde dat de 
echtgenote van Bart van Munster in verwachting was. 
Hij wilde graag peter worden van het kind dat in mei 
1944 werd verwacht. Böhm liet waarschijnlijk bij de 
Amaf een houten ledikantje maken. De familie heeft 
daarvan nog foto’s die in deze oproep zijn verwerkt. 
Wanneer iemand het ledikantje herkent en daar moge-
lijk meer van weet, verzoeken wij hem of haar de fami-
lie daarover in te lichten.

'Oproep Bewarings- & verblijfskamp 1914
periode 1945-1946'
Historicus/journalist Richard Hoving doet onderzoek naar de periode waarin
voormalig Kamp Amersfoort functioneerde als Interneringskamp.

Eind mei 1945 werd Kamp Amersfoort ingericht als 
interneringskamp voor NSB’ers, collaborateurs en 
Nederlandse en Duitse SS’ers. Binnen korte tijd wer-
den in het kamp vijfentwintighonderd mannen, dui-
zend vrouwen en honderd kinderen vastgehouden. Het 
Bewarings- en verblijfskamp Laan 1914 heeft ruim een 
jaar bestaan. 
Naar de geschiedenis van het naoorlogse kamp is niet 
of nauwelijks onderzoek gedaan. Als historicus/journa-
list probeer ik deze leemte op te vullen. Het (archief)
onderzoek is een eind gevorderd, maar om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van het leven in het 
kamp zou ik graag in contact komen met oud-gevan-
genen en oud-kamppersoneel en kinderen daarvan. 

Herinneringen, verhalen, foto’s, brieven, dagboeken etc. 
kunnen bijdragen aan een gedegen geschiedschrijving 
over het naoorlogse interneringskamp. Publicatie van 
het onderzoek is voorzien in de loop van 2011, 65 jaar 
nadat het Bewarings- en verblijfskamp Laan 1914 werd 
opgeheven.

Mijn contact gegevens zijn: 

Richard Hoving
Postbus 43
3800 AA Amersfoort
Tel: 0615825472, e-mail: rhoving@hotmail.com


