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Voorwoord

Willemien Meershoek
directeur Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

Foto door Marco Peters

Kamp Amersfoort was tijdens WOII
een plaats van terreur. Er is veel
bekend over hoe de gevangenen
van destijds zijn behandeld door
de bewakers en wat dit met de
gevangenen heeft gedaan. Vaak zoveel
dat dit blijvend invloed heeft gehad
op hun gezinnen en de generaties
daarna. Het is belangrijk om hier
bekendheid aan te blijven geven zodat
we ons steeds weer realiseren wat er
kan gebeuren in tijden van dwang en
rechteloosheid.
Maar het is ook belangrijk om
kennis te nemen van de daders; hoe
kunnen bijvoorbeeld mensen, die
ogenschijnlijk een ‘normaal’ leven
leiden, in tijden van oorlog zich

gewelddadig gaan gedragen, wie zijn zij, hoe komen ze tot hun daden, hoe
worden anderen medeplichtig, hoe zouden wij ons gedragen als we tot de
bezetters zouden behoren of met hen mee gaan werken. Interessante vragen
over wat tot menselijk gedrag lijkt te horen en al van alle tijden is, getuige de
geschiedenisboeken en de kranten van vandaag.
Het is lang ‘not done’ geweest om de bezetters van destijds een podium te
geven. Maar wordt steeds vaker gepubliceerd over de kant van de daders.
Kamp Amersfoort had destijds een aantal zeer gewelddadige bewakers, van
gewone bewaker tot aan de kampcommandant. In de vernieuwingsplannen
wordt, naast de gevangenen die er hebben gezeten, meer aandacht besteed
aan de daders en het daderschap, gecombineerd met educatieve programma’s.
In deze In Beeld komen onder meer twee verschillende bewakers, die beiden
een periode lang een hoge functie in het kamp hebben bekleed, kort aan bod.
Ook over de vernieuwingsplannen geven wij een korte update.
Als laatste wil ik u van harte welkom heten op de jaarlijkse herdenking op 19
april, de dag dat in 1945 het kamp werd overgedragen aan het Rode Kruis.
Willemien Meershoek
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Documentaire over vermoorde
Russen
Uniek doosje en schilderijen van
Sovjetsoldaten teruggevonden
Door: Remco Reiding, Stichting Russisch Ereveld

De gemeente Amersfoort heeft 7500 euro toegekend voor het maken van een documentaire over
de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort werden vermoord. De film laat voor het
eerst tenminste twaalf ooggetuigen aan het woord over een dag die ze nooit zullen vergeten.

Op 27 september 1941 zagen
Amersfoorters een groep soldaten
hongerig, verzwakt en in lompen
gehuld door de stad sjokken.
De Duitsers beschouwden de
gevangenen, hoofdzakelijk afkomstig
uit Oezbekistan, als Untermenschen
en behandelden hen als een stel
wilde beesten. De Amersfoortse
bevolking, hevig onder de indruk van
het onsmakelijke schouwspel, toonde
vooral medelijden.

In Kamp Amersfoort kwamen 24 van de 101 Russen, zoals ze werden genoemd,
door honger, ziekte en mishandeling om het leven. De kamparts plaatste twee
van hun schedels als curiosa in zijn werkkamer.
De overige 77 gevangenen werden op 9 april 1942 nabij het kamp gefusilleerd.
Dat zou de op één na grootste massa-executie in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog blijken te zijn.
De 101 Sovjetsoldaten liggen begraven op het Russisch Ereveld. Ze liggen er
naamloos, omdat de bewakers een deel van de administratie vernietigden, toen
ze in april 1945 Kamp Amersfoort verlieten.
De groep Sovjetsoldaten is een uniek voorbeeld van hoe misdadig het
naziregime ook in Nederland optrad. “We vergeten wel eens dat hier in
Amersfoort Sovjetsoldaten als beesten zijn afgeschoten en in een kuil gegooid”,
zegt onderzoeker Remco Reiding.
Eerder dit jaar overleed Mom Wellenstein, de laatst nog levende gevangene van
Kamp Amersfoort die de 101 ‘Russen’ in het kamp meemaakte. Zijn getuigenis
is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei op camera vastgelegd. De meeste
Amersfoorters die de Sovjetsoldaten op het station zagen aankomen of in
deplorabele toestand door de stad zagen sjokken naar het kamp, zijn nooit
geïnterviewd.
“Door het overlijden van Mom Wellenstein werden we er nogmaals op gewezen
hoe belangrijk het is de nog levende ooggetuigen op te sporen en hun
herinneringen vast te leggen, voordat het te laat is”, zegt Reiding.
De Stichting Russisch Ereveld en de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort steunen het project. “Wij vinden het verhaal van de Russen zeer
belangrijk om te vertellen”, aldus Willemien Meershoek, directeur van Kamp
Amersfoort. “Deze documentaire helpt ons dit verhaal na de uitbreiding van
onze gedenkplaats een geschikte plek te geven.”
Een aantal ooggetuigen was al kort aan het woord tijdens de jaarlijkse
Adoptantendag van de Stichting Russisch Ereveld. Die dag was ook memorabel
vanwege een bijzondere gift aan de stichting: een blikken doosje, dat heeft
toebehoord aan een van de 101 krijgsgevangenen. Reiding, secretaris van de
stichting, kreeg het uit handen van Marianne Aukes-Paalvast. Haar grootvader
heeft het als gevangene van Kamp Amersfoort in 1941 gekregen van één van
de ‘Russen’. Al die tijd is het doosje met het Russische opschrift in haar familie
geweest.
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Remco Reiding ontvangt blikken doosje, foto door Cees Wouda

De Stichting Russisch Ereveld is
bijzonder verheugd met de gift. “Voor
ons is dit een groot geschenk”, aldus
Reiding. “Dit is de eerste tastbare
herinnering aan deze bijzondere
groep oorlogsslachtoffers.” Ook
Willemien Meershoek, directeur van
Kamp Amersfoort, spreekt van ‘een
unieke ontdekking’.
Tot veler verrassing doken in
september ook drie schilderijen op
over de in Amersfoort vermoorde
Sovjetsoldaten. De Amersfoortse
kunstschilder Engelbert l’Hoëst liet
zich inspireren door de groep ernstig
verwaarloosde gevangenen, die hij in
de stad voorbij zag komen.
“Mijn man heeft deze gevangenen
gezien en was zeer geschokt”, vertelt
Heleen l’Hoëst, echtgenote van de
in 2008 overleden kunstschilder. “Hij
heeft er rond 1960 drie schilderijen
van gemaakt, die hij als titel meegaf:
Fusillade, De gevangene en Voor het
peloton.”
De schilderijen waren op de
Adoptantendag eenmalig te zien, al
hoopt de Stichting Russisch Ereveld
dat ze in de toekomst een mooi plekje
krijgen. “Het is een enorme verrassing
dat een bekende schilder drie werken
aan deze groep heeft gewijd”, zegt
Reiding. “Dit toont eens te meer aan
wat voor impact de aanblik van deze
als beesten behandelde gevangenen
heeft gehad op de ooggetuigen.”
De Gevangene van kunstschilder Engelbert l’Hoëst
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Mislukte vrijlating tegen betaling
Door: Jan-Willem van den Braak

De vader van Jan-Willem van den Braak zat drie maanden gevangen in kamp Amersfoort. Als kind hoorde hij
daar het een en ander van, later ook via zijn vaders zuster, die nog een mislukte poging deed hem uit het kamp
te krijgen. Hieronder zijn verhaal.

Mijn vader keerde in de laatste maanden van 1943 met kort verlof terug uit
Berlijn, waar hij in de lente van dat jaar als 18-jarige student te werk was gesteld
in de AEG-fabrieken. Hij wist onder te duiken bij een echtpaar in de Jonkerstraat
in Wassenaar, waar zijn oudere zuster hem een keer opzocht (en mij vele
decennia later wist te vertellen, dat in die straat toen NSB-topman Max Blokzijl
woonde). Maar bij een kort bezoek op een zondagmorgen aan zijn ouders in de
stationsbuurt van Tilburg werd hij op straat gezien en thuis gearresteerd door
enkele lieden in zwart uniform. Hij probeerde nog via de tuin te vluchten maar
ook daar stonden ze hem al op te wachten. En zo belandde hij als straf voor zijn
poging om zich aan de Arbeitseinsatz te onttrekken in Kamp Amersfoort, nadat
hij op het Tilburgse politiebureau was kaalgeschoren en een zwager hem bij het
station nog een hoed op het kale hoofd had weten te drukken.

Jan Antoon van den Braak

Bij aankomst werd hij geregistreerd onder nummer 4428. Met Kamp Amersfoort
is de meest akelige naam verbonden die ik als kind ooit hoorde: Joseph Kotälla,
de Unterschutzhaftlagerführer van het kamp. Hij was in feite een psychopaat,
wat ook bleek uit het feit dat hij gedurende enige maanden als psychiatrisch
patiënt was opgenomen in een Haagse kliniek. Mijn vader vertelde dat hij de
gevangenen urenlang rondjes liet lopen op de kampplaats. Eens probeerde
iemand (mijn vader?) uit de kring te sluipen en achter een barak een sigaretje te
roken. De hond van Kotälla kwam op hem af en sprong tegen hem op, hijgend
in zijn gezicht. Je moest doodstil blijven staan, totdat Kotälla de hond terugriep.
Achter de slaapbarakken waren de wasloodsen met lange zinken troggen met
waterkranen en een aantal wc’s. Mijn vader vertelde dat de wc-gang razendsnel
moest verlopen want veel tijd kreeg je niet.
Mijn grootvader kwam in contact met iemand, die verzekerde Jan het kamp uit
te krijgen tegen betaling van tweeduizend gulden. Het geld zou in een café in
de buurt van het kamp aan iemand afgegeven moeten worden. Hij tekende een
notarieel vastgelegde schuldbekentenis van tweeduizend gulden, gedateerd 2
februari 1944. Voor, zo stond er in sierlijk handschrift:
‘…bemoeienissen ten bate van mijn zoon Jan Antoon van den Braak welk bedrag van
ƒ2.000,- den Heer W. Vos, wonende Lovensestraat 126 Tilburg verklaart ten volle te
zullen terugbetalen aan: W.W. van den Braak, Noordstraat 57 Tilburg wanneer de
poging tot invrijheidsstelling niet zou slagen voor of op 7 februari 1944.’
Willems huisarts verbood hem echter wegens zijn hartproblemen deze reis
te maken en daarom ging zijn 23-jarige dochter per trein naar Amersfoort. Ze
overhandigde het geld in het betreffende café aan de betrokken persoon, maar
haar broer kwam niet terug. Mijn grootvader was hierover zo woest dat hij zijn
contactpersoon in hotel Mulder aan de Spoorlaan luidruchtig uitschold, waarna
de eigenaar hem tot stilte maande, omdat er Duitsers in de zaak aanwezig
waren.

Verblijfsbewijs
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Notariële akte

Volgens de officiële Transportliste
werd mijn vader ingesloten op 17
februari 1944. Die aankomstdatum
spoort echter niet met het genoemde
notarieel document van 2 februari
1944, waaruit kan worden afgeleid dat
mijn vader al in januari in het kamp
zat. Vermoedelijk heeft de typist per
ongeluk 17 februari getypt in plaats
van 17 januari, omdat op dat formulier
ook de dag stond vermeld, waarop hij
het kamp weer verliet: 24 februari.
Dat was bijna zes weken na 17 januari
en dat was precies de gebruikelijke
straftermijn voor ‘Verspätete Urlauber’,
zoals op de lijst stond, evenals dat hij
‘Via Oldenzaal’ terug moest naar de
AEG-fabrieken in Berlijn.

Als kinderen smeekten mijn broertje en ik hem bij het naar bed brengen
wel eens: “Papa, vertel nog eens over Berlijn”. Want dat waren spannende
verhalen: de bombardementen door de Engelsen, het schuilen in kelders, de
verwoestingen en de bevrijding door de Russen, waarbij hij zijn Duitse hospita
in de Warthestrasse (waar hij na de bevrijding terecht was gekomen) een keer
had verborgen onder de kolen toen de Russen huis na huis afstroopten op zoek
naar vrouwen. Hij kwam in juli 1945 met een goederentrein ongedeerd terug
in Tilburg. Op weg naar huis vernam hij van een kennis dat zijn vader op 28
december 1944 aan een hartaanval was overleden, 48 jaar oud. Dat was wel het
meest dramatische verhaal dat wij als kinderen van hem hoorden. Op Allerzielen
bezochten wij altijd met hem zijn vaders graf op het kerkhof aan de Bredase weg.
De tweeduizend gulden werd na de oorlog alsnog terugbetaald aan de weduwe
van mijn grootvader. In 1972 vond het debat plaats over de vrijlating van de Drie
van Breda, waaronder Kotälla. Ik volgde dat als student intensief en vroeg mijn
vader wat hij ervan vond. “Laat ze maar naar Duitsland teruggaan, dan zijn we
van ze af”, zei hij. De Drie bleven echter waar ze al bijna dertig jaar waren. Mijn
vader en ik bezochten Berlijn in de jaren zeventig diverse malen, maar Kamp
Amersfoort hebben noch hij noch ik ooit bezocht.
Jan-Willem van den Braak (Tilburg 1952) studeerde rechten en filosofie en was van
2000-2013 directielid van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Den Haag. In
april 2017 verschijnt van hem bij Walburg Pers 'Spion tegen Churchill’ over het lot van
een Nederlandse spion in de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader Jan Antoon van den
Braak (Tilburg 1924-1984) studeerde economie en was belastinginspecteur op het
Tilburgse kantoor.

Transportbewijs
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Kampcommandant Berg
Door: Remco Reiding en Eline Zuidema

Hij sloeg gevangenen met een stok, een gummiknuppel, een dik stuk hout, een bullepees en een karwats.
Hij schopte ze met zijn laarzen. Hij onthield gevangenen die aan hongeroedeem leden het toch al karige eten.
En commandant Karl Peter Berg was niet eens de ergste mishandelaar in Kamp Amersfoort.

Karl Peter Berg - Bronvermelding: Foto Archief Eemland

Die schokkende feiten blijken uit
onderzoek dat in opdracht van de
Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort is verricht.
De uitkomsten bevestigen de
vreselijke terreur en misstanden die
in het concentratiekamp heersten
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Historica Eline Zuidema beschrijft in
haar rapport hoe een gezagsgetrouwe
maar ambitieuze politieagent (Berg)
zich keurig gedroeg in het ene kamp
(Schoorl), maar al snel ontspoorde
in het andere (Amersfoort). Had zijn
vrouw Käthe eerst nog een matigende
invloed op zijn gedrag, in Amersfoort
wilde Berg in een klimaat van terreur
en mishandeling niet onderdoen voor
de eerste kampbaas Heinrich en zijn
rechterhand Stöver.

één van de bewakers van Kamp Amersfoort zo uitvoerig onderzoek is gedaan.
“De resultaten tonen hoe gruwelijk gevangenen hier werden behandeld”, zegt
Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort. “Het is van groot belang dat
we hun verhalen op deze plek beter kunnen vertellen.”
Kamp Amersfoort was één van de concentratiekampen in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Meer dan 35.000 Nederlanders werden er vastgezet. In
de omgeving van het kamp, dat berucht was vanwege de honger en terreur die
er heersten, werden meer dan driehonderd gevangenen, veelal verzetsmensen,
gefusilleerd. Tienduizenden gevangenen werden doorgevoerd naar kampen in
Duitsland, waar velen alsnog om het leven kwamen.
Op de plek van het kamp is een herinneringscentrum opgericht. De komende
jaren vindt een grondige uitbreiding van onder meer de expositieruimte plaats,
waardoor Nationaal Monument Kamp Amersfoort zich kan ontwikkelen tot
regionaal centrum voor educatie op het gebied van de Tweede Wereldoorlog.

Toen Berg later zelf
kampcommandant werd, kregen
gevangenen het weliswaar minder
slecht, maar dat was vooral te danken
aan medewerkers van het Rode Kruis.
Amersfoort stond toen in Duitsland
al bekend als 'das Hungerlager', het
hongerkamp.
Na de oorlog was Berg één van de vijf
Duitsers - en de enige kampbewaker
- die in ons land de doodstraf niet
ontliepen. Vooral zijn rol bij de executie
van 77 Sovjetsoldaten uit het kamp
werd hem zwaar aangerekend, hoewel
hij destijds de laagste in rang was.
Het is voor het eerst dat specifiek naar
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Karl Peter Berg: (links) en Westerveld

Ontsnapping uit de bunkercel
Door: Leen Bogers

Er wordt over het algemeen aangenomen dat er weinig ontsnappingen
zijn geweest uit de bunkercellen. Van één ontsnapping is een film gemaakt
met Thom Hoffman als de ontkomen Gerrit Kleinveld in de hoofdrol.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er blijkbaar nog twee personen ontsnapt
zijn. Zo staat het vermeld op hun kampkaarten.
Het betreft Abraham Hofboer (no. 10425), groenteboer, geboren te Amsterdam
op 29 december 1925.
Hij is op 29 januari 1945 binnengebracht en op 14 april 1945 uit de bunkercel
gevlucht.Op één van de kaarten staat vermeld dat hij te werk gesteld zou zijn
op vliegveld Deelen. Hiervandaan zijn meerdere Kamp Amersfoort gevangenen
gevlucht. Deelen leek wel een vergiet. Het is niet duidelijk waarom Hofboer in de
bunkercel is beland, in plaats van op vliegveld Deelen.
14 april 1945 is Willem Balder (no. 10637), melkboer, geboren 12 november
1926 te Ouder Amstel, ook uit de bunkercel ontsnapt. Balder is op 5 februari
1945 in het PDA terechtgekomen. Hij stond vermeld voor de Arbeitseinsatz. Ook
van Balder is niet duidelijk waarom hij in de bunkercel is geplaatst.
Als ze het tot 19 april 1945 hadden weten uit te houden hadden ze misschien
zo naar buiten kunnen lopen! Waarschijnlijk was rond die tijd de bewaking niet
meer op zijn scherpst.
Zie hieronder de gevonden kaarten:

Transportkaart Abraham Hofboer

Kampkaart Abraham Hofboer

Kampkaart Willem Balder

Meer dan dit is er over deze mannen en hun vermeende vlucht niet
bekend. Mocht u meer weten over Abraham Hofboer en/of Willem
Balder dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar
info@kampamersfoort.nl o.v.v. Abraham Hofboer en Willem Balder.
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12 november
Natzweiler herdenking

Natzweiler-Struthof was een concentratiekamp van de nazis tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het ligt ongeveer vijftig kilometer buiten Straatsburg bij de plaats
Natzwiller (Duits: Natzweiler), op 800 meter hoogte. Het was het enige Duitse
concentratiekamp op Frans grondgebied. De locatie was door Albert Speer
gekozen wegens het ter plaatse voorkomen van roze graniet dat nodig was voor
de bouw van de nieuwe hoofdstad Germania.
Dit kamp was aangewezen als Nacht und Nebel-kamp, waar mensen spoorloos
moesten verdwijnen.
De familie zou nooit van het overlijden op de hoogte mogen worden gesteld. Er
hebben ongeveer 590 Nederlandse verzetsmensen met uiteenlopende politieke
achtergronden gevangen gezeten, waarvan 280 de oorlog niet overleefd
hebben.
Het kamp was van 21 mei 1941 tot 23 november 1944 operationeel. In totaal
werden veertigduizend mensen (afkomstig uit Frankrijk, Nederland, Polen,
Noorwegen, Duitsland en de Sovjet-Unie) vastgehouden in Natzweiler-Struthof.
De gevangenen moesten zware lichamelijke arbeid verrichten. Mede door
voedseltekorten en de minieme sanitaire voorzieningen leidde dit tot veel
slachtoffers. Ook werden mensen in de gaskamer van het kamp vermoord en
vervolgens in het crematorium verbrand. Vijfentwintigduizend mensen stierven
voor het einde van de oorlog. In september 1944 werd het kamp door de SS
geëvacueerd vanwege de naderende Geallieerden. Op 23 november 1944 werd
Natzweiler-Struthof officieel door de Amerikanen bevrijd.
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Jaarlijks wordt in november door de
Stichting Vriendenkring van OudNatzweilers een herdenking bij
Kamp Amersfoort georganiseerd.
De overlevenden die in Natzweiler
hebben gezeten, zaten voordien ook
in Kamp Amersfoort. Inmiddels zijn
de overlevenden nog zeer klein in
aantal. De heren (oud-gevangenen)
Ernst Sillem en Skippy de Vaal waren
aanwezig. Daarnaast waren er vooral
nabestaanden.
Staatssecretaris van Rijn heeft een
toespraak gehouden, evenals Dik
de Boef, voorzitter van het Centraal
Orgaan Voormalig Verzet en
Slachtoffers.
Dit jaar (2017) is de herdenking op
4 november.

Schenkingen
Kamp Amersfoort heeft een Kring van Beschermers. Iedereen die minimaal 45
euro per jaar doneert, is beschermer van Kamp Amersfoort. Daar kunnen extra
projecten voor Kamp Amersfoort uit betaald worden.
Momenteel helpt de Kring van Beschermers de vernieuwingsplannen te
realiseren. Alle gelden van de Kring van Beschermers komen geheel ten goede
aan Kamp Amersfoort.
Wilt u meedoen? U kunt een bedrag (minimaal 45 euro) overmaken op het
rekeningnummer van de Kring van Beschermers via de bijgesloten folder.
Overmaken via iDeal op de website van Kamp Amersfoort kan ook!
Ga dan naar www.kampamersfoort.nl/doneren/
Dankzij de ANBI-status van zowel de Kring van Beschermers als van Kamp
Amersfoort zijn alle ontvangen bedragen belastingvrij.
Wilt u een periodieke gift doen of overweegt u een testamentaire beschikking
op te stellen ten gunste van Kamp Amersfoort, dan kunt u contact opnemen
met Jeroen van Dijke. Jeroen is bestuurslid van de Kring van Beschermers en
gespecialiseerd in schenkingen en nalatenschappen.
Jeroen is te bereiken via 06 24 68 83 04.
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Toekomst Kamp Amersfoort als
plaats van terreur
Door: Willemien Meershoek

Kamp Amersfoort is al enkele jaren bezig met de voorbereiding van haar
vernieuwingsplannen. Dat gebeurt in verschillende fasen en inmiddels
is de eerste fase financieel rond! Het proces naar een definitief ontwerp
en de schop in de grond is gestart! In 2018 zal de eerste fase naar
verwachting afgerond zijn en hopelijk is de tweede fase dan begonnen.

Waarom vernieuwen?

Kamp Amersfoort is, met de bouw
van het huidige bezoekerscentrum in
2004, een volwaardige gedenkplaats
geworden. Verschillende betrokkenen,
waaronder met name leden van de
Rotary Amersfoort-Stad, hebben
hier samen met oud-gevangenen en
andere betrokkenen, hun schouders
onder gezet, gezorgd dat het (in
2000) een nationaal monument
werd, de overblijfselen van destijds
als rijksmonument veilig laten stellen
en het terrein op passende wijze
ingericht. Al ruim 15 jaar fungeert het
kamp als een plek voor herdenken en
herinneren. Via rondleidingen door
vrijwilligers wordt wekelijks vele malen
het verhaal over het verleden van

Kamp Amersfoort verteld aan scholieren, militairen, nabestaanden en andere
bezoekers.
Maar de laatste paar jaar constateren we dat herdenken verandert: Mensen
die het hebben meegemaakt zijn er straks niet meer. Er is toenemende
belangstelling van nabestaanden en er is toenemende behoefte aan educatieve
programma’s. Het gebouw wordt met het groeiende aantal bezoekers te klein
en zonder gids kunnen bezoekers moeilijk begrijpen wat voor een kamp dit is
geweest.

Wat gaat er gebeuren?

In de vernieuwingsplannen wordt tegemoet gekomen aan bovengenoemde
wensen met de volgende inhoudelijke thema's:
Kamp Amersfoort krijgt haar eigen gezicht terug als plaats van terreur: door
middel van een tentoonstelling worden slachtoffers en daders uitgelicht met
hun persoonlijke verhalen. Wie zaten er als gevangenen in Kamp Amersfoort?
En waarom? Het was een Kamp voor meningsvervolgden, politieke gevangenen,
geestelijken. Ook voor misdadigers, gijzelaars, sovjet-soldaten en ontduikers van
de ‘arbeidseinzats’.

Tentoonstellingsruimte
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Overzicht bezoekerscentrum

Puttenaren. Edith Stein.
Titus Brandsma. Anne de Vries.
Monne de Miranda.
Moedige mensen die hun negatieve
ervaringen hebben omgezet in
positieve zaken, zoals het doen
ontstaan van de Europese Unie met
als grondleggers Max Kohnstamm en
Mom Wellenstein.
Een gewelddadig kamp zoals Kamp
Amersfoort is geweest roept ook de
vraag op: Waarom was dat zo, hoe
heeft men zich zo lang ongecorrigeerd
kunnen gedragen? Wat was Kotälla
voor een man? Waarom is de Miranda
door mede gevangenen omgebracht?
Waarom werden met name de
sovjetkrijgsgevangenen mishandeld
en vermoord? Hoe is na de oorlog met
de daders omgegaan? Wat gebeurt
er nu met daders, gezien vanuit de
verschillende tribunalen die in de loop
van de tijd zijn gepasseerd. Waarom
zijn veel oorlogsmisdadigers vrij
gekomen zonder dat daar aandacht
op werd gevestigd en was er zoveel
weerstand tegen de vrijlating van de
3 van Breda?
Vele intrigerende vragen die bij velen
uitmonden in de vraag: ‘Hoe zou ik me
gedragen in zulke omstandigheden?’
Kun je je daar op voorbereiden?
Helpt bewustwording vooraf mee aan
‘moedig gedrag’?

Kamp Amersfoort wil daarmee een educatief centrum zijn over gevangenschap
tijdens WOII in relatie tot hedendaagse vraagstukken: educatieve
programma’s en dilemmatrainingen voor scholieren, studenten, bedrijven en
geüniformeerden worden ontwikkeld.
Programma’s worden mede ontwikkeld in landelijke en regionale samenwerking
met andere oorlog gerelateerde organisaties (Sporen van oorlog in Eemland,
Russisch Ereveld, Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, Platform
WOII, waarin het 4 en 5 mei Comité, het NIOD, de Oorlogsgravenstichting en de
Liberationroute zitting hebben).

Wat is hiervoor nodig?

De vernieuwingen bieden straks ruimte voor tentoonstellingen en educatie.
Gebouwen, landschap en inhoudelijke verhaallijnen worden op elkaar
afgestemd. In een sfeer van beklemming zal de bezoeker, met of zonder gids,
duidelijk worden wat voor een kamp dit is geweest, welke plaats dit kamp had
in het totaal van het Duitse oorlogsapparaat, wie er gezeten hebben, wie de
kampbewaarders waren.
Het Kamp wordt straks betreden via de toegang tot een grote binnenplaats (met
dank aan de politie voor het meewerken aan de herindeling van de
binnenplaats). Op de binnenplaats komt een glazen paviljoen en krijgen of
behouden de bestaande monumenten een centrale plek. Het bezoekerscentrum wordt na fase 2 bijna 3 keer zo groot. Dit alles bedoeld om ruim baan
te geven aan het inhoudelijke verhaal en de educatieve programma’s.
Op het terrein rond het kamp worden de executieplekken duidelijker
gemarkeerd en in verband gebracht met de verhalen in de tentoonstelling.
Er worden ook lijnen getrokken naar de Leusderheide, het Russisch Ereveld
en naar andere graven van oud gevangenen op Rusthof. De schietbaan blijft
uiteraard in tact. De route van en naar het station krijgt een eigen plaats als
wandelroute met markeringen en audiotour. Dit doet Kamp Amersfoort in
samenwerking met de stichting Schuilplaatsverleners en het Russisch Ereveld.
Daarnaast ontstaat ruimte voor wisseltentoonstellingen.
Kortom, Kamp Amersfoort geeft haar geschiedenis duidelijker prijs en is straks
voorbereid op de toekomst van herinneren.
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Oorlogsbron van de maand
Door: Carla Huisman

Op de website van Kamp Amersfoort kunt u sinds november 2016 iedere maand de oorlogsbron van de
maand vinden. De collecties van de herinneringscentra in Amersfoort, Arnhem, Vught en Westerbork vormen
schatkamers met unieke bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Graag lichten deze centra een tipje van de
sluier op en stellen maandelijks een bijzondere bron beschikbaar voor gebruik in het voortgezet onderwijs.
Documenten, films, foto’s en voorwerpen met korte opdrachten vormen een ideale manier om het thema WOII
en (de)kolonisatie een eerste invulling of verdieping te geven.

De Oorlogsbron van de Maand is
ontwikkeld om tussendoor, of als
start van een les, uit te voeren en
voldoet aan Kerndoel 40. Het zijn
korte opdrachten waarbij leerlingen
en docenten worden geïnspireerd
om met (een onderdeel van) de
geschiedenis aan het werk te
gaan. Verlenging of uitbreiding
is mogelijk via de aanvullende
informatie op de websites van
Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, Herinneringscentrum
Kamp Westerbork en het Indisch
Herinneringscentrum.

Een tipje van de sluier?
Bij de oorlogsbron van november 2016 is bovenstaande foto, die te zien is in
Kamp Amersfoort, gekozen als bron. Als voorbeeld hier een selectie van de
vragen. U vindt meer op www.kampamersfoort.nl/programmas-voortgezetonderwijs

Vragen bij de foto
•
•
•
•
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Waar denk je dat deze foto over gaat? Leg je antwoord uit.
Op de foto zie je gevangenen en bewakers. Hoeveel bewakers zie je?
Hoeveel wapens tel je? Welke verschillen zie je tussen de bewakers?
En hoeveel gevangenen tel je?
Als je bedenkt dat dit een groep was van zo’n 1400 mannen, dan waren ze
met veel meer dan alle bewakers samen. Waarom besloten ze niet om te
vluchten?
Heeft de fotograaf deze foto stiekem gemaakt of juist niet?
Waarom denk je dat?

De biografie van een beul
Historicus Richard Hoving schrijft
levensverhaal Joseph Kotälla
In de loop van 2018 verschijnt de biografie van Joseph Kotälla, de beruchtste bewaker van Kamp Amersfoort.
Het is voor het eerst dat Kotälla’s leven uitvoerig wordt beschreven. Richard Hoving verhaalt de komende tijd in
ons magazine over hoe zijn onderzoek verloopt en welke bijzonderheden hij tegenkomt. Deel 1: Waarom er een
biografie over de beul van Amersfoort moet komen.
Toen ik een paar jaar geleden begon
te werken aan de biografie van de
SS‘er Joseph Kotälla kwam ik al vrij
snel in contact met een zoon van een
oud-gevangene van Kamp Amersfoort.
Ik had via via gehoord dat zijn vader
archiefmateriaal had nagelaten dat
informatie bevatte over Kotälla. Ik
belde hem op een zaterdagochtend
op. Het telefoongesprek was kort. Hij
had geen archief van zijn vader en
bovendien begreep hij niet waarom er
een boek moest komen over Kotälla.
‘Die man was slecht’. Einde gesprek.
Na zijn overlijden op 31 juli 1979
in de koepelgevangenis in Breda
was Joseph Kotälla nog eenmaal
voorpaginanieuws in de Nederlandse
kranten. De ‘Beul van Amersfoort’
was na een lang ziekbed op 71–jarige
leeftijd gestorven. De dagbladen
stonden uitgebreid stil bij de
misdaden die hij als plaatsvervangend
commandant had gepleegd
in Kamp Amersfoort. ‘Hij sloot
mensen eenzaam op in een bunker,
zonder eten of drinken en stuurde
bloedhonden op gevangenen af,’
schreef een van de kranten.
Bijna veertig jaar na zijn dood is het
beeld van Kotälla onveranderd. In het
collectieve Nederlandse geheugen
geldt hij nog altijd als de belichaming
van het kwaad. Een slechtere Duitser
liep er in de oorlog nauwelijks rond
in Nederland. Dit gitzwarte beeld
domineert ook het geringe aantal
wetenschappelijke studies waarin hij

1. Rik Valkenburg, Een mens in haatuniform.
Portret van Willy Engbrocks, ex-bewaker van
Kamp Amersfoort, Wever, Franeker 1974.

aan bod komt en de herinneringen van oud-gevangenen die te boek zijn gesteld.
Wat de krantenberichten, studies en ooggetuigenverslagen gemeen hebben, is
dat ze Kotälla afschilderen als een ‘beestmens’ of ‘mens-duivel’ en voorbij gaan
aan zijn persoonlijk leven. Dit is een verklaarbare, maar eenzijdige benadering
van een historisch persoon. Joseph Kotälla gedroeg zich misdadig in Kamp
Amersfoort. Dat staat niet ter discussie. Het bewijs tegen hem tijdens de zitting
van het Bijzonder Gerechtshof in 1948 was ondanks een paar aantoonbaar valse
verklaringen, overstelpend. Maar door louter te kijken naar zijn gewelddadige
optreden, krijgen we geen zicht op de werkelijke persoon en zijn drijfveren.
De vraag hoe het mogelijk was dat een man die sinds zijn jeugd kampte met
ernstige psychiatrische problemen in ijltempo kon opklimmen in de hiërarchie
van Kamp Amersfoort, is bijvoorbeeld nog altijd niet afdoende beantwoord.
Mijn biografie van Kotälla vertelt meer dan alleen Kotälla’s levensverhaal.
Door nadrukkelijk onderzoek te doen naar de plaatsvervangend commandant
wordt een niet eerder gehanteerde blik geboden op Kamp Amersfoort. De
geschiedenis van het kamp is tot dusverre verteld vanuit het perspectief van
de gevangenen en hulpverleners (medewerkers van het Rode Kruis). De enige
uitzondering hierop vormt het portret dat publicist Rik Valkenburg schetste
van voormalig kampbewaker Willy Engbrocks.1 Door de geschiedenis van Kamp
Amersfoort vanuit het perspectief van Kotälla te vertellen, wordt de kennis over
het kamp verdiept.
Met de zoon van de oud-gevangene die niets wilde weten van een biografie van
Kotälla heb ik geen contact meer gehad. Wel met zijn broer. Die stond minder
afwijzend tegenover mijn onderzoek. Ik zocht hem op en sprak met hem over
zijn vader. Van een archief van zijn vader met informatie over Kamp Amersfoort
wist ook hij niets. Hij had wel wat foto’s boven op zijn werkkamer liggen, ook een
paar van Kotälla. Of ik die wilde zien?

Richard Hoving (1971)
is historicus en werkt als journalist voor het AD.
In 2011 publiceerde hij “Het ‘foute’ kamp,
de geschiedenis van het
Amersfoortse interneringskamp
Laan 1914 (1945-1946)”.
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Nieuwe vrijwilligers aan het woord
Bij Kamp Amersfoort zijn verschillende vrijwilligers actief. Er zijn gidsen,
gastvrouwen en gastheren, onderzoekers en terreinverzorgers. Vrijwilligerswerk
bij Kamp Amersfoort is interessant en leerzaam. Gaandeweg kom je meer te
weten over de geschiedenis en over de Tweede Wereldoorlog. Je leert omgaan
met groepen volwassenen, kinderen, jongeren en uniformdragers. Je maakt deel
uit van een betrokken team van vrijwilligers en vaste medewerkers.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar carla@kampamersfoort.nl
Zij neemt vervolgens contact met je op.

Truus Mulderij
Ik ben Truus Mulderij. Toen ik vorig jaar werkeloos werd vanwege een reorganisatie ben
ik meteen op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Ik zocht iets waar ik fysiek bezig kon
zijn, na zo'n 30 jaar kantoorwerk. Nou, dat lukt wel op het terrein van Kamp Amersfoort!
Ondanks het feit dat mijn schoonvader er in de oorlog heeft gezeten, wist ik weinig
van Kamp Amersfoort. Hij heeft er ook vrijwel niet over verteld. Nu weet ik dat het juist
belangrijk is om er over te vertellen, om niet te vergeten wat er is gebeurd. Daar wil ik
graag aan bijdragen en daarom heb gekozen om vrijwilliger te zijn bij Kamp Amersfoort.

Wouter Hofland
Ik ben Wouter Hofland. Ik ben 35 jaar en woon in de wijk Schuilenburg in de stad Amersfoort, een stad
met een hart. Ik woon samen met mijn vriendin Mariëlle en onze altijd vrolijke viervoeter Bo. Sinds enkele
maanden werk ik als vrijwilliger bij Kamp Amersfoort bij het terrein onderhoud team, altijd gezellig!

Peter van Beek
Mijn naam is Peter van Beek, geboren in 1952. Sindsdien ben ik altijd in Amersfoort
blijven wonen. Hobby’s zijn: schilderen, tekenen, (pop)muziek verzamelen, lezen, musea
bezoeken en ik kijk graag naar een goede film. Ik ben begonnen te werken bij DHV als
technisch tekenaar en geëindigd bij SVP architectuur en stedenbouw als ontwerper van
openbare ruimte. Waarom ik vrijwilliger ben bij Kamp Amersfoort? Mijn belangstelling
voor beide wereldoorlogen neemt toe naarmate ik ouder word. Er was een vacature
voor een terreinmedewerker, dus de link was snel gemaakt. En tot grote tevredenheid!

Misty Zonneveld
Mijn naam is Misty Zonneveld en ik ben sinds kort betrokken bij NM Kamp Amersfoort
als vrijwillig onderzoeker. Dat doe ik voor circa één dag in de week naast mijn betaalde
baan. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd voor de masteropleiding Heritage and
Memory Studies aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik mij gespecialiseerd
heb in de hedendaagse omgang met het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.
Bij NM Kamp Amersfoort neem ik deel aan de werkgroep waarin de inhoud van
de uitbreiding/vernieuwing wordt uitgedacht en daarnaast ga ik samen met Carla
Huisman (medewerker educatie) een jongerenraad oprichten. Ik heb er veel zin in!
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René Veldhuizen
Ik ben René Veldhuizen, heb twee kinderen en drie
kleinkinderen en ben getrouwd met Anja. Ik ben
werkzaam geweest bij NATO en bij de Koninklijke
Luchtmacht waarvan een groot deel als vlieger.
Geboren in 1946, dus net na de oorlog die in ons
gezin diepe sporen heeft achtergelaten. Mijn vader
werd na de bevrijding benoemd tot rechercheur bij de Politieke Opsporings Dienst en
was in die functie nauw betrokken bij het vinden van graven rond Kamp Amersfoort en
het opsporen en aanhouden van diverse oorlogsmisdadigers waaronder Berg, Kotälla
en Westerveld. Ik voel me daardoor sterk betrokken bij de geschiedenis van Kamp
Amersfoort en ben blij dat ik als onderzoeker mijn steentje mag bijdragen, met name bij
het zoeken naar overleden slachtoffers die nog steeds als vermist te boek staan.

Jan Oorsprong
Ik ben Jan Oorsprong, 63 jaar, woon in Maarn en ik ben gehuwd met Gisela; wij hebben drie kinderen. Doordat ik met
vroegpensioen ben en graag actief blijf, doe ik vrijwilligerswerk in het museum van de Duitse Keizer in Doorn, de
Voedselbank in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en tot voor kort heb ik enkele jaren als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in het AZC in Amersfoort gewerkt. Sinds oktober heb ik mij aangemeld als vrijwilliger in Kamp Amersfoort; omdat
ik graag buiten ben en lichamelijk actief wil zijn, ben ik begonnen met het onderhoud (het bladvrij maken) van de
looproutes; ook neem ik deel aan de cursus voor gastheer en/of gids. Om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij
Kamp Amersfoort vind ik het leuk en waardevol om maandelijks de vrijwilligersbijeenkomst bij te wonen en mensen
te leren kennen. Mijn motivatie komt voort uit mijn belangstelling voor geschiedenis en het feit dat mijn oom in de
meidagen van de oorlog als militair op de Grebbeberg heeft gevochten en vervolgens in een krijgsgevangenkamp in
Duitsland heeft gezeten.
Over zijn ontberingen heeft hij een dagboek geschreven, dat is te lezen op de website van Stichting de Greb via deze
link: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-van-korporaal-p-th-m-oorsprong---1e-sectie-3-ii-8-r-i)

Bedrijfshulpverlening in
Kamp Amersfoort
Zoals in ieder bedrijf heeft ook
Kamp Amersfoort de nodige BHV’ers
in dienst. En ieder jaar worden zij
bijgeschoold, zodat ze met kennis van
zaken kunnen handelen als dat nodig
is. Dit jaar was dat op maandag
21 november. Het team verbond
wonden, reanimeerde en bluste volop
brandjes. Iedereen is geslaagd!
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Vrijwilliger aan het woord
Eline Zuidema
Door: Carla Huisman

Bij Kamp Amersfoort werken een kleine 100 mensen, een aantal in vaste dienst, anderen als vrijwilliger. In
het bestuur, in de tuin, als gastheer of gastvrouw, als gids of als onderzoeker. Een ding hebben ze met elkaar
gemeen: allemaal dragen ze Kamp Amersfoort een warm hart toe. Ze besteden hun tijd, aandacht en energie
aan het kamp. In deze rubriek laten we steeds één van deze medewerkers aan het woord. Dit keer is dat Eline
Zuidema, die zowel als onderzoeker en als gastvrouw werkzaamheden uitvoert voor Kamp Amersfoort. Eline is
29 jaar, woont in Amersfoort en studeerde geschiedenis met als specialisme de oudheid, en dan met name de
Grieken en Romeinen.

“Tijdens de lerarenopleiding die ik
volgde, moest ik stage lopen. Ik wist
toen al dat ik niet voor de klas wilde,
dus ik zocht een andere stageplek, die
ik interessant vond. Dat werd Kamp
Amersfoort. Ik kende het kamp van
een bezoek tijdens mijn middelbare
schooltijd en ik was toen al erg
geïnteresseerd in geschiedenis. Dat
was in 2006. De toenmalige directeur
vroeg mij om onderzoek te doen
naar Loes van Overeem. (red: Loes
van Overeem, werkzaam bij het Rode
Kruis, was vanaf eind 1943 veel in het
kamp aanwezig om te controleren of
de regels van het Rode Kruis goed
werden nageleefd). Juist in die tijd
werd de straat waar het kamp aan
ligt naar haar vernoemd en wilde

men graag alles van haar weten. Ik merkte hoe graag ik
onderzoek deed en hoe intrigerend het is om meer over
iemand te weten te komen.”
Na de lerarenopleiding, stroomde Eline door naar
de Universiteit Utrecht waar ze met veel plezier
geschiedenis studeerde. Na haar afstuderen vond zij
niet direct een baan in het vak. ‘Als ik geen baan kan
vinden die ik zoek,’ dacht ze, ‘dan ga ik vrijwilligerswerk
doen.’ Opnieuw kwam ze bij Kamp Amersfoort terecht.
Dit keer vroeg de directeur haar om onderzoek te doen
naar Commandant Karl Peter Berg. (red: Karl Peter Berg, was kampcommandant
van Kamp Amersfoort vanaf begin 1943 tot 19 april 1945). Wat in 2006 niet
gewenst was, kon nu blijkbaar wel: een onderzoek naar een dader.
“Ik begon me in te lezen. Ik wist ondertussen wel veel over de gevangenen in
het kamp, maar niet over de daders. Want wie was Berg? Hoe was hij in Kamp
Amersfoort terecht gekomen? Wat was er over hem bekend?”
Eline kwam terecht bij het Nationaal Archief en het NIOD. Als er iets te vinden
was, zou het daar kunnen zijn. ‘Ik was daar nog nooit geweest. Grote zalen waar
allemaal mensen, net als ik, aan het zoeken zijn. In het Nationaal Archief kreeg
ik originele stukken te zien; de processtukken van na de oorlog, het procesverbaal en ook persoonlijke brieven die Berg naar zijn vrouw stuurde. Dat was
een heel aparte gewaarwording; een man die aan de ene kant gevangenen
zwaar mishandelde, en aan de andere kant brieven aan zijn vrouw schreef waar
bezorgdheid en zorgzaamheid uit sprak. Hij maakte zich bijvoorbeeld zorgen of
ze wel genoeg geld had voor haar levensonderhoud.’
Eline is twee jaar bezig geweest met het onderzoek en heeft in maart 2016 haar
onderzoek afgerond. Het onderzoek is in te zien bij Kamp Amersfoort.
Nadat Eline klaar was wilde ze graag bij Kamp Amersfoort vrijwilliger blijven. Ze
meldde zich aan als gastvrouw. Als gastvrouw kan ze regelmatig in het kamp
zijn en andere vrijwilligers ontmoeten. ‘Want,’ zegt ze, ‘het is prettig om kennis
over te dragen, dienstverlenend bezig te zijn en ja, ze houdt nu eenmaal van
geschiedenis.’
Een gastvrouw/-heer is voor veel bezoekers van Kamp Amersfoort een eerste
aanspreekpunt. Hij of zij beantwoordt vragen, verkoopt boeken, zet films op
en biedt naast een luisterend oor, bezoekers ook de gelegenheid zich rustig te
verdiepen in de geschiedenis van het kamp.
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Kamp Amersfoort
Verleden en Heden
Door: Carla Huisman
Jelle van Oostrom en Tijn van Wijgerden (beiden 19 jaar oud) zijn student
aan het ROC Creative College in Utrecht. Dit jaar studeren ze af, als AV
specialist, niveau 4.
Mei 2003

Kamp Amersfoort heeft 25
documentaires in huis die ze graag
laat zien aan de bezoekers. Een van
deze documentaires, Mei 2003, wordt
zeer regelmatig vertoond aan groepen
7 & 8 van het primair onderwijs
wanneer zij Kamp Amersfoort
bezoeken.
Als start van een rondleiding of juist
als afsluiting daarvan.
Deze documentaire geeft een
algemeen beeld van Kamp
Amersfoort, laat diverse oude
filmbeelden zien en er zijn twee oudgevangenen aan het woord. Door
naar deze film te kijken en te luisteren
hopen we dat leerlingen iets meer
begrijpen van hoe het leven in het
kamp er indertijd uit heeft gezien.

4711

Maar tijden veranderen, de
documentaire is lang (16 minuten) en
oud-gevangenen gebruiken woorden
van vroeger die niet iedereen (meer)
kent. Want wat is bijvoorbeeld 4711?
Of het erg is dat niet alle woorden
direct herkenbaar zijn, dat 16 minuten
luisteren lang is, kun je je afvragen.
Maar het betekent wel dat in het
kamp de behoefte naar boven kwam
om een nieuwe documentaire te
(laten) maken. Korter, anders, meer
voor jonge mensen. En bij voorkeur
door jonge mensen, want wat zouden
zíj filmen als ze het verhaal van Kamp
Amersfoort vertellen?

ROC Creative College

Met deze vraag in het achterhoofd kwamen we terecht bij de afdeling vierdejaars
van het ROC Creative College in Utrecht waar leerlingen afstuderen op - onder
andere- het maken van documentaires. Daar plaatsten we onze oproep.
De vraag was nog maar net verzonden of Jelle en Tijn reageerden. Tijn
wilde graag een film maken waarin maatschappelijke betrokkenheid een rol
speelt. Jelle wilde graag een documentaire maken. Dus toen de vraag om
een documentaire te maken voor Kamp Amersfoort binnenkwam, waren zij
direct enthousiast. Dat was precies wat ze wilden. ‘Het leek ons zo gaaf om
een documentaire te maken. Kamp Amersfoort kennen we wel, daar zijn we
meerdere keren geweest. Het is bovendien niet al te ver weg.’
Jelle en Tijn kennen elkaar al langer en werken graag samen. Waar Jelle de
ideeën heeft en het creatief proces in werking zet, is Tijn de technische man, die
goed met filmapparatuur uit de voeten kan.
Jelle: “Zodra ik ergens ben of iets hoor of lees, beginnen de beelden in mijn
hoofd te lopen. Ik zie als het ware in mijn hoofd hoe een film eruit kan zien.
Ik vind het heel mooi om dat dan ook te realiseren. Al wordt het uiteindelijk
natuurlijk nooit precies zoals je het in je hoofd hebt.”

Tegenstellingen

Jelle: “Ik was voor het laatst in het kamp toen ik op de basisschool zat. In mijn
herinnering was het hier veel groter. Het valt me op dat de omgeving prachtig is,
dat zag ik toen helemaal niet. Het gekke is, dat het verhaal van Kamp Amersfoort
en wat hier is gebeurd, nu meer impact heeft, ik begrijp het beter. Toen ik jonger
was, dacht ik niet zo over na.”
De jonge filmers zochten vooral naar tegenstellingen: harde geluiden van toen
en de lieflijkheid van vogeltjes die je nu hoort. Plekken van toen en beelden van
nu die in elkaar overlopen, oud-gevangenen aan het woord en leerlingen van
groep 7/8 die een bezoek brengen aan het kamp.

Storyboard

Met een werkgroep uit Kamp Amersfoort van vaste medewerkers en
vrijwilligers bespraken Jelle en Tijn de ideeën, wensen en mogelijkheden. Met
het uiteindelijke doel dat deze documentaire (jonge) bezoekers tot nadenken
stemt. Ze maakten een storyboard en gingen aan de slag: vanuit oude beelden
zoeken naar plekken van nu, leerlingen van groep 7/8 filmen die op bezoek
waren, ze zochten geluiden en namen geluiden op. Eenmaal genoeg materiaal
verzameld, begon het monteren. Oude beelden vermengen met nieuwe, een
stukje geschiedenis gelardeerd met foto’s, oud-gevangenen aan het woord. En
dat allemaal in maximaal 8 minuten.

Kamp Amersfoort Verleden en heden

De documentaire krijgt de titel Kamp Amersfoort Verleden en Heden. We hopen
dat veel groepen 7 en 8 van het primair onderwijs (en andere bezoekers van
Kamp Amersfoort) deze film in de toekomst gaan bekijken.
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Vrijwilligers bezoeken
Augustaschacht
Door: Leen Bogers
Op maandag 28 november 2016 brachten vrijwilligers en medewerkers
van Kamp Amersfoort een bezoek aan Augustaschacht bij Osnabrück.
In Augustaschacht is begin 1944
het Arbeitserziehungslager Ohrbeck
opgericht. Hier werden mannen, die
in het kader van de Arbeitseinsatz
naar Duitsland waren gestuurd en
naar het oordeel van hun werkgever
niet genoeg prestatie leverden, in acht
werkweken ‘heropgevoed’.
De normale bezetting was 200 á 250
man, waaronder veel Nederlanders.
Er zijn ongeveer 500 namen van
Nederlanders bekend. In totaal
zijn er ongeveer 2000 mannen
in Augustaschacht geweest. Zij
waren gehuisvest in het voormalige
pompgebouw van de plaatselijke
staalfabriek, Klöckner-Werk. De fabriek
bestaat nog steeds en is, getuige de
treinen die aan- en afrijden, nog volop
in productie.
Wanneer de mannen uit
Augustaschacht niet in de staalfabriek
werkten, moesten ze puin ruimen
in Osnabrück na bombardementen.
Augustaschacht is in april 1945
bevrijd. Na die tijd heeft het gebouw
gediend als onderkomen voor
mensen die hun huis verloren door
bombardementen.

Arbeits Zuchtlager, Augustaschacht
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In 1998 is het Herdenkingscentrum
Augustaschacht opgericht. De
Georgsmarienhütte heeft als opvolger
van Klöckner-Werk het gebouw
voor €1,- aan de vereniging Initiative
Augustaschacht verkocht. Bij de
inrichting van het gebouw kwamen
de trappen te voorschijn, de slaapzaal
van de gevangenen en de wasplaats.
Jaarlijks komen er meer dan 7000
bezoekers naar Augustaschacht en
de gedenkplaats in Osnabrück, de
Gestapokeller. Op het terrein zijn
opgravingen verricht en zijn nog
een aantal noodwoningen en de
appèlplaats zichtbaar.

Bezoek begraafplaats, kranslegging, herdenkingssteen

Na de lunch en de indrukwekkende rondleiding door het gebouw en over het
omliggende terrein werd tevens een bezoek gebracht aan het Nederlands
Ereveld te Osnabrück. Tussen 1952 en 1956 heeft de Oorlogsgravenstichting
in Duitsland zeven Nederlandse erevelden aangelegd: in Bremen, Düsseldorf,
Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Lübeck en Osnabrück. Hier liggen
Nederlandse slachtoffers van concentratiekampen en Arbeitseinsatz begraven.
Op het ereveld in Osnabrück liggen 393 graven van in westelijk Nieder-Sachsen
gevallen slachtoffers. Op een stenen drieluik zijn de namen te vinden van de 140
slachtoffers die niet in Osnabrück zijn begraven.
Bij het drieluik is namens Kamp Amersfoort een bloemstuk gelegd. Vervolgens
hield Jeroen van Zijderveld, verbonden als gids aan Kamp Amersfoort, een
indrukwekkende toespraak bij het graf van de heer P. Verbeek. Verbeek was de
oorspronkelijke bewoner van het benedenhuis in Den Haag waar het gezin van
Jeroen na de oorlog heeft gewoond. De heer Verbeek is op 4 december 1944 in
Duitsland omgekomen.
Het was weer een indrukwekkend bezoek dat velen zich lang zullen herinneren.
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Heldendaden herleven bij
expositie Kamp Amersfoort
Door: Pascalle Kaljé
Dik de Boef opende op zaterdag 26 november bij Kamp Amersfoort de
expositie ‘Verzet’ in Europa. Zijn ouders boden jarenlang actief verzet
tegen de nazi's. Zelf vertegenwoordigt hij als bestuurder al twintig jaar
vele verzetsorganisaties van weleer.

Dik de Boef

De ouders van De Boef waren als communisten fel tegenstander van de nazi's.
Al voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, zetten ze zich in voor vluchtelingen uit
Duitsland. Na de bezetting sloten ze zich aan bij het gewapende verzet.
De Boef raakte zo bekend met de dilemma's van verzetsmensen in oorlogstijd.
Hij of ik, dacht zijn vader toen een Duitse soldaat hem na een wapendropping
in zijn bootje betrapte. Hij verdronk de soldaat met zijn roeispaan. Zijn vader
raakte door de oorlog zo getraumatiseerd dat hij zijn kinderen geen knuffel
meer kon geven.
Vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid heeft Kamp Amersfoort De Boef
gevraagd om op zaterdag 26 november om 10.30 uur de tentoonstelling ‘Verzet
in Europa’ te openen. De expositie van het Belgische Instituut voor Veteranen
geeft een overzicht van het ontstaan en de activiteiten van verzetsbewegingen in
21 landen in Europa. In 51 panelen herleven hun heldendaden: hulp aan Joden
en werkweigeraars, gewapend verzet, sabotage, illegale pers en het opzetten
van ontsnappingsroutes.
In Kamp Amersfoort werden tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Nederlandse
verzetsstrijders gevangengezet. In de omgeving van het kamp werden
honderden mannen die actief weerstand hadden geboden tegen de nazi's
gefusilleerd. Nationaal Monument Kamp Amersfoort toonde speciaal voor de
gelegenheid uit de eigen collectie onder meer persoonlijke documenten van
gefusilleerde verzetsstrijders die behoorden tot de Ordedienst en originele
verzetskranten uit oorlogstijd.
De tentoonstelling was te zien op zaterdag 26 en zondag 27 november.
De expositie is één van de activiteiten die voortkomen uit het Amersfoortse
Belgenjaar.
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Tentoonstelling Verzet in Europa, foto door Frans Kanters

Meer over Dik de Boef

Dik de Boef (76) is alweer twintig
jaar de drijvende kracht achter
het Centraal Orgaan Voormalig
Verzet en Slachtoffers, een
samenwerkingsverband van veertien
organisaties van verzetsmensen, exkampgevangenen en vervolgden. De
Boef is ook algemeen secretaris van
het Internationaal Sachsenhausen
Comité en voorzitter van de
werkgroep 1WO2.

De vader van Dik de Boef was een beste man, maar nóoit gaf hij zijn zoon een
knuffel of aai over de bol. Pas een half jaar voor zijn dood vertelde hij waarom.
De Duitse soldaat die door verzetsman De Boef met een roeispaan op het
hoofd geslagen werd en verdronk, had hem opgezadeld met een levenslang
schuldgevoel.
Het was “eten of gegeten worden die nacht op de rivier”, vertelde de zoon
zaterdagmorgen na afloop van de door hem geopende tweedaagse expositie
Verzet in Europa in Kamp Amersfoort. “Als de soldaat de wapens in het bootje
had gezien, dan had hij alarm geslagen en zou de hele actie voor niks zijn
geweest. Om over het leven van mijn vader en diens kompaan nog maar te
zwijgen.”

Zelf ondervond De Boef de oorlog
ook aan den lijve. Het huis waarin hij
geboren zou worden, werd door de
Duitsers platgebombardeerd. Vier jaar
later werd een ander huis, waarin hij
met zijn familie woonde, tijdens een
geallieerde luchtaanval verwoest. Zijn
ouders trokken hem onder het puin
vandaan.
De beelden van een brandende
kinderstoel met daarin zijn broertje
staan nog scherp op zijn netvlies.

De roeispaan was dan misschien gerechtvaardigd, maar bleef volgens De Boef
een leven lang nadreunen in het hoofd van de mannen. Hij was als bestuurslid
van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers trouwens niet
gekomen om zijn persoonlijke verhaal te doen. “Vandaar mijn aarzeling. Ik sta
hier om te pleiten voor aandacht voor al die mensen die zich in het verleden
hebben verzet tegen onderdrukkers, en voor al die mensen die dat nu doen.
Het is een universeel thema met als rode draad de gewone man die zijn leven
waagt en in opstand komt.”
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Herdenking 19 april 2017
Op woensdag 19 april 2017 is het 72 jaar geleden dat Kamp Amersfoort door de Duitse
autoriteiten officieel werd overgedragen aan mevrouw Loes H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt,
hoofd van de Dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.
Vanaf 13:30 uur wordt deze gebeurtenis tijdens een officiële plechtigheid herdacht.

Bij de herdenking zullen de heer mr. G.J. (Fred) de Graaf (voormalig
burgemeester van Apeldoorn en voormalig voorzitter Eerste Kamer), de heer
R. Veldman, oud-gevangene van Kamp Amersfoort en mevrouw K. Wiegerink,
nabestaande, een korte voordracht houden.
Na het in acht nemen van twee minuten herinneringsstilte start het defilé
langs het monument ‘Gevangene voor het Vuurpeloton’ aan het einde van
de voormalige schietbaan. De eerste krans wordt gelegd door twee oudgevangenen. Aan iedere aanwezige wordt een roos uitgereikt die bij het beeld
‘De Stenen Man’ wordt neergelegd.
De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door het Reünieorkest
Trompetterkorps der Cavalerie. De vocale bijdrage wordt uitgevoerd door
Henriette Feith, sopraan, begeleid door Francien Post, fluit en Sander Westphal,
cello.

4 mei 2017
Nationale dodenherdenking
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze
dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen
voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

4 mei 2016 Kamp Amersfoort

De gedenkplaats en het bezoekersgebouw van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zijn op donderdag 4 mei de gehele dag geopend (van 10.00-20.00 uur).
Gedurende de dag worden gratis publieksrondleidingen aangeboden.
Belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te nemen van de verhalen
die door gidsen worden verteld. Bezoekers kunnen zich niet alleen tijdens
een rondleiding laten informeren, maar vooral ook tijdens hun bezoek aan
het bezoekerscentrum. Gedurende de dag worden verschillende interessante
documentaires vertoond.

Rondleidingen op 4 mei

De eerste rondleidingen starten om 11.00 uur. Volgende rondleidingen starten
ieder heel uur, voor het laatst om 15.00 uur. Voorafgaande aanmelding voor
deelname aan een rondleiding is niet nodig.
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4 mei 2017 ’s middags
bezoek aan de Leusderheide,
Jannetjesdal

Op 4 mei worden belangstellenden in
de gelegenheid gesteld om – onder
begeleiding van de terreinbeheerder
van defensie – het gedenkkruis
op de Leusderheide te bezoeken.
Hier vindt ieder jaar een korte
herdenkingsplechtigheid plaats.
De herdenking begint om 14.00 uur
De Leusderheide is militair terrein
en behoorde gedurende de Tweede
Wereldoorlog tot één van de grootste
executieplaatsen van Nederland.
De heide is niet toegankelijk voor
publiek maar een uitzondering wordt
gemaakt op 4 mei.
Het gedenkkruis op de Leusderheide
werd op initiatief van nabestaanden
opgericht in de nabijheid van enkele
massagraven. In dit deel van de
Leusderheide vonden de meeste
executies plaats. Ruim honderd
slachtoffers uit acht massagraven
werden in dit deel geborgen.

In een ander deel werden eveneens meerdere massagraven dicht bij elkaar
aangetroffen. Deze plek werd nooit gemarkeerd of van een gedenkteken
voorzien. Het gedenkkruis dat bekend staat als ‘Gedenkkruis Jannetjesdal’
brengt ook deze slachtoffers in herinnering.
Het verzamelpunt voor deelnemers is aan de Kolonel van Rooijenweg.
Komende vanaf de Doornseweg volgt u de aanwijzingen op de bordjes.
Deelnemers dienen om 13.30 aanwezig te zijn op het verzamelpunt.

4 mei 2016, ’s Avonds Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar
begraafplaats Rusthof

De Stille Tocht start om 18.45 uur bij Kamp Amersfoort. Deelnemers kunnen
zich vanaf 18.00 uur opstellen op het parkeerterrein van de Politie aan de
Loes van Overeemlaan in Leusden. Om 18.45 uur wordt de appelklok op de
gedenkplaats van Kamp Amersfoort geluid, waarna de tocht aanvangt.
De tocht leidt naar het monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’ – ook wel
de ‘Stenen Man’ genoemd – en vervolgens via de Loes van Overeemlaan, Laan
1914 en de Dodeweg naar begraafplaats Rusthof.
Om 19.55 uur, leggen de burgemeesters van Amersfoort en Leusden beiden
een krans bij de vlaggen op de binnenplaats van Rusthof. Na het hoornsignaal
is het om 20.00 uur overal in Nederland twee minuten stil. Na de stilte en na
het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus worden het ‘gedenkteken voor de
onbekende soldaat’, de Nederlandse en Commonwealth oorlogsgraven, het
monument voor veteranen en het Russisch Ereveld bezocht.
De bezoekersruimte van Kamp Amersfoort is deze dag tot 20.00 uur geopend.
Voor meer informatie over de herdenkingen, kijk op www.kampamersfoort.nl/
herdenkingen/
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Boek in de Etalage
Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942
In het najaar van 2016 is het Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942 opnieuw uitgegeven.
Deze keer met foto’s, een groter lettertype en een hardcover uitgave. De eerste uitgave was in 2005.

Dirk Folmer werd in december 1940 gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid
bij het verzet. Hij is lange tijd ‘te gast’ in het Oranjehotel in Scheveningen, waar
hij in 1942 wordt veroordeeld tot levenslang tuchthuisstraf. Vandaar wordt hij
naar Kamp Amersfoort gebracht. Vanaf dat moment is hij vastberaden om te
ontsnappen. Hij registreert - als door een microscoop - alles wat zich in het
kamp afspeelt. Niet alleen de martelingen, honger, uitputting, vernederingen en
de dood, maar ook humor, levenswil en de onvoorwaardelijke vriendschappen
die in het kamp ontstaan. Hij onderzoekt alle mogelijkheden om te ontvluchten,
totdat hij de zeer behulpzame antinazi SS-er Herman Verheyen ontmoet, die
samen met Folmers vrouw een plan smeedt waardoor hij op 29 mei 1942 kan
ontsnappen. Bij zijn vlucht neemt Folmer zijn aantekeningen mee. Hij duikt
onder en werkt zijn aantekeningen, die een periode van slechts 69 dagen
beslaan, uit tot 300 foliovellen. Na zijn ontsnapping wordt Folmer opnieuw
actief in het verzet. In september ‘44 wordt hij opgepakt en naar Duitsland op
transport gesteld. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.
De aantekeningen worden decennialang bewaard in een blik, waarover vanwege
Folmers ongewisse lot niet wordt gesproken. Na het overlijden van zijn vrouw
komen deze in het bezit van Folmers nabestaanden, die het verhaal nogmaals
overtypen en beschikbaar stellen voor publicatie.
Het boek is te koop bij Kamp Amersfoort.

Uitgeverij Walburg Pers
383 pagina’s
ISBN Nummer 9789057303562
Prijs hardcover € 39,50
Paperback € 49,50
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Agenda komende periode
Zondag 9 april

Herdenking executie 77 sovjetsoldaten Koedriest, 6.30 - 8.00 uur
Op 9 april 1942 werden nabij Kamp Amersfoort de nog levende 77 krijgsgevangenen uit de
Sovjet-Unie gefusilleerd. Dit was de op één na grootste massa-executie in Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog en toch raakten deze gebeurtenis en deze oorlogsslachtoffers in
de vergetelheid. De Stichting Russisch Ereveld herdenkt hen jaarlijks door in alle vroegte 77
kaarsjes te plaatsen, op het moment van de executie, een moment van duisternis naar licht.
Verzamelen om 6.15 uur bij monument Koedriest aan het einde van de Loes van
Overeemlaan. Na afloop zijn er koffie/thee en broodjes bij Kamp Amersfoort.
Belangstellenden kunnen tevens deelnemen aan een rondleiding.

Woensdag 19 april

Herdenking Kamp Amersfoort, vanaf 13.30 uur
Ieder jaar wordt op 19 april herdacht dat Kamp Amersfoort door de Duitse autoriteiten
officieel werd overgedragen aan mevrouw Loes H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt, hoofd van
de Dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.
Bij de herdenking zijn ieder jaar een aantal sprekers die een korte voordracht houden.

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur start ieder uur een gratis rondleiding bij Kamp Amersfoort.

Donderdag 4 mei

Herdenking Jannetjesdal, 13.00 - 15.00 uur
Op 4 mei worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om – onder begeleiding van
de terreinbeheerder van defensie – het gedenkkruis op de Leusderheide te bezoeken.
Hier vindt ieder jaar een korte herdenkingsplechtigheid plaats. De herdenking begint om
14.00 uur. Het verzamelpunt voor deelnemers is aan de Kolonel van Rooijenweg. Komende
vanaf de Doornseweg (in het verlengde van de Leusderweg) volgt u de aanwijzingen op de
bordjes. Deelnemers dienen om 13.30 uur aanwezig te zijn op het verzamelpunt.

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking Stille Tocht, 18.45 - 20.00 uur
De Stille Tocht voor de dodenherdenking van de gemeenten Leusden en Amersfoort start
om 18.45 uur bij Kamp Amersfoort. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.00 uur opstellen op
het parkeerterrein van de Politie aan de Loes van Overeemlaan in Leusden.
Om 18.45 uur wordt de appelklok op de gedenkplaats van Kamp Amersfoort geluid, waarna
de tocht aanvangt. De tocht leidt naar het monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’ –
ook wel de ‘Stenen Man’ genoemd – en vervolgens via de Loes van Overeemlaan, Laan 1914
en de Dodeweg naar begraafplaats Rusthof.
Om 19.55 uur, leggen de burgemeesters van Amersfoort en Leusden beiden een krans bij
de vlaggen op de binnenplaats van Rusthof.
Na het hoornsignaal is het om 20.00 uur overal in Nederland twee minuten stil.
De bezoekersruimte van Kamp Amersfoort is deze dag tot 20.00 uur geopend.

Vrijdag 5 mei

Bevrijdingsdag
Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur start ieder half uur een gratis rondleiding bij Kamp Amersfoort.

Dinsdag 9 mei

Herdenking Russisch Ereveld, 11.00 – 14.00 uur
Jaarlijkse herdenking en kranslegging op Overwinningsdag op het Russisch Ereveld,
georganiseerd door de Ambassade van de Russische Federatie in samenwerking met
andere ambassades.

Meer informatie over de herdenkingenen, evenementen en lezingen vindt u op www.kampamersfoort.nl
Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:
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In Memoriam

Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

Marinus Tollenaar,
Willem Cats,
Maarten Pannekoek,
Machiel Geene,
Jan Kreeuwen,
Johannes Christophorus Weenink,
Peter Joseph Snep,
G. Lindenburg,

geboren op 23 augustus 1926,
overleden op 20 februari 2017 te Rhenen
geboren op 23 januari 1920 te Watergraafsmeer,
overleden op 6 februari 2017 te Hoorn
geboren op 11 april 1922,
overleden op 3 januari 2017 te Herwijnen
geboren op 28 november 1922 te Goes,
overleden op 24 december 2016 te Goes
geboren op 27 november 1922 te Amsterdam,
overleden op 11 november 2016 te Oisterwijk
geboren op 7 juni 1922 te Velsen,
overleden op 3 oktober 2016 te Velsen
geboren op 24 september 1921 te Bonn,
overleden op 2 september 2016 te Amsterdam
geboren op 22 januari 1924,
overleden februari 2016 te Driebergen-Rijsenburg

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Oproep
In deze rubriek vindt u de
oproepen die bij Kamp
Amersfoort binnenkomen.
Wilt u ook een oproep
doen? Stuurt u deze dan
per mail naar
info@kampamersfoort.nl
ovv ‘Reactie op oproep’
en daarbij het onderwerp
van de oproep.

Transport Amersfoort - Wenen
Mijn broer C.P. van Pelt is samen met zijn collega Chris Mantel met het transport
van januari 1945 naar Wenen vertrokken uit Amersfoort. In de buurt van Apeldoorn
zijn zij uit de trein gesprongen en zijn vervolgens bij een oom en tante in Apeldoorn
ondergedoken.
Hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen en waar zij precies uit de trein gesprongen
zijn is tot nu toe een raadsel. Wie heeft er informatie over dit transport en weet iets
van de vlucht van mijn broer en zijn collega?
Transport Amersfoort - Zwolle
Ik ben op zoek naar, nog in leven zijnde gevangenen of nazaten van gevangenen
die o.a. ook op 26 september 1944 van Kamp Amersfoort naar Zwolle op transport
zijn gezet. Mijn grootvader, Anto(o)n van der Hoef (nr 14391) is uit deze trein
gesprongen. Alle informatie over deze Groninger is welkom.
Fotograaf en tijdstip transport 11 oktober 1944
Wie weet door wie deze foto is gemaakt? Waarom de foto is gemaakt en op welk
tijdstip? Wij zouden graag meer informatie omtrent deze foto willen hebben.

Mocht u informatie hebben
mbt tot 1 van deze oproepjes,
dan kunt u contact opnemen
met Kamp Amersfoort via
info@kampamersfoort.nl ovv
‘Reactie op oproep’ en daarbij
het onderwerp van de oproep.
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