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Voorwoord

Willemien Meershoek
directeur Kamp Amersfoort

Het is 70 jaar geleden dat Nederland
bevrijd werd van de Duitse bezetter.
Een jaar om extra stil te staan bij de
toekomst van herdenken. De belangstelling voor WOII lijkt alleen maar toe
te nemen, zoals te merken is door stijging van het aantal bezoekers, zowel
publieksbezoek als leerlingenbezoek.
Niet alleen bij Kamp Amersfoort, maar
ook bij de andere herinneringscentra
en verzetsmusea.
Herinneringscentra dragen op indringende wijze bij aan bewustwording
van de grondrechtelijke waarden vrijheid, democratie en rechtstaat en de
breekbaarheid daarvan. De verhalen

die de Nederlandse herinneringscentra vertellen, maken die breekbaarheid
zichtbaar en dragen bij aan het besef dat genoemde waarden niet vanzelfsprekend zijn en permanent ‘onderhoud’ behoeven. De verhalen doen ook beseﬀen
dat in delen van de wereld om ons heen vrijheid en democratie bepaald geen
gemeengoed zijn.
Naar verwachting zal de educatieve rol van herinneringscentra steeds meer toenemen in de komende jaren. Tijd voor Kamp Amersfoort om opnieuw te kijken
naar wat nodig is. Hoe komen we tegemoet aan aan deze educatieve behoefte,
hoe zorgen we ervoor dat de verhalen over Kamp Amersfoort indringender
gestalte krijgen. Groepen scholieren, oud gevangenen en/of hun nabestaanden,
geuniformeerden en andere geïnteresseerden komen in Kamp Amersfoort bij
elkaar voor rondleidingen, gesprek, herinnering en bezinning. Daar willen we
passende ruimte voor creëren.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan vernieuwingsplannen, die recht doen aan
de geschiedenis van deze plek.
In dit magazine leest u daar meer over.
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Herdenking 19 april 2015

Op zondag 19 april 2015 is het 70 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 14:25 uur wordt deze gebeurtenis tijdens een oﬃciële plechtigheid in
de herdenkingstent herdacht.
Bij de herdenking zullen de heer mr.
J.P.H. Donner (Vicepresident van de
Raad van State) en oud-gevangene
van Kamp Amersfoort de heer dr.
N.J.H. van Hasselt 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 zal worden gelegd door twee
oud-gevangenen. 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 Politie Orkest
Noord-Nederland (PONN) en het
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Ensemble ‘Le Nuove Musiche’ zal de vocale bijdrage leveren.
Dit jaar kunt u de herdenking niet zonder toegangsbewijs bijwonen. Wanneer u
zich nu nog opgeeft, heeft u kans dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. In
dat geval kunt u de herdenking tussen 14:00 uur en 16:00 uur live volgen via de
televisie, want in het kader van 70 jaar herdenken wordt de bijeenkomst direct
uitgezonden door de NOS.

Herdenking geëxecuteerde
Russen op 9 april 2015
In september 1941 werden 101 Sovjet-Russische krijgsgevangenen
naar Amersfoort gebracht. In het kamp stonden zij bloot aan
mishandeling en verwaarlozing. De 77 overlevenden werden op 9
april 1942 omgebracht. Op 18 maart 1946 werden zij herbegraven
op de algemene begraafplaats Rusthof in Leusden. Op initiatief van
en in samenwerking met de stichting Russisch Ereveld wordt sinds 2
jaar op de ochtend van 9 april om 7.00 uur een herdenking voor deze
anonieme slachtoﬀers georganiseerd. Dit gebeurt bij het monument
Koedriest aan het eind van de Loes van Overeemlaan (voorbij Kamp
Amersfoort de weg vervolgen). Na afloop is er koﬃe en een broodje
in de bezoekersruimte van Kamp Amersfoort.

19 april 1945
De toenemende geallieerde
dreiging had o.a. tot gevolg dat
Kamp Amersfoort op 19 april 1945
oﬃcieel werd overgedragen aan het

Loes van Overeem

Nederlandse Rode Kruis.

De nog aanwezige gevangenen vielen
niet langer onder de verantwoordelijkheid van de Duitse bezettingsmacht.
Op deze dag in 1945 werd door
SS-Brigadeführer und Generalmajor
der Polizei Schöngarth bevestigd dat
Kamp Amersfoort met 475 à 500 op
dat moment aanwezige gevangenen
diende te worden overgedragen aan
het Rode Kruis, vertegenwoordigd
door mevrouw L.H.M.A. (Loes) van
Overeem-Ziegenhardt.
Op 20 april 1945 om 21:00 uur verlieten kampcommandant K.P. Berg,
zijn secretaresse en de staf het P.D.A.
Zeventig gevangenen (de zogenaamde
‘zware gevallen’) en enkele gijzelaars
werden meegevoerd naar de gevangenis in Scheveningen. Twee gevangenen (Frans van den Berg en Willem,
beiden behorend tot de zogenaamde
‘zware gevallen’) doken onder in het
kamp en de Duitse kampleiding moest
zonder hen vertrekken. Spoedig na
het vertrek van de kampleiding werd
door Jacques van der Heyden - de
chauﬀeur van het NRK - de Rode
Kruisvlag gehesen bij de ingang van
het kamp. Vervolgens hield Loes Van
Overeem een toespraak tot de gevangenen, ter afsluiting vroeg zij om een
minuut stilte voor hen die het leven
lieten in Kamp Amersfoort.
Na de overname door het Rode Kruis
op 19 april 1945 - en het vertrek van
de Duitse kampleiding op 20 april
- vormde Kamp Amersfoort een wankele enclave in bezet gebied.
‘Dat de oorlog nog niet voorbij was,
bleek wel, toen op den 21Sten April het

zware Duitsche geschut op 200 M. van het kamp begon te vuren, hetgeen vele ruiten
in het kleedingmagazijn kostte. Des avonds sloeg een Engelsche granaat in de nabijheid van het kamp in. Op den 24sten April werd ‘s avonds te 8.00 uur Amersfoort gebombardeerd en werden vanuit het kamp vele duikvluchten waargenomen. ‘s Nachts
werd zwaar artillerievuur gehoord. De Duitsche commandant der batterij, die bij het
kamp was opgesteld, kwam op 30 April mededeelen, dat hij het bevel had gekregen
het schieten te staken, hetgeen dus wees op een aanstaanden wapenstilstand.’
(bron: Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis)
Op 5 mei om 16:00 uur gaf Johannes Blaskowitz, de Duitse hoofd-commandant
in Nederland zich over aan de Canadese generaal Charles Foulkes. Deze gebeurtenis vond plaats in Hotel De Wereld in Wageningen in aanwezigheid van Prins
Bernhard. Twee dagen later reden Engelse militairen Kamp Amersfoort binnen
en was het kamp definitief bevrijd. Pas toen bleek de ware omvang van wat zich
in en om Kamp Amersfoort had afgespeeld. De DIB (Dienst Identificatie en Berging) was belast met de berging van honderden slachtoﬀers.
De 19de april 1945 is vanwege de overdracht aan het Rode Kruis gemarkeerd
als hèt bevrijdingsmoment. Naast de Dodenherdenking op 4 mei is daarom
jaarlijks de 19e april een belangrijke herdenkingsdag die wordt bijgewoond door
oud-gevangenen, nabestaanden, hoogwaardigheidsbekleders, collega instellingen, beschermers en vele geinteresseerden.
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4 mei 2015:
Nationale Herdenking
(Bron: www.4en5mei.nl)

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.

De herdenking op 4 mei bij het
Nationaal Monument op de Dam en
de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk,
daaraan voorafgaand, worden georganiseerd door het Nationaal Comité
4 en 5 mei. De aanwezigheid van het
Staatshoofd, een vertegenwoordiging
van de Staten-Generaal en van de
Rijksministerraad, zijn een bevestiging
van het nationale karakter van de
herdenking.

Herdenkingsbijeenkomst in
De Nieuwe Kerk

Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam is er een herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk.
Deze bijeenkomst wordt bijgewoond
door 1.700 mensen, waaronder
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en nabestaanden en vertegenwoordigers van organisaties van
oorlogsgetroﬀenen en nabestaanden.
De bijeenkomst is ieder jaar live op
televisie te volgen vanaf 18.50 uur.

Herdenking bij Nationaal
Monument op de Dam

Bij de herdenkingsplechtigheid bij het
Nationaal Monument op de Dam is
iedereen welkom. De genodigden die
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de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk hebben bijgewoond sluiten aan
bij de ruim 20.000 belangstellenden op de Dam.

4 mei 2015 Kamp Amersfoort, Dagprogramma:
De gedenkplaats en het bezoekersgebouw van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zijn op maandag 4 mei de gehele dag geopend (van 10:00 - 21:00
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; de rondleidingen
vinden plaats ongeacht de weersomstandigheden.

4 mei 2015 ’s middags
bezoek aan de Leusderheide
(Foto: Marit Stellaard)

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 (meer informatie
en/of wijzigingen in het programma
vindt u op www.kampamersfoort.nl).
De Leusderheide is militair terrein
en behoorde gedurende de Tweede
Wereldoorlog tot één van de grootste
executieplaatsen van Nederland. De
Leusderheide is niet toegankelijk voor
publiek maar een uitzondering wordt
voor ons 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.

kunnen zich vanaf 18:15 uur opstellen op het parkeerterrein van de Politie aan
de Loes van Overeemlaan in Leusden. Om 19:00 uur wordt de appelklok op de
gedenkplaats van Kamp Amersfoort geluid, waarna de tocht aanvangt. (meer
informatie en/of wijzigingen in het programma vindt u o.a. op www.kampamersfoort.nl)
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 gedachtenisstilte
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 21:00 uur geopend.

In een ander deel van de Leusderheide 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 2015, ’s avonds Stille
Tocht van Kamp Amersfoort
naar begraafplaats Rusthof
De Stille Tocht start om 19:00 uur
bij Kamp Amersfoort. Deelnemers

5 mei, bevrijdingsdag

De gedenkplaats en het bezoekersgebouw van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zijn op 5 mei de gehele dag geopend. Gedurende de dag worden
gratis publieksrondleidingen aangeboden. 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; de rondleidingen vinden plaats ongeacht de weersomstandigheden.
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Foto’s soldaten geven
begraafplaats een gezicht
Kind van het Ereveld komt in Rusland uit
(Door Stichting Russisch Ereveld)

De grijze grafstenen op het Russisch Ereveld in Leusden
krijgen eindelijk een gezicht. Bijna honderd foto’s van
soldaten staan in mei bij het graf.
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Het Russisch Ereveld was lang een
vergeten plek. Nabestaanden waren
niet getraceerd, dus echtgenotes, kinderen en kleinkinderen kwamen nooit
een bloemetje leggen. Door de Koude
Oorlog werd het ereveld ook voor
Nederlanders een ‘verboden’ plek. De
865 slachtoﬀers bleven daardoor decennialang anoniem: een grijze steen
met een naam in een vreemd letterschrift op een verlaten, ommuurde
begraafplaats.

op Overwinningsdag, de dag waarop de
voormalige Sovjet-Unie de zege op naziDuitsland viert en de miljoenen slachtoffers herdenkt. Ook op de open dag van
Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort ter gelegenheid van de uitbreiding
van begraafplaats Rusthof, op zaterdag 30 mei, staan de foto’s er nog.

Pas de laatste jaren is onderzoeker
Remco Reiding erin geslaagd soldaten
te identificeren en hun nabestaanden
op te sporen. Inmiddels zijn van 195
van deze oorlogsslachtoﬀers uit de
voormalige Sovjet-Unie de families
opgespoord. Tientallen kinderen en
kleinkinderen zijn op uitnodiging van
de Stichting Russisch Ereveld naar
Nederland gekomen om het graf van
vader of grootvader te bezoeken.

Het project is niet alleen tijdelijk van aard. De foto’s moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de blijvende nagedachtenis aan deze oorlogsslachtoﬀers. Ze
vormen een cruciaal onderdeel van een te maken gedenkboek of multimediaal
herdenkings-, informatie- en educatieproject. Dat staat gepland in de komende
jaren.

Reiding vroeg al die jaren aan getraceerde families om een foto van de
soldaat. Er zijn er nu bijna honderd in
zijn bezit. Het overgrote merendeel
van die foto’s is nooit gepubliceerd. De
Stichting Russisch Ereveld beoogt de
anonieme graven op het Russisch Ereveld in Leusden een gezicht te geven
door de oude portretten te bewerken
en op locatie - bij de grafstenen - te
tonen. Zo wordt inzichtelijk dat achter
elke grijze steen een mens, een slachtoﬀer van oorlogsleed schuil gaat.

Het fotoproject komt tot stand in overleg met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, de beheerder van de begraafplaats, en geniet de goedkeuring van de
Ambassade van de Russische Federatie in Nederland. Het project is onder meer
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSB Fonds.

Deze tentoonstelling in de open lucht
staat gepland van 1 t/m 31 mei 2015.
De foto’s zijn dus te zien tijdens alle
herdenkingsdagen in mei. Jaarlijks
bezoeken duizenden mensen het
ereveld tijdens de Stille Tocht vanaf
Kamp Amersfoort bij de dodenherdenking, op bevrijdingsdag en bij de
jaarlijkse herdenking op het ereveld

Op 9 mei organiseert de Stichting Russisch Ereveld na de jaarlijkse herdenking
in de grote aula van begraafplaats Rusthof een extra programma voor alle
belangstellenden. Centraal staan daarbij nabestaanden, die het graf van hun
vader, oom of grootvader komen bezoeken. Zij zullen vertellen hoe de oorlog
hun levens heeft beïnvloed en wat het voor hen betekent dat ze nu eindelijk
weten waar hun lang vermist gebleven familielid begraven ligt. De herdenking
begint om 10.00 uur. Het programma is aansluitend aan de herdenking. Het is
niet nodig u daarvoor op te geven.
Voor meer informatie: www.russisch-ereveld.nl en www.kindvanhetereveld.nl

De Stichting Russisch Ereveld wil met dit project extra aandacht schenken aan
het jubileum van de bevrijding van cq. overwinning op nazi-Duitsland, in mei
2015 70 jaar geleden. Op het ereveld liggen onder meer 101 Sovjetsoldaten begraven die in en nabij Kamp Amersfoort overleden danwel om het leven werden
gebracht.

De stichting is een samenwerking aangegaan met de fotografen Henriëtte van
Breukelen uit Leusden en de Amersfoortse Marieke Koudstaal. Ook werkt de
stichting nauw samen met begraafplaats Rusthof en de Stichting Verenigde
Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven, die op de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten een soortgelijk project uitvoert.

In april wordt in Moskou en Sint-Petersburg de Russische vertaling van het boek
Kind van het Ereveld gepresenteerd. Het boek vertelt het verhaal van de zoektocht naar nabestaanden van in Leusden begraven Sovjetsoldaten en hoe een
doorsnee familie door de oorlog op gruwelijke wijze wordt verscheurd.

Herdenking Russische oorlogsslachtoffers
op 9 mei

Het Schuilplaatsverlenersmonument

(Door Jos Pothof, secretaris van de Stichting Schuilplaatsverleners)

In 2012 heeft Lt kol. bd Piet Hoevenaars het plan opgevat om te komen
tot de oprichting van een monument
voor degenen, die in WOII geheel
belangeloos en met grote risico’s voor
zichzelf en hun gezinnen, onderduikers een schuilplaats hebben geboden. Dit monument is op 27 maart jl.
onthuld door de algemeen directeur
van het Anne Frankhuis, ’s werelds
meest bekende schuilplaats.
Na 1945 hebben veel mensen één
of soms meer onderscheidingen
ontvangen voor hun opmerkelijke en
moedige daden. Aan enige honderden
schuilplaatsverleners is op voordracht van joodse onderduikers door
de staatsinstelling van Israël de Yad
Vashem onderscheiding uitgereikt. Zij
worden terecht geëerd, herdacht en
gezien als nationale trots. Veelal gaat
het om mensen die in het verzet tegen
de nazi-bezetter hebben gestreden
of zich in dapperheid hebben onderscheiden bij het redden van levens
van anderen. Dat kan op heel veel
verschillende manieren zijn gebeurd.
Dergelijke daden waren gestoeld op
heldhaftigheid en gingen soms ook gepaard met gewapend of fysiek geweld.

nodig hadden. Deze schuilplaatsverleners waren moedig; zij liepen voortdurend
het risico om verraden te worden en afgevoerd naar een strafkamp of erger. Het
is bekend dat een aantal van hen geëxecuteerd is door de bezetter.

Er is ook een grote groep Nederlanders actief geweest, die juist in alle
stilte opereerde en toch eﬀectief van
enkele honderdduizenden het leven
heeft gered: de gezinnen, die schuilplaats hebben geboden aan hen die
moesten onderduiken. Onderduikers
waren gezochte verzetsmensen, politieke en kerkelijke leiders, leraren en
studenten, die weigerden de solidariteitsverklaring te ondertekenen, joden,
opgeroepen dwangarbeiders, roma,
jehova’s getuigen, homoseksuelen,
neergeschoten geallieerde vliegtuigbemanningen, en vele anderen.

Deze wijze van verzet is na afloop van de oorlog weinig publiekelijk gewaardeerd.
De schuilplaatsverleners zelf hebben ook bijna nooit de publiciteit gezocht. Zij
verdienen zeker een blijvend eerbetoon voor hun voorbeeldig en heldhaftig
verzet tegen de nazi-bezetter. In een enkele plaats in Nederland is dat al gedaan
voor meestal één of meer lokale helden of heldinnen.

Deze groep, die de onderduikers
opnam in hun gezinnen, zijn wij
schuilplaatsverleners gaan noemen.
Zij verleenden vaak voor lange periode
onderdak aan hen die bescherming

De stichting Schuilplaatsverleners is verheugd dat het met de steun van velen
gelukt is om dit eerbetoon te realiseren op een moment dat er nog levende
getuigen zijn van de schuilplaatsverleners, een sieraad voor het Nederlandse
karakter in oorlogstijd.

De stichting Schuilplaatsverleners heeft dit eerbetoon vastgelegd in een beeld
van de gerenommeerde en op dit onderwerp zeer betrokken kunstenaar Eric
Claus. Hij heeft in het beeld de schuilplaatsverlener letterlijk het verdiende gouden randje gegeven: deze personen zijn goud waard.
Het monument staat op het terrein van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
en zal daar onderdeel zijn van de rondleidingen aan ruim 30.000 bezoekers per
jaar. Ook is dit monument een markant onderdeel van het zogenoemde Onderduikerspad (zie hierna).
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Het Onderduikerspad
(Door F.J. (Dick) Haver Droeze BNT, bestuurslid van de Stichting Schuilplaatsverleners)
Gelijktijdig met de idee voor het monument voor de schuilplaatsverleners
is ook de idee geboren van het onderduikerspad. Dit pad is dezelfde route,
die gevangenen van Kamp Amersfoort
destijds liepen van en naar het station.
Deze route is ontwikkeld om huidige
en nieuwe generaties kennis te laten
maken met een gedenkwaardig historisch moment waar Amersfoorters
in WOII op straat mee werden geconfronteerd. Het pad wil de bijzondere relatie duidelijk maken tussen
schuilplaatsverleners en onderduikers
en wat hen te wachten stond als ze
gepakt werden door de nazi’s. Het
woord ‘stress’ zal toen nog niet zo bekend geweest zijn als nu, maar zowel
het onderduiken als het verlenen van
een schuilplaats moet enorm veel
stress hebben gegeven. Hoe zouden
wij daarmee omgaan?
Het Onderduikerspad eindigt symbolisch bij het Schuilplaatsverlenersmonument, op het terrein van
Kamp Amersfoort, tevens de plek die
symbool staat voor de grens tussen
vrijheid en onderdrukking of de dood.
Op 1 september 2013 heeft oud C.v.K.
Jhr. P. Beelaerts van Blokland het pad
geopend. De opening gebeurde ter
plekke van de gedenksteen aan de BW

laan 42-44, waar op 5 februari 1945 20 mannen waren gefusilleerd. De fusillade
was een represaille voor een verzetsdaad waarbij een Duitser werd gedood
door onderduikers die daar vlakbij een schuilplaats hadden. Ter gelegenheid van
de opening is een oriënterende routebrochure gemaakt.
Na de perspublicatie zijn tal van spontane reacties binnen gekomen over onderduikverhalen en de krant heeft haar medewerking toegezegd bij de research
naar nog levende schuilplaatsverleners en onderduikers of hun nabestaanden.
De deels authentieke interviews zullen worden vastgelegd in een routeboekje
met foto’s en kaarten. Enkele beknopte samenvattingen van deze vaak spectaculaire en aangrijpende gebeurtenissen zijn al in de afgebeelde brochure
opgenomen. Zoals bijv. van een lid van
het orkest ‘De Ramblers’ en de bakkerij waarin deze ontsnapte muzikant
spontaan werd opgevangen, met meel
bestoven, een schort aan kreeg en
aan het kneden werd gezet. Toen de
Duitsers kwamen zoeken is hij niet
gesnapt en zo zijn er tal van opmerkelijke verhalen, waarvan er al diverse in
de brochure staan.
Bizar is het verhaal van de jonge
scholier, op weg naar het nabij
gelegen gymnasium die aanvankelijk
tegen de muur werd gezet, maar op
het laatste moment werd vervangen
door een andere voorbijganger, een
volwassen man. Hij moest zich uit de
voeten maken en even later hoorde
hij de salvo’s. Hij komt jaarlijks naar de
herdenking.

10

Heel veel van deze ideevorming kan
met behulp van vrijwilligers in gang
worden gezet, maar het inschakelen
van professionals is onontbeerlijk,
zoals het zichtbaar maken van de
route met markeringen op straat en
het ontwikkelen van een website in
combinatie met het gebruik van moderne media (QR-code, Layar), waardoor met een smartphone gesproken
getuigenissen over wat op die plekken
gebeurde, kunnen worden beluisterd.
Ook wordt gedacht aan het maken
van een sociaal-maatschappelijk
lesprogramma in samenwerking met
de scholen en het bouwen van de
speciale website waarop men kan inloggen op bepaalde plaatsen, waarbij
de historische foto van die plaats in
beeld komt. Dat is specifiek en specialistisch werk waar serieuze kosten aan
verbonden zijn. Voor deze en andere
kosten zijn wij op zoek naar sponsors,
maar ook voor een bijdrage van lezers
van dit blad zijn wij de gevers zeer
erkentelijk.
Brochures zijn te verkrijgen bij o.a.
VVV, Flehite en Kamp Amersfoort.
www.schuilplaatsverleners.nl
IBAN NL46ABNA0536565805
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Toekomstige beleving van
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort heeft de wens om te
investeren in de toekomst van herinneren,
bezinnen en leren

(Bron: brochure ‘De toekomst
van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort’)
Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft de wens om te investeren
in haar toekomst. Hier liggen globaal
drie redenen aan ten grondslag:
• In het nadenken over de toekomst
van herinneren komt naar voren dat
de educatieve rol van herinneringscentra steeds groter gaat worden.
• Het bezoekersaantal bij Kamp
Amersfoort neemt toe; oud gevangenen en hun nabestaanden, geinteresseerde bezoekers, scholieren,
uniformdragers maken allen gebruik
van dezelfde ruimte in het bezoekerscentrum. Dat zorgt soms voor
drukke situaties waarbij verschillende doelgroepen elkaar in de weg
kunnen lopen.
• Kamp Amersfoort wil meer en fundamenteler gaan samenwerken met
andere herinneringscentra en verzetsmusea, maar ook met andere
lokale organisaties die eveneens
aandacht besteden aan WOII, zoals
het Russisch Ereveld, de Grebbelinie, het militair museum, Flehite,
etc. Voor die samenwerking is een
kwalitatieve inhaalslag, waarbij we
meer bezoekers kunnen ontvangen,
tentoonstellingen kunnen plaatsen
en educatieve gesprekken kunnen
organiseren, noodzakelijk.
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In opdracht van het bestuur en de
directie van Nationaal Monument
Kamp Amersfoort hebben vanaf eind
2013 verschillende partijen gewerkt
aan de uitwerking en visuele vertaling van de toekomstige beleving van
Kamp Amersfoort.
Vanuit visie is een ontwerp ontstaan
waarbij de bezoeker ook zonder rondleiding kan zien en voelen wat voor

een plek Kamp Amersfoort geweest moet zijn.
In het gepresenteerde ontwerp blijft het bestaande ontvangstgebouw gehandhaafd en wordt deze verbreed en ook gedeeltelijk onder de grond uitgebreid.
De nieuwe ondergrondse expositieruimte wordt een informatieve plek. Het
verdiept bijna letterlijk de beleving van de locatie. Hier worden biografieën van
personen die deel uitmaakten van het kamp gepresenteerd: slachtoﬀers, daders
en omstanders. Aan de hand van (bewegend) beeld, computergebruik, tekst en
objecten worden de verhalen sober en geconcentreerd in beeld gebracht. De
educatieruimte krijgt in dit ondergrondse deel een eigen plek.
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Het terrein met schietbaan tegenover het bezoekerscentrum krijgt originele
zichtlijnen terug. Destijds wilde de bezetter goed zicht blijven houden op dit
gebied om ontvluchte gevangenen snel te kunnen signaleren. Dit terrein hoorde
bij het kamp en na de oorlog zijn hier aantallen geexecuteerde gevangenen
opgegraven. De plekken waar dat gebeurde worden duidelijker gemarkeerd.
Daarnaast wordt dit terrein door middel van enkele aanpassingen visueel beter
aan het bezoekerscentrum gekoppeld.
De parkeergelegenheid die nu voorbij het bezoekerscentrum is gesitueerd,
wordt verplaatst naar een plek die vóór het bezoekerscentrum ligt, aan de overkant van de weg tussen de bomen.

De ruimte achter het bezoekerscentrum, de appèlplaats genaamd, wordt
omheind door cortenstaal platen die
de achterliggende gebouwen aan het
zicht onttrekken en een gevoel van
beklemming teweeg zal brengen. In de
grond zullen contouren van de barak
die daar heeft gestaan met de bunkercellen worden teruggebracht. Ook
de Rozentuin krijgt hier wederom een
plek. De ingang van Kamp Amersfoort
loopt in de plannen via de originele
poort van Kamp Amersfoort, die nu
toegang biedt aan De Boskamp. De
afgebeelde toren (zie foto rechts) vervangt of omvat het huidige gebouwtje
(met behoud van de daar aanwezige
originele fresco’s), waarbij bovenin
zicht ontstaat op het terrein van het
volledige oorspronkelijke kamp. Via
layer kan de bezoeker het originele
barakkenkamp geprojecteerd zien op
het voormalige terrein.
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Het ontwerp voor nieuwbouw bij Kamp Amersfoort is inmiddels aan belanghebbende partijen gepresenteerd en momenteel wordt de financiële haalbaarheid
onderzocht. Een verbouwing als deze is ingrijpend en kost veel geld. Een gefaseerde uitvoering ligt voor de hand. Kamp Amersfoort is hierin afhankelijk van
externe financiering (subsidies en fondsen). Maar daarmee redden we het nog
niet. Kamp Amersfoort zal ook aan crowdfunding gaan doen en maakt daarmee
meteen haar plannen aan het publiek in de omgeving kenbaar. Een ieder die
een gift voor dit doel zou willen schenken kan dit doen door te doneren aan de
Kring van Beschermers of door contact op te nemen met de directeur van Kamp
Amersfoort.
Foto’s en ontwerp: Inbo architecten, Juurlink en Geluk, Opera Amsterdam.
Mede mogelijk gemaakt door het vFonds.

Meer informatie bij Kamp Amersfoort. Hier kunt u ook de maquette van de
vernieuwingsplannen bezien.
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Het plaatsen van herdenkingsstenen
krijgt in deze tijd meer gewicht
(Door Betsie van Ravenhorst)

De Stichting
Herdenkingsstenen
Amersfoort gaat de missie van
de stichting Struikelstenen
Amersfoort afmaken. Vanaf
april dit jaar wordt begonnen
met het plaatsen van de
eerste stenen voor de huizen
van Amersfoorters die in de
Tweede Wereldoorlog zijn
vermoord door de nazi’s.
‘Dat wordt een bijzonder
moment’, zegt voorzitter
Jan-Willem van Lieshout. ‘Na
zorgvuldige voorbereidingen
gaat het er eindelijk van
komen. Wel moeten we bij de
plaatsing rekening houden
met veiligheid. In deze tijd
worden aanslagen gepleegd
op het vrije woord en op
Joodse instellingen. De politie
beveiligt in Amersfoort ook
regelmatig Joodse instellingen
en inwoners. Het plaatsen van
de stenen krijgt hierdoor nog
meer gewicht.’

Gunter Demnig plaatst de twee struikelstenen die Abraham Denneboom en Sara Denneboom-Katoen in herinnering
brengen. Beiden werden op 16 april 1943 in Sobibor vermoord. (Foto: Silvia Pilger, Hilversum, 29 april 2011)
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Zichtbaar

In Amersfoort worden zwart granieten stenen van 12x12 cm met de
naam, leeftijd en plaats van overlijden
geplaatst. De Stichting Herdenkingsstenen doet dit bij het laatste huis
waar de ruim driehonderdvijftig
Joodse stadsgenoten en vijfenzeventig verzetsmensen vrijwillig hebben
gewoond. ‘We willen dat ze zichtbaar
blijven in de stad en dat ze in onze
gedachten blijven leven. Volgens de
joodse traditie sterft iemand voor de
tweede keer als zijn naam niet meer
wordt genoemd of verdwijnt. Zolang
je naam nog wordt genoemd besta je
nog.’

Eerste stenen

Eind april worden de eerste stenen
geplaatst voor een aantal Joodse
slachtoﬀers en verzetsmensen die
wonen op adressen in de Schimmelpenninckstraat, de Grote Koppel en
de Breestraat. De stenen moeten de
herinnering levend houden aan tien
Joodse mensen en vier verzetsmensen. Eén van hen is Albertus Nicolaas
den Ouden, toen wonend op de
Breestraat 80b, nu ingang Flehite. Hij
deed gevaarlijk werk voor verschillende verzetsgroepen. Na verraad is hij
opgepakt voor het stelen van wapens
van een militaire basis. Hij is naar
Duitsland gebracht en ligt begraven in
concentratiekamp Buchenwald. Voor
het adres Schimmelpenninckstraat
23 komen drie stenen te liggen voor
Marianne de Liever en haar kinderen
Salomon en Klara; alle drie in 1944 in
Auschwitz vermoord.

Meelfabriek

Salomon en Fredrika van Vollenhoven woonden voor de oorlog in Amersfoort, in
een huis aan het water, Grote Koppel 14a, naast de meelfabriek en de paardenstallen. Van Vollenhoven was handelaar in graan en meel. Zijn vrouw was regentes bij het Burgerweeshuis. Na een gedwongen verblijf in Amsterdam, Vught en
Westerbork, zijn zij allebei op 5 februari 1943 in Auschwitz vergast. Op de Grote
Koppel komen ook twee stenen voor hun familieleden Albert en Maurits van Vollenhoven. Ook vermoord in de kampen.

Getuigenissen

Het bestuur en medewerkers van de stichting heeft inmiddels de gegevens van
alle slachtoﬀers gecontroleerd. Van een aantal van hen zijn verhalen opgetekend
uit de mond van nabestaanden en uit informatie die is verkregen uit papieren
getuigenissen. Dit is te vinden op www.stichtingherdenkingsstenenamersfoort.nl.
Van de meesten is helaas alleen bekend wat hun naam was en het laatste adres
en in welk kamp ze zijn vermoord. Bijna tweehonderd Amersfoorters zijn vergast
in Auschwitz en ruim honderd stadsgenoten zijn vermoord in vernietigingskamp
Sobibor. Van de vermoorde verzetsmensen is een aantal gefusilleerd en zijn
tientallen naar kampen gestuurd en daar omgebracht. Mensen die bereid waren
voor de vrijheid hun leven te geven.

Scholen en boek

‘Het is van belang dat wij heel veel mensen bereiken met informatie over de
Herdenkingsstenen. In het bijzonder jongeren. Daarom werken wij onder andere
samen met MBO Amersfoort en het Corderiuscollege. We staan open voor
contacten met andere scholen. We willen laten zien dat we de gruwelijke gebeurtenissen in de jaren veertig niet terug willen. De dreigingen op dit moment
maken het nog urgenter. We gaan ook een boek maken met verhalen over deze
Amersfoorters. Wie waren zij, hoe groot was hun gezin, waren het onderwijzers,
marktkooplieden of ondernemers, groot en klein?’

Een gedenksteen adopteren

De Herdenkingsstenen kosten € 95 per stuk. Adopteren kan door een bedrag
op rekeningnummer NL56 RABO 0134 7789 95 ten name van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort, te storten. Dit is een algemeen nut beogende instelling
(ANBI), de gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Eerste herdenkingsstenen voor:
Krijn van der Helm

A.J. Buijens

(getrouwd en kinderen

(ongehuwd en timmer-

Eduard Louis
Manasse

en commies bij de belas-

man). Hij is gearresteerd

was getrouwd met

tingen) op 25 augustus

voor het stelen van

Sophia Kaufman en

1944 in Amersfoort

wapens uit de infanterie-

werkte als boekhouder.

doodgeschoten.

kazerne te Amersfoort.

Hij is op 19 oktober

Oprichter van een van de

Gefusilleerd op 13 juni

1942 vermoord, waar-

eerste knokploegen. Hij

1942 op de Waalsdor-

schijnlijk in Auschwitz.

regelde bonkaarten en

pervlakte bij Den Haag.

onderduikadressen.
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CSG de Eekeringe uit
Steenwijk op bezoek
in Kamp Amersfoort

(door Carla Huisman)

In januari 2015 organiseerde scholengemeenschap CSG De Eekeringe in
Steenwijk een projectweek voor leerjaar 3.

In Steenwijk

Kamp Amersfoort wil graag vertellen over hoe het was in het kamp, en over
wat we daarvan kunnen leren. Dus reisde Rachel Heineman, gids van Kamp
Amersfoort, naar Steenwijk. Ze ging onder andere met leerlingen in gesprek
over dilemma’s die indertijd een rol speelden in het kamp, maar ook vragen
en keuzes die je vandaag de dag kunt maken. Als voorbereiding hadden
de leerlingen een exemplaar van het blad Bertus bekeken en daar diverse
opdrachten van uitgewerkt. Zo waren zij enerzijds goed voorbereid op het
bezoek aan het kamp, en werd er anderzijds een duidelijke aanzet gegeven tot
nadenken en reflectie, aansluitend bij de programmaweek van de Eekeringe.

In Kamp Amersfoort

In het kamp werden de leerlingen rondgeleid door zes gidsen; Cathrien van
Hijum was een van hen. Ze zegt over de rondleiding:
“Ik had best een grote groep, maar ze waren verrassend nieuwsgierig. Ik gebruikte
het tijdschrift Bertus als uitgangspunt. Zo kon ik in gaan op de tijd en de
leefomstandigheden van Bertus. Verder heb ik me tijdens de rondleiding vooral
gericht op verwerkingsvragen: “Wat hebben jullie gezien? Gehoord? Wat denk je
daarbij? Wat betekent dat?” Ik heb ze geadviseerd de brieven van Bertus en verhalen
over het kamp thuis nog (eens) te lezen. De geschiedenis van Bertus is ook goed te
gebruiken om te laten zien hoe belangrijk het is een plek te hebben om te rouwen. Ik
vond het een fijne rondleiding en een prima groep. Ik proefde goede aandacht. De
leerlingen waren zich goed bewust waar ze mee bezig waren. Ik ben benieuwd hoe dit
op school verder is uitgewerkt.”

Tot slot

Een van de dingen die op school verder is uitgewerkt, was een bezoek aan het
Joods monument in Steenwijk. De leerlingen legden een roos neer, met daaraan
vastgemaakt een wens voor de toekomst.
De coördinatoren van het project van de Eekeringe, Sjef Damhuis en Alie
Zantingh, reageerden enthousiast: ‘De afgelopen drie dagen waren geweldig! De
excursie bij jullie, de gastlessen op school. We horen alleen maar enthousiaste
verhalen van collega’s en leerlingen!’
Met dank aan Rachel Heineman, Kitty van Veghel, Hans van Engeldorp
Gastelaars, Cathrien van Hijum, Jannie Velvis, & Sander van Ackooij.
NB.: Kamp Amersfoort verzorgt dagelijks rondleidingen voor scholieren. Informatie nodig? Neem contact met ons op!

Kamp Amersfoort
heeft plaats voor
nieuwe vrijwilligers!
18

Bij Kamp Amersfoort zijn 80 vrijwilligers werkzaam in verschillende functies.
Er zijn gidsen, gastvrouwen en gastheren, onderzoekers, terreinverzorgers.
Vrijwilligerswerk bij Kamp Amersfoort is voor velen leerzaam en interessant.
Je komt gaandeweg veel te weten over de geschiedenis van Kamp Amersfoort en
van WOII, je leert omgaan met groepen volwassenen, kinderen, uniformdragers.
En je maakt deel uit van een team betrokken vrijwilligers en medewerkers.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Carla Huisman.
Carla@kampamersfoort.nl Zij neemt vervolgens contact met je op.

Interview met Maaike Swets
(door Carla Huisman)

Bij Kamp Amersfoort werken een kleine
100 mensen, sommigen 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
is steeds een van deze medewerkers
aan het woord. Deze keer is dat Maaike
Swets, rector van Het Nieuwe Eemland
en voorzitter van het bestuur van de
Stichting Kring van Beschermers Kamp
Amersfoort.

Herinneren, bezinnen en leren

Het motto van Kamp Amersfoort
is Herinneren, bezinnen en leren.
Belangrijk is het leggen van de relatie
tussen het wrede verleden van het
kamp en de huidige samenleving. We
willen blijven leren uit de geschiedenis
van kamp Amersfoort.

Stichting Kring van
beschermers

De Beschermers hebben een eigen
stichting, de Kring van Beschermers,
die kritisch kijkt naar de besteding van
de bijdragen door Kamp Amersfoort.
Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en
realiseerbaarheid staan hierbij voorop. Het bestuur benadert bedrijven &
particulieren met financiële vragen en
voor praktische hulp. Zij helpen ook
mee om het educatieve programma
voortdurend te actualiseren en uit te
breiden. Alles om kamp Amersfoort
zichtbaar te maken en te houden. De
financiële bijdragen van de Beschermers zijn daarvoor hard nodig.

Maaike Swets, fulltime rector van Het Nieuwe Eemland, is voorzitter van het bestuur van de Stichting Kring van Beschermers. ‘We willen de Kring van Beschermers groot maken,’ zegt ze, ‘Hoe groter de Kring wordt, hoe liever het ons is. Dat
betekent namelijk dat we meer voor elkaar kunnen krijgen. Een kring is sowieso
een prachtig woord, het geeft aan dat het iets gemeenschappelijks is en dat je
met elkaar Kamp Amersfoort omringt. Als Beschermer ben je een schakel in de
kring en ben je mede verantwoordelijk.’

Actief als vrijwilliger

‘Mijn drijfveer om actief te zijn als vrijwilliger voor Kamp Amersfoort? De maatschappelijke stages, vrijwilligerswerk, in het onderwijs heb ik altijd sterk gepromoot en dan vind ik dat ik het zelf ook moet doen. Het is voor mij belangrijk om
dit te doen naast mijn baan als rector. Ik vind Kamp Amersfoort een bijzondere
plek, een plaats om te blijven herinneren. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Ik liep al met mijn vader mee met de stille tocht. En omdat ik in het onderwijs werk, vind ik het belangrijk dat jongeren leren, dat is wel echt een missie van
me. Ik wil dat jongeren beseﬀen dat de wereld groter is dan de wereld waar ze
dagelijks in verkeren. En Kamp Amersfoort is daar een onderdeel van. Ik merk
dat leerlingen heel goed reageren op een bezoek aan het kamp. Natuurlijk moet
je vertellen dat Kamp Amersfoort een vreselijk kamp was in Nederland tijdens de
tweede Wereldoorlog, maar ik vind dat je kinderen altijd hoop mee moet geven.
Ik zit nu eenmaal in het onderwijs en ik geloof dat jongeren het verschil kunnen
maken: jongeren zijn de toekomst, zij kunnen ervoor zorgen dat zoiets niet meer
gaat gebeuren. Jongeren leren dat zij keuzes kunnen maken en dat ze ervoor
kunnen zorgen dat dingen anders verlopen. Ik geloof in de kracht van jongeren,
en dat merk ik elke dag.’
Dankzij de Kring van Beschermers heeft kamp Amersfoort al een paar mooie
projecten kunnen realiseren: Er zijn lesboekjes ontwikkeld bij diverse educatieve
projecten, zoals Bertus, Gids in de klas, en Waar is mijn vader? Er zijn bijzondere
foto’s aangekocht van David Galjaar, die in de toekomst zeker een plek gaan
krijgen in het kamp. En binnenkort wordt een documentaire gemaakt, waarbij
leerlingen van Het Nieuwe Eemland in gesprek gaan met een oud gevangene.
Op de website zie je hoe je beschermer kunt worden van Kamp Amersfoort.
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Publieksrondleidingen

(Door Willem Hilberts)

De omgeving van het voormalige
Kamp Amersfoort leent zich goed
voor een wandeling langs de verschillende monumenten en overblijfselen
van het kamp. Op het terrein treft u
informatieborden aan, die tekst en
uitleg geven over de bijzonderheden
van het gebied. De informatieborden
bieden u de mogelijkheid om op eigen
initiatief rond te wandelen en kennis
op te doen.
Wilt u zich door een gids laten informeren? Dan kunt u deelnemen aan
een publieksrondleiding. Een publieksrondleiding duurt ongeveer 1,5 uur
en vindt plaats onder leiding van een
ervaren gids. Na afloop is er gelegenheid om documentaires te bekijken
in het bezoekersgebouw. Aanmelding
voor een rondleiding is niet nodig.
Deelname aan een publieksrondleiding kost 3,00 euro per persoon.
Jongeren tot en met 12 jaar kunnen
gratis deelnemen. De rondleidingen

starten elke zondagmiddag om 13.30 uur bij het bezoekerscentrum (Loes van
Overeemlaan 19 in Leusden).
Op 4 en 5 mei 2015 worden de gehele dag rondleidingen aangeboden. Op
beide dagen wordt gestart om 11:00 uur. Volgende rondleidingen starten ieder
half uur, voor het laatst om 15:30 uur.

Bevroren tranen

Muziekvoorstelling Maarten Peters op 23 april 2015
jaar de poëtische teksten en de mooie muziek voor
de grote 4 mei herdenking op Kamp Westerbork
en ook dit jaar tijdens de intieme Herdenking op
het Jannetjesdal in Leusden. Hij heeft zijn prachtige
liedjes verzameld onder de titel “Bevroren tranen”.
Gezongen verhalen, als kleine monumentjes. Maarten
Peters componeert o.a. voor Liesbeth List, Rob de
Nijs, Margriet Eshuijs en is daarnaast theatermaker
in hart en ziel. In april is het zeventig jaar geleden dat
Leusden en ook Kamp Amersfoort zijn bevrijd.

Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Kamp
Amersfoort en is in het kader van 70
jaar bevrijding.
Maarten Peters schrijft en zingt al 16
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De muziekvoorstelling Bevroren Tranen is dan ook
gemaakt om hier bij stil te staan, terug te kijken,
maar ook zeker vooruit. Maarten zal naast het zingen
van zijn liederen vertellen over zijn ontmoetingen
met bijzondere mensen en gebeurtenissen die hem
inspireerde tot het schrijven van dit unieke repertoire.
Hij illustreert zijn verhalen ook met korte filmpjes en
het beelddecor van de voorstelling bestaat uit mooie
beeldcollages waarin lokaal historisch beeld materiaal
is verwerkt. Een waarachtig unieke voorstelling waarin
de geschiedenis van Kamp Amersfoort een rol speelt. Het Vfonds heeft de voorstelling mede mogelijk gemaakt.
Donderdag 23 april 2015. In theater De Tuin, De Smidse 1B, Leusden.
Tijd: 20:00 | Toegang: € 12,50
Kaarten bestellen via www.detuininleusden.nl

Bij de beuk linksaf
(Door José Huurdeman)

Een jongen van zeven haalt samen met zijn vader schillen op in
Kamp Amersfoort. Niemand weet wat zij nog meer doen...

Begin november 2014 verscheen bij
de Historische Kring Leusden een
boek over Kamp Amersfoort met de
titel ‘Bij de beuk linksaf’. Het boek is
geschreven door José Huurdeman.

Waar gaat het boek over?

Met paard-en-wagen haalt Evert
Reemst, boer op landgoed Den
Treek-Henschoten in Leusden, iedere
werkdag het keukenafval op bij drie
barakkenkampen van het Nederlandse leger. Hij blijft dit doen als de kampen in mei 1940 overgaan in Duitse
handen. Ook wanneer een jaar later
het kamp aan de Appelweg concentratiekamp wordt. Vanaf die tijd neemt hij
zijn zevenjarige zoon Jan mee.
Evert Reemst laat zijn zoon briefjes
het kamp in en uit smokkelen. Jan
vergezelt zijn vader altijd, niemand
zou immers een kind verdenken.
Vader Evert zelf bezorgt met gevaar
voor eigen leven pakketjes. Vader en
zoon zijn illegale postbodes van Kamp
Amersfoort. Het boek vertelt dit onvoorstelbare verhaal van een vader en
zijn jonge zoon die het contact tussen
gevangenen in Kamp Amersfoort en
de buitenwereld onderhouden.

Wijze van bestellen:

Het boek is te bestellen bij de secretaris van de Historische Kring Leusden.
U kunt daarvoor een e-mail sturen
naar: secretaris@historieleusden.
nl. Vermeld bij uw bestelling ook uw
postadres. U ontvangt een e-mail met
het verzoek uw betaling te doen. Na
ontvangst van de betaling wordt het
boek zo spoedig mogelijk verzonden
naar het door u opgegeven adres.

Kruispunt: In de uitzending van
RKK Kruispunt van 4 mei jl. op
Nederland 2 werd aandacht
besteed aan dit onderwerp. U
kunt de uitzending op internet
terugvinden via de google
zoekopdracht: ‘Kruispunt aflevering
Kamp Amersfoort 4 mei 2014’.

José Huurdeman na de presentatie van haar boek
Met het boek ‘Bij de beuk linksaf’ hoop ik publiek te bereiken dat nog niet zo bekend
is met Kamp Amersfoort. De lezer wordt als het ware aan de hand van vader en zoon
Reemst het kamp binnen geleid voor een eerste kennismaking. Het is nu nog te vroeg
om te zeggen of ik in die opzet ben geslaagd, maar er zijn al wel honderden boeken
verkocht en ze gaan door het hele land.
Het deed mij goed dat bij de boekpresentatie zoveel familieleden van Reemst aanwezig waren; kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Ik hoop dat zij het
boek ervaren als een eerbetoon aan hun ouders en (over)grootouders, een erkenning
wat Evert en Jans Reemst-Berkhof zelf niet bij leven hebben gehad.
Ik krijg prachtige en ook ontroerende reacties van nabestaanden van kampgevangenen, zoals die van een zoon van een dominee. Zijn vader verrichtte dwangarbeid
in het aardappelschilcommando en is nadien op transport is gesteld naar Neuengamme alwaar hij is overleden. De dominee onderhield vanuit Kamp Amersfoort een
illegale briefwisseling met zijn vrouw. Nu zijn zoon het boek gelezen heeft is er voor
hem veel duidelijk geworden over de wijze waarop dit tot stand kon komen.
Reacties blijven welkom! Zijn er voormalig gevangen of nabestaanden die iets kunnen
vertellen over vader en zoon Reemst? Laat het me weten via secretaris@historieleusden.nl of via Kamp Amersfoort.
Van links naar rechts: Jan Reemst, José Huurdeman en voorzitter van de Historische Kring Leusden Ronald Polak

De verkoopprijs is € 14,95. De verzendkosten buiten Leusden zijn € 4,25
per boek.
Het boek is ook te verkrijgen in het
bezoekerscentrum van Nationaal
Monument Kamp Amersfoort.
ISBN/EAN: 978-90-802573-8-2
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Tentoonstelling
Geen nummers maar Namen
Nederlandse
politieke gevangenen
in concentratiekamp
Dachau
Tussen 1941 en 1945 zaten ruim tweeduizend
Nederlanders, voornamelijk politieke gevangenen,
in concentratiekamp Dachau. Bij binnenkomst
kregen ze een nummer; hun naam deed er niet
langer toe. Van 23 april t/m 25 oktober 2015 is in
Het Verzetsmuseum Amsterdam de gelijknamige
tentoonstelling te bezoeken. In deze tentoonstelling
‘Geen nummers maar Namen’ staan de personen
achter de nummers centraal.
(www.verzetsmuseum.org)
In de afgelopen vijf jaar hebben
tientallen jongeren uit het voortgezet
onderwijs meegedaan met een project met de naam ‘Namen statt Nummern: Geen nummers maar Namen’.
De scholieren schreven voor hun
profielwerkstuk op school biografieën
van Nederlanders die in de Tweede
Wereldoorlog gevangen zaten in
concentratiekamp Dachau. Het waren
intensieve trajecten met excursies,
archiefonderzoek en interviews met
overlevenden of nabestaanden. Elk
jaar reizen jongeren naar Dachau om
daar nieuwe biografieën te presenteren die een plek krijgen in het herinneringsboek in de Verzoeningskerk op
de gedenkplaats van Dachau.
Op de plaats waar de mensen tot
nummer werden gemaakt, geven de
jongeren de oud-gevangenen hun
levensverhaal terug.
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Maar liefst negentien organisaties werken samen bij dit project. Er verschijnt
een publicatie met alle door jongeren geschreven biografieën van oud-Dachaugevangenen en een inleiding van Jos Sinnema, initiatiefnemer van het project.
Daarnaast worden in het kader van het project veel activiteiten georganiseerd:
een podiumpresentatie op 4 mei in Theater Bellevue (kaarten zijn al te bestellen http://www.theaterbellevue.nl/agenda/), presentaties van jongeren en kleine
tentoonstellingen op diverse locaties, waaronder in Kamp Amersfoort. Ook het
Nederlands Dachau Comité organiseert bijeenkomsten, waaronder een Dachaulezing op 24 april in de Rode Hoed, Amsterdam.
In Kamp Amersfoort zal een onderdeel van de tentoonstelling ‘Geen nummers
maar Namen’ te bezichtigen zijn van 13 april t/m 8 mei 2015. De tentoonstelling
zal bestaan uit negen banieren en aanvullende informatie over gevangenen die
via Kamp Amersfoort in Dachau terecht zijn gekomen. Meestal als eindstation,
soms als tussenstation.
Meer informatie over dit project vindt u op de website van het Verzetsmuseum
in Amsterdam www.verzetsmuseum.org.
(http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/exposities/expositie-geen-nummers-maar-namen)

Documentaire
‘Kindsoldaat van Hitler’
Als NSB-kind werd Curiël zwaar getreiterd door klasgenoten; hij besloot
daarop ‘de eer van het vaderland
hoog te houden en te vechten voor
Mussert’. Hij probeerde als 15-jarige
dienst bij de SS te nemen, werd daar
onmiddellijk afgewezen en nam toen
dienst bij de Kriegsmarine, een feit
dat hem zijn hele leven achtervolgd
heeft. Zijn vader was al in 1933 lid van
de NSB geworden, maar was ook van
joodse voorouders, een feit dat Curiël
pas op latere leeftijd ontdekte. Hij
bleef lang geloven in de overwinning
van het Derde Rijk. Het einde daarvan
beleefde hij aan boord van de mijnenveger RKX 7 in de Oostzee. Curiël
ontdekte pas later, toen hij foto’s uit
concentratiekampen zag, wat er werkelijk was gebeurd.
Na de oorlog dook Herbert Curiël
onder, maar hij werd uiteindelijk berecht. De documentaire ‘Kindsoldaat
van Hitler’ gaat in op zijn worsteling
met de geschiedenis. In de documentaire is onder meer te zien hoe Curiël
met zijn nog jonge zoon en dochter
een bezoek aan het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging (Nationaal
Archief) brengt en hoe hij praat met
tijdgenoten in Krabbendijke, waar
hij werd geboren en zijn jeugd doorbracht. Curiël zelf wil met deze film
laten zien wat voor gevolgen een
verkeerde keuze op jonge leeftijd kan
hebben.

‘Kindsoldaat van Hitler’ is de titel van een 50
minuten durende documentaire die Omroep
MAX in 2015 uitzendt over Herbert Curiël.
Eén van de voorvertoningen vond op 15
februari 2015 plaats bij Kamp Amersfoort.

De documentaire ‘Kindsoldaat van Hitler’ is gemaakt door Hans Polak en Marga
van Praag. Beiden waren aanwezig bij de voorvertoning in Kamp Amersfoort. De
film is zeer geschikt om een discussie aan te gaan over keuzes die je op jonge
leeftijd maakt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Keuzes worden o.a.
ingegeven door opvoeding, ouders, scholen. Ook jongeren die er nu voor kiezen
om in Syrie te gaan vechten maken zo’n keuze die voor de rest van hun leven
van invloed kan zijn en waar ze later veel spijt van kunnen hebben. De film kan
goed gebruikt worden om op scholen onder leerlingen de discussie aan te gaan.
Docenten die belangstelling hebben kunnen via onderstaande contactgegevens
meer informatie inwinnen:
De documentaire ‘Kindsoldaat van Hitler’ is een coproductie van Omroep MAX
en Stichting Beter Beeld. Nadere informatie betreﬀende de documentaire: Stichting Beter Beeld, info@stichtingbeterbeeld.nl, www.stichtingbeterbeeld.nl, tel:
020-6712740 of 06-55738968.

Curiël maakte films als ‘Cha Cha’ (met
Herman Brood en Nina Hagen), ‘Rituelen’ en ‘Het Jaar van de Kreeft’. Curiël
is inmiddels 87 en schrijft nog steeds
scenario’s in de hoop die ook te verfilmen. Hij acteerde in Amerikaanse,
Zweedse en Spaanse films (‘Spy in
the Sky’, ‘Foreign Intrigue’, ‘The Last
Blitzkrieg’) en werkte mee aan ‘Het
Dagboek van Anne Frank’. Daarnaast
werkte hij met tal van beroemde filmsterren en zwierf hij jarenlang door
Europa.
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In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

Jan Korbijn, geboren op 21 augustus 1924 te Numansdorp,
overleden op 31 oktober 2014 te ’s Gravendeel.

Roelof Gort, geboren op 23 september 1924 te Sliedrecht,
overleden op 23 november 2014 te Sliedrecht.

Willem Gerrit (Pim) Reijntjes, geboren op 30 oktober 1919 te Den Haag, overleden op 26 november 2014 te Den Haag.
Anton (Ton) van der Laan, geboren op 6 november 1924 te Den Haag,
overleden op 4 december 2014 te Wageningen.
Albert Koops van ’t Jagt, geboren op 10 april 1922 te Smilde,
overleden op 7 januari 2015 te Ermelo.
Herman Marie Roering, geboren op 22 december 1924 te Amsterdam, overleden op 22 januari 2015 te Amsterdam.
Elsienus Bol, geboren op 5 oktober 1924 te Achter-Thesinge, overleden op 19 februari 2015 te Ten Boer.
Eric Roest, geboren op 01 november 1921 te Maasbree, overleden op 21 februari 2015 te Baarn.
Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

Het boek der Kampen
De recente heruitgave van HET BOEK
DER KAMPEN van Ludo van Eck en Sis
van Eeckhout geeft een overzicht van
de grootste concentratiekampen in
Europa tijdens WOII.
Informatieve teksten en vaak
confronterende foto’s maken duidelijk
hoe gruwelijk de concentratie- en
vernietigingskampen zijn geweest.
De kampen in het boek bevonden zich
in Belgie, Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Polen, Tsjechie en
Oostenrijk. Een belangwekkend boek
dat bijdraagd aan de wens dat het
nooit meer mag gebeuren dat
mensen in dergelijke kampen worden
opgesloten.
Te koop in de boekhandel en bij Kamp
Amersfoort. Prijs is 29,95. Tijdelijk bij
Kamp Amersfoort met 5 euro korting.
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