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Voorwoord

directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Willemien Meershoek

Voor Kamp Amersfoort breken spannende tijden aan!

De verbouwing komt in zicht en daarmee de mogelijkheid voor ontvangst van
vele extra bezoekers. Ook scholieren uit de hele provincie zullen Kamp 
Amersfoort in toenemende mate bezoeken. 

En dat is belangrijk! Kamp Amersfoort wil graag stimuleren dat jongeren zich 
bewust zijn van wat hun huidige vrijheid betekent. En van hoe belangrijk het is je 
niet door vooroordelen en onverdraagzaamheid te laten leiden. We zien overal 
om ons heen waar dat toe leidt.

‘zwart zwart’ luidt het kortste gedicht dat kunstenaar Armando ooit geschreven 
heeft. Doelend op de periode van oorlog. 
Voor Kamp Amersfoort inmiddels een statement. Om ons eraan te herinneren 
dat we in ons dagelijks gedrag steeds keuzes kunnen maken. Keuzes die 
bijdragen aan een betere wereld met meer kleur! Maar ieder kan hier een eigen 
invulling bij bedenken.

Willemien Meershoek

Foto door Marco Peters
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100-jarige zus van soldaat getraceerd
Georgische krijgt na 74 jaar eindelijk nieuws over broer
Door: Remco Reiding

Onlangs kreeg Ketevan, geboren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
te horen dat haar broer Akaki om 
het leven is gebracht in Nederland. 
Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog schoot de Duitse 
bezetter hem zonder pardon 
dood in de Wijkermeerstraat in 
Beverwijk. Een uur eerder hadden 
zij al vijftien Georgische kameraden 
op het nabijgelegen fort aan de Sint 
Aagtendijk om het leven gebracht.

Ketevan had nooit meer iets 
vernomen van of over haar broer, 
sinds hij 74 jaar geleden werd 
opgeroepen voor dienst in het 
Rode Leger en naar het front was 
vertrokken. Akaki vocht tegen de 
Duitsers, maar werd krijgsgevangen 
genomen. In de kampen stierven 
naar schatting drie miljoen 
krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie. 
Akaki kreeg als Georgiër de kans aan 
de ellende te ontsnappen door een 
Duits uniform aan te trekken. Zo 
belandde hij met een bataljon met 
meer dan 800 andere Georgiërs als 

hulp- en bewakingstroepen 
in Zandvoort. Eind 1944 werd 
het zogenaamde Georgisches 
Infanterie-Bataillon 822 
overgeplaatst naar Texel, maar 
enkele manschappen werden 
naar elders gestuurd: naar 
het Munitionslager Monika, 
de bijnaam die de Duitsers 
hadden gegeven aan het 
fort aan de Sint Aagtendijk in 
Beverwijk. 

Op 6 april 1945 kwam het 
bataljon op Texel in opstand. 
Ook de Georgiërs op het fort zinden al langer op wraak op de Duitsers. Zij 
werden op 20 april 1945, de verjaardag van Hitler, betrapt op het stelen van 88 
handgranaten voor het Nederlandse verzet. De Duitsers kenden geen pardon 
en schoten hen dezelfde avond nog dood. Vijftien Georgiërs werden na de 
oorlog opgegraven en naar Amersfoort overgebracht, waar zij op het Russisch 
Ereveld een laatste rustplaats kregen.
 
Maar er was nog een zestiende Georgiër: Akaki, de broer van Ketevan. Hij 
bevond zich niet op het fort op het moment van de executies, omdat hij op 
bezoek was bij zijn vriendinnetje in Beverwijk, waar de Duitsers hem al snel
vonden en ter plekke executeerden. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. 
Zijn familie werd nooit geïnformeerd.

Totdat Remco Reiding namens de Stichting Russisch Ereveld besloot toch zijn 
familie op te sporen. Want, zo dacht Reiding, dan weet de familie in elk geval dat 
hij in Nederland om het leven is gekomen. Vrijwilliger Zaza Miladze ging in 
Georgië met de onderzoeksgegevens van Reiding aan de slag en na enige tijd 
had hij verheugend nieuws: niet alleen de familie was gevonden, zelfs de 
100-jarige zus van Akaki Tchelidze leeft nog.

Ketevan werkte praktisch haar hele leven als apotheker. Ze woont in het oude, 
houten huisje van haar broer. Haar echtgenoot en zoon zijn al overleden. 
Op 8 maart werd haar honderdste verjaardag plechtig gevierd in het cultureel 
centrum van het rayon. Ze ziet er nog vitaal uit, maar hoort slecht.

Ketevan vroeg Miladze het hemd van het lijf over haar broer. Ze was duidelijk 
onder de indruk van zijn verhaal en wist met moeite haar emoties de baas te 
blijven. Op verzoek zocht ze in een familiealbum naar een foto van haar broer 
Akaki, die niet getrouwd was en geen kinderen had. Miladze heeft die foto nu 
beschikbaar gesteld aan de Stichting Russisch Ereveld, evenals een foto van 
Ketevan en een kopie van haar persoonsbewijs. Zo krijgt Akaki Tchelidze meer 
dan 70 jaar later toch nog een gezicht. 

Met haar leeftijd van honderd jaar is Ketevan Tchelidze al een 
bijzondere verschijning in Bazaleti. Maar nu zij ook nog eens 
nieuws kreeg uit het verre Nederland, gaat het oude vrouwtje 
helemaal over de tong in het gehucht tussen de uitlopers in de 
Kaukasus.

Akaki Tchelidze links

Zus van Akaki
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Het dagboek van zuster Sebastine 
Oude verhalen, oorlogsdagen
Door: Carla Huisman

Soms krijgen we bij Kamp Amersfoort brieven of dagboekfragmenten in handen die vertellen 
over Kamp Amersfoort en omgeving tijdens de Tweede Wereloorlog. Dergelijke brieven en 
dagboek fragmenten geven vaak een verassende kijk op de tijd van toen. Zo kregen wij van de 
familie Boonman uit Heinkenszand een getypt stapeltje dagboekfragmenten van hun tante, 
Zuster Sebastine van der Made, geboren in 1902, waarin zij vertelt hoe zij als hoofdzuster van de 
mannenzaal in het Elisabethziekenhuis in Amersfoort de oorlogsdagen beleefde. In de vorige editie 
publiceerden wij al een deel van dit dagboek. Hier het vervolg daarvan: 
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Niet wetende dat het mij zo veel zou 
brengen, in verschillend opzicht, reis ik 
in mei 2012 samen met Harry Ruijs, de 
vorige directeur van Kamp Amersfoort, 
naar Bad Arolsen in Duitsland, naar 
het ITS om daar te overleggen en 
afspraken te maken over het project 
NALATENSCHAPPEN. 

Een bezoek aan het ITS is zeer de 
moeite waard. Het is overweldigend 
wat daar allemaal aan gegevens, 
data en goederen ligt opgeslagen 
van de Nazislachtoffers uit de 
tweede wereldoorlog. Daarbij zijn 
ook veel persoonlijke eigendommen 
van gevangenen van de diverse 
concentratiekampen. Hoewel door 
het Rode Kruis direct na de oorlog al 
veel initiatieven werden genomen om 
personen en goederen te traceren 
en te repatriëren zijn er nog veel 
persoonlijke eigendommen niet 
terug bij eigenaren of rechthebbende 
verwanten. Zo ook van veel 
gevangenen van het Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort (PDA), 
die destijds werden overgebracht naar 
een concentratiekamp in Duitsland, 
vaak naar Kamp Neuengamme. 

Bij ITS worden Harry en ik volledig 
bijgepraat, krijgen een rondleiding 
door het enorme complex en maken 
afspraken over de te volgen werkwijze 
en privacy aspecten. Tenslotte kunnen 
we aan de hand van gedigitaliseerde 
overzichten een lijst samenstellen met 
45 namen van oud PDA gevangenen 
van wie nog eigendommen bij ITS 
liggen opgeslagen. Ik kan aan het 
werk.

Project Nalatenschappen

Het voert te ver om gedetailleerd te beschrijven hoe ik te werk ben gegaan – 
internet biedt ongelimiteerde mogelijkheden tot het raadplegen van allerlei 
open bronnen -  maar wat niet onvermeld mag blijven is dat het succes van al 
mijn speurwerk grotendeels te danken is aan de verbluffende expertise van Kitty 
Brom. Kitty heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in het opsporen 
van personen en zich daarbij ook verdienstelijk gemaakt voor diverse radio- 
en televisieprogramma’s die zich richten op vergelijkbare zoektochten, tot in 
het buitenland toe. Sommige zoektochten verliepen snel en soepel, sommige 
kostten (veel) meer tijd. 

Wanneer in tien á twaalf zoektochten resultaat werd behaald, werd in Kamp 
Amersfoort de overdracht van de betreffende nalatenschappen georganiseerd. 
Naast de betrokken familieleden werden ook medewerkers van ITS uitgenodigd 
om de overdracht met gepast cachet uit te voeren. De vierde overdracht – 
voorlopig de laatste – vond plaats op 7 december j.l. Hoewel nu slechts twee 
overdrachten, i.p.v. de gebruikelijk tien á twaalf, werden gedaan was het ook nu 
weer een dag om met veel voldoening op terug te kijken. 

Van de 45 zoektochten konden er 39 met succes worden afgesloten. Van de 
overige zes zijn er vier waarbij weliswaar enig contact tot stand kon worden 
gebracht, maar waarbij na het eerste contact nooit een vervolgcontact tot stand 
werd gebracht, ondanks toezeggingen door betrokkenen. 
Bij één van de overgebleven twee werd helemaal geen succes behaald. Dit heeft 
een open eind gehouden. 

Bij de laatste casus ga ik even terug naar eerder genoemde vrouw, die door de 
telefoon met moeite kon bevestigen dat de man op mijn lijst en wiens naam ik 
noemde, haar vader was. Nadat zij van de eerste schok was bekomen en op een 
stoel was gaan zitten vertelde zij mij het volgende. ‘’Op een ochtend in het najaar 
van 1944 stond ik bij de wasbak van mijn vader te kijken hoe hij zich stond te 
scheren. Plotseling kwamen 
er enkele Duitse militairen 
met veel kabaal binnen, 
arresteerden mijn vader en 
namen hem mee. Het laatste 
wat vervolgens nog van hem 
werd vernomen is het bericht 
dat hij enkele maanden later 
in het concentratiekamp in 
Duitsland was gestorven 
en in een massagraf onder 
ongebluste kalk was begraven. 
Nadien is er nooit meer enige 

“Maar... dat is mijn vader...”.  Ik hoor en voel de emoties bij de voor mij onbekende vrouw aan 
de andere kant van de lijn. Ik bel haar in verband met mijn zoektocht naar nabestaanden van 
gevangenen van Kamp Amersfoort, die destijds tijdens WOII naar Duitsland op transport zijn gegaan, 
daar zijn overleden en van wie nog persoonlijke eigendommen liggen opgeslagen bij het International 
Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen in Duitsland. Ik leg haar uit wie ik ben, waar ik mee bezig ben en 
dat ik een lijst met 45 namen van oud gevangenen heb gekregen van ITS en dat ik op zoek ben naar 
nabestaanden van deze oud gevangenen. Ik zeg tegen haar: “en op die lijst staat de naam van...”  en 
vervolgens noem ik de naam van de man naar wiens nabestaanden ik op dat moment op zoek ben. 
Haar reactie zet mij onmiddellijk op de ‘scherpe empathie stand’.

Door: Jan van Haeften en Leen Bogers

Eerbetoon bij De Stenen Man
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informatie ontvangen.” En nu, zeventig 
jaar later, belt een onbekende man op 
met de mededeling dat hij in het bezit 
is van de portemonnee van haar vader 
en deze graag wil overhandigen.

Een andere casus die sterk in 
herinnering blijft is die van een vrouw, 
wier vader ook tijdens de oorlog werd 
gearresteerd en nadien nooit meer is 
thuisgekomen. Toen haar vader werd 
gearresteerd was de moeder van deze 
vrouw van haar in verwachting. De 
vrouw heeft haar – biologische – vader 
nooit gekend. Haar moeder is later wel 
hertrouwd, maar aan deze stiefvader 
heeft de vrouw alleen maar heel 
slechte herinneringen; verwaarlozing 
en mishandeling. Met gevolg dat 
een intens verdriet en onmogelijk te 
vervullen verlangen het leven van deze 
vrouw hebben getekend. Te horen 
dat er persoonlijke eigendommen van 

haar biologische vader voorhanden waren en dat deze haar binnenkort zouden 
worden overhandigd leidde tot heftige emoties (bij deze vrouw).

Ik heb nog veel vergelijkbare ervaringen gehad bij mijn eerste contacten. Dat de 
betrokken personen uitkeken naar de zogenoemde overdracht laat zich raden; 
het waren dagen waarop veel dank, waardering en emoties werden uitgewisseld. 

Ter afsluiting een casus met evenzo heftige emoties, maar van tegengestelde 
orde. Bij het eerste telefonisch contact dat ik had met de weduwe van een 
oud gevangene werd als volgt gereageerd: ‘Meneer, u doet prachtig werk en u 
moet daar zeker mee doorgaan, maar wilt u mij nooit meer bellen. Mijn man heeft 
gedurende de oorlog in concentratiekamp Neuengamme gezeten en is nadien wel 
weer thuisgekomen, maar hij was zo getraumatiseerd dat mijn huwelijk een hel is 
geweest. Ik ben hem altijd trouw gebleven en heb hem altijd ondersteund, maar 
de oorlog was voor mij pas voorbij toen hij – nu 7 jaar geleden – stierf. Ik besloot 
toen om het verleden helemaal af te sluiten en mijn leven opnieuw te beginnen. Ik 
wil daarom op geen enkele manier nog met die oorlog geconfronteerd worden’. 
Uiteraard dient dit besluit van deze vrouw gerespecteerd te worden. Het zat bij 
deze vrouw zo diep dat zij mij zelfs niet toestond om e.e.a. verder met haar neef 
– die ik tijdens mijn speurwerk ook had kunnen traceren – af te handelen.

Door mijn uiteenlopende ervaringen is bij mij de bizarre vraag opgekomen: 
Wanneer eindigt de tweede wereldoorlog? 

Familie ontvangt de bezittingen

Familie ontvangt de bezittingen

Overdracht door medewerkster van ITS

Familie ontvangt de bezittingen

Familie ontvangt de bezittingen

Jan van Haeften
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Het Oranjehotel (nu: de Penitentiaire Inrichting 
Haaglanden, locatie Scheveningen) was gereed in 
1911. Er waren meer dan 500 cellen. Half maart 
1941 is de gevangenis door de SD overgenomen. 
Aanvankelijk waren er 26 gevangenen. Dit 
aantal liep snel op. Naar schatting werden er 
tussen 26.000 en 30.000 personen gevangen 
gehouden. Gemiddeld verbleven zij er ongeveer 
drie maanden. De bezetting van de gevangenis 
was tussen de 1200 en 1500 personen, mannen 
en vrouwen apart. Met 500 cellen betekende 
dit dat er vaak 3 personen in 1 cel zaten. Veel 
zijn er (onder meer via Kamp Amersfoort) naar 
Duitsland gestuurd. Titus Brandsma was één van 
deze gevangenen. Ook Mom Wellenstein is vanuit 
het Oranjehotel naar Kamp Amersfoort gestuurd. 
Hij heeft het Oranjehotel overleefd, maar 712 
mannen en 21 vrouwen hebben dat niet.

Bezoek Oranjehotel en Waalsdorpervlakte

Op 14 december 2015 brachten vrijwilligers en medewerkers van Kamp Amersfoort een bezoek aan het 
Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte in Scheveningen. Na een lunch in de Frederikkazerne vertrok de helft van 
het gezelschap naar het Oranjehotel, de andere helft ging naar de Waalsdorpervlakte.

Door: Leen Bogers

Cel 601

Jaap leerde Piet kennen als een vriend 
van zijn ouders en woonde tijdens zijn 
jeugd ongeveer 100 meter bij hem 
vandaan. Hij herinnert zich ook het 
moment dat Piet Pot in januari 1945 
werd opgepakt en dat hij de oorlog 
niet had overleefd. Daarna is Piet uit 
zijn herinnering verdwenen. 

Tot eind april 2015 het boek “Rose” 
verscheen van de schrijfster Rosita 
Steenbeek. Dat boek beschrijft 
voor een groot deel het leven 
gedurende de oorlog in Klaaswaal, 
het geboortedorp van Jaap. Rosita 
is namelijk de kleindochter van de 
dorpsdominee. Tot Jaap’s verbazing 

Piet Pot Jaap Vos, gids bij Kamp Amersfoort, vertelt 

In 1993 ging Jaap Vos, tot op vandaag nog steeds één van de gidsen bij Kamp 
Amersfoort, met pensioen. Het pensioenfonds vroeg hem destijds om een kopie van 
zijn geboorteakte. In die tijd dat Jaap werd geboren was het noodzakelijk dat de 
geboorteaangifte gedaan werd in het bijzijn van twee getuigen. Die werden dan met 
naam, leeftijd en beroep in het document genoemd. Op de akte van Jaap stond Pieter 
(Piet) Jacobus Pot genoemd als één van de getuigen

wordt in het boek gesproken over Piet Pot die in Kamp Amersfoort is vermoord. 
Jaap Vos heeft bij Kamp Amersfoort onderzocht wat er met Piet was gebeurd. 
Hij bleek één van de 49 Rauter slachtoffers te zijn die op 8 maart 1945 op de 
schietbaan werd doodgeschoten. Jaap, die al 15 jaar rondleidingen verzorgt bij 
Kamp Amersfoort en ook het verhaal van de 49 slachtoffers al minstens 300 
keer heeft verteld is onder de indruk van deze ontdekking. 

In de nacht van 6 op 7 maart 1954 raakte de SS-officier Hans Albin Rauter, de 
nazi-Duitse leider van de politie in Nederland, bij de Woeste Hoeve op de 
oostelijke Veluwe zwaargewond bij een toevallige aanslag. Als wraak werden 
meteen 117 gevangenen bij de plaats van de aanslag geëxecuteerd. Daarnaast 
werden door het hele land executies voltrokken, waarbij 49 gevangenen van 
Kamp Amersfoort aan het eind van de schietbaan de dood vonden.

Nu Jaap weet dat één van de slachtoffers de man op zijn geboorteakte was, 
heeft het verhaal van de Rauter slachtoffers voor hem een andere betekenis 
gekregen. 

Door: Jaap Vos

Cel 601

Cel 601
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Er zijn onder meer 215 gevangenen op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Verder 
is de gevangenis gebruikt als verzamelplaats van Joodse Hagenaars, net zoals 
de Hollandsche Schouwburg dat was voor de Joden uit Amsterdam. Een indruk 
van een gevangene die van 19.4. tot 19.8.1943 in cel 303 heeft gezeten: ‘De cellen 
waar Joodsche vrouwen met hun kinderen waren, waaronder ook zuigelingen, waren 
een marteling. In die volle cellen één of 2 kinderen, geen extra water om luiers te 
spoelen, ook geen warm water om het goed te wasschen, de kindertjes bij de moeder 
in de kleine krib. Nog hoor ik soms in mijn gedachten het klagende stemmetje van een 
3-jarig jongetje: Ik wil naar huis... Mama, ik wil naar huis!’ 

Eén van de bewakers van het Oranjehotel was Kotälla. Oud gevangene J.P. 
Eusman: ‘Ik werd overgedragen aan mijn Sachbearbeiter SS-Oberscharführer 
Makowski en bewaker Kotälla. Alles in de houding en na grondige fouillering met 
de neuzen tegen de stenen muur, dat wil zeggen mijn neus en de neuzen van mijn 
schoenen. Dat houdt geen mens lang uit. Daarom achtte Kotälla het noodzakelijk mijn 
neus nog eens extra stevig tegen de muur te drukken, zodat ik met een geschonden, 
bloedende neus in de cel met Strenge Einzelhaft belandde, of zoals men dat 
tegenwoordig noemt: als gevangene met volledige beperking.’ 
De cellen waren 3,5 meter hoog, 3 meter diep en 2 meter breed. Niet heel ruim 
voor drie mensen. Er was één bedje, de andere gevangenen moesten op de 
grond slapen. Ook was er maar beperkt plaats om te zitten. Zo schrijft de heer 
Mom Wellenstein (oud-gevangene Kamp Amersfoort en het Oranje Hotel): 

‘Ik was destijds dolblij toen ik na enige tijd Einzelhaft een celgenoot kreeg. Er was 
weliswaar geen tweede slaapplaats, maar in de overblijvende ruimte kon precies 
nog een matras op de grond worden gelegd, die overdag op het bed werd gestapeld. 
Aangezien men overdag toch niet mocht liggen, maakte dat niets uit. De toiletemmer 
met het houten deksel en het wasbakje werden broederlijk gedeeld, net als de extra’s, 
biscuits, suiker, die ik na enige tijd van buiten mocht krijgen. 
Mijn celgenoot kreeg die niet; hij was een communist en stond er dus veel slechter 
op dan ik. Voor mij, als traditioneel vooroorlogs student van vrijzinnige snit, was 
dat een kennismaking met een achtergrond waarmee ik anders nooit in contact 
zou zijn gekomen. Die nieuwe ervaring heeft zich daarna, in het kamp Amersfoort, 
veelvuldig herhaald. Daar, voor het eerst in onze toen strikt gescheiden levende 
zuilenmaatschappij, kwam ik in contact met politieke en maatschappelijke 
achtergronden waarvan ik eerder maar een vaag, of helemaal geen, idee had gehad. 
Celgenoten in die tijd, daar kon men bijna vast op rekenen, waren gelijkgezinden 
in één toen allesoverheersend opzicht: de afkeer van en het verzet tegen het 
nationaalsocialistische regime. Zo sloot ik een warme vriendschap met mijn 
communistisch celgenoot. Ik kon hem ook een beetje helpen als hij tijdens zijn verhoren 
fysiek zeer hard aangepakt was. Ik zag hem later nog één keer terug, in het kamp; kort 
daarna werd hij gefusilleerd.’ 
(Uit de herdenkingsrede van E.P. Wellenstein, uitgesproken op 4.10.2003. Zie ook: Nummers die een ziel 

hebben, 2013)

De Stichting Oranjehotel, die zich inzet voor het behoud van een deel van de 
gevangenis, ontvangt nog geregeld aanvragen voor een reservering van een 
kamer. Helaas moeten de aanvragers teleurgesteld worden. Er mogen geen 
cellen als hotelkamers gebruikt worden. Eén cel, cel nummer 601 is bewaard 
gebleven. De opschriften op de muren zijn hier nog aanwezig. Ook heeft een 
gevangene bijgehouden hoever iedere morgen het zonlicht doordrong in de 
cel. Het bezoek aan deze cel is beklemmend. Ook als je beseft dat je slechts 
bezoeker bent. In de muur om de gevangenis zit nog het poortje waar doorheen 
de gevangenen naar de Waalsdorpervlakte gingen. Dit poortje is benoemd tot 
monument. Het poortje vormt een zwakke plek in de beveiliging. Om de veiligheid 
te waarborgen is er een hek aan de binnenkant geplaatst. Na het bezoek aan 
het Oranjehotel ging de groep de gedenkplaats op de Waalsdorpervlakte. Hier is 
onder andere de grote Bourdonklok te zien. Deze is vastgezet om te voorkomen 
dat er, buiten de herdenking op 4 mei om, geluid wordt. Opvallend was dat de 
klok moeiteloos in beweging gebracht kon worden. Het was indrukwekkend om 
deze klok van dichtbij te kunnen zien. In de klok is de volgende inscriptie te lezen: 
Ik luid tot roem en volging van hen die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot 
winning der vrijheid en tot waring en verheffing van al Neerlands geestelijk goed.

Kruisen op de Waalsdorpervlakte

Cel 601

Cel 601

Cel 601

 Waalsdorpervlakte
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Cel 601

Op de Waalsdorpervlakte zijn in totaal ongeveer 250 mensen 
ter dood gebracht. Het precieze aantal is niet bekend. Van 
zesentwintig lichamen die na de bevrijding zijn opgegraven op 
de Waalsdorpervlakte is tot op heden niet bekend wie zij zijn. 
Er wordt nog steeds actief gezocht naar informatie over hun 
identiteit. Ze liggen in afwachting van hun identificatie in een 
naamloos graf op Nationaal Ereveld Loenen.
De Vereniging Erepeloton Waalsdorp beheert de 
gedenkplaats en geeft ook rondleidingen. Opvallend is de 
overeenkomst met het Jannetjesdal in Leusden: het zijn beide 
duinlandschappen en beide herdenkingsplaatsen liggen op 
militaire oefenterreinen.

Op de Waalsdorpervlakte zijn een aantal (bronzen) kruisen 
geplaatst om de gevallenen te eren. Eén kruis staat in een 
duinpan die veel gebruikt is voor executies. 
Na de oorlog zijn een aantal Nederlanders die fout waren in 
de oorlog ook op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Hiervan 
is Mussert (7 mei 1946 ter dood gebracht) waarschijnlijk 
de bekendste. De plaats waar Mussert begraven ligt is 
staatsgeheim. 

Ook staat daar het Rauterkruis. Dit geeft niet de plaats 
aan waar Rauter op 25 maart 1949 is doodgeschoten. Op 
de plaats van het kruis zijn 38 personen gefusilleerd als 
represaille voor de – mislukte - aanslag op Rauter. Vlak bij 
dit kruis staat een klein kruisje met opschrift: Ernst Jakob 6 
mei 1945. Zelfs bij het Erepeloton is niet bekend wie dit was 
en wie het kruisje heeft geplaatst. Net als de Leusderheide 
herbergt de Waalsdorpervlakte nog een aantal geheimen.

Bij het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt 
van de door Mw. D. Oudesluijs beschikbaar gestelde 
informatie uit het artikel In deze bajes zit geen gajes: het 
Oranjehotel in Scheveningen.

N.B. Het Oranjehotel wordt een nationaal monument. 
Daaraan voorafgaand vindt een grondige verbouwing 
plaats waarbij de gang waar cel met nummer 601 zich 
bevindt weer wordt teruggebracht in de oude staat. Er 
komt een herdenkingsruimte en een educatief programma. 
Vermoedelijk kan de officiele opening in 2018 plaatsvinden.

Bourdonklok

Waalsdorpervlakte

Bourdonklok
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Arie Kooiman

De opgepakte mannen werden 
verzameld in bioscoop De Pont. Van 
daar werden ze per trein vanaf station 
Beverwijk naar Amersfoort vervoerd. 
De trein bestond uit goederenwagens. 
De machinist weigerde te vertrekken, 
maar na wat aandrang van de Duitsers 
is de reis toch begonnen. Bij aankomst 
in Kamp Amersfoort moesten de 486 
overgebleven mannen in rijen van vijf 
stil blijven staan in de Rozentuin. Het 
is niet duidelijk waarom er slechts 486 
mannen zijn aangekomen. Mogelijk 
zijn er mannen ontsnapt of is er 
misgeteld. Het is wel bekend dat er 
in Beverwijk een aantal mannen op 
miraculeuze manier zijn ontkomen 
aan de Ordnungspolizei en de 
Sicherheitspolizei die onder leiding 
van Kriminalkommisar Albers die 
samen met Willy Lages de hele actie 
heeft gecoördineerd. Lages, het hoofd 
van de SD te Amsterdam beweerde 
dat Rauter, de nazi-Duitse leider van 
de politie in Nederland, persoonlijk 
de opdracht voor deze razzia heeft 
gegeven. 

Door: Leen Bogers

Na de razzia, op maandag 17 april 
1944, is de Beverwijkse bevolking 
rustig gehouden door politie 
afkomstig uit Schalkhaar. Deze 
mannen hadden geen goede naam. 
Ondertussen werden de mannen 
in Kamp Amersfoort heel slecht 
behandeld. Tussen 16 april en 
11 augustus 1944 werden er 160 
mannen vrijgelaten.

Op 28 juni 1944 zijn de overige 
326 gevangenen uit Beverwijk en 
Velsen – Noord uitgekozen om 
naar Duitsland vervoerd te worden. 
Zij zijn in de nacht van 6 op 7 juli 
1944 op transport gesteld, samen 
met een groep gevangenen uit 
Groningen en mannen die opgepakt 
waren bij de Merwede razzia van 
16 mei 1944. Eén van de mannen 
uit Beverwijk was Arie Kooiman. 
Arie Kooiman kwam in Duitsland 
terecht. Hij is daar ondergebracht in kampen te Schkopau, Spergau en Zöschen. 
In Schkopau kreeg hij zijn nummer: 8161. Vanaf dat moment werd hij behandeld 
als nummer, niet als mens.

Nadat Kamp Spergau bij de bombardementen van 28 en 29 juli 1944 volledig 
was vernield werden alle gevangenen van Kamp Spergau, waaronder de vijftig 
Nederlanders, teruggebracht naar Schkopau. Op 20 augustus 1944 werden 
Arie en een aantal collega’s ingezet voor herstel van Kamp Zöschen. Vanuit 
dit kamp is Arie samen met zijn collega’s ingezet bij opruimingswerk van het 
bombardement. Toen Kamp Zöschen op 18 april 1945 werd ontzet is Arie 
Kooiman met een aantal kameraden per auto naar Nederland teruggereden. Ze 
zijn tot Sangerhausen gekomen met hun auto. Daarna zijn zij via Paderborn en 
Enschede naar Beverwijk gelopen. Arie heeft 700 kilometer afgelegd om weer 
thuis te komen. Hiervan heeft hij 400 kilometer gelopen.

Arie Kooiman is overlevende van Kamp Amersfoort en spreker tijdens de herdenking 
op 19 april. 

Arie Kooiman is geboren op 3 oktober 1920 te Beverwijk. Hij heeft de oorlog meebeleefd in 
Beverwijk. Begin 1944, in maart en april van dat jaar, zijn er in Beverwijk vier aanslagen 
op collaborateurs uitgevoerd door het plaatselijke verzet. De Duitse bezetter besloot terug 
te slaan. Op 16 april van dat jaar zijn er 500 mannen uit Beverwijk en Velsen - Noord in de 
leeftijd van 18 tot 25 jaar als gijzelaar naar Kamp Amersfoort gebracht. De bedoeling was 
ze daar te houden totdat de daders van de aanslagen zich zouden melden. 

Arie Kooiman
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Verleden, heden en toekomst 
van Kamp Amersfoort

Vanuit het verleden van Kamp 
Amersfoort, een periode van 
rechteloosheid, verlies van vrijheid en 
het uitoefenen van gewelddadigheden 
jegens de medemens, kijken we bij 
voortduring naar wat nu gebeurt 
in de wereld. Daar treden meteen 
dillemma’s bij op, zoals de vraag 
waarom vluchtelingen zo omstreden 
zijn, waarom we (nog steeds) 
discrimineren, waarom er (nog steeds) 
oorlogen zijn, waarom daders zich 
als daders gedragen. In de toekomst 
kan Kamp Amersfoort dillemma’s 
voorleggen aan volwassenen en 
jongeren die het bewust zijn over 
‘goed en kwaad’ versterken; hen 
ervaringen doen beleven die ‘binnen 
komen’ en die men niet snel zal 
vergeten. 

Naast uitbreiding van het educatieve 
programma van Kamp Amersfoort, 
is ook meer ruimte nodig om de 
verschillende groeiende functies een 
plek te kunnen geven.
De uitbreidingsplannen zijn kostbaar 
en worden gefaseerd uitgevoerd. Een 
dekkingsplan is gemaakt, fondsen 
en overheden zijn benaderd, en een 
deel van die dekking is inmiddels 
gerealiseerd! Maar er is meer nodig! 

Daarom heeft Kamp Amersfoort zelf ook plannen ontwikkeld om geld voor de 
uitbreiding te genereren.

Vanaf 31 maart 2016 kan een ieder die hiervoor voelt, een aandeel in de 
ontwikkeling van Kamp Amersfoort ‘kopen’. Als dank voor de donatie, ontvangt 
de gever bij € 250 een bronzen boomblad van Armando cadeau.

Waarom Armando?
Kunstenaar Armando was als tiener en buurtbewoner getuige van de vele 
transporten met gevangenen naar en van het Kamp Amersfoort. Ze liepen naar 
het station, kwamen daar vandaan of werden vervoerd met vrachtwagens. De 
staat waarin veel gevangenen verkeerden en de behandeling door de Duitse 
begeleiders raakten hem zeer. Hij kon niet binnen het kamp kijken, maar hij 
begreep goed dat het er hard aan toe ging. Na de oorlog kwam hij meer te 
weten over de gebeurtenissen in het kamp. Dit heeft zijn leven en zijn denken 
over goed en kwaad blijvend beïnvloed. Dat uit zich in zijn kunst. 

Armando heeft kunst gemaakt voor Kamp Amersfoort! Het zijn 6 verschillende, 
gekleurde, boombladeren geworden. Ieder in een oplage van 100, maar alle 
bladeren zijn uniek omdat ze met de hand beschilderd zijn. Het getal 600 staat 
symbool voor de ruim 600 gevangenen die na WOII opgegraven zijn in en 
rond Kamp Amersfoort. Allen zijn destijds dood gegaan door mishandeling of 
executie. De bladeren staan, toekomstgericht, voor groei, hoop en ontwikkeling.

Maar er is meer
Bij een donatie van € 25 ontvangt men een kunstkalender met schilderijen 
van Armando met boombladeren en bloemen cadeau. Het betreft een 
verjaardagskalender in A3 formaat. 

Ook zijn er t-shirts verkrijgbaar met daarop het kortste gedicht van Armando. 
Het gedicht luidt ‘zwart zwart’. Doelend op de periode van oorlog. Voor Kamp 
Amersfoort inmiddels een statement. Om ons eraan te herinneren dat we in ons 
dagelijks gedrag steeds keuzes kunnen maken. Keuzes die bijdragen aan een 
betere wereld met meer kleur!

Iedereen die een ‘zwart zwart’ t-shirt koopt 
levert een bijdrage aan de vernieuwing van 
Kamp Amersfoort. De volledige opbrengst van 
de t-shirts komt ten goede van de vernieuwing 
en het behoud van Kamp Amersfoort.  
De t-shirts zijn exclusief verkrijgbaar via Kamp 
Amersfoort en kledingwinkel Reuring op de 
Langestraat 109 in Amersfoort.

Wilt u een aandeel in de ontwikkeling van Kamp 
Amersfoort? Kijk op de website
hoe u dit kunt realiseren! 
www.kampamersfoort.nl

In een eerdere ‘In Beeld’ heeft u kunnen lezen over de vernieuwingsplannen van Kamp Amersfoort. Een toe-
nemend aantal bezoekers, de wens om met meer (lokale) organisaties te kunnen samenwerken en een gewenste 
uitbreiding van de educatieve functie van Kamp Amersfoort, vragen om meer fysieke ruimte, moderne educatieve 
middelen, een tentoonstellingsmogelijkheid en verheldering van de verhaallijnen over het kamp in WOII.

Door: Willemien Meershoek

Armando schildert, fotografi e Sigrid Bruijel.
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De toekomst van 
Kamp Amersfoort
Nieuwe website

De vernieuwde website van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort werd 
in januari niet gelanceerd door een 
officiële druk op de knop van de 
burgemeester of commissaris van 
de Koning, maar door scholieren 
die de site aan een onderzoek 
onderwierpen. Zo kregen de 
leerlingen van 4VWO van het 
Nieuwe Eemland in Amersfoort in de 
mediatheek de eer om als eersten 
de nieuwe site te bekijken. Het is een 
dynamische site. Kamp Amersfoort 
wil van de nieuwe generatie graag 
weten wat zij er van vinden. Met de 
vernieuwingsplannen willen wij meer 
ruimte aan educatie geven.  Jongeren 

Door: Pascalle Kaljé

Met de vernieuwingsplannen voor Kamp Amersfoort 
kon de website niet achterblijven. De nieuwe website is 
overzichtelijker, toegankelijker en gebruiksvriendelijker 
geworden. Bij de ontwikkeling van de website werd 
rekening gehouden met de doelgroep. Primair zijn dat 
de jongeren. Zij zijn de bezoekers van de toekomst die de 
herinnering aan het Kamp levend houden. 

zien het belang in van een goede site. “Het is belangrijk dat Kamp Amersfoort in 
de herinnering blijft, wat er in de oorlog is gebeurd mag nooit worden vergeten. 
Dat deel van de geschiedenis hoort ook bij de opvoeding.”

Rector Maaikse Swets kwam ook een blik werpen op de nieuwe site. Zij is tevens 
voorzitter van de Kring van Beschermers, of donateurs, van Kamp Amersfoort. 
Voor veel leerlingen van het Nieuwe Eemland is een bezoek aan het voormalige 
concentratiekamp, op een afstand van vijf minuten fietsen gelegen, vast 
onderdeel van het onderwijsprogramma. 

Leerlingen 4VWO van het Nieuwe Eemland lanceren de nieuwe website.
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Mijn naam is Pierre den Os. Ik ben 64 jaar en al enige tijd met pensioen. Mijn 
relatie met Kamp Amersfoort bestaat al enige jaren. Ik werkte namelijk aan 
de andere kant van het hek, bij het opleidingscentrum van de politie, onder 
andere samen met Leen Bakker, (red. vrijwilliger bij Kamp Amersfoort en 
coordinator planning rondleidingen). 

Door mijn hobby, genealogie, ben ik geïnteresseerd in ons verleden. Hierdoor 
is mijn vaardigheid in het zoeken naar informatie goed ontwikkeld. Ik ben nu 
dus onderzoeker, maar in de toekomst wil ik ook graag gids en gastheer zijn 
bij Kamp Amersfoort.

Pierre den Os

Mijn naam is Dick van der Linde. In 1986 kwam ik met mijn vrouw Margo 
naar Leusden. Na 20 jaar verhuisden we naar Amersfoort, waar we 6 
jaar woonden om vervolgens ruim 2 jaar in Hoorn een deel van de oude 
gevangenis te betrekken. Hoorn was een vergissing en inmiddels is 
Amersfoort sinds 11 maanden weer ons thuis. We hebben drie jongens. 
Toen de jongens ongeveer 10 jaar waren, heb ik ze meegenomen naar de 
dodenherdenking bij de Stenen Man en Rusthof. 

Kamp Amersfoort is mij dus al langer bekend. Waarom ik vrijwilliger wil 
worden? Dat heeft te maken met het besef dat vrijheid, individueel, maar 
nadrukkelijk ook als samenleving, niet vanzelfsprekend is. 
Daarbij komt dat mijn schoonvader in juni 1944 Kamp Amersfoort 
gedwongen bezocht om daarna naar Leonberg getransporteerd te worden. 

Ik ben ook bezig zijn “rondreis” te reconstrueren. In Amersfoort werkte ik aan 
het Corderius College als leraar economie en filosofie.

Dick van der Linde

Nieuwe vrijwilligers aan het 
woord

Kamp Amersfoort heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers! 
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. En, 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.
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Mariëtte Bouma is mijn naam. Ik had mij twee dingen voorgenomen na mijn 
werkzame leven: Reizen en vrijwilligerswerk. Toegekomen aan dit laatste is 
de keuze voor Kamp Amersfoort niet zo vreemd. Hemelsbreed woon ik op 
ongeveer 300 meter afstand van deze plek. Een fascinerende gedachte voor 
mij om zo dicht bij deze foute plek uit het verleden te wonen. 

Vanaf mijn vroege jeugd hoorde ik de verhalen uit de eerste hand. Het 
bombardement op Rotterdam, de ellende van de bezetting en de honger 
van het laatste jaar. Zo leerde ik wat vrijheid betekent. 

Om daar iets van uit te dragen ben ik graag vrijwilliger in Kamp Amersfoort.

Mariëtte Bouma

Ik ben geboren in 1965 in Amersfoort en woon daar nog steeds. Ik houd 
me graag bezig met muziek, bandjes ontdekken en bekijken. Ben net 
begonnen met het leren spelen van de bas. Ga graag naar schaatsen, 
snookeren en sportwedstrijden. En naar concerten en theater, vooral 
cabaret.

Mijn interesse voor WOII is begonnen als kind op school, de serie 
Oorlogswinter op tv en documentaires, maar ook door de verhalen die mijn 
ouders vertelden. Het zijn vooral de persoonlijke verhalen die mij boeien en 
me raken. Al die “kleine” geschiedenissen maken het grote verhaal.

Marco Nierkes

Ik ben Wim Sweers. Begonnen als onderwijzer, daarna leraar wiskunde en 
vanaf 1973 educatief ontwerper en auteur bij uitgeverijen van schoolboeken. 
Sinds 1999 ben ik stadsgids bij Gilde Amersfoort en coördineer daar de 
opleiding van nieuwe gidsen. 
Via mijn vrouw Ria - gids bij Kamp Amersfoort - raakte ik steeds meer 
bekend met het kamp en met degenen die zich met hart en ziel daarvoor 
inzetten. 
Omdat ik het belangrijk vind om Kamp Amersfoort met zijn herinnerings- en 
educatieve taak in stand te houden, heb ik mij als vrijwilliger beschikbaar 
gesteld.
Momenteel actualiseer ik samen met Carla Huisman de opleidingsmap ‘Gids 
voor gidsen’ en we maken daarvan digitale bestanden. Een omvangrijke klus, 
die echter niet helemaal nieuw voor me is, want ik heb hetzelfde eerder 
gedaan voor het Gilde.

Wim Sweers
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De oorlog van twee kanten

Het motto van Kamp Amersfoort is herinneren, 
bezinnen en leren. Door het organiseren van
 lezingen, voorstellingen en vertellingen 
proberen wij het bezinnen een duidelijke plek te 
geven in het kamp. Op zondag 13 maart vond 
er, in dat kader, een bijzondere lezing plaats.

Martine Letterie en Rinke Smedinga, 
25 jaar getrouwd, publiceren beiden 
over de oorlog. Martine en Rinke 
vertellen over hun familiegeschiedenis, 
en de plaats die deze heeft (gehad) in 
hun relatie. 

Martine is vernoemd naar haar 
grootvader, Martinus Letterie. Hij werd 
in juni 1941 als één van vierhonderd 
communisten opgepakt en via Kamp 
Schoorl en Amersfoort, gedeporteerd 
naar het concentratiekamp 
Neuengamme bij Hamburg, waar hij 
werd vermoord. 

De vader van Rinke Smedinga was 
bij de eerste groep Nederlandse 
vrijwilligers die een SS-opleiding 
volgde. Hij werkte onder meer als 
bewaker in Kamp Westerbork en trad 
aan het eind van de oorlog in dienst 
van de Ordnungspolizei van het Duitse 
leger. 

Tijdens hun lezing kwamen onderwerpen aan bod als het zoeken van informatie 
in archieven en het schrijven en publiceren. Ook konden deelnemers hun 
verhaal delen tijdens het element ‘de drie-minuten-microfoon’, al dan niet 
aangevuld met een mini-interview. 

Martine en Rinke delen in gesprek met het publiek minder bekende verhalen 
over die tijd. Daarmee nuanceren en verbreden ze niet alleen het beeld van 
de oorlog, maar ook van de verwerking daarvan. Ze geven bovendien nuttige 
en praktische informatie voor wie onderzoek willen doen naar zijn of haar 
familiegeschiedenis en/of een verhaal wil publiceren. 

Martine is voorzitter van de stichting Vriendenkring Neuengamme en schreef 
negen kinderboeken over de oorlog. Rinke won de Plantage Poëzieprijs met een 
gedicht over de oorlog en was (mede)initiatiefnemer van de verhalenwebsite het 
Open Archief en de tentoonstelling Getekend Geboren, over ‘kinderen van foute 
ouders’. 

Geinteresseerd in boeken van Martine Letterie of met een groep een lezing 
boeken? Kijk op www.martineletterie .nl

Twee personen, twee perspectieven 

Door: Martine Letterie

Door: Carla Huisman

Kamp Amersfoort werkt samen met het 
hoger onderwijs voor ouderen
De Vereniging HOVO Nederland is de 
overkoepelende organisatie waarin de 
verschillende HOVO-instellingen zich 
hebben verenigd. Hoger Onderwijs 
voor Ouderen (HOVO) is het 
algemeen vormend cursorisch hoger 
onderwijs dat specifiek is gericht op 
de educatie van personen van vijftig 
jaar en ouder. De HOVO biedt een 
cursusprogramma aan met cursussen 

over kunst, cultuur, filosofie, 
geschiedenis, psychologie, exacte 
vakken en meer. De insteek: onderwijs 
op academisch niveau, maar zonder 
studieverplichting en verplichte 
tentamens. De HOVO in Amersfoort/
Utrecht biedt in samenwerking met 
Kamp Amersfoort op 2 dagen (11 juli 
en 5 november 2016) het volgende 
programma aan: 

Dag 1: Met pen en penseel 
Levenskunst van Etty Hillesum en 
Charlotte Salomon
“De oorlog woedde voort, en ik zat 
daar aan zee en keek diep in de harten 
van de mensen. Ik was mijn moeder, 
mijn grootmoeder, ja alle personen die 
voorkomen in mijn stuk was ik zelf. Alle 
wegen leerde ik gaan en ik werd mezelf”. 
Charlotte Salomon 

Martine Letterie en Rinke Smedinga
Foto door Hans van der Maarel



17

“En nu ik niets meer wil bezitten en vrij 
ben, nu bezit ik alles, nu is de innerlijke 
rijkdom onmetelijk”.
Etty Hillesum

Op 15 januari 1914 werd Etty 
Hillesum geboren, op 16 april 1917 
Charlotte Salomon. In de tijd van 
Hitler-Duitsland waren zij Joodse 
vrouwen. Met de dood voor ogen 
vierden zij het leven. Zij stierven 
beiden in de herfst van 1943 in 
Auschwitz. Zij lieten dagboeken, 
schilderijen en brieven na. Met pen 
en penseel ontwikkelden zij een 
levenskunst die van zoveel innerlijke 
kracht en schoonheid getuigt, dat zij 
ver uitstijgt boven de tijd waarin zij 
tot stand kwam; een levenskunst die 
ook nu nog bijzonder actueel is. Etty 
Hillesum kreeg bekendheid door de 
publicatie van haar dagboek, 38 jaar 
nadat ze in Auschwitz werd vermoord. 
In haar dagboek verwoordde ze haar 
persoonlijke innerlijke ontwikkeling 
te midden van de turbulentie van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Charlotte Salomon maakte een 
bijzonder document, bestaande 
uit gouaches: Leven? Of theater? 
In 1943 gaf ze haar collectie aan 
dr. Moridis met de woorden “Dit is 
mijn leven”. Het programma is een 
lezing afgewisseld met presentaties 
van beeldmateriaal, film- en 
muziekfragmenten.

Praktische informatie 
• Lezing 1 Charlotte Salomons, 

10.30-11.15 uur 
• Lunch 12.30-13.30 uur
• Lezing 2 Etty Hillesum, 13.30-15.30 

uur 
Kosten: € 59, - per deelnemer 
(Inclusief 2 lezingen en lunch)
Datum: Maandag 11 juli 2016 
Plaats: Kamp Amersfoort
Docenten: Mw. drs. L. le blanc & 
Mw. dr. D. de Costa 
Mw. dr. D. de Costa is schrijver en 
wetenschappelijk onderzoeker. 
Zij heeft verschillende publicaties over 
Etty Hillesum op haar naam staan. 
www.denisedecosta.nl
Mw. drs. L. le Blanc is kunsthistoricus. 
Zij geeft diverse lezingen en cursussen 
en is als conservator verbonden aan 
de musea in Tiel en Zaltbommel. 
www.lisetteleblanc.nl
Opgeven voor deze dag kan via 
www.hovoutrecht.nl

Dag 2: Het Derde Rijk en 
de tastbare erfenis 
Dit is een hoorcollege met ruimte 
voor vragen. Het is de afsluitende 
bijeenkomst van een cursus van 6x 
onder de titel Het Derde Rijk en de 
tastbare erfenis. Deze dag is, los van 
de cursus, voor iedereen toegankelijk. 

Vanaf de Nationaalsocialistische 
machtsovername in 1933 
ontstond er in Duitsland een 
wildgroei aan kleinere en grotere 
concentratiekampen. Aanvankelijk 
bedoeld voor communistische en 
socialistische tegenstanders van het 
regime van Hitler. Gedurende de 
jaren dertig kreeg het kampsysteem 
onder leiding van Heinrich Himmler 
en zijn Kamp SS zijn voorlopige 
beslag. De kampgevangenen 
werden steeds diverser. Criminelen, 
Jehova’s Getuigen, Roma en Sinti, 
homoseksuelen, landlopers, en vele 
anderen die zich in marge van de 
maatschappij bevonden. 
Na het begin van de Tweede 
Wereldoorlog breidde niet alleen het 
territorium van het Derde Rijk zich uit, 
ook het stelsel van kampen groeide 
exponentieel. Hoewel de grootste 
misdaden gepleegd werden in de 
moordfabrieken in Oost-Europa, 
kreeg ook het bezette Nederland 

een aantal concentratie-, transit- en 
strafkampen. Kamp Amersfoort 
was tijdens de jaren 1941-1945 
voornamelijk een doorgangskamp van 
de Duitse bezetter. Naast de nodige 
Nederlandse SS’ers en NSB’ers was 
hier ook de beruchte SS’er Joseph 
Kotälla actief. Een wrede psychopaat 
die uiteindelijk tot zijn dood (1979) 
in de Koepelgevangenis in Breda zou 
belanden.
Drs. M. Andela zal in het kort 
de geschiedenis van het Nazi 
Kampsysteem beschrijven. Hoe 
heropvoeding ontaardde in 
massamoord en hoe tegenwoordig 
neonazi’s en revisionisten het 
werkelijke bestaan van dit systeem 
proberen te ontkennen en te 
ondergraven.

Praktische informatie
• Lezing 10.30-12.30 uur
• Lunch 12.30-13.30 uur
• Rondleiding in Kamp Amersfoort 

13.30-15.00 uur
• Nabespreking met thee en koffie 
Kosten: € 53, - per deelnemer
(Inclusief lezing, lunch en rondleiding 
door een ervaren gids)
Datum: Zaterdag 5 november 2016
Plaats: Kamp Amersfoort 
Docent: Max Andela 
Drs. Max Andela (1971) studeerde 
nieuwste geschiedenis en Midden-
Oosten studies aan de Radboud 
Universiteit. Sindsdien is hij actief 
in de televisie journalistiek, zowel 
voor de publieke omroep als voor 
particuliere opdrachtgevers. Zijn eigen 
vader was ook kampslachtoffer en zo 
heeft de Tweede Wereldoorlog hem al 
vanaf vroege leeftijd bezig gehouden. 
Opgeven voor deze dag kan via 
www.hovoutrecht.nl

Etty Hillesum
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77 kaarsjes op 9 april

Ook dit jaar organiseert de Stichting Russisch Ereveld in samenwerking 
met de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Crematorium 
en Begraafplaatsen Amersfoort een herdenking. Op vrijdag 9 april om 
06.30 uur worden in alle vroegte 77 kaarsjes geplaatst, voor elk slachtoffer 
één. Na afloop wordt er bij Kamp Amersfoort ontbeten.

Voor meer informatie: www.russisch-ereveld.nl.

Op het Russisch Ereveld, op een steenworp van Kamp Amersfoort, liggen 865 Sovjetsoldaten begraven, 
voornamelijk krijgsgevangenen. In september 1941 waren 101 krijsgevangenen uit de Sovjet-Unie 
overgebracht naar het kamp. In het kamp kwamen 24 van deze jongens om het leven door honger, ziekte en 
mishandeling. Op 9 april 1942 werden de overgebleven 77 gefusilleerd. 

Herdenking 19 april 2016
Op dinsdag 19 april 2016 is het 71 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. Bestuur en medewerkers van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Bij de herdenking zullen de heer prof. 
mr. J.G. ( Jaap) de Hoop Scheffer, de 
heer A. Kooiman, oud-gevangene van 
Kamp Amersfoort en mevrouw J.A.M. 
van der Lingen, 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 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 
muzikale duo Elisabeth Oets en 
Mi Ying Chen zullen de vocale bijdrage 
leveren.

De Stenen Man
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Aan de hand van fragmenten uit zijn 
dagboek en brieven, brengt Elisabeth 
een hommage aan haar opa Philip 
Mechanicus (1889-1944). Zij heeft 
hem nooit gekend, maar hij leeft 
voort door zijn indrukwekkende 
oorlogsdagboek In Depot. Zij vertelt 
zijn levensverhaal vanuit haar eigen 
familiegeschiedenis en perspectief. 

Een boeiend en aangrijpend verhaal 
van een selfmade man die zich, 
geholpen door het opkomend 
socialisme, opwerkte uit bittere 
armoede tot een veelgeprezen, 
kritisch journalist en chef buitenland 
van het Algemeen Handelsblad. 
Hij reisde tussen 1929 en 1934 als 
een van de weinigen naar de Sovjet 
Republiek om verslag te doen van de 
socialistische heilstaat en bezocht in 
1933 Palestina, om de immigratie van 
de eerste vervolgden uit Duitsland te 
bestuderen. Vanaf 1940 trok hij zich 
weinig van alle verboden voor Joden 
aan: “ik ben niet fout, zij zijn het”. Het 
werd hem fataal. Na internering in 
Kamp Amersfoort en Westerbork werd 
hij uiteindelijk vermoord in Auschwitz-
Birkenau. 

Elisabeth Oets, zangeres, doorweeft 
haar verhaal met liederen van 
Ilse Weber, gecomponeerd in 
concentratiekamp Theresienstadt. Zij 
verklanken de angst, het verlangen en 
de hoop, die ook in het dagboek van 
Philip Mechanicus zo sterk naar voren 
komen.

Tijdens de herdenking op 19 april 
zingt Elisabeth diverse liederen 
van Ilse Weber. Daarnaast leest zij 
fragmenten voor uit het dagboek 
van haar grootvader. Mi Ying Chen 
begeleidt haar daarbij op piano.

Philip Mechanicus 
Wachten op transport

Een van de optredens op 19 april wordt verzorgd door Elisabeth Oets, mezzosopraan en 
Mi Ying Chen, piano. Zij brengen drie fragmenten ten gehore uit hun voorstelling ‘Philip 
Mechanicus, wachten op transport’. Elisabeth Oets is een kleindochter van Philip Mechanicus, 
die enkele weken gevangen zat in Kamp Amersfoort voor hij naar Kamp Westerbork werd 
gestuurd. Daar schreef hij zijn dagboek In Depot.

http://www.elisabethoets.nl/index.html
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Vrijwilliger aan het woord 
Hetty van Oel

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 één van deze medewerkers aan het woord. Dit keer is dat Hetty van 
Oel, die allerlei ondersteunende administratieve werkzaamheden uitvoert 
voor Kamp Amersfoort. Hetty woont in Hoogland.  

Door: Carla Huisman

Iedere week stapt Hetty bij Kamp 
Amersfoort naar binnen om een 
dag mee te helpen. Met allerlei 
verschillende werkzaamheden. En 
dat doet ze al vanaf september 2011. 
“Mijn man, Henk Versteeg, hoorde 
bij de eerste gidsen van het kamp. 
Hij kon daar zo mooi over vertellen, 
dat maakte altijd veel indruk op 
me. Hij was begeesterd, zeg maar. 
Regelmatig ging ik met hem mee bij 
een rondleiding. Tijdens een van die 
rondleidingen, besloot ik dat ik ook 
iets voor het kamp wilde doen.’ 
Hetty begon met het uittypen van 
interviews. Er waren zo’n 100 oud 
gevangenen geïnterviewd en van al 
die interviews moesten de eerste 10 
minuten letterlijk worden uitgetypt. 
‘Sommige dingen zijn me daar zo 
van bij gebleven. Over een man die 
naast de begraafplaats woonde en 
zich verstopte in het mortuarium. Dat 
maakte zo’n indruk op me.’

Hetty werkte onder andere mee 
aan het project Kinderen van 
Toen. Een project waarbij mensen 
werden geinterviewd die tijdens 
de oorlogsjaren met het kamp te 
maken hadden, omdat ze er vlakbij 
woonden of moesten werken of 
omdat een vader of moeder in het 
kamp gevangen zat. ‘Ik heb heel wat 
van die interviews uitgetypt. Dat was 
zo interessant om te doen. Ik las en 
leerde veel.’

Wat het voor Hetty extra bijzonder maakt om regelmatig in het kamp te zijn, is 
dat mogelijk haar vader er heeft gezeten. ‘Er gingen verhalen dat hij in Kamp 
Amersfoort had gezeten, maar nooit vertelde hij daar over. Wel over Kamp 
Vught, waar we een keer met de hele familie zijn geweest. Daar vertelde hij dat 
hij uiteindelijk uit de trein is gesprongen en gevlucht. Het is een gek idee dat 
ik hier nu regelmatig kom en dat hij hier misschien ooit als gevangene heeft 
gezeten. Al hebben we tot nu toe niets over hem kunnen vinden.’

Hetty hielp ook mee met het opsporen van gegevens over oud gevangenen. 
Er lag een enorme stapel aanvragen van mensen die willen weten wat er met 
een familielid gebeurd is. ‘Als we dat kunnen achterhalen, kun je iemand zo blij 
maken. Ik herinner me een Canadese familie die op bezoek was in het kamp. 
Een familielid van hen had in het kamp gezeten. Ik ben op zoek gegaan en 
heb uiteindelijk iets gevonden over die man, zomaar. Die familie was me zo 
dankbaar.’

Hetty is ook gastvrouw en helpt bij verschillende evenementen. ‘Ik kom hier 
graag. De sfeer, het wij-gevoel is erg prettig. Ik vertel er ook graag over en heb 
al heel wat buren en vrienden hier mee naar toe genomen. Ik vind dit een heel 
bijzondere plek. Het is heel mooi om te zien hoe bezoekers binnen komen, zo 
vol aandacht. Het is goed dat deze plek hier is.’

Kamp Amersfoort heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers! 
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. En, 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.
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Waarom schrijf je me niet
post uit de vergetelheid

Waarom schrijf je me niet – Post 
uit de vergetelheid is een reizende 
tentoonstelling, die vanaf oktober 
2015 toert langs bibliotheken, 
scholen en herinneringscentra. Met 
authentieke brieven en briefkaarten 
uit getto’s en nazi-kampen vertelt 
de tentoonstelling het verhaal van 
vervolging en vernietiging in de 
aanloop naar en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De poststukken 
zijn de sporen die mensen op hun 
reis hebben nagelaten. Sommigen 
overleefden, velen niet.

De tentoonstelling gaat in op de vraag welke betekenis dit verhaal over 
communicatie, censuur, misleiding en privacy(verlies) heeft voor nu.

De gelijknamige website volgt de reis van drie hoofdpersonen – het Joodse 
meisje Wanda Verduin, de verzetsman Nico Peeters (oud-gevangene van 
Kamp Amersfoort) en de Joodse man Jules Schelvis- en hun familie vanuit hun 
woonplaats in Nederland langs kampen en getto’s. Hun geschiedenis wordt in 
korte films verteld door Karsu, Ad van Liempt en Natascha van Weezel. Op de 
website kunt u onder andere deze films bekijken. Maar vindt u ook informatie 
over diverse kampen, en andere oud gevangenen, waaronder Bertus de Raaf, 
van Kamp Amersfoort. 

De tentoonstelling was van woensdag 27 januari tot en met 28 februari 2016 
te zien in Bibliotheek Eemland in Amersfoort. Van 17 maart tot en met 16 april 
is de tentoonstelling te zien in Amstelveen. Voor de verdere agenda kunt u een 
kijkje nemen op de site: www.postuitdevergetelheid.nl

Brieff ragment van Bertus de Raaf vanuit Kamp Amersfoort 

Door: Carla Huisman
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De lezing
Opperrabbijn Binyomin Jacobs sprak 
over zijn zorg over het opkomend 
antisemitisme en andere vormen van 
discriminatie. 

Enkele fragmenten uit zijn 
lezing:
“Het antisemitisme is iets van alle 
tijden. Na de oorlog is het een 
tijd weggeweest, nu is die oorlog 
een gepasseerd station en komt 
het weer terug. Protesteren tegen 
antisemitisme en racisme gebeurt niet 
of nauwelijks, zoals onlangs te zien 
was bij een voetbalwedstrijd. Wanneer 
er een vermoeden is van huiselijk 
geweld of misbruik wordt een breed 
scala aan hulpverlening ingezet. Maar 
als er sprake is van antisemitische en 
racisme, dan wordt daar niets mee 
gedaan. 

Overdrijf ik het antisemitisme? 
Na de aanslagen in Parijs werd er 1 
minuut stilte in acht genomen. Een 
aantal kinderen gilden daar dwars 
doorheen. Ouders en leraren lieten 
dat gewoon gaan. Niemand die er iets 
over zei of ingreep. 

Het antisemitisme gaat vaak 
sluipenderwijs en dat laten we 
gebeuren. Terwijl we juist nu moeten 
investeren in opvoeding: in leraren, in 
kinderen, in ouders, in iedereen. Door 
het op zijn beloop te laten is het straks 
waarschijnlijk te laat”.

Holocaust Memorial Day

Jaarlijks, op 27 januari, wordt stilgestaan bij de bevrijding van Auschwitz door het Sovjet 
leger: De Holocaust Memorial Day. In dat kader organiseerde Kamp Amersfoort een lezing 
van Opperrabbijn Binyomin Jacobs en aansluitend rondleidingen over het binnen- en 
buitenterrein waar specifi ek aandacht werd besteed aan de Joodse geschiedenis en Joodse 
mensen die in het kamp zaten.

Door: Jan Eijsbouts en Carla Huisman

Binyomin Jacobs
Binyomin Jacobs 
(Amsterdam 1949) is 
een leidende figuur in 
Orthodox-Joods Nederland 
en voorzitter van het 
rabbinaal College voor 
Nederland. In 2012 werd 
hij officier in de orde van 
Oranje Nassau. In 2008 
is hij officieel benoemd 
tot opperrabbijn van 
het Interprovinciaal 
Opperrabbinaat van 
Nederland (IPOR).

De Rondleiding
Bij de rondleiding over het binnen- en buitenterrein van kamp Amersfoort werd 
specifiek aandacht besteed aan de Joodse geschiedenis en Joodse mensen die 
in het kamp zaten.

Jan Eijsbouts, een van de vier gidsen deze middag, vertelt: “Speciaal voor deze
rondleiding loop ik langs het Sinaï monument en het Schuilplaatsverleners-
monument. Deze monumenten hebben direct te maken met de geschiedenis 
van Joodse mensen in Kamp Amersfoort. Ik gebruik daarbij fragmenten uit het 
boek van Kees Ribbens: ‘Zullen wij nog terugkeren?’ Daarin staat onder andere: 
Van hogerhand ontketende krachten, molestatie van weerloze joden, geen enkele 
bescherming. De S.A kon onbelemmerd zijn gang gaan, terwijl ondertussen de politie 
het verkeer regelde. Een ooggetuige van een landgenoot omschreef de behandeling 
van de Joden als weerzinwekkend. Daar staat zwart op wit dat men wel degelijk wist 
wat hier gebeurde. Als 
wij toen beter hadden 
opgelet, hadden we 
misschien wel veel 
meer kunnen doen. 
Dat wil ik mensen ook 
meegeven bij een 
rondleiding.”

Het Sinaimonument op het

terrein van Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort

Binyomin Jacobs
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Agenda komende periode
9 april  Herdenking fussilade Sovjet krijgsgevangenen
 Op vrijdag 9 april om 06.30 uur worden in alle vroegte 77 kaarsjes geplaatst, voor elk slachtoffer één. 
 Na afloop wordt er bij Kamp Amersfoort ontbeten. Daarna is er een rondleiding bij Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, Leusden.
12 april  Herdenking Westerbork
19 april  Herdenking overdracht Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis
4 mei  Dodenherdenking
 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 publieks-

rondleidingen aangeboden.
 4 mei 2015, ’s middags bezoek aan de Leusderheide. De herdenking begint om 14:00 uur. 
 4 mei 2015, ’s avonds Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof.
 De Stille Tocht start om 19:00 uur bij Kamp Amersfoort. 
5 mei  Bevrijdingsdag
 De gedenkplaats en het bezoekersgebouw van Nationaal Monument Kamp Amersfoort zijn op 5 mei de 

gehele dag geopend (van 10:00 - 21:00 uur). Gedurende de dag worden gratis publieksrondleidingen 
aangeboden. 

9 mei  Herdenking Russisch ereveld
 Jaarlijkse herdenking Russisch Ereveld, Dodeweg 31, Leusden.
11 juli  Lezing HOVO

• Lezing 1 Charlotte Salomons, 10.30 11.15 uur 
• Lunch 12.30-13.30 uur
• Lezing 2 Etty Hillesum, 13.30 tot 15.30 uur 

5 november  Lezing HOVO
• Lezing 10.30 12.30 uur
• Lunch 12.30-13.30 uur
• Rondleiding in Kamp Amersfoort 13.30 tot 15.00 uur
• Nabespreking met thee en koffie 
• Tot uiterlijk 15.30 uur

Meer informatie over de herdenkingen vindt u op www.kampamersfoort.nl

Inspirerende ontmoetingen 
tijdens de publieksrondleidingen 
Nu begrijp ik het

Publieksrondleidingen zijn onvoorspelbaar, het wordt nooit routine 
en ze zijn eigenlijk altijd verrassend. Zo ook op zondag 20 september. 
Voor de publieksrondleiding is een prettig aantal belangstellenden 
aanwezig. Onder hen een oude dame met haar dochter. 

Door: Hans Walstra
(Gids bij Kamp Amersfoort)

De moeder blijkt veel te weten en praat 
nogal veel. De dochter probeert haar 
meer te laten luisteren dan te praten. 
We wandelen langs de plaquette met 
het logo van Kamp Amersfoort. Ik vertel 
over de oud gevangene Kopinsky die de 
roos met het prikkeldraad ontwierp. En 
over zijn vriend en maat Wim Cats die in 
een kort filmpje (in het kamp) praat over 
zijn trauma, zijn herinneringen en zijn 
permanente angst. 

De oude dame knikt nadenkend en er verschijnt een droevige glimlach op haar 
gezicht. Het volgende uur zwijgt ze, maar geen woord ontgaat haar.

Teruggekomen blijven we buiten staan en dan hoor ik het trieste verhaal van 
moeder én dochter, van de altijd bange man en vader die niet alleen naar buiten 
durfde en tegen bezoek zo driftig kon uitvallen. 

Herinneren, bezinnen en leren; het motto van Kamp Amersfoort. 
Na afloop van de rondleiding schreef de dame in het gastenboek:
“…Nu begrijp ik dat mijn man het zijn hele leven zo zwaar heeft gehad. Dank u wel.” 
(Mevrouw B.)



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

Johannes Christianus Korzelius, geboren op 16 oktober 1922 te  Amsterdam,   
overleden op 15 juli 2015 te Haarlem
Engelbertus (Engel) Francinus van Maaren, geboren op 24 oktober 1925 te Zuilichem,  
overleden op 13 september 2015 te Hilversum
Anton van Zanten, geboren op 10 mei 1921 te Groningen,   
overleden op 9 november 2015 te Almere
Leendert van IJmond, geboren op 27 oktober 1921 te Velsen, 
overleden op 5 december 2015 te Haarlem
Herme (Herman) Bruin, geboren op 3 juni 1922 te Rotterdam, 
overleden op 8 december 2015 te Ten Boer
Harmanus (Herman) Bartholomeus van Rixel, geboren op 25 juli 1922 te Velsen-Noord,  
overleden op 6 januari 2016 te Velsen-Noord
Arnoldus van Velzen, geboren op 27 december 1921 te Utrecht, 
overleden op 12 januari 2016 te Laren (Gld.)
Johannes Hendrikus van Meenen, geboren op 10 februari 1923, 
overleden op 3 februari 2016 te Geldermalsen 
Edmund (Mom) Peter Wellenstein, geboren op 20 december 1919 Den Haag, 
overleden op 27 februari 2016 te Den Haag

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Transport Zevenaar-Keulen

Ik ben op zoek naar, nog in leven zijnde, gevangenen of nazaten van 
gevangenen die op of omstreeks 15 februari 1944 vanuit Amersfoort vrijwel 
zeker via Zevenaar naar Keulen (Arbeitsbataillon L5, 3e compagnie in Wahn) 
op transport zijn gegaan. Mij is een verhaal ter ore gekomen, dat bij dit 
transport ook familie mocht meereizen tot Zevenaar. 

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

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 ‘Oproep’. 

Oproep

Op 3 februari 2016 overleed in Geldermalsen oud-gevangene Johannes ( Jo) Hendrikus van Meenen.
Jo van Meenen werd geboren op 10 februari 1923. 

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 zat hij gevangen in verschillende kampen, waaronder Kamp Amersfoort. 
Op verzoek van zijn kinderen werd aan Kamp Amersfoort gevraagd om tijdens zijn afscheidsbijeenkomst iets over zijn 
ervaringen te zeggen alsmede over het kamp in zijn geheel. 

Onno Doorn, gids bij Kamp Amersfoort, was aanwezig bij de afscheidsbijeenkomst om een woordje te doen. 
Het heeft het gezin van Meenen en de familie bijzonder goed gedaan dat er namens alle betrokkenen van Kamp 
Amersfoort woorden van herinnering en hoop werden gesproken.
In de jaren na de oorlog ontving Jo van Meenen voor al zijn verzetswerk en ontberingen het Verzetsherdenkingskruis.

De laatste groet Door: Onno Doorn


