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Hier treft u het 28ste nummer van het informatie-bulletin van Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort. Dit nummer is wat later uitgekomen dan u
gewend bent. Excuses hiervoor. Er is veel gebeurd. Dit heeft vooral te maken
met voor Kamp Amersfoort belangrijks nieuw. Wij hebben in januari 2009 met
eigen ogen kunnen vaststellen dat er belangrijke bronnen nu te benutten zijn
voor onderzoek naar de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Het betreft archivalia die sinds 1955 ondergebracht zijn bij International Tracing Service (ITS),
een initiatief van het internationale Rode Kruis en elf landen in – aanvankelijk
alleen – West-Europa die bezet waren of anderszins hebben deelgenomen aan
de Tweede Wereldoorlog. Het archief is in Bad Arolsen, bij Kassel, zo’n 400
km van midden-Nederland, zijn bijna alle stukken (dus archivalia) in de eigen
archieven gescand en op persoon en locatie (lees werk- of concentratiekamp)
toegankelijk gemaakt via door IBM ontwikkelde software om deze database
met meer dan 50 miljoen gescande bijlagen toegankelijk te maken.
Meer bewaard
Lang is gedacht en
verteld dat de administratie van Kamp
Amersfoort – het ging
vooral om de personenregistratie – verloren was gegaan. Dit
werd aangegeven door
getuigen uit die tijd.
Het is goed mogelijk
dat er delen van de
administratie door de
Duitsers zijn vernietigd
of meegenomen vlak
voordat op 19 april
1945 de aankondiging
kwam dat het kamp
de volgende dag zou worden overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis.
Het lijkt er inmiddels op dat de hoofdmoot van de administratie uit de tweede
periode van het kamp, dus vanaf mei 1943 mede is overgedragen aan het
Rode Kruis.
Meer onderzoek mogelijk
Groot nieuws was ook de enorme verruiming van mogelijkheden zelf onderzoek te doen naar de lotgevallen van mensen die gevangen waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Dit kan omdat alle papieren bronnen over deze mensen
die in beheer zijn bij de ITS gescand zijn en via een database-systeem op de
computer te raadplegen zijn voor onderzoek. Nu is ook bekend over hoeveel
gevangenen in Kamp Amersfoort er gegevens zijn, meer dan 27.600, voornamelijk uit de tweede periode van het kamp, dus de laatste twee jaren van de
oorlog. Dit betekent dat er nu persoonlijke gegevens te vinden zijn van meer
dan 3,5 keer zoveel gevangenen dan ons bekend was.
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Met enige regelmaat zullen medewerkers van Kamp
Amersfoort, vaak samen met andere onderzoekers enige dagen in Bad Arolsen verblijven om in
de bestanden naspeuringen te doen. Uitwisseling
van gegevens met collega-organisaties staat hierbij
voorop.
Nieuwe vondsten lijken een rode draad te vormen
Ook 64 jaar na dato zijn er nieuwe inzichten te verkrijgen rond de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt het
thema van dit voorjaar. Veel duidt erop. Het bekend
worden van zoveel meer gegevens over gevangenen
uit Kamp Amersfoort en de uitbreiding van onderzoekmogelijkheden in Bad Arolsen. Het vinden van
en zoeken naar gegevens over de 865 Sovjetsoldaten
die in Amersfoort/Leusden begraven zijn opdat hun
verwanten geïnformeerd worden, dat Remco Reiding
al deed en nu in snel tempo verder wil brengen. Het sporenonderzoek naar de industriestad

Auschwitz waarvan beeldend kunstenaar en fotograaf Hans Citroen en architect Barbara Starzynska,
beide op bijzondere wijze onderling verschillend met
Auschwitz verbonden, verslag zullen doen op de
Kamp Amersfoortlezing. Het geldt ook de vele schenkingen en gegevens uit privé-archieven die Kamp
Amersfoort nu toekomen en al eerder toekwamen, zij
dragen alle bij aan het vormen van mogelijk nieuwe
perspectieven op betekenis, plaats en werking van
Kamp Amersfoort. Het letterlijke sporenonderzoek
naar wat er precies aan verandering in het landschap
gebeurd is op een groot terrein. Op aanwijzing van
oud/gevangenen zijn wellicht nog stoffelijke resten te
vinden. De huidige onderzoeksmethodieken, in het
bijzonder met grondradar, bieden bijzondere mogelijkheden.
De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door Caspar Kroes, Willem van
Kempen en Gert Stein

Beleid
In het vorige nummer beloofde ik u meer zicht te
geven op het beleid voor de komende jaren. Dit is in
grote lijnen inmiddels vastgesteld door het bestuur,
het wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Mede
om deze reden beperk ik me tot de hoofdlijnen. Het
beleid bouwt voort op wat in vele jaren tot stand is
gebracht onder de bezielende leiding van mijn voorganger. Inhoudelijk hebben de hoofdpunten betrekking tot de al vaststaande doelstellingen herinneren,
bezinnen en leren. Deze drie begrippen passen bij
aandacht voor verleden, heden en toekomst. Tot
deze drie ‘tijden’ verhoudt zich elk monument van
herinnering dat van blijvende inhoudelijke betekenis wil zijn.
Herdenken
Het herdenken van wat in het verleden gebeurde is
blijvende maatstaf voor onze gedenkplaats. Wat hier
gebeurd is mag niet vergeten worden. Het persoonlijke
aspect van het herdenken krijgt in toenemende mate
gezelschap van het historische aspect van de organisatie van de verschrikkingen. Kamp Amersfoort was deel
van een in de moderne wereld tot perfectie tot stand
gebracht systeem van straf-, werk- en uiteindelijk ook
vernietigingskampen dat naadloos paste in de fabrieksmatig opgezette industriële organisatie systematiek
zoals deze in de eerste helft van de twintigste eeuw tot
stand was gekomen. In combinatie met een geperverteerde machtsuitoefening en een militaire organisatievorm was het een schrikbarend effectief systeem.
Bezinnen
Het bezinnen komt het sterkst tot uitdrukking op het
moment dat mensen Kamp Amersfoort bezoeken,
zelfstandig of deelnemen aan een rondleiding, als
men met elkaar in gesprek komt een kleine tentoon2

stelling of een ﬁlm ziet. En gebeurt er niet altijd iets
met je als je langs de gedenksteen loopt de bocht
van de schietbaan om gaat en naar de Stenen Man
loopt? Bij het bezinnen zullen ook meer lezingen en
andere bijeenkomsten, zoals openbare interviews
geprogrammeerd worden.
Leren
Bij het aspect leren zijn de belangrijkste doelgroepen
de groepen die het nu ook zijn: jonge mensen vanaf
ongeveer tien jaar tot de leeftijd van studenten, dus
een jaar of 23 en uniformdragers. Mensen die zich
inspannen voor rechtshandhaving, voor vrede en veiligheid. De integrale geschiedenis van de locatie Kamp
Amersfoort en omgeving wordt voor deze doelgroep
ingezet. Zie elders in dit nummer.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd bestaat al het
succesvolle kofferproject. Dit jaar worden door vrijwilligers tien extra koffers gemaakt omdat dankzij onder
meer de samenwerking met de provinciale organisatie Kunst Centraal in Utrecht meer geworven wordt
onder basisscholen. Een nieuw product komt in april
uit. Dat is een door Marije Visser samengestelde
informatiegids voor kinderen vanaf tien jaar, ook te
benutten in het onderwijs (groepen 7 en 8, en de
eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs). De
gids is te koop voor een Uro, een speciale bon voor
cultuureducatieproducten mogelijk gemaakt door de
provincie Utrecht. De gids is voor bezoekers op de
herdenking van 19 april en op 4 en 5 mei gratis verkrijgbaar.
Voor jongeren in het vervolgonderwijs zijn er digitaal projecten beschikbaar. De documentaire over
Kamp Amersfoort, Getuigenissen van Overlevenden
gemaakt door Pia Media wordt is ook met het oog
op gebruik door scholen voor voortgezet onderwijs
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ontwikkeld. Aan nieuwe projecten wordt gewerkt in
samenwerking met Kunst Centraal, Scholen in de
Kunst en Landschap Erfgoed Utrecht.
Iedereen welkom
Voor alle activiteiten en faciliteiten van Kamp
Amersfoort geldt uiteraard dat iedereen bijzonder
welkom is. Zou er een doelgroep bestaan aan wie wij
niets te melden hebben? Mensen leren en communiceren vanaf begin tot het einde van hun levens. Er is in
de Europese gemeenschap een kleine tien jaar terug
het programma ‘Een leven lang leren’ (Life long learning) opgezet. Het programma is deels wel en deels
niet van de grond gekomen. Doel was en is vooral
vitaliteit te brengen in de Europese gemeenschap
als zich ontwikkelende samenleving, in economisch,

sociaal, wetenschappelijk, cultureel opzicht. Ook voor
betekenisgeving van de eigen geschiedenis voor nu
en in de toekomst geldt het motto, of eigenlijk de
opdracht van het leven lang leren ook. De uitbreiding
van het terrein betekent ook dat de informatiedragers
op het buitenterrein zullen worden vermeerderd. Voor
een zelfdoe-rondleiding is dan meer aanleiding. In de
bouwplannen van de KLPD en Utrechtse politie op
het voormalige kampterrein zal men rekening houden
met de oorspronkelijke contouren van het kamp. In
de oorlog was het kampterrein veel groter dan wij
doorgaans laten zien. Er was een gebied van enkele
vierkante kilometers omheind met prikkeldraad. Ook
dit willen we in het kader van de zelfdoerondleidingen
beter zichtbaar maken. Een belangrijke wens is de
toegankelijkheid voor ﬁetsers te verbeteren.

Integrale geschiedenis
Educatie voor uniformdragers
Kamp Amersfoort is om meerdere redenen een interessante plek om stil te staan bij vrede en veiligheid
en rechtshandhaving. Behalve de centrale ligging
in het land heeft de driehoek Amersfoort-UtrechtWageningen twee karakteristieken gemeen. Het geldt
een geestelijke, ook te omschrijven als ﬁlosoﬁsche/
theologische of theoretische component enerzijds
en een praktische, ook te beschrijven als concrete
component anderzijds. Die component kent twee
aspecten.
Eerste aspect: Beschouwelijk
Voor de beschouwelijke kant geldt dat nergens elders
in Nederland er zoveel ‘hoofdkantoren’ van levensbeschouwelijke richtingen te vinden zijn die vooral
voortkomen uit de christelijke traditie. Zij hebben hier
hun domicilie gevonden. Het geldt voor katholieke
kerkgemeenschappen in Utrecht, protestants christelijke in onder meer Amersfoort , maar het geldt ook
voor de humanisten in Utrecht en de antroposofen in
Zeist. In Leusden is op enkele steenworpen afstand
van Kamp Amersfoort is de Internationale School
voor Wijsbegeerte gevestigd. Ook in een oorlog geboren, in dit geval 1916.
Tweede aspect: Praktisch
De praktische kant is in eerste aanleg vooral een
fysieke, want nergens elders in Nederland zijn zoveel
sporen in het landschap te vinden die met oorlog
te maken hebben. Het begon uiteraard met de
Romeinen, die de Rijn als de Limes bestempelden
en talloze legerkampen bouwden, maar vooral in
de Nieuwste Tijd, pakweg vanaf 1800, is hier ongelofelijk veel bij elkaar gekomen. Een legercompag-

nie van Napoleon bouwde hier de piramide van
Austerlitz. Een ongekende militaire infra-structuur
werd hier gebouwd. Twee Hollandse waterlinies
werden hier opgeworpen. Het oudste – nu net niet
meer in gebruik zijnde – militaire vliegveld ter wereld
werd hier aangelegd. Het Belgenmonument op de
Amersfoortse Berg hebben we te danken aan de
vele kampen voor Belgische vluchtelingen die in de
Eerste Wereldoorlog rond Amersfoort, en eigenlijk
rond de gehele Veluwe werden gebruikt. Na aﬂoop
van de Eerste Wereldoorlog mocht de Duitse keizer
in Doorn wonen. De grootste slag bij de verdediging
van Nederland in mei 1940 werd tussen Rhenen en
Wageningen geleverd. Amersfoort was de centrale
garnizoenstad van Nederland, met uitgebreide voorzieningen voor militairen die de bezetter graag zal
hebben overgenomen. In dit licht is de vestiging in
Amersfoort van het Polizeiliches Durchgangslager te
zien. De Utrechtse heuvelrug bleek ook na de oorlog
geschikt als oefenterrein. De cavalerie gebruikte het
terrein al vanaf de 19e eeuw en eigenlijk al eerder.
Het Cavaleriemuseum in de Prins Bernhardkazerne,
in gebruik als leger- en oefenplaats getuigt hiervan. In
de zomer van 2009 verschijnt een tweede, herziene
uitgave van het prachtige boek Geheim Landschap
(nu dus uitverkocht), waarin zowel in de vorm van
een schrijf- als een beeldverslag een inventarisatie is
gemaakt van vele militaire en oorlogssporen in het
landschap.
Derde aspect: Reﬂectiezone van Nederland
In de driehoek Amersfoort/Utrecht/Wageningen
komen op een opmerkelijke manier werelden samen.
Ofschoon we klein zijn wil de stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort een bijzondere spil (dus
3
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niet spin) tussen de hierboven beschreven werelden
zijn. Onze organisatie heeft een rol voor die van de
beschouwing en die van de praktijk. Een verbinding
met de raadgevende adviesbureaus die gevestigd zijn
in de regio, in het bijzonder in Amersfoort bestaat al
met buurman DHV, die in faciliterende zin belangrijk is.

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort orienteert zich op zijn rol in de toekomst. Het bestaande,
het zijnde en het toekomstige vormen een vaste
grondslag voor haar bestaan.
Maurits Nibbering

Aanwinsten, schenkingen en gegevens
De stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
heeft in de afgelopen veel en bijzondere nieuwe aanwinsten uit de oorlog verworven. Over een aantal aanwinsten zal later iets worden gepubliceerd in het bulletin, op
de website en wellicht ook via andere kanalen. Met deze
aanwinsten wordt nu gewerkt, teksten worden overgetypt en daarmee doorzoekbaar gemaakt, objecten worden onderzocht. Bij de objecten wordt ook de geschiedenis van het object zo precies mogelijk opgetekend.

Over een collectie van aanwinsten van Nellie Benders
bericht Nico Ragetli in dit nummer. Over andere
aanwinsten berichten wij in volgende nummers en
via de website uitvoeriger. Hier volstaat een globale
opsomming.
Dagboeken
Het gaat onder meer om dagboeken, een zeer omvangrijke van een schooldirecteur uit Amersfoort(ruim
3600 pagina’s), van begin van de oorlog tot en met
het einde. Hij was een ware kroniekschrijver, omdat
bijna elke dag in wel twee pagina’s schoonschrift aan
de orde kwam. Vele gebeurtenissen in Amersfoort
werden uit en te na besproken.
Het is bijzonder interessant materiaal.
Een andere indringende reeks van dagboeken en ander
materiaal kwam ons toe. Het betreft de aantekeningen
van een jonge vrouw die allerlei huishoudelijke diensten
verleende voor de particuliere Montessorikostschool
van mevrouw Loots aan de Kapelweg en gaandeweg
de oorlog daar steeds meer kon doen. Bijzonder is dat
mevrouw Loots vanaf 1942 aan zeven Joodse kinderen les gaf. De kinderen hebben allen ongeschonden
de oorlog doorstaan. Bijzonder voor Kamp Amersfoort
is dat dit schooltje aan de Kapelweg gedreven werd,
dus pal aan de meest gebruikte route die de gevangenen liepen van het station naar het kamp en vice versa.
De heer J. Bloemhof memoreerde het bestaan van dit

4

schooltje al in zijn standaardwerk over Amersfoort in
de Tweede Wereldoorlog. Het ego-document geeft hier
een bijzondere dimensie aan.
Kamppost
Een verzameling ’kamppost’ van een oud-gevangene,
die een lange tocht door meerdere gevangenissen
en contentratiekampen doormaakte. Hij verzamelde
brieven en kaarten van gevangenen met enveloppes
en postzegels uit voornamelijk concentratiekampen in
Duitsland , en tekende nauwkeurig de regels waaraan
dergelijke post moest voldoen. Met groot geduld en
grote precisie legde hij zijn interessante verzameling
aan.
Alle papieren bronnen,zoals dagboeken en brieven
worden nu door vrijwillige medewerkers overgetypt
en gescand opdat zij digitaal toegankelijk zijn voor
onderzoek. Dit betekent niet direct publicatie op het
internet. In overleg met verwanten en gerelateerd
aan historisch onderzoek zullen de bronnen benut
worden.
Bijna teveel om op te noemen
We verkregen vele andere materialen, zoals persoonsbewijzen en distributiestamkaarten, een knijpkat, diverse verzamelingen brieven en portrettekeningen van gevangenen, gebruiksvoorwerpen zoals een
broodplankje. In dit bestek bijna teveel om op te noemen. In een volgend nummer gaan we er nader op
in. De objecten zullen in bescheiden vorm wisselend
ten toon gesteld worden waarbij het concrete verhaal
rond de objecten en verteld wordt in een bijschrift.
Zo mogelijk zal dit ook gebeuren via video bij het
object. De waarde is groot van een directe persoonlijke getuigenis over een object en/of een verhaal. Zij
heeft blijvende betekenis als mede-bewijs dat het echt
gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog.
Op voornoemde aanwinsten gaan we met afbeeldingen in een volgend nummer uitgebreider in.
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Aanwinsten met afbeeldingen
Boekje Herinneringen aan het PDA 1944-45
De afbeelding geeft een deel van een geschreven alfabettekst weer.
Het schriftje met harde kaft bevat tachtig dichtbeschreven vellen.
Deels zijn het teksten op rijm waarin de lotgevallen van van iemand
die in juli 1944 via het politiebureau het Haagse Veer te Rotterdam
Op het schutblad staat vermeld W.J. Ree en het nummer 3008. In
Bad Arolsen is bij het ITS nagegaan of er meer gegevens te vinden
zijn. W.J. Ree was in juli 1944 opgepakt en via het Haagse Veer in
Kamp Amersfoort terecht gekomen. In Bad Arolsen werd informatie
gevonden over de heer Ree. Hij bleek later in de zomer in Duitsland
tewerkgesteld te zijn. Hij is dus waarschijnlijk niet de samensteller
van het boekje.

5
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Typemachine
Mevrouw Wil van Pinxteren – Van Spellen gaf aan
de stichting een bijzondere typemachine. Zij ontving
de machine van haar vader, de heer Van Spellen,
werkzaam was als boekhouder en administrateur.
Op de dag na de overdracht van het kamp aan het
Nederlandse Rode Kruis, dus aan mevrouw Van
Overeem, vroeg zij aan hem de kampadministratie
over te nemen. Dat heeft hij gedaan tot in de zomer
van 1945. Na aﬂoop heeft hij de machine mee
naar huis genomen. Hij heeft jarenlang de machine
gebruikt om er in de avonduren de administratie van
zijn eigen klanten op te doen. Loes van Overeem
kende hem omdat hij in dezelfde straat woonde,
namelijk de Lombokstraat.

Internetzuil
In de ontvangstruimte van het bezoekerscentrum
van Kamp Amersfoort staat sinds december 2008
een zuil met aansluiting op internet, een geschenk
van de Rabobank uit Bussum. Voor bezoekers is het
nu mogelijk on-line informatie te vinden over Kamp
Amersfoort en collega-instellingen.

6
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Vrijwilligers doen nu meer
Zonder de vrijwillige inzet van vele onbetaalde medewerkers is het werk van Kamp Amersfoort niet denkbaar. Vooral het educatieprogramma wordt door hen
vormgegeven en uitgevoerd. De meeste rondleiders
zijn medewerkers van Het Gilde. De meeste groepen
die zij bedienen zijn kinderen en jongeren uit het
onderwijs, vanaf groep 7 tot PABO-studenten. Zij
begeleiden ook groepen volwassenen. Een aantal gidsen is actief in het verzorgen van rondleidingen voor
uniformdragers in opleiding/training. Deze gidsen zijn
zelf als zodanig in functie of in functie geweest.
De derde categorie van vrijwilligers overlapt deels de
eerdere twee groepen. Zij zijn actief in wat je kunt
aangeven als algemene en speciﬁeke diensten. Het
gaat dan om veel zaken, Hier volgt een opsomming:

1
2
3
4
5
6
7

gastvrouw-heerschap doordeweeks en in het
weekend,
het onderzoek doen naar en publiceren over
onderbelichte aspecten inzake Kamp Amersfoort,
het registreren en onderzoeken van nieuw ingebrachte collecties,
het ordenen van nieuwe en bestaande gegevens
over oud/gevangenen,
het bijhouden van de website die ook als collectief
geheugen voor Kamp Amersfoort dient,
het bijspringen in zaken met betrekking tot gebouwen en terreinen,
het aanwezig zijn namens Kamp Amersfoort bij
herdenkingen elders in Nederland, met name
welke in relatie staan tot Kamp Amersfoort.

Oproepen:
•

•

•

Wie heeft Maurits Polak gekend? Hij werkte onder
meer als standwerker op de maandagmarkt op
het Amstelveld in Amsterdam. Hij verkocht onder
meer scheermesjes onder de merknaam Jan Plank.
In de zomer van 1941 werd hij opgepakt omdat
hij kritische opmerkingen maakte over de NSB,
waarschijnlijk werd hij als communist beschouwd.
Aanvankelijk was hij gevangen in Kamp Schoorl.
Vanaf augustus tot het eind van 1941 was hij in
Amersfoort. Bekend is dat hij in de zomer van 1942
in Bernburg is vermoord.
Wie heeft informatie over Ru Pas, of Ru te Pas. Kan
ook Ruud of Rudolf zijn. In de zomer of het najaar
van 1942 was hij gevangen in Kamp Amersfoort.
Hessel Prinssen ontsnapte op 30 december 1944
uit Kamp Amersfoort. Zijn vriend Cor Witteveen
lukte dat niet. Hij kreeg enkele weken verzwaarde
gevangenschap in de bunkercel. Op dezelfde dag
lukte het ook een andere gevangene te ontsnappen.

Weet iemand of er een verband was tussen deze
ontsnappingen en het urenlange appel op 1 januari
toen iedereen urenlang in de sneeuw moest staan
en liggen en velen na slaag afgevoerd moesten worden naar de ziekenbarak?

Heeft u informatie? Wilt u ook een oproep plaatsen?
Help anderen en uw stichting aan gegevens. Reageer!
Geef daarbij duidelijk het nummer aan van de oproep
waarop u reageert.
Redactie Informatiebulletin,
St. Nat. Mon. Kamp Amersfoort,
Loes van Overeemlaan 19,
3832 RZ Leusden.
Tel.: 033-4613129 (graag in ochtend)
Fax: 033-4615695
E-mail: info@kampamersfoort.nl
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IN DUITSE GEVANGENSCHAP 1944-45
(deel 2) SS Sonderlager HINZERT
18/19 Augustus tot 15/16 September 1944
Verslag van oud-gevangene Peter van Toor
(schuilnaam P.A.Versluis)
In de avond van 18 Augustus 1944 vertrekt een transport gevangenen vanuit Kamp Amersfoort. De trein
rijdt eerst richting Utrecht. Ik zie dit door de ramen
aan de posities van de Grote Beer en de Poolster. Van
Utrecht gaat het door naar Arnhem en vandaar in de
vroege morgen naar Keulen. Op korte afstand voor
station Zevenaar vang ik een glimp op van mijn vader
en twee zussen. Ze waren er in geslaagd om fruit voor
mij af te geven.
In de trein is er een gesprek met een Hollandse
SS-er, volgens zijn zeggen een zoon van een arts uit

Groningen. Ik verwijt hem zijn landverraad. Hij verdedigt zijn houding door te wijzen op het dreigende
Bolsjewisme. Hij vertelt me ook dat het dit transport
meezit ten aanzien van de bestemming, het zou verderop nog beroerder zijn. Doelde hij op Natzweiler?
De reis over dit gedeelte was comfortabel in normale
wagons.
Te Keulen worden de Häftlinge overgebracht naar
beestenwagens. De omstandigheden waaronder dit
vervoer plaatsvond zijn bekend, verstikkend heet in
deze Augustusmaand. Het transport gaat nu richting
Trier, via Koblenz en het Moezeldal. De trein stopt

vaak en de rit duurt lang.
De hiervoor genoemde SS-er tapt water uit stationskranen en brengt dat naar de mensen in de wagens.
Hij doet dat enkele keren en de laatste maal mist hij
daardoor bijna de trein.
Het is donker wanneer we Trier binnenrijden. Dan
gaat het verder met een andere trein vanuit het
Moezeldal de Hunsrück in. Bij het uitstappen is het
nacht.
Nu wordt het menens. Zwaar bewapende SS met
honden begeleidt ons naar de bestemming. Dit blijkt
SS-Sonderlager Hinzert, gelegen in de buurt van
Hermeskeil. Ineens doemt de poort voor ons op. Met
grote Gothische letters staat er ARBEIT MACHT FREI.
Deze woorden staan in m’n geheugen gegrift.

De gevangenen gaan direct door naar de badgelegenheid. Even ﬂitst me de gedachte aan een gaskamer
door het hoofd maar het is uitsluitend om het ontluizen te doen. Door een Poolse gevangene word ik
kaalgeschoren. Dan wordt de kleding uitgereikt. Jas
en broek met de kentekenen voor politiek gevangene
(rode bal op de rug, een rode driehoek rechts en het
nummer van Hinzert: 176, de naden van de broek
rood geverfd. Te kleine klompen, heel vervelend.
Daarna is de gang naar de barakken. We slapen op
de houten vloer.
De volgende morgen worden we naar buiten gedreven voor het appel. Dat is minder erg dan in
Amersfoort, het duurt korter. Ik kan het aantal
Häftlinge niet schatten. Naast de groep Hollanders
bevinden zich Luxemburgers, Russen, Fransen en
Belgen in het kamp. De Luxemburgers maakten naar
ik hoorde deel uit van ‘Het witte leger’, zoiets als de
Franse Maquis. Het waren sterke , betrekkelijk korte
mannen, zeer kameraadschappelijk in de omgang.
Heel beroerd is het dat er niet gewoon gelopen mag
worden maar dat dit alleen in draf (Laufschritt) is toegestaan. Overal loert de SS vanuit de barrakken op
overtreding van dat verbod. Het eten geschiedt in een
kraakzindelijke barak met naast het portret van de
Führer de spreuk: “JEDEM LAUSE DEN TOD”. De kom
gloeiend hete soep moet snel worden leeggedronken
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want na enkele minuten klinkt het “abhauen”. Dat
snelle eten is een nachtmerrie. Ik heb mensen gezien
die een deel in de kom moesten laten.
De latrine bevindt zich in een duistere barak. Russen
schuilden er een moment. Ze hadden suiker bij zich,
overgehouden van een lading die ze moesten lossen op het station. In
onze barak lag Piet
Roggeveen die vreselijk hoestte. Deze
jongeman, afkomstig uit Utrecht had in
zijn jasje wat tabak.
Dat wist ik toevallig. Ik holde ermee
naar de Russen en
ruilde het tegen suiker. Toen een gorgeldrank gemaakt en
het bekwam de zieke
goed. Deze Piet kon
goed tekenen en toen
de SS dat te weten
kwam werd hij uit de
groep genomen om
diverse portretten te
maken. Ik heb hem
niet meer teruggezien.
Het verhaal van de ruil: ‘tabak tegen suiker’ kreeg een
vervolg. Henk Scholten, alias Schurﬁe was mogelijk bij het transport opgenomen als ‘A-SOZIALES
ELEMENT’ (beroepsmisdadiger). Hij was in de latrine
aanwezig geweest toen ik daar met de Russen onderhandelde. En opeens stond hij voor me in de barak.
“De arme Russen aﬂeggen en hier de goeie jongen
spelen!!” beet hij me toe. Ik kon hem zo gauw niet
uitleggen hoe de vork in de steel zat en verwachtte
al een eerste klap. Ik was niet van plan om dat lijdzaam te ondergaan. Maar op dat moment sprong een
SS-er door een open raam de barak binnen en joeg

ons met stokslagen naar buiten. De appelplaats was
‘dreckig’en we moesten ‘schnell saubermachen’. Het
betrof dan een enkel strootje. Toen we terug waren
kwam Schurﬁe naar me toe en bood zijn verontschuldigingen aan. Hij had tijdens het ‘saubermachen’ de
ware toedracht vernomen. Sindsdien vormden we bij
gelegenheid een span.

Regelmatig werden er mannen aangewezen om voor
een ‘Lange Jan’ gespannen de poort uit te gaan. Dit
overkwam mij ook. Het regende. Het trekken van de
kar viel wel mee. Met zes tot acht man twee aan twee
aan de boom met een bevoorrechte gevangene bij de
rem ging het heuvel op heuvel af. Na ongeveer een
uur waren we bij een strook grond die ontbost werd.
De stobben zaten nog in de grond. Ons werk bestond
uit het losmaken van de wortelstronken en die vervolgens op de wagen tillen. In de morgen een en in de
middag een.. Ook moesten we boomstammen sjouwen. De sterke Luxemburgers vingen de last op wanneer die op mij als zijnde
de langste teveel drukte.
Al gravend en hakkend bij
de stobben kwam de rook
van een vuurtje overwaaien. De SS pofte aardappels. Wanneer ze merkten
dat er iemand niet hard
genoeg bezig was sprongen ze op ons af en sloegen toe. Het plaatsen van
de stobben op de wagen
was zeer zwaar werk. In
het kamp terug was het
bevel aﬂaden en op een
stapel zetten. Ook dat was
moeilijk. Tenslotte moesten alle strootjes worden
9
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opgeraapt en o wee wanneer de SS er nog eentje
vond. Tot slot werd er naar de barak teruggehold. Van
het eten op zo’n dag is me niets bijgebleven, mogelijk
ging er een gamel met soep mee en werd die tijdens
een korte onderbreking uitgedeeld.
Het kamp ligt op een hoog punt van de Hunsrück.
Bij bewolkt weer is het dan ijzig koud maar bij
mooi weer lekker warm. In deze maand Augustus/
September 1944 komen vaak vluchten Amerikaanse
bommenwerpers over. Prachtig tekenen zich de formaties Flying Fortresses en Liberators af tegen de
zachtblauwe lucht.

Dan worden we naar we naar de schuilloopgraven
gejaagd. Vlak naast de loopgraaf staan de rijpe tomaten te glimmen in de zon. Een Fransman grijpt er
eentje wanneer hij de loopgraaf inspringt. Direct is
de SS present en hij wordt afgevoerd. Later wordt
bekend dat hij drie dagen opgesloten is geweest in
een volmaakt donkere cel. De SS had er schik om. Ze
zeggen: ‘Er hat die Birne aufgefressen’, een woord-
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speling Birne=Peertje, in de betekenis van gloeilamp,
die wrang overkomt.
Het is beroerd in het kamp. Van het eten kan ik me
alleen herinneren dat het weinig was en te heet (voor
zover het soep betrof). Ik denk dat ik in dit kamp geen
winter had overleefd. Maar toch is Amersfoort me als
erger bijgebleven. Hier was alles precies geregeld, in
Amersfoort was er meer willekeur.
Het kamp ligt niet ver van de Siegfried Linie en de
Amerikanen proberen door te stoten bij Saarbrücken.
Het kanongebulder is dagelijks te horen en lijkt dichterbij te komen. Op 15 September wordt Hinzert
ontruimd. We worden allen kaalgeknipt met over
de schedel banen geschoren in twee richtingen. Als
allerlaatste moet ik dat ondergaan. We gaan de weg
terug naar Trier. Vandaar weer in beestenwagens
naar het Oosten, bestemming Fliegerhorst Finthen
een tien kilometer westelijk van Mainz. De plaats was
toen nog niet getroffen door een bombardement en ik
herinner me het silhouet van de prachtige oude stad.
De tien kilometer werden te voet afgelegd met SS als
begeleiding.
Finthen was een satellietkamp van Hinzert en in het
voorjaar van 1945 werd het naar verluidt bij het grote
kamp Buchenwald ingedeeld.
Het kamp Hinzert blijkt enkele dagen na de ontruiming
opnieuw gevuld te zijn met een transport. Volgens De
Vries van het NIOD zou er op 18 September 1944
een transport van 3OO man vanuit Amersfoort naar
Hinzert vertrokken zijn. Wij als gevangenen hadden
bij het vertrek de indruk dat de ontruiming kwam
door een dreigende doorbraak van de Amerikanen.
Deze ging toen niet door, zoals bekend.
Waarheen de andere nationaliteiten vanuit Hinzert
zijn heengebracht weet ik niet. De groep die op 16
September 1944 te Finthen aankwam bestond voor
zover mij nog bekend uit Nederlanders en een enkele
Belg.
P.van Toor
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Publieksonderzoek Kamp Amersfoort
Dat kinderen zien dat geschiedenis niet iets van
vroeger is, maar dat het nog leeft en dat het nog
mensen raakt. En dat ze begrip hebben voor mensen die er nog door geraakt worden. (Omschrijving
van de doelstelling van het bezoek door een
geschiedenisleraar)
Verslag publieksonderzoek, Marion van Dragt
Na vijf maanden interviews afnemen, enquêtes
uitdelen en het verwerken van deze gegevens in
de computer, heb ik op 11 december 2008 met
trots de resultaten van mijn publieksonderzoek
gepresenteerd op het Nationaal Monument Kamp
Amersfoort. Ik was zeer blij met de grote opkomst
van gidsen en medewerkers en met de reacties en
kritische noten die zij na de presentatie gaven. De
volledige presentatie is te bekijken op onze website.
Omdat er nog nooit eerder een publieksonderzoek
gedaan is bij Kamp Amersfoort, heb ik het onderzoek breed opgezet. Ik heb geprobeerd in kaart
te brengen wat de kenmerken (leeftijd, herkomst,
opleidingsniveau, culturele achtergrond), de doelen
en verwachtingen van het publiek zijn en hoe zij hun
bezoek ervaren hebben. Daarnaast heb ik gevraagd
wat de bezoekers zouden willen veranderen aan de
huidige gedenkplaats.
Mijn publieksonderzoek bestaat uit twee delen. Een
kwalitatief gedeelte waarvoor ik grotendeels willekeurig mensen heb benaderd om te interviewen.
Wel heb ik speciﬁek begeleiders van groepen en oud
gevangenen gevraagd of zij mee wilden werken.
Uiteindelijk heb ik 24 interviews gedaan met onder
andere twee oud gevangenen, meerdere nabestaanden van oud gevangenen, een geschiedenisleraar,
geestelijk begeleider uit Beukbergen (waar uniformdragers een tweedaags programma volgen over
(on-)macht met als onderdeel een bezoek aan Kamp
Amersfoort), een politieagente in opleiding, PABO
studenten en een grootvader met kleindochter. Toen
na enkele interviews naar voren kwam dat een
aantal geïnterviewden een actualiteitsslag en/ of een
barak zou willen zien, ben ik later doelbewust naar
de mening hieromtrent gaan vragen. Er bleken duidelijke voorstanders maar ook felle tegenstanders te
zijn voor deze toevoegingen. Deze interviews waren
op zichzelf zeer interessant maar dienden tevens ter
indicatie voor het opstellen van de enquête.
De enquête bestond grotendeels uit meerkeuzevragen. Zij waren echter altijd voorzien met een extra
antwoord ‘Anders, namelijk;’ zodat de bezoeker die
zich niet in de gegeven antwoorden herkende, de
vraag wel kon beantwoorden. Met de enquête heb
ik geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te ondervragen en bevindingen uit de interviews te toetsen.

Van elk gezelschap dat een bezoek bracht aan het
herinneringscentrum heb ik één persoon benaderd
om een enquête in te vullen en bij grote groepen
heb ik ongeveer een derde van de bezoekers een
vragenlijst gegeven. Ik heb zeer weinig negatieve
reacties gekregen. Desalniettemin heb ik een kortere
versie gemaakt voor scholieren/ studenten en uniformdragers, omdat een aantal vragen niet van toepassing waren op deze georganiseerde bezoeken.
Begin november had ik 356 enquêtes verzameld.
Uiteindelijk hebben 231 mannen en 125 vrouwen
een vragenlijst ingevuld. Dit verschil zit voornamelijk in de scheve man-vrouwverhouding onder de
geënquêteerde uniformdragers (105 mannen en
22 vrouwen). Naast een analyse per publieksgroep
(waaronder uniformdragers, scholieren/studenten,
nabestaanden en oud gevangenen en ‘overig’), heb
ik ook een aantal conclusie kunnen trekken uit de
356 enquêtes als geheel. Hier wil ik dan ook mee
beginnen.
De jongste geënquêteerde is 12 jaar en de oudste
is 89 jaar. Deze meneer van 89 jaar is tevens de
enige oud gevangene die een vragenlijst schriftelijk
heeft ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerden ligt op 33 jaar. Dit komt door het grote
aantal uniformdragers. Bijna 40% van de geënquêteerden gaat 2-5 keer per jaar naar musea of
gedenkplaatsen, iets meer dan 10% geeft aan nooit
naar musea of gedenkplaatsen te gaan. De mensen
gaan het liefst naar oorlogs-/verzets-/legermusea.
Bijna de helft van de geënquêteerden geeft aan wel
eens in het Anne Frank Huis te zijn geweest en 140
van de 356 mensen geeft aan een bezoek te hebben
gebracht aan Kamp Westerbork. Kamp Vught en de
Hollandsche Schouwburg zijn door beduidend minder mensen bezocht.
Een paar opvallende uitkomsten van mijn onderzoek: 80% Van de geënquêteerden geven aan
voor het eerst een bezoek te brengen aan Kamp
Amersfoort, 80% geeft aan iets geleerd te hebben en
90% geeft aan dat het bezoek aan hun verwachtingen voldeed. Na verder onderzoek blijkt echter dat
er geen verband is tussen het wel of niet voldoen
aan verwachtingen en het doel van het bezoek en
ook niet tussen het aangeven wel of niet iets nieuws
geleerd te hebben. Acht van de dertig mensen die
aangeven dat het bezoek niet aan hun verwachtingen voldeed, geven aan dat zij het goed zouden
vinden als een barak zou worden herbouwd.
Als doel van het bezoek geeft 54% van de mensen
aan te komen voor de beleving, 43 % voor informatieverschafﬁng en 12% om te herdenken. Dit is
samen meer dan 100%, wat te verklaren is doordat
het een vraag is waar meerdere antwoorden gege11
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ven konden worden. Op de vraag wat de meeste
indruk heeft gemaakt, antwoordt men ‘het geheel,
feit dat dit heeft kunnen gebeuren’ en de Stenen
man/de schietbaan. Het gebouw, de tentoongestelde
objecten, de rondleiding en de documentaire worden allen beoordeeld met een 7,5 of hoger. Hierbij is
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
documentaires. Klantvriendelijkheid van de medewerkers krijgt gemiddeld een 8,8. Zoals u merkt, zijn
deze cijfers vrij hoog. Ik vind het dan ook moeilijk
om hier grote conclusies aan te verbinden. Kamp
Amersfoort is een beladen plek en er zijn maar
weinig mensen die onvoldoendes hebben gegeven.
Bij de verschillende publieksgroepen verschillen de
cijfers enigszins, maar steeds komen de klantvriendelijkheid en de rondleiding als hoogst gewaardeerd
naar voren. Op een enquête stond wel drie keer
benadrukt hoe hartelijk de persoon in kwestie ontvangen is en vele uniformdragers en scholieren hebben er extra bijgeschreven dat zij de rondleiding zeer
interessant vonden. Ik denk dan ook dat het menselijke contact de kracht van Kamp Amersfoort is.
Ook onder nabestaanden komt 70% voor het
eerst, hierbij wordt het informatiebulletin en eerder
bezoek van vrienden en familie als goede informatiebron gegeven. Van de 104 mensen die niet in
georganiseerd groepsverband met school/ studie of
Krijgsmacht een bezoek hebben gebracht aan Kamp
Amersfoort en geen oud gevangenen of nabestaanden zijn, komt naast een grote groep uit de regio,
22% van de mensen uit Zuid-Holland en daarna de
meeste mensen uit Gelderland. Het lijkt er op dat uit
de uithoeken van Nederland relatief weinig mensen
een bezoek aan Kamp Amersfoort brengen. 50%
Van de geënquêteerden die niet met hun studie of
via Beukbergen komen, komt niet rechtstreeks van
huis. De meeste van deze mensen komen van een
logeer- of vakantieadres of hadden een afspraak in
de omgeving.
Op de vraag wat mensen zouden willen toevoegen
worden veel antwoorden gegeven waar iets mee
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gedaan kan worden, zoals de hoogste vitrineplaat
iets lager, verbodsuitingen weghalen en iets kunnen
achterlaten. Er worden ook antwoorden gegeven
die Kamp Amersfoort zelf ook graag verbeterd zien,
maar niet 1,2,3 verbeteren kan, zoals aparte documentaire ruimte, meer objecten, meer foto’s, volledige namenlijsten, getalsmatig meer duidelijkheid over
de hoeveelheid gevangenen en de bewegwijzering
verbeteren vanaf de weg en naar de parkeerplaats.
Tot slot schrijft bijna 10% dat zij toch het liefst een
barak hadden willen zien. Dit blijft een discutabel
punt.
Desalniettemin geeft een groot gedeelte van deze
10 % aan het bezoek zonder barak als zeer indrukwekkend te ervaren.
Voor een vervolgonderzoek is het denk ik interessant om in de lente rond de herdenkingen een
nieuw onderzoek naar het publiek te doen. In deze
periode komen veel bezoekers, onder meer veel
basisschoolleerlingen en oud gevangenen. Dit zijn
publieksgroepen die niet en nauwelijks aan bod zijn
gekomen bij mijn onderzoek. Wel denk ik dat het
voor beide publieksgroepen goed is om mondeling
vragen te stellen in plaats van enquêtes af te nemen.
De belangrijkste vraag is; sluit het aanbod aan bij
hun behoeftes? Ik zou zo’n onderzoek doen in een
week waar veel basisscholen komen en waar al
ontmoetingsmomenten zijn gefaciliteerd voor oud
gevangenen. Op deze manier hoef je niet dagen te
wachten tot enkele mensen binnen komen lopen.
Ook kan ik mij voorstellen dat oud gevangenen het
ﬁjn vinden als er nog een keer goed geluisterd wordt
naar hun wensen voor de toekomst van deze plek.
Hierbij wil ik iedereen nogmaals bedanken die op
één of andere manier heeft bijgedragen aan mijn
onderzoek. Het was een ontzettend leerzame periode op vele vlakken en de moeite waard om elke
dag voor uit Rotterdam te komen.
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Publieksrondleidingen 2009 met gidsen
van ‘t Gilde Amersfoort
In de maanden april tot en met September worden
bij de gedenkplaats van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort weer rondleidingen met gidsen voor het
publiek gehouden. Inschrijving vooraf is niet nodig.
De organisatie wordt verzorgd in samenwerking met
’t Gilde Amersfoort.
De rondleidingen duren ongeveer anderhalf uur. Na
aﬂoop is er gelegenheid om documentaires te bekijken. De rondleidingen gaan altijd door, ongeacht de
weersomstandigheden.

De kosten per persoon bedrag € 3,-. Kinderen tot en
met 12 jaar € 1,50. De opbrengst komt ten goede
aan het werk op de gedenkplaats.
Data en tijdstippen:
Donderdag 15 april om 14.00 uur
Zondag 24 mei om 14.00 uur
Donderdag 18 juni om 19.00 uur
Zondag 26 juli om 14.00 uur
Donderdag 27 augustus om 19.00 uur
Zondag 27 september om 14.00 uur

Voorbereidingsbijeenkomst voor PABOstudenten in verband met de educatieve reis
naar Ravensbrück april/mei 2009

Opperabbijn Jacobs spreekt de zestig studenten uit het gehele land toe.
13
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Brieven Nelly Benders
De gevangenen in het Kamp Amersfoort trachtten, buiten de door de kampleiding gecensureerde
briefwisseling om, op velerlei wijze contact te krijgen
met familieleden of kameraden buiten het kamp.
Doelstelling daarbij was het geven van uiteraard nietgecensureerde levenstekens van de gevangene zelf of
zijn lotgenoten, de gang van zaken in het kamp, en
ook het vragen om bepaalde informatie en/of toezending van levensmiddelen, tabakswaren e.d.
Omgekeerd trachtten ook familieleden en naastbetrokkenen contact te krijgen met gevangenen binnen
het kamp.
Veelvuldig werd daarbij – in beide richtingen- gebruik
gemaakt van goedwillende Duitsers, maar ook van
burgers die voor het leveren of ophalen van goederen
toegang tot het kamp kregen, zoals boer Van Reemst.

omdat het ‘lopende schrift’ van die tijd voor de huidige lezer enige problemen zal geven. De brieven zijn
daarom overgetypt, waarbij de toenmalige spelling
en ook schrijffouten gehandhaafd zijn. Waar gerede
twijfel bestaat omtrent de juiste overname van een
geschreven woord is die in de tekst gevolgd door
(?), en waar een heel woord of een aantal woorden
geheel onleesbaar zijn is in de tekst …………………..
ingevoegd.
Een aantal brieven is van een exacte datum voorzien.
Ook van ongedateerde brieven kon veelal het tijdsbestek waarin zij geschreven zijn worden herleid uit de
tekst, of zelfs precies worden vastgesteld. Een brief
die bijvoorbeeld als datum noemt: Sinterklaasavond,
kan in het kader van deze brievenserie niet anders zijn
geschreven dan op 5 december 1944.

Mevrouw Nelly Benders uit Hout-Blerick (bij Venlo)
De brieven bevatten naast meer huiselijke informawas een van degenen die met veel inzet en volhartie ook feiten die de lezer een beter beeld van het
ding gedurende langere tijd een illegale contactlijn
kampleven zal geven, en zijn daarmee
onderhield met een groep Limburgse gevangenen,
een welkome aanvulling op
die onderling een hechte groep vormden. Ook R.K.
hetgeen reeds bekend is.
geestelijken maakten daarvan deel uit. Ettelijke malen
Zo wordt ook duidelijk, dat
heeft mevrouw Nelly, voorzien van pakjes en brieer gevangenen konden worven, de reis van Venlo naar Amersfoort gemaakt.
den vrijgekocht; althans, er
Brieven die zij van deze groep ontving,
werd getracht geldmiddelen
or
heeft zij bewaard. Vele zijn afkomte mobiliseren om Graad
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Uit de brieven komt het beeld naar voren van
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april 1944 werd vrijgelaeen
groep
Limburgers die weliswaar in onzekerheid
n
n
on
ei
ten. Maar ook anderen
leven,
maar
mede door hun onderlinge verbondenkan ngen
a
gev
hebben haar geschreven,
heid elkaar steunen en bemoedigen. Een enkeling
waaronder de ‘goede’ Duitser Josef
bezet een sleutelpositie; de voedselsituatie lijkt voor
Stenger, via wiens bemiddeling talloze pakketjes en
hen niet al te precair, zeker ook door de inhoud van
brieven in het kamp terechtkwamen.
de pakketjes die hen met regelmaat bereikten.
Vele personen die in de brieven genoemd worden,
komen ook voor in het boek ‘Ondergedoken in het
Uit diverse bronnen is bekend, dat er regelmaConcentratiekamp, priesterleven in het P.D.A.’ van
tig berichten en pakketjes op clandestiene wijze
pater Jos. Govaert, dat in 1949 is verschenen.
het kamp in- en uit gingen. De thans beschreven
Limburg-connection heeft daarin een rol gespeeld.
De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Ongetwijfeld hebben ook andere groepen en indiheeft onlangs deze brieven van mevrouw Nelly
viduen incidentele of meer gestructureerde illegale
Benders mogen ontvangen, en is haar daarvoor zeer
buitenkampse contacten onderhouden, met weer
erkentelijk.
andere moedige helpers. Een volledig beeld van die
contacten zal echter, alleen al gezien het tijdsverloop
De brieven zijn veelal met de hand geschreven, een
tussen toen en nu, niet meer te reconstrueren zijn.
enkele met de pen (die van Josef Stenger) maar de
Des te waardevoller is daarom hetgeen nu beschikmeesten met potlood. De tand des tijds heeft daarbij
baar is gekomen, waardoor – door haar onbedoeldeen enkel woord uitgewist. Niettemin is het merenook de persoon van Nelly Benders als onbaatzuchtige
deel van de tekst redelijk leesbaar gebleven. Toch leek
en moedige helpster wordt belicht.
het toegankelijk maken van de inhoud der brieven
Nico Ragetli
door middel van kopiëren geen goede optie, ook al
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Bezoek van staatssecretaris Jet Bussemaker

15

Informatiebulletin Nationaal Monument Kamp Amersfoort, maart 2009, nr 28

Systematiek Auschwitz onderwerp lezing Kamp Amersfoort

Onderzoek naar ‘vergeten plekken’.
Auschwitz is een van de meest herinnerde plekken
ter wereld. Hier vond het ultieme kwaad plaats het
fabrieksmatig doden van mensen niet op grond van
niets anders dan hun achtergrond in racistische zin.

IG-Farben. De (semi?)permanente inzet van dwangarbeid van in de ogen van de Nazi’s minderwaardige
mensen zou een van de sleutels van het succes voor
de fabriek worden.

Het vernietigingskamp Auschwitz functioneerde ook
als tijdelijk onderdeel van een moderne industriestad,
als kolonie gebouwd op een gunstige locatie aan een
bevaarbare rivier en aan spoorwegen in het deel van
de wereld dat weleens het midden van het nieuwe
Duitse Rijk zou worden. De grote chemische fabriek
kwam af tijdens de oorlog en maakte ook productie,
mede dankzij de inzet van de gevangenen; Buna en
Monowitz waren de namen van de locaties waar
gevangenen werkten. Birkenau is ook zo’n plek. Hier
werden mensen ook vermoord. Waar waren al deze
plekken precies, wat is er nu nog van te zien? Hoe
hing de organisatie van de plekken samen met die
van het geheel? Kortom, hoe zat het geheel in elkaar.

De massale industrieel georganiseerde moord op
Joden, Sinti en Roma en ook Polen en anderen,
was in deze visie een tijdelijke situatie. De hiertoe
gebouwde 'faciliteiten' konden benut worden voor de
Duitse industrie. Bijzonder niet eerder getoond beeldmateriaal, zoals bouwtekeningen van het enorme
complex en foto’s tijdens de bouw ondersteunen de
voordracht. Ook komt aan de orde de wijze waarop
na de oorlog in en buiten Polen Auschwitz als eerste blijvend fundament en symbool van het ultieme
kwaad uit de Tweede Wereldoorlog vorm zou krijgen.

Hans Citroen, beeldend kunstenaar en fotograaf, kleinzoon van een man die concentratiekamp Auschwitz
overleefde, ontmoette Barbara Starzynska, architect,
geboren en getogen in Oswiecim, zoals Auschwitz
eigenlijk heet in Polen. Samen onderzoeken zij de
systematiek van Auschwitz, waarbij gevangenen niet
alleen werden vermoord maar ook werden ingezet
in nieuw opgezette chemische industrie. Van de inzet
van arbeid van mensen die als minderwaardig gezien
werden ging men uit bij de planning van de Duitse
industriële economie. Ook op langere termijn. In deze
systematiek was voorzien in permanente slavenarbeid van zgn minderwaardigen bij de moderne planning van steden,zoals bij Auschwitz.
Het begrip Auschwitz is het ultieme en blijvende
symbool geworden voor de efﬁciënte fabrieksmatig
georganiseerde massamoord op in de eerste plaats
Joden en in de tweede plaats andere mensen die in
Nazi-Duitsland als minderwaardig werden gezien.
Deze moord gebeurde daar, zoals die ook gebeurde
in kampen als Belzec, Treblinka en Sobibor die speciaal en uitsluitend als moordmachine waren georganiseerd. Na de moorden werden deze kampen
opgeruimd. Dat gold niet voor Auschwitz, want dat
kamp was van meet af aan een onderdeel van een
planmatig georganiseerd nieuw grootschalig industrieel complex dat tot in de jaren 1990 in vol bedrijf
zou zijn.
De voordracht van Citroen en Starzynska gaat over de
koloniaal geplande industriestad Auschwitz waarbij
de concentratiekampvoorzieningen te beschouwen
zijn als integraal en dus (semi?)permanent onderdeel
van de grootschalig opgezette chemische fabriek van
16

De wijze waarop het integrale karakter van de industriestad juist niet
werd en wordt weergegeven (het chemische complex werd na de oorlog juist aangeprezen door
Polen als een eigen geweldige fabirek, de grootste in
Oost-Europa) en de wijzewaarop er nu meer wordt
omgegaan in Oswiecim zelf en door vele anderen. De
lezing/presentatie staat in een breder verband van wat
te betitelen is als ' nieuwe inzichten' die in de studie
naar concentratie- en andersoortige kampen (die
overigens alle tot een samenhangende systematiek
behoorden) welke men nu wil verwerven.
In Nederland wordt ook nieuw onderzoek ondernomen naar beide aspecten, dus de na-oorlogse omgang
met de omstreden plekken die nu herinneringscentra
zijn en naar het kampensysteem dat op dezelfde
Duitse leest geschoeid was als in Duitsland zelf en
dus ook in het bezette Polen. Ook in Amersfoort was
sprake van integrale samenhang van de inzet van
goedkope dwangarbeid in de reguliere economie.
Na aﬂoop van de presentatie zal een reﬂecterend
gesprek plaatsvinden, historica Alice van Diepen,
directeur van het archief Eemland, tevens bestuurslid van de stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, waarbij vergelijkingen getrokken worden met de Nederlandse situatie. De bezetter wilde
Nederland Naziﬁceren. Was de integratie van de
kampensystematiek met de Duitse oorlogseconomie
in Nederland ook gepland?
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Natzweilerherdenking bij de Stenen Man,
7 november 2008
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Dela Doe Goed Dag, 14 november 2008
Vijftig vrijwilligers van Dela maken Kamp Amersfoort winterklaar
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" IN MEMORIAM "
Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:

De heer Nicolaas van de Pol, geboren te Amersfoort op 8 april 1923, overleden te Bilthoven op 13 januari

2009
De heer Pieter Jacobus van Hekken, geboren te Kruiningen op 21 juni 1919, overleden te Middelburg op 25

januari 2009
De heer Cornelis Brandsma, geboren te Leerdam op 28 juli 1923, overleden te Leerdam op 27 januari 2009
De heer J.W.M. Rademaker, voorheen burgemeester van Leusden, overleden te Baarn op 25 februari 2009

op 85 jarige leeftijd
De heer ds W.E. den Hertog

Aan de familie is condoleance betuigd. Ook vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

Het bestuur.
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PROGRAMMA
HERDENKING KAMP AMERSFOORT
1945 * 19 APRIL * 2009
Vanaf 13.00 uur ontvangst bezoekers.
Vanaf 13.40 speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Vanaf 13.50 zingt het Amersfoorts Mannenkoor (AMK).
14.00 uur

Aanvang plechtigheid.

Welkomstwoord.
Aansluitend zingen allen onder begeleiding van de Marinierskapel der Koninklijke Marine het 1e en 6e couplet
van het Wilhelmus. Hierbij worden op de gedenkplaats de Nederlandse en de Rode Kruisvlag gehesen.
Toespraak oud-gevangene Kamp Amersfoort.
Vocale bijdrage door het koor.
Toespraak door de heer Remco Reiding, journalist en correspondent te Moskou over onderzoek naar de
Sovjet-soldaten begraven te Leusden.
Muzikaal intermezzo kapel.
Gedicht, voorgedragen door winnaar ‘Dichter bij 4 mei’ 2009.
Vocale bijdrage door het koor.
Inleiding tot het houden van twee minuten gedachtenisstilte.
‘Taptoe infanterie’ verzorgd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Luiden van appèlklok door de heer F. van der Berg jr.
Hoornsignaal aanvang stilte.
Hoornsignaal einde stilte.
Inleiding tot het deﬁlé langs het beeld van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort "Gevangene voor het
vuurpeloton" (De Stenen Man), van beeldhouwer F. Sieger, op de voormalige schietbaan / fusilladeplaats.
Het koor begeleidt de aanvang van het deﬁlé met zang.
Aansluitend speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine tot de stoet gepasseerd is.
Kranslegging bij het monument: als eerste door 2 oud-gevangenen, gevolgd door alle genodigden en andere
belangstellenden. Om opstoppingen op de beperkte ruimte te voorkomen wordt daarbij niet op elkaar
gewacht.
Na aﬂoop is er een informele ontmoeting met kofﬁe / thee in het bedrijfsrestaurant van de nabijgelegen
gebouwen van de DHV-groep (niet in de hal bij hoofdingang).
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de centrale hal van de gebouwen van het DHV-concern!

Lezing
16.30 uur

Herdenkingslezing Kamp Amersfoort in de centrale hal van DHV

Lezing en presentatie door beeldend kunstenaar/fotograaf Hans Citroen en architect Barbara Starzynska over
‘De samenhang van concentratiekamp Auschwitz met de grootste chemische fabriek van Europa’.
Historica Alice van Diepen, directeur van archief Eemland, reageert op de presentatie of – op gepaste andere
schaal – van een vergelijkbare samenhang in de Amersfoortse situatie sprake kon zijn.
De lezing is vrij toegankelijk.
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