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Vlak voordat kinderen bloemen leggen bij het monument voor de krijgsgevangen 
Sovjetsoldaten op ‘Overwinningsdag’, zaterdag 9 mei 2009.

Locatieonderzoek van Kamp Amersfoort is actueel, deze luchtfoto van de RAF uit 
december 1943 en andere bronnen leveren vele nieuwe inzichten op.
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GEVANGEN
Als de dag van gisteren

Zie je morgen
Het warme bloed
De koude levens
De grote tranen

Als klein en stil verdriet
Ver in jou weggestopt
Valt de regen elke dag

Je bent nog steeds
Gevangen

In het web van gedachten
In de zee van herinneringen

In het verleden
Ben je nooit echt vrijgelaten

Marjella Bronkhorst – Carolus Clusius College, Zwolle

Het 29ste nummer van ons blad is voor een belang-
rijk deel gewijd aan het verleden; getuigenissen van 
oud-gevangenen, archief- en ander onderzoek naar 
lotgevallen van familieleden die al dan niet de oorlog 
overleefd hebben. Behalve dat behelst het speurwerk de 
onderzoekingen naar de op het Russisch Ereveld begra-
ven Sovjetsoldaten, het verwerken van nog niet eerder 
verworven archiefmateriaal en de research naar wat er 
op en om de terreinen van Kamp Amersfoort gebeurd 
is. De luchtfoto uit 1943 op de voorkant van het blad 
benadrukt dat. In dit nummer ook aandacht voor de her-
denkingen, vandaar de andere foto van de vier kinderen 
ook op de voorkant.

Voor dit nummer was veel meer kopij dan geplaatst 
kon worden. Dit geldt voor oproepen die een meer 
uitgebreide toelichting vergen. Zie hiervoor het herfst-
nummer. Schijn bedriegt dat dit nummer vooral aan 
het verleden is gewijd. Dit nummer is een pleidooi 
om bestaand onderzoek een steviger basis te geven 
en nieuw onderzoek mogelijk te maken. De behoefte 
hieraan blijkt groot. De oorlog gaat in 2010 misschien 
wel met pensioen, maar dat betekent nog niet dat deze 

afgeschreven is. Misschien heeft de oorlog juist wel wat 
meer verzorging nodig, zo opperde iemand onlangs in 
een interessant gesprek over de toekomst van de oor-
log. Het verschijnen van dit nummer markeert het begin 
van een wervingscampagne, onder meer voor giften en 
fondsen voor dit doel. Na de zomer ontvangt u hierover 
meer informatie.
In dit nummer worden vier lezingen aangekondigd 
die vanaf oktober in het bezoekerscentrum van Kamp 
Amersfoort zullen plaatsvinden. 

Maurits Nibbering

Beste lezer en lezeres,

In het kader van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd 
Dichter bij 4 mei sprak Marjella Bronkhorst haar 
winnende gedicht uit tijdens de herdenking. Zij was 
één van de vier winnaars die op de herdenkingen 
in Amsterdam, Westerbork, Vught en Amersfoort 
hun gedicht voordroegen. Marjella droeg haar 
gedicht voor tijdens de herdenking op 19 april in 
Kamp Amersfoort en op 4 mei bij het monument 
Jannetjesdal op de Leusderheide waar vele verzets-
strijders werden gefusilleerd.
De jaarlijkse wedstrijd wordt georganiseerd door 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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De aanleiding om veel aandacht te geven aan het verleden 
ligt juist in actuele ontwikkelingen. Veel archiefmateriaal en 
andere bronnen zijn enorm veel gemakkelijker toegankelijk 
voor onderzoek, dankzij de digitalisering van het materiaal.  
Dit geldt voor voormalige kamparchieven, maar bijvoor-
beeld ook voor luchtfoto’s, krantenarchieven, persoonlijke 
archieven die niet eerder gekopieerd, of beter gescand 
waren en nu dus digitaal toegankelijk worden gemaakt. 

Nabestaanden
Gegevens uit al die archieven en bronnen kunnen op 
een eenvoudiger wijze aan elkaar gekoppeld worden 
dan eerder mogelijk was. Dit betekent dat er wellicht veel 
meer informatie over personen kan worden gevonden; 
nabestaanden meer te weten komen en bezittingen van 
hen na tientallen jaren alsnog kunnen worden terugge-
ven. Hoe belangrijk dat is bleek wel weer uit de recente 
berichtgeving (begin juli 2009) dat persoonlijke bezittin-
gen van in onlangs gevonden massagraven van mannen 
die in het Srebrenica-drama vermoord zijn, om ‘hygiëni-
sche redenen’ vernietigd zijn. Dit leidde tot groot protest.

Overgeleverde verhalen
Door de eenvoudige toegankelijkheid van oorspronkelijke 
documenten is ook het staven van de persoonlijk overge-
leverde verhalen met de documenten veel nauwkeuriger 
mogelijk. Voor een onderzoekend journalist is dat zo’n 
beetje de eerste opdracht: klopt het verhaal met de feiten. 
De personenadministratie van Kamp Amersfoort (periode 
mei 1943 - mei 1945), zoals die nu digitaal toegankelijk is 
lijkt redelijk overeen te komen met de schattingen uit die 
tijd (meer dan 29.000 personen). 
De mogelijkheden om precies te werk te kunnen gaan 
zullen alleen maar toenemen. Ook op dit terrein zal 
er dankzij de digitalisering van informatie een verdere 
verspreiding, noem het democratisering, van informatie 
zijn. Al zoekend op het internet of in de gedigitaliseerde 
bestanden van archieven en bibliotheken is zo’n over-
stelpende hoeveelheid informatie bij elkaar te vinden, 
dat het soms moeilijk zal zijn al die informatiestromen 
zo goed mogelijk te gebruiken.

Nauwgezet en verantwoord onderzoek
Het was altijd van enorm belang historische informatie 
zo goed mogelijk te verwerken. Dat betekent dus werken 
met kennis van zaken, gewetensvol en met een scheiding 
van hoofd- en bijzaken. Om meerdere kanten van de 
zaak te kunnen belichten dienen deze met journalistieke 
openheid en met kritische blik te worden bekeken. Zowel 
naar het oorspronkelijke materiaal, dat wat anderen 
erover schreven en naar de eigen bevindingen. Als het 
om de oorlog gaat hebben velen dat al gedaan. Toch is 
het opmerkelijk dat om de zoveel jaar de aard van het 
onderzoek, de waarden en normen van waaruit dat wordt 
gedaan en gepubliceerd, zich wijzigt. Dit heeft bijvoor-
beeld te maken met ‘hoe lang iets geleden is.’

Niet alleen afstand in tijd is belangrijk, maar ook hoezeer 
men leed, op welke leeftijd en in welk land die oorlog 
zich afspeelde. De wereld van verschil in de beleving 
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (dat neutraal 
was in de Eerste Wereldoorlog) en in de omringende 
landen, bleek zeer bepalend voor de wijze van geschied-
schrijving in deze landen. Ook de historici van jongere 
generaties die reageren op het onderzoek van de oudere 
generaties spelen een rol.

Verschuivingen in geschiedenisbeelden
Een aardige impressie, niet meer en niet minder, geeft 
de dit voorjaar verschenen bundel Dynamiek van de 
Herinnering (redactie Van Vree en Van der Laarse) aan. 
De eerste Nederlandse gedenkplaats van doden in de 
Tweede Wereldoorlog werd ingericht op de Grebbeberg, 
waar ruim vierhonderd Nederlandse militairen - die er in 
mei 1940 sneuvelden - werden begraven. Een dergelijke 
oorlogsbegraafplaats was er niet op Nederlands grond-
gebied. Bij de inrichting is men – heel praktisch – te rade 
gegaan bij de mensen die voorhanden waren en onder-
vinding hadden opgedaan met de aanleg van dergelijk 
begraafplaatsen. Dat waren dus de Duitsers.
Toen in 1947 in opdracht van de Amerikanen van con-
centratiekamp Bergen-Belsen een gedenkplaats moest 
worden gemaakt, werd eveneens gebruikt gemaakt 
van de kennis van Duitse landschapsarchitecten. Deze 
waren voor de oorlog al betrokken bij het inrichten van 
historische gedenkplaatsen voor de Nazi’s... Het is bijna 
onvoorstelbaar in onze ogen, maar het is gebeurd.

Internationale aspecten
Het was al bekend, maar in de bundel Dynamiek van 
de herinnering blijkt sterk hoezeer voor vele landen de 
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog voor wat 
betreft het gedeelte dat niet met de directe krijgsverrichtin-
gen te maken heeft vooral ‘nationale’ geschiedschrijving 
is. Er is opmerkelijk weinig Nederlandstalig onderzoek 
beschikbaar in andere talen. Voorbeeld: op een internati-
onaal historisch congres in Rotterdam dit voorjaar over de 
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog vroegen 
twee buitenlandse hoogleraren, historici, zich af waarom 
Rotterdam een stad met zoveel moderne architectuur is. 
Men wist dus niets van het bombardement van 14 mei 
1940 (en men had dus ook niet de moeite genomen 
even een tekstje in een willekeurig Engelstalig reisgidsje te 
lezen). Het geeft wel aan hoezeer de als ‘eigen’ beleefde 
geschiedenis vaak bepalend is voor het algemene beeld 
ervan. Ook de Nederlandse standaardwerken zijn niet 
vertaald. Maar het geldt ook voor onze website, voor 
voorlichtingsmateriaal etc.
Er is tegelijk veel belangstelling voor, gezien de vragen 
van scholen uit de VS, Canada, Spanje en andere landen 
die de afgelopen maanden Kamp Amersfoort bereikten. 
Voor enkele vertaalprojecten is dus alle aanleiding. Een 
goed voorbeeld is de internationale website van Dachau, 

Actuele ontwikkelingen leiden tot aandacht 
voor het verleden
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Na de begroeting door directeur Maurits Nibbering 
sprak de voorzitter van de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort ir. Martin van Hoogevest 
om 14.00 uur zijn welkomstrede uit. Rode draad 
waren de thema’s herinneren, leren en bezinnen, 
ook bij de herdenkingslezing later op de dag. 
Opmerkelijk is dat de belangstelling van de jeugd 
toeneemt voor oorlog in het kader van vrede en vei-
ligheid nu, dus ook voor de oorlog die hier toen was. 
Voor Kamp Amersfoort houdt dat meer samenwer-
king met basisscholen in. Aanpassing van werkwijze 
is belangrijk: “Organisaties als de onze zullen steeds 
nauwer moeten samenwerken en mogen kunnen 
rekenen op een overheid met een heldere visie en 
duidelijk beleid. En dat alles omdat de lessen die hier 
geleerd zijn, niet vergeten zullen worden.” Aldus de 
heer Van Hoogevest. 

Ook blijft er nog veel te doen op het gebied van de 
geschiedenis van het kamp. Er komt steeds meer 
informatie beschikbaar, archieven worden steeds 

toegankelijker. Hoewel dat geen wezenlijk ander 
beeld oplevert van wat in de oorlog gebeurd is, helpt 
het wel om dat beeld completer te maken. De erva-
ringen van relatief onbekende mensen zijn daarin 
zeer waardevol. Kenmerkende details van hun ver-
halen geven vaak goede aanknopingspunten voor 
bezinning nu. Het maakt het mogelijk voor mensen 
nu zich voor te stellen hoe het voor mensen toen 
was - wat zou dit voor  mensen nu, voor ons kunnen 
betekenen, wat zouden onze rol en verantwoorde-
lijkheid daarin moeten zijn? 

De aanwezigen zongen het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus, daarna kreeg oud-gevangene, de 
heer Jaap van Mesdag, het woord. Aan de heer Van 
Mesdag was gevraagd zo precies mogelijk enkele 
herinneringen op te halen aan het kamp.

(KK)

Herdenking overdracht van Kamp Amersfoort 
aan het Nederlandse Rode Kruis
19 april 2009 welkomstrede ir. Martin van Hoogevest

waarvan de kerninformatie in 37 talen toegankelijk is. 
Dit komt ongeveer overeen met het aantal taalgebieden 
waaruit gevangenen in Dachau afkomstig waren.

Samenvattend
Het is van belang de nieuwe mogelijkheden van onder-
zoek goed en verantwoord te benutten. Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort heeft, voor wat betreft de 
relatie met de eigen geschiedenis, een coördinerende 
rol, voor wat betreft de naspeuring van zoveel mogelijk 
gegevens over mensen die hier gevangen waren. Ook 
wat er voor- en na die tijd met hen gebeurde, is van 
belang. In eerste aanleg is deze informatie er – binnen 
de regels van de privacywetgeving (!) – voor deze men-

sen en hun nabestaanden zelf. In tweede aanleg is deze 
informatie er voor zusterinstellingen die vergelijkbaar 
onderzoek doen. In de derde plaats is deze informatie 
te benutten voor de precisering van de eigen geschied-
schrijving van Kamp Amersfoort. Resultaten ervan 
zullen wederom binnen de regelgeving van de privacy-
wetgeving, benut worden voor educatieve doeleinden. 
Aan deze taak zal Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort zich het meest blijven wijden.

(MN)

Dhr. M. van Hoogevest, voorzitter SNMKA Marinierskapel
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Na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 en de capi-
tulatie een paar dagen later kwamen al zijn vrienden tot 
verzet. Jaap van Mesdag zag de bezetter doden, roven 
en onze samenleving steeds verder domineren, en wist 
wat hem te doen stond. Nadat hij enige tijd met anderen 
sabotage had gepleegd besefte hij dat hij daarvoor onvol-
doende talent had. Na overleg met gelijkgezinde vrienden 
kwam hij tot een besluit: hij werd Engelandvaarder. 

Kano
In de vroege ochtend van 31 augustus 1942 gingen hij 
en zijn vriend Ernst Willem Sillem in een vouwkano de 
zee op vanaf het Zeeuwse  Goeree-Overflakkee op weg 
naar Engeland. Van Mesdag was dol op muziek en nam 
zijn trompet mee. Tegen de ochtendschemering, wegens 
de slechte zeegang pas na zo’n 20 km, begon het flink 
te regenen. De golven bleken voor de kano te hoog. De 
kano maakte water, Toen er aan de horizon schimmen 
van schepen opdoemden, besloot het tweetal een SOS-
signaal te sturen, Van Mesdag blies op zijn trompet. Na 
geruime tijd draaide een van de schepen bij. Het bleek 
een Duits patrouilleschip te zijn, waarvan de beman-
ning hen oppikte en arresteerde. De kano verdween 
met trompet en al in de golven. Aan wal in Rotterdam 
werden ze opgehaald door de Sicherheitsdienst en op 
1 september 1942 opgesloten in het bureau van het 
Haagsche Veer. Na drie weken in deze gevangenis, 
waaronder enkele dagen in een donkere cel, en het 
Bureau Rivierpolitie werden de twee vrienden op 17 
september 1942 met ongeveer tachtig anderen naar 
Kamp Amersfoort gebracht.

Amersfoort
In het kamp viel Van Mesdag het eerst het ingevallen 
gezicht van zijn buurjongen op. ‘Dat kan leuk worden 
hier’, dacht hij. Nadat ze al hun kleding en persoonlijke 
spullen in de Häftlingsbekleidungskammer hadden moe-
ten afgeven moesten de mannen douchen. Vervolgens 
werden ze kaalgeschoren. Net als alle gevangenen in 
Kamp Amersfoort kregen ze een versleten, afgedankt 
legeruniform aangereikt.
Van Mesdag had geluk, vindt hij nog steeds. Hij werd in 
de Bekleidungskammer aan het werk gezet. ‘Het was een 
goed commando’, zegt hij daarover. ‘Je was binnen en had 
een dak boven je hoofd. Het was oktober en al vrij koud, 
vergeleken bij de anderen had ik het best.’ Van Mesdag 
zag kans een buitenmodel jasje te ‘organiseren’. Het zag 
er door de nettere stof wat beter uit, iets voornamer. Niet 
dat dat er iets toe deed, maar hij voelde zich daardoor wat 
beter. Toen hij na drie weken twee onderhemden wist te 
‘organiseren’ was het echter over en uit. Een medegevan-
gene uit zijn barak, nota bene nog wel een Goereeër en 
iemand van de Oranjewacht, zag de hemden onder zijn 
kleding en gaf Van Mesdag aan bij de Mof. Die gaf bevel 
het bovengoed uit te doen: ‘Ausziehen!’ 

Strozakkencommando
‘Ik ben niet geslagen,’ zegt Van Mesdag, ‘maar werd wel 
uit het commando gegooid, wat heel droevig was. Zo 
kwam ik in het concentratiekamp zogezegd op straat 
te staan. Ik wist een pakje sigaretten te organiseren en 
ging daarmee naar de kampoudste Jan Hurkmans, een 
Geus, een reuze blaaskaak, maar geen smeerlap, geen 
slechte jongen’. ‘Jan’, zei Van Mesdag, ‘wij zijn twee 
Engelandvaarders en proberen door deze hel heen te 
komen. Ik heb gehoord dat er wat plaatsen over zijn in 
het strozakkencommando. Kun je wat voor ons doen?’ 
Toen Van Mesdag hem het pakje sigaretten had gegeven 
noteerde Hurkmans achter in zijn boekje hun twee num-
mers 1081-1082. De volgende dag hoorden de twee 
vrienden hun twee namen afroepen voor het strozak-
kencommando. ‘Weer een goed commando’, dacht Van 
Mesdag, ‘weer een dak boven ons hoofd’. 

‘Eigenlijk was het een soort van paradijsje in het concen-
tratiekamp. Wij moesten de vulling in de strozakken ver-
wisselen, het oude stro eruit, het nieuwe erin. Het oude 
stro werd dan naar het boerderijtje gebracht, vlakbij het 
kamp, ongeveer waar nu het restaurant van de golfclub 
staat. Daar werden de zakken geleegd in het varkenskot 
en het oude stro gebruikt om de vloer te bedekken. In 
het stro zat een overvloed aan etensresten, voer voor de 
varkens. We zagen kans om dat te nuttigen. Varkensvoer 
is goed te eten’, zegt Van Mesdag, ‘en wij genoten van 
het afgekeurde eten van de SS. Ik herinner me nog de 
rooie kool en de aardappels, allemaal koud natuurlijk, 
maar zeldzaam voedsel als je weinig te eten hebt.’
Een van de barakken waar we kwamen, was barak 8. 
Daar was ene Joep Schepers hoofd van. Een belangrijke 

Het kleine gemene kamp
De heer Jaap van Mesdag over zijn ervaringen
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persoon met enig gezag. Toen wij daar zakken brach-
ten, zag hij mijn ‘buitenmodelletje’ en zei: ‘trek dat eens 
uit.’ Hij was een paar koppen groter dan ik en een veel 
zwaardere kerel. Je kon wel zien dat hij niet al te intel-
ligent was, want het paste natuurlijk helemaal niet, de 
mouwen kwamen tot net onder zijn ellebogen. Hij zag 
toen zelf ook dat het niks was en trok het weer uit. Deze 
man komt nog ter sprake’.

Begrafenis jodenman*
‘Op een dag maakte ik een begrafenis mee van een 
jodenman. Het was ongeveer november 1942. Na het 
appèl werd me gezegd mee te komen om een Jood te 
gaan begraven. De begrafenis bestond uit het voortdu-
wen van een houtkar met een kist erin. Daar lag hij in. 
Vlak hierbij, buiten het hek, was een kuil. Daarin werd 
de kist omgekieperd, waarna een mof er ongebluste kalk 
overheen gooide’. 

Een jaar of vier, vijf geleden hield een rabbi Jacobs uit 
Hilversum hier een toespraak. Dat imponeerde me zo’, 
aldus Van Mesdag, ‘dat ik naar die man ben toegegaan 
en hem dat verhaal verteld heb. Toen hij me vroeg wie 
dat was, vertelde ik dat hem. Daarop zei de rabbi: ‘Ik 
wil die man een goede begrafenis geven.’  Dat idee 
vond ik zo sympathiek, dat ik het rondgebazuinde. Met 
als resultaat dat er op dit ogenbik gezocht wordt naar 
mogelijkheden om te onderzoeken of daar nu nog iden-
tificeerbare resten zijn’. 
 ‘De Joden hadden het ontzaglijk slecht hier. Veel slechter 
dan wij. Ze werden constant achterna gezeten. Ik heb 
groot respect voor de mensen die hen geholpen hebben, 
maar er waren ook mensen die niet geholpen hebben. 
Zo zat er in het Jodenkommando een zekere De 
Miranda, wethouder van Amsterdam’. Van Mesdag zag 
De Miranda toen deze met andere Joden samen een 
handwals voortsleepte. Een verschrikkelijk gezicht. Met 
touwen en verzwaard met stenen. Van Mesdag herin-
nert zich ook hoe De Miranda nog twee dagen leefde 
en toen in de ziekenbarak werd vermoord door Teun 
van Es. ‘Een slechterik en nota bene een Geus’, zegt Van 
Mesdag over hem, ‘een heel slechte jongen die na de 
oorlog daarvoor is veroordeeld’. 

Moed erin
Over de sfeer meldt Van Mesdag: ‘De stemming onder 
ons type gevangenen over de militaire toestand was 
vrijwel steeds goed. De Russen deden het goed in 
Stalingrad. De stad was nog niet gevallen, maar het ging 
die kant wel op, en bij El Alamein had Montgomery 
gezegevierd en het was dus goed ruig. We wisten dat 
allemaal goed door civilisten, burgers die in het kamp 
kwamen en het ons vertelden.’ 
De vraag is hoe je de moed erin houdt – Van Mesdag 
vertelt: ‘Nou, op een goeie dag vond een van ons twee-
en, Ernst, een erwtje. Eén erwt is goed voedsel! Erwten 
zijn goed voedsel en één erwt is dat dus ook. Wat heb-
ben we gedaan? We wilden hem samen opeten, maar 
dan, wie snijdt hem door, wie heeft de eerste keus? 
Nou, daar hebben we een tijdje over gepraat en toen 
ieder een halve erwt genuttigd’.

Moord
Van Mesdag herinnert zich ook de appèls. Op een avond 
- begin december 1942 - klopte het appèl niet. ‘Er was 
een vent weg. Dan stond je uren te wachten. Vaak was 
het de optelling of een telling die niet goed gedaan werd. 
Dat kwam vaker voor, maar dat ze uren hebben moeten 
wachten, kwam niet zo veel voor. Deze keer duurde het 
appèl tot tien over half elf. Mensen stonden stijf in het 
gelid te wachten op wat er ging gebeuren. Uiteindelijk 
klopte het appèl wel. Maar wat was daar gebeurd. In 
barak 8 – hoorde Van Mesdag later van mensen die daar 
woonden - beval die Schepers een Jood op tafel te gaan 
staan. Daarboven hing een draad, waar hij zijn hoofd in 
moest steken. Vervolgens trok hij de tafel onder hem 
vandaan. ‘Moord’, zegt Van Mesdag, ‘Je reinste moord’. 
Later komt hij nog op Schepers terug.

Dan is het kerstmis in Amersfoort - een moeilijke tijd 
voor iemand die gevangen zit, terwijl zijn woning op nog 
geen twintig kilometer afstand staat. ‘Dan realiseer je je 
ook’, zegt Van Mesdag, ‘dat je als jonge knul van 21 jaar 
natuurlijk niet veel te zeggen hebt, als je dat vergelijkt 
met ouders, met mensen die vrouw en kinderen thuis 
hadden, en die een klein bedrijf hadden en dat niet meer 
konden leiden’.  

NN
Begin januari 1943 kwam hij in de eindfase van zijn ver-
blijf in Kamp Amersfoort. Ernst Willem en Van Mesdag 
hoorden ‘1081 en 1082 Am Tor’ uitroepen. ‘We moesten 
ons melden bij de Schreibstube. Daar hoorden de twee 
vrienden dat ze de volgende dag in het strafcommando 
zouden worden geplaatst. ‘Strafcommando? Waarom 
het strafcommando? We zijn Engelandvaarders’, zegt 
Van Mesdag. Waarom het strafcommando? Ja’, zegt Van 
Mesdag, ‘het werd het strafcommando’. 

‘Enfin, we zijn erin gezet. Ik kon alleen maar bevroe-
den dat het te maken had met het feit dat wij tot 
NN-gevanenen waren gepromoveerd. NN-gevangenen 
waren mensen die stilletjes moesten verdwijnen, in 
‘Nacht en Nevel’. Het was te duur om die mensen te 
gaan berechten, stuur ze maar naar een kamp toe om 
daar te creperen.’ Het strafcommando was geen seni-
cure. Je stond begin januari in de kou te wachten tot 
iedereen uitgerukt was. Wij werkten op een plek hier 
een paar honderd meter vandaan in het eikenhakhout, 
dat jaren lang afgehakt is. De dikke stronken moest je 
uit de vriesgrond halen. Met bot gereedschap en een 
zaag moest je die zo klein maken dat de stukjes door de 
opening van de kachels konden. Zeer zwaar werk! Een 
van die jongens liet mij zijn bevroren vingers zien die al 
helemaal zwart waren en afgestorven. Een heel slecht 
commando. Van half acht tot half een werkte je constant 
onder toezicht van de mof. Wanneer je weer terugging 
door de poort, zag je de boom bij de rozentuin. 

Rozentuin
De rozentuin was een enclave van prikkeldraad binnen 
het kamp. Binnen die afrastering moesten de mensen 
doodstil blijven staan, in de kou, pal in de zon, of wat 
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dan ook. Wij werden er’, zegt Van Mesdag, ‘in de mid-
dag een half uur ingezet, zonder eten. Wanneer we er 
weer uit kwamen, moesten we gelijk en zonder eten 
weer hetzelfde werk doen tot ’s avond half vijf, vijf uur 
ongeveer. En dan weer appèl. En daarna weer die ver-
rekte rozentuin. Dan stond je tegen elkaar aan in die 
vrieskou. Je leunde wat tegen elkaar en kreeg zo een 
beetje warmte van de vent naast je of achter je. Tot je 
op een gegeven moment aan de achterzijde zat en’, zegt 
Van Mesdag, ‘en je weer naar voren ging’.  

Do you speak English?
Omstreeks 10 januari 1943 ging het kantoortje vlak bij 
de poort open en kwam er een Hauptführer naar bui-
ten lopen. Van Mesdag: ‘Wij wisten wie dat was.’ Toen 
hij naar voren toekwam hoorden wij hem woordelijk 
roepen: ‘Do you speak English?’ Niemand antwoordde, 
waarop ik zei: ‘Yes, we do’. Enfin, we wisselden aan 
paar woorden en ik zeg, hoe kan dat nou, een mof die 
Engels praat? Toen nam ik de gelegenheid waar om 
hem te vragen of hij ons eruit kon laten. Het is zo ver-
rekte koud hier.’ Dat deed hij. Later kon Van Mesdag 
hem in Vught aanspreken, toen had hij hem even voor 
zich alleen. Kon hij praten zonder toezicht. Terwijl hij 
keurig zijn pet afnam, zei Van Mesdag: ‘Dank u wel, mag 
ik u wat vragen?’ Dat vond de Duitser goed. Toen kwam 
Van Mesdag erachter wat er met die man aan de hand 
was. In 1931 bleek de Hauptführer naar Amerika te zijn 
geëmigreerd. Toen hij in 1938 terugkwam, voor vakan-
tie, werd hij opgepikt en in de SS gedouwd. 

Vught
Over het verdere verloop zegt Van Mesdag: ‘Nou, 
op 17 januari 1943 gingen we op weg naar Vught. 
Daar ontmoette Van Mesdag de Hauptführer uit Kamp 
Amersfoort weer. Hoe die man met zo’n achtergrond 
bij de SS terechtkwam, is Van Mesdag nog steeds een 
raadsel. Daar in Vught nodigde de Duitser hem uit om 
een keer ’s avonds bij hem te komen. Hij wilde Jaap wat 
laten zien. Ik dacht’, zegt Van Mesdag, ‘misschien is het 
wel een homo, wie weet. Maar nee hoor, het was een 
fatsoenlijke vent. Ik kwam binnen en hij gaf mij een bord 
met twee sneden bruin brood met worst er op. ’t Zag er 
prachtig uit! Ik moest het daar opeten. Toen heeft hij me 
dat verhaal verteld. Het was geen slechterik, maar een 
fatsoenlijke vent. Die komen toch ook voor.’ 

Natzweiler
‘Op 26 juni keerden we weer terug naar Kamp 
Amersfoort. Daar liepen we nog twee weken rond in ons 
eigen kloffie voordat op 9 juli onze nummers werden 
omgeroepen en we naar het station marcheerden. De 
reis stond onder leiding van Berg, de kampcommandant 
van Amersfoort. Tussendoor stapten we over in een 
klein treintje met coupe’s voor acht tot negen man, zeer 
comfortabel, en daarin reden we door naar Natzweiler. 
Op een zeker moment kwam er een wachtpost binnen 
die we hoorden zeggen: ‘Eh, Schepers, mitkommen.’ 
Schepers moest met hem meegaan. Hij was de man 
die in Kamp Amersfoort in barak 8 de Jood dwong zijn 
hoofd in een strop te steken, waarna hij de tafel onder 

hem uitschopte en hem zo vermoordde. Even later 
kwam Schepers terug met een sigaar in zijn mond. Dat 
vonden wij een heel veeg teken. We wisten dat het een 
gevaarlijke vent was. Ik hoorde iemand zeggen dat hij 
een heel slechte jongen was, waar ze achteraan moes-
ten.

Verlost van potentieel gevaar
In Natzweiler kwam Schepers terug. Het eerst zagen we 
hem in de steengroeve’, aldus Van Mesdag. ‘Schepers 
had zichzelf in Natzweiler tot tafeloudste weten te 
maken. Hij zat ons te beleren hoe het er in een kamp 
toeging, hoe we in het kamp om moesten gaan met 
alles om het er levend af te brengen. Zo ging het steeds 
maar verder. Enfin, dat ging allemaal nog redelijk goed, 
tot twee of drie weken later. Ik stond in dezelfde steen-
groeve, bij een lorrie, een kiepkar. Schepers had al een 
onderhoud aangevraagd met de Lagerführer. Dat is 
gewoon ondenkbaar, hij was SS-er, dus kom nou op! 
Na een paar weken kwam Schepers terug van de steen-
groeve. Hij had toen een heel rooie kop. Van Mesdag 
hoorde Schepers zeggen dat hij zich niet lekker voelde: 
‘ik heb koorts’. Toen zeiden wij’, zegt Van Mesdag, ‘nou, 
de ziekenbarak in Natzweiler is goed. Wij rieden hem 
aan om daar heen te gaan en te zien hoe het af zou 
lopen. Hoewel Schepers daar bedenkingen tegen had, 
heeft hij hun raad toch opgevolgd. Van Mesdag en de 
anderen dachten toen: ’Nou, wij zijn misschien een 
paar dagen, een paar weken van hem af’. Na een half 
uur kwam Schepers terug met een rooie kop en zei: 
‘Ik moet worden opgenomen, ik heb difterie’. Toen de 
gevangenen twee dagen later terugkwamen, hoorden zij 
dat Schepers was overleden. Nu Schepers dood was’, 
zegt Van Mesdag, ‘waren wij verlost van een enorm 
potentieel gevaar’.

Kamp Amersfoort klein gemeen kamp
Tot slot zegt Jaap van Mesdag nog over Kamp Amersfoort: 
‘Het was een klein, gemeen kamp. Afgelegen, onbereik-
baar, met grote smeerlappen. Een buitengewoon inten-
sief toezicht, steeds maar weer. Een klein kamp, veel 
vuiler dan een groot kamp. Afgezien van de honger, die 
er altijd is. Terreur, standaard honger, en ook heel veel 
meer smeerlappen zoals Berg en Kotälla. Ja, maar wat 
ik ook heb overgehouden, is een groot ontzag voor de 
volwassen verzetslieden, vaak later bevestigd in vriend-
schappen, in Vught of wat later in Dachau. Aan mensen 
als Pim Boellaard, Hans Gerritsen en Frans des Bordes 
heb ik heel veel steun gehad. Ik ben hen voor eeuwig 
dankbaar’.  

* Het begrip ‘jodenman’ hoort bij de tijd van toen, voor ongeveer 
1940. Het was normaal dat mensen elkaar rubriceerden en ty-
peerden, zowel positief als negatief. Rang, klasse, zuil, beroep, 
leeftijd, sexe waren normaal. Het begrip ‘jodenman’ hoorde daar 
ook bij en was niet zomaar denigrerend bedoeld. Het was eerder 
een typering zoals ‘zakenman’ er ook een kan zijn. Het racistische 
element kreeg pas goed zijn duiding na de Tweede Wereldoorlog, 
na de vaststelling van tot hoe ver een op uitsluiting van anderen 
gebaseerd systeem kon leiden.
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Daar zat ik dan weer met zoveel anderen. Even alle 
gedachten op nul zetten. Alleen stilstaan bij de grote 
onbeschrijfelijke misdadige waanzin die op gruwelijke 
wijze vermoordde en anderen liet overleven … maar 
ook zij die mochten overleven, overleefden wel en niet. 
En daar staat dan een overlevende, een oud-gevangene, 
een held, die poogde te strijden tegen het kwaad en die 
weigerde het te laten gebeuren. Een klein mannetje met 
een grote geest. Hij vertelt met zachte stem, maar met 
een galmende oprechtheid. Hij vertelt over die ene jood 
die hij moest begraven, of, zoals hij beschrijft, z’n kist in 
een gat moest kieperen … geen enkel respect voor leven, 
geen greintje gevoel voor de dood. 

En dan vermeldt hij mij, omdat ik met hem ben gaan 
zoeken naar de plaats waar misschien nog een enkel 
stoffelijk restje van zijn joodse medegevangene zou moe-
ten zijn en hij verklaart … dat ik zo vriendelijk was. Ik 
geneer me om mijn naam uit de mond van deze held te 
horen. Wie ben ik … En dan de onbekende sovjetsolda-
ten die door de historicus weer naar hun familie worden 
gebracht. Kinderen die niet weten wat er 65 jaar geleden 
met hun vader is gebeurd. “De oorlog is niet voorbij …”. 
Gisteren vertelde mijn nieuwe schoondochter mij dat 
haar overgrootvader, die in het Rode leger was, nooit is 
teruggekeerd….en dat haar oma haar vader dus nooit 
heeft gekend. Zal hij een graf hebben? 
We staan stil, twee minuten, veel te weinig, maar goed. 
Ja, de bijeenkomst was goed. Wat een eenheid van 
gedachten, wat een warmte, terwijl de militaire kapel 
speelt, het koor zingt, de bel van de appèlplaats klinkt, de 
vogels fluiten en een reclamevliegtuig storend overheen 
vliegt. We lopen naar de fusilladeplaats, de Stenen Man. 
Ik zie de stumpers die deze dodenweg moesten graven 
en achter mij hoor ik een oud-gevangene vertellen. Het 
verleden leefde tijdens de plechtigheid. Ik zie de lopende 
lijken met kruiwagens, ik hoor ze kreunen en ik voel de 
sadistische moordenaars met de zwepen. 

Mij is gevraagd te verwoorden hoe ik me heb voorbereid 
voor deze herdenking. Niet dus! Ik laat het me overko-
men en ben innig dankbaar dat ik de oorlog niet heb 
hoeven meemaken. Maar ik wil het weten, want wat 
toen gebeurde, herhaalde zich gisteren en vandaag en 
morgen. We lopen naar de Stenen Man en we leggen 
een krans. We staan stil met het hoofd omhoog, met een 
hevig kloppend hart, met onbegrip en tranen…hier wer-
den ze neergeschoten, bevrijd uit hun lijden, weggerukt 
van hun vrouw, hun vader en moeder, hun kleine kinde-
ren. Zij blijven achter, weeskinderen. Waarom moest dit 
gebeuren? Mensen en Übermenschen. 

Mijn lieve ouders overleefden de oorlog. Mijn moeder 
ondergedoken bij brave en moedige mensen. Mijn vader 
bij sadisten die drie jaar lang dreigden hem uit te leveren. 
Wat hebben ze veel meegemaakt! Mijn schoonmoeder, 

tien jaar oud, ontvlucht uit het belegerde Leningrad, 
haar doodgehongerde vader, moeder, broer en zusjes 
achterlatend. Een zwerftocht door Rusland begint……. 
mijn schoonmoeder is nu bejaard. Ze heeft het over-
leefd, maar nog dagelijks spreekt ze over haar vader. 
“De oorlog is nog steeds niet voorbij…..”.  Intolerantie en 
dus ook antisemitisme neemt weer toe, ook hier in onze 
multiculturele Nederlandse samenleving. En juist daarom 
is deze bijeenkomst zo essentieel. 

Laat de jeugd luisteren naar de verhalen, kijken naar 
de beelden, de sfeer proeven, lopen naar de Stenen 
Man, de schoten horen en het zwakke gekreun van de 
stumpers die werden afgeschoten, ineenzakten, na een 
onmenselijk lijden aangedaan door medemensen die 
geen mensen kenden…. maar uitsluitend mensen en 
Übermenschen. Laat de scholen komen, luister naar de 
verhalen, zie de beelden….en laten we bidden tot de 
Allerhoogste dat dit nooit weer zal gebeuren, niet nu en 
niet dan, niet hier en niet elders.

(Dit artikel is eerder geplaatst in De Stad Amersfoort op 
woensdag 22 april 2009)

Om wat het is
Door Binyomin Jacobs, Opperrabbijn
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Hoe je ook probeert een beeld te krijgen bij de kampver-
halen, zonder de doorstane ontluistering zelf ervaren te 
hebben, kan geen mens zich daar een werkelijk idee van 
vormen. Het merendeel van hen die het meemaakten 
zweeg en zwijgt over zijn ervaringen. Vaak levenslang. 
Niet eerder had onze maatschappij op deze schaal te 
maken met mensen die dit hadden meegemaakt. Men 
kon dan ook nauwelijks weten welke psychische gevol-
gen zulke afschuwelijke belevenissen zouden hebben. 
Als het benoemen daarvan al nauwelijks voorkwam, 
de veelal heersende desinteresse voor hun lotgevallen 
maakte dat nog moeilijker.

Liever vooruit dan terug
De naoorlogse samenleving had vooral oog voor de 
wederopbouw. Mogelijk ook uit schuldgevoel keek men 
liever vooruit dan terug. Die samengebalde stilte duurde tot 
in de jaren zestig. Pas met het uitzenden van de televisie-
serie De Bezetting van Loe de Jong en de berechting van 
Eichmann groeide in Nederland de publieke belangstelling 
voor de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook voor de 
kampervaringen van de slachtoffers van het nazi-regime. 
Dat hun leed nooit voorbij zou gaan werd begin van de 

jaren ’zeventig duidelijk bij de discussie rond de vrijlating 
van de ‘Drie van Breda” en kort daarvoor bij de uitzending 
van de televisiefilm over traumabehandeling ’Begrijpt u 
nu waarom ik huil’. Nu de meeste slachtoffers en andere 
getuigen van toen zijn overleden is het van nog groter 
belang de getuigenissen van nog levende oud-gevangenen 
vast te leggen. Zowel in beeld, op video, als op schrift. 
 
Ook vandaag
Voor een goede weergave van kampverhalen is het 
noodzakelijk om niet alleen de belevenissen nauwkeurig 
vast te leggen, maar waar nodig ook de feiten na te 
gaan. Niet alleen om het historische verhaal zelf, maar 
ook om latere getuigenissen en voorvallen te kunnen 
spiegelen. Omdat uiteindelijk alles uit het verleden 
daarop is gebaseerd, zowel in materiële als immateriële 
zin, ben je als onderzoeker in voorkomende gevallen 
verplicht ook de oorsprong van bronnen te achterhalen 
en te bestuderen. Voor een juiste weergave van dit soort 
verhalen is het belangrijk om authentieke getuigenissen te 
scheiden van andere bronnen. 

(KK)

Ingekapselde herinneringen

Historica Maria van Haperen, verbonden aan het 
Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies te 
Amsterdam gaf een toelichting op de door Hans 
Citroen en zijn echtgenote Barbara Starzynska 
gemaakte tentoonstelling Vergeten Plekken. De unieke 
fotocollectie van het echtpaar is de hele zomer in het 
bezoekerscentrum te zien.

In haar lezing benadrukte zij hoe de expositie niet 
alleen de beelden centraal stelt, maar ook het symbool, 
de herinnering, het museum, de werkelijkheid en de 
kijker. Van Haperen benadrukte het symbool dat 
Auschwitz, in het Pools Oswiecim, de afgelopen 
decennia is geworden; ze vertelde over het museum 
dat inmiddels op de werelderfgoedlijst van de Unesco 
staat en jaarlijks ruim anderhalf miljoen bezoekers uit 
de hele wereld trekt. Ze ging ook in op de achtergrond 
van de oprichting van kampen in Oswiecim en 
datgene wat de bezoeker daar nu van te zien krijgt.

De foto’s roepen bij bezoekers de beelden op die 
de media, voorop de televisie, ons telkens weer 
laten zien. Behalve de beruchte smeedijzeren poort 
met Arbeit Macht Frei met zijn omgekeerde B zijn 

het vooral de slachtoffers waar we aan denken: 
volwassenen en kinderen, met op hun armen de 
getatoeëerde kampnummers. Het is vooral deze 
taal zonder woorden die het doorstane leed zo sterk 
uitdrukt.
Deze beelden tonen ons de werkelijkheid, het kwaad 
in de wereld, waarvan Auschwitz het symbool is 
geworden. Ze leggen onomstotelijk vast dat de mens 
in staat is om genocide te plegen en dus ook aan 
wie we de volkerenmoorden uit het verleden moeten 
toeschrijven. Dat wij in onze tijd in staat zijn tot het 
uitroeien van hele groepen mensen. De gebeurtenissen 
in bijvoorbeeld Cambodja, of meer recentelijk in 
Rwanda, in Srebrenica en in Darfur getuigen daarvan. 
Het maakt ons duidelijk dat wij mensen in staat zijn 
tot grootschalige en georganiseerde moord op onze 
eigen soort. Een misdaad, zo hield van Haperen haar 
gehoor voor, die altijd vanuit het idée fixe ontstaat 
dat als die ene, tot vijand verklaarde groep uit de 
samenleving verdwijnt, er een heilsstaat voor in de 
plaats komt. 

Na de bevrijding door de Russen op 27 januari 1945 
is alle kwaad in Auschwitz tot herinnering gestold. 

Kamp Amersfoortlezing
Naar aanleiding van de tentoonstelling Vergeten Plekken over Auschwitz

door drs Maria van Haperen 
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Er kwam een eind aan het functioneren van het 
concentratie- en vernietigingskamp en het reusachtige 
kampencomplex rondom de Poolse stad Oswiecim en 
het gebied daaromheen. 

Dat het kamp jaren eerder was ontstaan had te maken 
met het feit dat het de Duitsers in juli 1940 duidelijk 
werd dat ze problemen konden verwachten met het 
aanschaffen van essentiële grondstoffen voor de 
oorlogsindustrie. De verovering van Britse koloniën 
waardoor men de beschikking had gekregen over 
brandstoffen en grondstoffen als rubber ging niet 
door. Toen moest de oplossing gezocht worden in 
de eigen gebieden. De Duitsers keken naar hun al 
voor de oorlog bestaande sterke petrochemische 
industrie, waarin de IG Farben een essentiële rol 
speelde. Dat was een monopolist op het gebied van 
de ontwikkeling en productie van synthetisch rubber, 
oftewel Buna. 
Voor de fabricage van synthetisch rubber was er echter 
geen geschikte productiecapaciteit. Er moest dus een 
nieuw fabriekscomplex worden neergezet, en wel 
buiten het bereik van geallieerde bommenwerpers. 

Met de toezegging van de nodige garanties aan IG 
Farben door de regering werd  op 10 december 1940 
besloten om een nieuwe fabriek te bouwen in het dorp 
Monowice, vier kilometer van Oswiecim. Daarmee 
kwam de vraag aan de orde hoe het eigenlijk zat met 
de mogelijkheid om arbeidskrachten voor de bouw te 
vinden. De nationaal-socialistische burgemeester gaf 
niet alleen alle informatie over de mogelijkheden ter 
plekke, maar meldde eveneens zonder enige vorm 
van cynisme dat de plaatselijke gemeenschap over 
een aanzienlijk Joods arbeidsreservoir beschikte. 

Half januari 1941 begonnen 7000 Poolse gevangenen, 
meest verzetsmensen, aan de bouw van het nieuwe 
IG-Farbencomplex. Ze waren in juni 1940 uit de 
overvolle gevangenissen in Krakau en Katowice naar 
een lege kazerne in Oswiecim overgebracht. Niets 
mocht in de weg staan: Poolse boeren werden 
verdreven, hun grond genationaliseerd. En er werd een 
begin gemaakt met ‘… het model voor de kolonisatie 
in het oosten …’,  zoals Van Haperen citeerde uit 
stukken uit die tijd. Tijdens een bezoek in maart 1941 
was Reichsführer SS Heinrich Himmler blijkbaar zo 
tevreden dat de toenmalige kampcommandant van 
Auschwitz Höss de opdracht kreeg om het aantal 
gevangenen dat betrokken was bij de bouw van 
Monowice continu te verhogen. Auschwitz werd zo, 
in de woorden van Hans Citroen, ‘een soort van 
uitzendbureau voor heel Silezië`.

Auschwitz werd vanuit de hele regio van slavenarbeiders 
voorzien. Het werd dus een kampencomplex, 
met drie hoofdkampen en 39 satellietkampen, die 
elk weer over talloze subkampen beschikten. De 
enormiteit ervan illustreert Van Haperen in haar lezing. 
Monowice, Auschwitz III, dat sowieso al acht aparte 
dwangarbeiderskampen telde, vormde het hart van 

het administratieve centrum van Silezië. Daar haalden 
de grote Duitse bedrijven hun slavenarbeiders, in een 
omvang van vijfhonderd per afname. Per arbeider 
betaalden de afnemers vier Reichsmark, terwijl een 
arbeider voor ca. 1,60 mark kosten veroorzaakte. 
Op een slavenarbeider werd per dag dus zo’n 2,35 
mark winst gemaakt; en een arbeider ging ongeveer 
drie maanden mee. Het is wel eens uitgerekend 
door de Nederlandse Bank: de winst moet ongeveer 
600 miljoen Reichsmark hebben bedragen. Dit getal 
wordt nog indrukwekkender wanneer dit bedrag in 
hedendaagse Euro’s wordt omgerekend. 
Zoals Van Haperen het formuleerde: in klassiek 
kapitalistische termen was het een ‘win win`-
situatie voor zowel de Duitse regering als voor de 
IG Farben en alle andere ondernemingen die zich 
in Silezië vestigden. Met de SS als gezagsdrager, 
mede-investeerder, bewaker en moordenaar van 
tienduizenden mensen.

De vrij onbeduidende plaats Oswiecim telde tot 
1940 zo’n 14.000 inwoners en groeide vervolgens 
uit tot Auschwitz met ongeveer 200.000 inwoners 
in 1944 - de meeste waren gevangenen, maar er 
waren ook duizenden Duitse burgers die bij de IG 
Farben werkten. Gedurende deze periode kwamen 
er rond de kern van de stad twee grote woonwijken 
bij, en verder drie concentratiekampen en een enorm 
industriecomplex. Het omringende gebied met zijn 
zompige moerassen werd veranderd in visvijvers, 
tarwevelden, land voor tuinbouwkassen, legbatterijen, 
veehouderijen en varkensfokkerijen. Dit alles door het 
werk van slavenarbeiders uit een groot aantal landen; 
het merendeel was Jood. 

Het enorme moderne fabriekscomplex werd na de 
oorlog in zijn geheel gebruikt bij de wederopbouw van 
de Poolse industrie.
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Op de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van 
Kamp Amersfoort hangen naast kaarten en foto’s 
van het vroegere en het huidige Oswiecim nooit 
eerder vertoonde foto’s met daarop slavenarbeiders. 
Op de grotere foto’s is te zien hoe Hans Citroen en 
Barbara Starzynska precies hebben aangegeven hoe 
Oswiecim tijdens de oorlogsjaren in omvang toenam. 
De grootte van de oude stad in 1939 is te bekijken, 
en de fabrieken en woonwijken die in de oorlogs-
jaren zijn gebouwd. ‘Maatje Botlek’,  is volgens 
Rotterdammer Hans Citroen een passende kwalifica-
tie. Een gebied van ongeveer 150 vierkante kilometer 
was tussen 1940 en 1942, dus in twee jaar tijd in 
razend tempo in beslag genomen en omgevormd tot 
het grootste industriële complex van Europa, geheel 
gebaseerd op slavenarbeid. 

De Poolse overheid maakte na de oorlog een her-
start met het industriële complex. Daarbij was het 
aantrekken van nieuwe bewoners voor het ontvolkte 
Oswiecim moeizaam. Een stad met een industrie-
gebied als vrucht van de inspanningen van Joodse 
gevangenen vond men geen reclame, en wellicht 
mede daarom werd deze geschiedenis vermoedelijk 
óók verzwegen. 

Nu, bijna 65 jaar na de oorlog, blijven mensen naar 
Oswiecim komen, en het zijn er elk jaar meer. Door 
het kijken naar films, de verhalen van overlevenden 
en boeken – al heeft de jongere generatie daar wat 
minder boodschap aan - creëren de bezoekers vaak 
hun eigen waarheid en werkelijkheid over het oor-
logsverleden en alles waarvoor Auschwitz symbool 
lijkt te staan. 

Aan die stereotype beelden voegt de tentoonstelling 
van Hans Citroen en Barbara Starzynska iets belang-
rijks toe. Je kijkt naar de geschiedenis, maar denkt 
tegelijkertijd ook verder dan de historische grenzen. 
Het is niet ondenkbaar dat datgene wat hier te zien 
is de eigen beelden met betrekking tot Auschwitz 
aanvult, corrigeert en in een ander perspectief plaatst. 
Alleen daarom al is deze tentoonstelling van grote 
waarde.  

Bij de tentoonstelling draait permanent de documen-
taire reportage ‘Op dood spoor’, waarin Starzynska 
huidige bewoners van Oswiecim interviewt. De opna-
mes op locatie zijn van Hans Citroen.

Tentoonstelling vergeten plekken
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De stille tocht naar de Stenen Man en vandaar 
naar de algemene begraafplaats Rusthof werd op 
maandagavond 4 mei bijgewoond door duizenden 
mensen uit Amersfoort en Leusden. Het was opmerkelijk 
drukker dan vorig jaar. Burgemeester van Amersfoort 
Albertine van Vliet-Kuiper en haar Leusdense collega 
Jan Broekhuis liepen voorop, gevolgd door onder meer 
oud-strijders, politici, vertegenwoordigers van diverse 
maatschappelijke organisaties en een lange stoet van 
andere deelnemers.
 

De stille tocht begon na het luiden van de appèlklok 
om 19.00 uur. De grote stalen poort van het 
bezoekerscentrum werd langzaam geopend en de stoet 
liep langzaam naar de schietbaan. De stilte op deze voor 
het merendeel door Joodse gevangenen uitgegraven 
schietbaan was indrukwekkend. Iedereen leek de adem 
in te houden en zo een saluut te brengen aan de 
slachtoffers van oorlog en geweld. Die van toen, die 
van nu. Diverse mensen legden persoonlijk en namens 

organisaties kransen en bloemen bij de Stenen Man, 
een van de Nationale Monumenten. Op die plaats zijn 
als represaille voor de aanslag op SS-officier Rauter in 
maart 1945, dus kort voor het eind van de oorlog, 49 
gevangenen gefusilleerd en ter plekke begraven.

Daarna ging de stoet naar begraafplaats Rusthof. Nadat 
de burgemeesters kransen hadden gelegd was  het 
om 20.00 uur twee minuten stil. Na het Wilhelmus 
vervolgden de aanwezigen hun tocht langs het 
gedenkteken voor de onbekende soldaat, de meer 
dan 400 oorlogsgraven van diverse nationaliteiten en 
het naast Rusthof gelegen Russische ereveld dat 865 
graven telt. Daar is na de oorlog onder andere Vladimir 
Botjenko bijgezet, een soldaat, wiens familie dankzij 
onderzoek van Remco Reiding is gevonden. Het belang 
van Remco’s werk werd nog eens extra onderstreept 
door de aandacht voor zijn zoektocht op verschillende 
Russische televisiekanalen.

Op 4 mei waren er ook de herdenking voor kinderen 
om 11.00 uur bij De Stenen Man en om 14.00 uur 
de herdenking voor de op de Leusderheide gefusilleerde 
verzetsmensen bij het kruis Jannetjesdal op het normaal 
gesproken afgesloten deel van het militaire oefenterrein. 
Bij de herdenking van de kinderen waren ongeveer 150 
mensen aanwezig. Kinderen van de Leusdense school ’t 
Ronde droegen tot nadenken stemmende gedichten voor. 
Loco-burgemeester Joyce Oskam ontving de menigte. Bij 
het Jannetjesdal flankeerden twintig scouts de plechtigheid 
die bezocht werd door ongeveer vijftig mensen, onder wie 
nabestaanden en oud-gevangene Stoffel Warnaar.
Bij diverse andere herdenkingsmonumenten in Amersfoort 
en Leusden zijn door medewerkers kransen gelegd.

Dodenherdenking 4 mei 2009

In Sachsenhausen wordt onder auspiciën van de 
Nederlandse ambassade op 4 mei voor Berlijnse 
Nederlanders en gasten elk jaar de dodenherdenking 
gehouden. Voor kamp Amersfoort hebben de 
nabestaanden van A. Scholten, die van september 
tot december 1942 in kamp Amersfoort zat en op 
6 januari in Sachenhausen is overleden, dit jaar een 
krans gelegd, in de schietkuil, waar o.a. leden van 
de O.D. zijn doodgeschoten. Mevrouw Zwolsman, 
dochter van een daar terechtgesteld lid van de O.D.-
groep, legde een krans voor de Vereniging Vrienden 
van Sachsenhausen. De derde krans was van de 
ambassade.

Herdenking Sachsenhausen
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Op de dag van de overwinning, zoals de landen van de 
voormalige Sovjet-Unie deze vieren, zaterdag 9 mei, begon 
de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog met 
het leggen van bloemen bij het monument Koedriest, 
vierhonderd meter verwijderd van het huidige Kamp 
Amersfoort. Op deze plek werden 77 Sovjetsoldaten 
gefusilleerd. Ze maakten deel uit van een groep van 
101 gevangenen die op 27 september 1941 op station 
Amersfoort aankwam. Nadat tot begin april 1942 al 24 
van hen aan ontbering en mishandeling waren bezweken, 
werden de overigen op 9 april 1942 vermoord. 
Na de plechtigheid bij het Koedriestmonument gingen de 
aanwezigen achter de ambassadeurs van de Russische 
Federatie, Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Azerbeidjzan, 
Oezbekistan en ArmeniÎ op weg naar het Russisch 
Ereveld naast de algemene begraafplaats Rusthof. Op 
het Ereveld, dat op 18 november 1948 officieel werd 
geopend, zijn de stoffelijke resten van 865 Russische 
slachtoffers - waaronder die uit Kamp Amersfoort - definitief 

herbegraven. Waarnemend burgemeester Broekhuis van 
Leusden gaf - mede namens burgemeester Van Vliet-
Kuiper van Amersfoort - acte de présence. Hopelijk zet de 
groeiende aandacht voor de herdenkingen van dit jaar zich 
de komende jaren voort.

Herdenking overwinningsdag 9 mei

Wie weet nog hoe het was?
Wat er met de Sovjetsoldaten gebeurde staat een aantal 
Amersfoorters op het netvlies gebrand. Zo weet vrijwilliger 
Henk Wiekart zich nog te herinneren hoe hij als jongen 
van tien jaar op een warme dag in het najaar van 1941 
Amersfoortse huisvrouwen bezig zag met emmers water 
en pollepels om de soldaten drinken te geven. Ze werden 
tegengehouden door Duitsers die hun de pollepels 
afpakten en het water over de ‘ Russen’ heen gooiden. In 
1942-1943 ging Henk Wiekart als elfjarige jongen iedere 
dag vanuit het Soesterkwartier via de aldaar bekende en 
beruchte overweg op weg naar de RK-MULO. Op een 
dag zag hij hoe tewerkgestelde gevangenen naar hun 
werkplek - ter hoogte van de stro- en hooihandel Klomp, 
tegenover de spoorlijn - werden gevoerd. Wiekart en zijn 
vriendjes zagen vaak hoe Kapo’s hun medegevangenen 

een aframmeling gaven. Een herinnering die hun altijd is 
bijgebleven.
Verzoek: Wie nog meer herinneringen heeft aan de 
gebeurtenissen rond de Sovjetsoldaten en andere 
gevangenen wordt dringend gevraagd dit door te geven 
aan het secretariaat van de gedenkplaats.

Veelosplaats bij het station Russische gevangene, bron: Archief Eemland



Informatiebulletin augustus 2009

14

Informatiebulletin augustus 2009

14

Dat de oorlog nooit voorbij ging, realiseerde Remco 
Reiding zich elf jaar geleden. Als piepjonge student 
liep hij toen voort het eerst van zijn leven op het 
Russische Ereveld naast de begraafplaats Rusthof 
aan de Dodeweg  in Leusden. Het bezoek gaf zijn 
leven een onomkeerbare wending. Geconfronteerd 
met de tragische gebeurtenissen rond het lot van 865 
Sovjetsoldaten, besloot Reiding van tenminste één 
soldaat de nabestaanden op te sporen. Dat leidde 
tot een zoektocht in een van de wereldmachten van 
destijds: de Sovjet-Unie. 
 
Na 55 jaar slaagde Reiding erin om de nabestaanden van 
één soldaat te traceren. Over Vladimir Botjenko werd 
al jaren geroddeld. Terecht geloofde zijn zoon Dimitri 
Botjenko nooit dat zijn vader een verrader was en dat hij 
er met een Duitse vrouw vandoor was gegaan. Zovele 
jaren na diens bijzetting op het Russische Ereveld zag 
Reiding de nabestaanden huilend rond het graf staan. En 
hij dacht: als je de nabestaanden van één soldaat kunt 
opsporen waarom dan niet van vijf? Of van tien? 
 
Tot de dag van vandaag vond en informeerde Reiding 
de nabestaanden van 138 soldaten. Het officiële 
aantal oorlogsdoden in de Sovjetunie bedraagt bijna 
27 miljoen. Vanaf de zomer van 1941 kwamen 
er in totaal zo’n vijf miljoen Sovjetsoldaten in 
krijgsgevangenkampen terecht. Geen wonder dat het 
moeilijk was om mensen te informeren. Miljoenen 
mensen in de voormalige Sovjetunie wachten tot op 
de dag van vandaag op nieuws. Daaronder bevinden 
zich ook nabestaanden van honderden soldaten die 
op het Russisch Ereveld begraven liggen. Voor hen is 
de oorlog niet voorbij.
Uit het onderzoek van Reiding blijkt ook dat 691 van de 
865 op het Russisch Ereveld begraven soldaten stierf als 
krijgsgevangene in Duitsland. Veelal in het Ruhrgebied. 
Geen toeval, want daar bevond zich immers een 

groot gedeelte van de zware Duitse industrie waar zij 
gedwongen te werk waren gesteld.

Reiding maakte op 19 april bekend dat hij heeft 
besloten de komende anderhalf jaar vrij te maken 
voor verder onderzoek naar het Russisch Ereveld 
en de daar begraven soldaten. Nieuwe inzichten 
zullen leiden tot nieuwe informatie. Dat blijkt ook 
uit de bevindingen van Hans Citroen en Barbara 
Starzynska. De aanleg van een concentratiekamp 
hing samen met de bouw van de chemische fabriek 
van IG-Farben. Dat heeft ook Maria van Haperen in 
haar Kamp Amersfoortlezing van dit jaar duidelijk 
laten worden.
 
Zolang er nog miljoenen mensen wachten op 
nieuws over het lot van hun vermiste familieleden 
kan een oorlog niet voorbij zijn. Die duurt voort 
zolang er nog vrijwel dagelijks vragen binnenkomen 
van nabestaanden, aan wie bijvoorbeeld ook 
eigendommen moeten worden teruggegeven. 
Mensenlevens gaan voorbij, de geschiedenis van de 
oorlog nooit. Die verdient het dan ook uitdrukkelijk 
heel zorgvuldig te worden vastgelegd. Om wat het 
was, om wat het is, in naam van hen die er mee te 
maken hebben gekregen.
Om de vele vragen beter te kunnen beantwoorden is 
het goed dat de Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort gaat samenwerken met de Stichting Hart 
voor Kamp Amersfoort. Dit initiatief verdient alle 
steun, óók van de autoriteiten. Beide stichtingen 
werken ook samen aan het zgn. ‘teruggeef-project.’ 
Dit initiatief moet er toe gaan leiden dat de nooit 
teruggegeven persoonlijke eigendommen, die in Bad 
Arolsen bleken te liggen, alsnog aan de nabestaanden 
worden overhandigd. Zoals al in de Amersfoortse 
Courant te lezen was, gaat het daarbij ondermeer om 
horloges, portemonnees, heupflesjes en brillen. Ook 
dit initiatief verdient alle morele en financiële steun.

De oorlog is nog niet voorbij
Over de lezing van Remco Reiding op 19 april 2009
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Op verzoek van de stichting schreef Remco Reiding 
voor dit informatiebulletin over de aandacht die zijn 
plannen de laatste maanden kregen en over de laatste 
ontwikkelingen.

De camera zoemt in als de 95-jarige Pelagea Fjodorovna 
een doosje met zand van het graf van haar echtgenoot in 
ontvangst neemt. Ze slaat een kruis, zucht diep en graaft 
in haar geheugen. De Russische televisieploeg registreert 
hoe zij herinneringen ophaalt aan haar man, de in 
Leusden begraven sovjetsoldaat Nikolaj Vasiljev.
Het Russische eerste kanaal besteedde op 9 mei uitgebreid 
aandacht aan het Russisch Ereveld, de 101 in en bij 
Kamp Amersfoort vermoorde Turkestanen (Oezbeken) 
en mijn naspeuringen. In een reportage van vijf minuten 
passeerden onder meer beelden van het kamp en de 
begraafplaats de revue. Prime time op Overwinningsdag, 
de jaarlijkse Russische herdenking van de zege op nazi-
Duitsland.
Ook na mijn toespraak van 19 april stond de zoektocht naar 
nabestaanden van Sovjetrussische oorlogsslachtoffers 
dus nadrukkelijk in de belangstelling. Op 9 mei werd ook 
de documentaire ‘De taak van journalist Reiding’ herhaald 
op Kanaal 100 in Sint-Petersburg. Die is twee jaar geleden 
gemaakt door verslaggever Pavel Sotnik. Onlangs kwam 
een televisiezender uit de provincie Moskou beelden 
maken.

Die aandacht is goed nieuws. Ik maak graag gebruik van 
het aanbod van televisieploegen om wat te vertellen over 
de begraafplaats in Nederland en Kamp Amersfoort. 
Niet zo zeer uit ijdelheid, maar omdat exposure nog niet 
getraceerde nabestaanden op mijn pad kan brengen en 
goodwill kweekt bij autoriteiten, die doorgaans worden 
geactiveerd tijdens de opsporing. Kortom: via de media 
zoek ik nabestaanden die 64 jaar na het einde van de 
oorlog nog altijd niet weten waar hun vermiste familielid 
begraven ligt. Op de uitzending in het nieuwsprogramma 
Vremja kwamen direct tientallen reacties binnen. 

Inmiddels zijn opnieuw vier families gevonden, waardoor 
in totaal van 138 in Leusden begraven sovjetsoldaten 
nabestaanden zijn getraceerd en geïnformeerd. Met een 
cameraploeg reisde ik dan ook graag af naar Novomoskovsk, 
zo’n 250 kilometer ten zuiden van Moskou. Daar brachten 
we een bezoek aan Pelagea Fjodorovna, de echtgenote van 
sovjetsoldaat Nikolaj Vasil’ev. De televisieploeg bezocht in 
de stad Novgorod ook nog de dochters van sovjetsoldaat 
Dmitri Kolynin.

Op 19 april was een cameraploeg van het eerste kanaal 
al aanwezig bij de herdenking van de overdracht van 
Kamp Amersfoort aan het Nederlandse Rode Kruis. Die 
dag maakte ik aan honderden toehoorders mijn plannen 

bekend: de komende anderhalf jaar wil ik de resultaten 
van mijn zoektocht vastleggen in een boek. Inmiddels 
heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
mij de status van geassocieerd onderzoeker toegekend. 
Onder meer de gemeente Leusden en de Provincie 
Utrecht hebben zich bereid getoond mijn project financieel 
te ondersteunen.

Weet u zelf iets over Sovjetrussen in Kamp Amersfoort 
of elders in Nederland? Ook op deze wijze roep ik alle 
ooggetuigen op zich bij mij of bij de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort te melden.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van mijn 
vorderingen of belangstelling heeft voor mijn toekomstige 
boek, dan kunt u dat kenbaar maken via mijn 
gloednieuwe website (www.russisch-ereveld.nl) of bij 
het secretariaat van de stichting. Door een misverstand 
waren de inschrijfformulieren op 19 april niet direct 
beschikbaar. Op de website vindt u ook eerder genoemde 
televisiereportage, de complete lezing van 19 april en het 
laatste nieuws over mijn zoektocht.

Remco Reiding
Moskou

Tel.: 00-7 499-7642256
E-mail:  remcorusland@gmail.com
Website:  www.russisch-ereveld.nl

Veel Aandacht voor Russisch Ereveld
Door Remco Reidings
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Het nieuwe kamp lijkt een verademing. Na aankomst 
krijgen we prima te eten in de kantine van de Fliegerhorst 
Finthen (een Duits militair vliegveld). Meewarige blikken 
van de daar gelegerde Duitse militairen vallen me 
op. De gewezen criminelen onder ons maken van de 
gelegenheid misbruik om tweemaal achteraan te sluiten 
hetgeen de SS-bewakers vertoornt.

Dan naar het eigenlijke kamp, een betrekkelijk kleine 
ruimte van naar schatting 150 x 60 meter, afgezet met 
een hoge heining van dubbel prikkeldraad, geen torens. 
Alleen een wacht bij de ingang en een wachtlokaal. Het 
kampje ligt nog binnen het terrein van het vliegveld. Aan 
een kant grenst het aan het OLMER WALD.
Het kamp lijkt nieuw. Op het terrein staan nog 
appelbomen met vruchten er onder. Ik wil er een 
oprapen maar direct slaat een oude venijnige SS-er 
toe. Door de ervaring met de gewone militairen was ik 
onvoorzichtig geworden.

In HINZERT kende ik alleen Henk Scholten (Schurfie) 
en Piet Roggeveen bij naam. Men kende de mannen 
aan hun nummers. Vandaar de geringe kennis van de 
eigennamen. De mannen in FINTHEN kwamen allen 

uit HINZERT. Ze hielden hun nummer, in mijn geval 
2051 (nog van Amersfoort). Toch staat het me bij dat ik 
ook een nummer 176 had. In de barak van het kamp 
waren een aantal kamers, wij lagen in Stube Funf met 
als Stube-älteste Piet Oosterhout uit Breda. We sliepen op 
strozakken in een kring gelegd tegen de wanden van de 
kamer met in het midden Oosterhout, tussen de voeten 
van de anderen. Vijf en twintig man per kamer.
’s Morgens werd voor de barak, dus in de buitenlucht 
appel gehouden. Het tweede appel was ’s avonds om 
10 uur. Vanwege de kleine groep nam dit weinig tijd 
in beslag. Ik zorgde er voor steeds vooraan te staan 
zowel binnen als buiten. Dan viel mijn aangegroeide 

hoofdhaar niet zo op. De SS-ers waren allen stukken 
kleiner van stuk en zagen dan niets van de bovenkant 
van het hoofd.

Op  Stube 5 lag  Loed Klein Bogh, een mijnbouwkundig 
kandidaat afkomstig uit Amsterdam. Zijn vader was 
directeur van de textielfirma Weyers en een leverancier 
van de zaak thuis. Verder was er Aart uit de Utrechtse 
wijk C. In Stube 7 lag Jacques Kroon uit Driebergen 
en werkzaam bij een boekhandel op het Janskerkhof 
te Utrecht. Verder herinner ik me Cas Kasteleyn uit 
Zwartewaal bij Den Briel.

We werden voornamelijk ingezet voor het dichten van 
bomkraters. De Amerikanen bombardeerden regelmatig 
de startbanen. Het werk was te doen en daarmee gingen 
de dagen snel voorbij. Ik herinner me een Belg die 
geweldig met schop en houweel kon omgaan. Hij zong 
Sinterklaaskliedjes zo voor zich heen.

Tegen de Kerst had ik met kleverige dennennaalden “Zalig 
Kerstfeest” op de kamerwand geplakt. Die avond werd 
er gezongen, eerst het “Stille nacht heilige nacht” en de 
“Herdertjes lagen bij nachte”. Daarna straatdeuntjes als 
“Jantje was een kleine jongen”, “Hij liep maandenlang op 
de keien” en “’k Ben verliefd, ja verliefd op een keuken 
meid’ gevolgd door versjes van lager niveau. 

De SS kwam vanuit het wachtlokaal en riep: “Singen, ja 
singen, singen ist gut !”. Nog voor het zingen begon had  
Oosterhout het verhaal verteld van het kindeke Jezus 
en de maagd Maria. Het werd die avond later en later 
en levensverhalen kwamen aan bod. Henk Scholten 
was volgens eigen zeggen beroepsinbreker geweest. 
Hij liet zich bij Lampe Rotterdam insluiten en verdiende 
met roof de kost. Zijn vrouw gooide het geld niet over 
de balk. Later meldde hij zich voor de Nederlandse SS 
maar dook onder toen hij naar Rusland moest. Hij zat 
dus bij ons als asociaal of als deserteur, ik denk alleen 
voor het eerste. Hij was heel kameraadschappelijk en 
een trouwe maat. 

Aart uit wijk C verdiende de kost met het venten van 
papier en potloden, garen en band, ook spelden bij 
de boerderijen. Wanneer de boerin geld ging halen 
keek hij even in de keukenla... Op zich een aardige 
man. Oosterhout verlangde terug naar zijn chique 
herenmodezaak. Hij had een bediende aan een vals 
persoonsbewijs geholpen en vandaar dat hij bij ons zat. 
Loed Klein Bogh studeerde in Delft en was actief geweest 
in het studentenverzet. Piet Roggeveen, achtergebleven 
in Hinzert werkte als leerling goudsmid bij de firma 
Brom te Utrecht. Wat de anderen deden of hoe ze 
heetten weet ik niet meer.

In Duitse gevangenschap 1944-45 (deel 3)
Fliegerhorst Finthen (Bij Mainz) 16 September 1944 tot 9 Februari 1945

Verslag van oud-gevangene Peter van Toor (Schuilnaam P.A. Versluis)
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De vervuiling was een onderwerp van grote zorg. We 
zaten allen in korte tijd onder de luis en de uitslag 
Kretsch was vervelend. Wel zijn we een keer ontluisd 
maar het euvel kwam snel terug. Buiten de barak was 
een kraan waar men zich wassen kon. Bij sneeuw en 
bevroren leiding waste ik me met sneeuw maar velen 
lieten dat na. De groep liet de moed zinken. Men zag 
de situatie als uitzichtloos. Soms dwarrelden geallieerde 
papieren uit de lucht en de inhoud daarvan was 
ontmoedigend. Zo las ik in die  “Fliegende Blätter” het 
slechte nieuws van de slag om Arnhem en ook dat van 
de geallieerde tegenslagen bij het Ardennenoffensief. De 
Duitsers bleven fel doorvechten, kennelijk hopend op de 
geheime wapens van Hitler. Terugkomend van ons werk 
zagen we op een herfstavond een Duitse raket stijgen 
naar grote hoogte. Ik zei toen tegen Loed  “daarmee 
duurt de oorlog een jaar langer”.

In oktober beraamde ik het plan om samen met 
Schurfie te vluchten. Dit zou dan gebeuren tijdens een 
bombardement. Maar hij bleek te loslippig, hij had het 
aan anderen verteld. Daarom liet ik het plan varen om 
te wachten op een betere gelegenheid. Dan zou ik het 
op m’n eentje proberen. Een groep van vijf verdween 
tijdens een bombardement maar werd nog voor het 
avond was terug gebracht. Ik zie ze nog staan voor de 
wacht. De straf was licht, slechts 1 nacht buiten staan. 
De SS was blij dat het aantal weer klopte.

Juist om de lichaamsvervuiling tegen te gaan werden 
er op de kamers kachels geplaatst. De kleding kon dan 

gewassen worden. Af en toe was er gelegenheid om op 
akkers wat aardappels te ‘klauen’. Deze gingen dan met 
schil en al bij het wasgoed.. Na de ontdekking daarvan 
werden de kachels weggehaald. De vervuiling sloeg 
opnieuw toe.
Op een morgen stonden Schurfie en ik naast elkaar 
op het appel. “Heb je het gezien?” fluisterde hij, “er 
worden aardappels gelost bij de Duitse keuken”. Die 
avond maakte hij een deel van de draadversperring los. 
We kropen door het gat en kwamen bij de stortkoker. 
We stopten onze kleding vol met aardappels. Ook de 
broekspijpen werden gevuld. Dat kon want ze waren 
met touwtjes dichtgeknoopt. De terugtocht verliep dus 
moeizaam. Eenmaal in de barak werd de buit verdeeld 
en gekookt (dat kon toen nog). Zelf heeft Schurfie er 
maar drie van gegeten.

Eenmaal zagen we een boer met een fraaie wagen. 
“Schmidt Finthen” stond er met sierlijke letters op de 
spiegel.. Die naam heb ik bij m’n vlucht gebruikt. Met 
z’n allen aan het werk op de startbaan zagen we een 
Amerikaanse Airacobra (jachtbommenwerper) op ons 
afkomen. We konden geen kant uit. De Flack schoot 
de  Airacobra uit de lucht. Tragisch voor de piloot maar 
het was onze redding. Een andere keer kwamen de 
geallieerde toestellen van diverse kanten aangevlogen. 
We redden toen het vege lijf door telkens achter 
een andere kant van een enorme steen te schuilen. 
Tijdens zo’n aanval waren de bewakers nergens te 
zien en vandaar de vluchtpogingen. Je kon dan wel 
een eindje weg komen maar wat daarna ? Overal was 
Feldgendarmerie en Holland lag ver weg.

In het Olmer Wald  stonden Duitse nachtjagers verscholen 
opgesteld. Mooi vond ik ze met de enorme antennes op 
neus en staart.
Op een nacht werd MAINZ gebombardeerd. In golven 
kwamen de toestellen over.Vanuit het kamp konden we 
de verschrikking mee beleven. Nog steeds vraagt men 
zich af of die acties de oorlog verkort hebben. Zelf denk 
ik dat de Duitsers er alleen maar feller door werden. 
Een burger/bewaker uit BINGEN hield toezicht op ons 
werk. Op een morgen scheen hij geestelijk gebroken. 
Tijdens een nachtelijk bombardement was zijn gezin 
omgekomen. We hadden met hem te doen.

Op een avond stond ik door de omheining naar 
buiten te kijken. Een SS-officier sprak me aan. Hij 
vertelde me dat “Holland überschwemmt worden 
war. Die Engländer haben die Deiche gebrochen”. 
Hij doelde kennelijk op Walcheren. Die avond was ik 
diep bezorgd.
De toestand verslechterde met de maand. Tijdens het 
Ardennenoffensief waren de Duitsers weer vol moed 
“Mit Weihnachten sind wir in Paris !”. Gelukkig liep 
het anders. De maand januari maakte de mensen 
moedeloos. Er heerste roodvonk en difterie in de 
barak. De patiënten gingen dan naar het hospitaal 
op het vliegveld. Daar hielp ik wat bij en ik kreeg 
een van de drie paar klompschoenen die de barak 
binnenkwamen. 



Informatiebulletin augustus 2009

18

Onverwachts stormde bij avond de SS de barak 
door om het hoofdhaar op lengte te controleren. 
Kort geknipt met banen in twee richtingen was 
het voorschrift. Op het werk was het opgevallen 
dat enkele mannen meer haar droegen dan 
toegestaan. Na Hinzert was ik er in geslaagd om die 
kappersovervallen te ontwijken. Meestal verstopte ik 
me op de latrine buiten. Eens was ik te laat en de 
deur van de barak was al dicht. Toen kon ik me nog 
net achter een ton verschuilen, die -gevuld met een  
ontsmettingsmiddel- op de gang stond.

Toen dreigde de SS met het inhouden van eten 
wanneer men nog eenmaal iemand zou aantreffen 
met teveel haar op het hoofd. De medegevangenen 
begonnen aan te dringen om me te laten knippen. Ik 
zei dan me te gaan melden zodra de SS echt tot het 
inhouden van eten zou overgaan. De toestand was 
dus precair geworden.

Er gebeurde meer. Soms mocht ik samen met een 
SS-er het kamp uit om op het vliegveld medicijnen 
te halen voor de zieken in de barak. Ik had me 
opgeworpen als Hilfs-Sanitäter en mede daarom had 
ik die klompschoenen gekregen.

Op een morgen marcheerde een colonne Duitsers 
voorbij. Opeens verlaat een jongeman het gelid en 
stopt me een paar wanten toe. Een fantastische 
daad. Dat hielp mij wel maar de anderen niet. We 

hadden lappen om het hoofd tegen de kou (en ook 
-bij mij- vanwege de haardos en jasje en broek waren 
dichtgebonden. Die lappen moesten ergens vandaan 
komen. Op een avond merkte ik dat van mijn enige 
deken een strook afgescheurd was. Samen met 
Cas Kasteleyn deelde ik vervolgens de resterende 
anderhalve deken. Het was toen heel koud maar het 
raam boven m’n hoofd moest openblijven. Vanwege 
de “saubere Luft)”. Vele mannen waren te moe of te 
moedeloos om voor een plas naar de latrine te gaan. 
Zo gebeurde het dat men staande naast ons en door 
het raam naar buiten plaste. Dat is heel deprimerend. 
Ook waste zich nog maar een enkeling in de sneeuw.

Op de morgen van 9 Februari 1945 had ik me direct 
na het appel door de modder gerold (om de strepen 
en ballen te maskeren). Vervolgens vroeg ik in het 
halfduister aan de wacht of ik naar de legerapotheek 
mocht. Ik had gezien dat er weinig soldaten in het 
wachtlokaal waren. Ik mocht alleen gaan. Dat was 
van mij een minne streek tegenover die soldaten 
maar ik verlangde naar de vrijheid. Nauwelijks de 
poort uit of ik liep in Noordelijke richting langs de 
bosrand. Het was een van de weinige mooie dagen 
die Februari kent. Ik wist dat er een tweede en 
derde versperring was maar waaruit die bestond 
was me onbekend. De tweede bleek een enkele 
gespannen draad die ik tijdig zag. De laatste was 
een rij wachtposten. Ik hoorde de Duitsers praten 
maar slaagde er in voorbij te komen. Al gauw werd 
het lichter Ik voelde me goed. De kans was miniem 
dat de vlucht zou lukken maar het was het proberen 
waard.

Wat voelt de vrijheid goed na een half jaar 
gevangenschap. Bovendien beloofde het een mooie 
dag te worden. Maar daar staat opeens een boer voor 
me met een jachtgeweer. Hij schreeuwt: ”Kartoffeln 
klauen, wie?”. Ik hou me gedeisd en antwoord dat 
ik te Finthen werk bij een boer en wel bij Bauer 
Schmidt. De naam achterop de wagen schoot me te 
binnen. “Stimmt” zegt de Duitser en laat me gaan.
Die morgen bereik ik de Rijn bij Ingelheim. Een 
voettocht van ruim een maand was begonnen. Er 
waren vele ‘narrow escapes’. Intussen zat ik in over 
het lot van de achterblijvers. Zou de SS represailles 
nemen? Ik kon het niet weten.
 

P. van Toor
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Er is mij gevraagd u via dit bulletin te informeren over 
het nieuwe locatieonderzoek dat eind 2008 is begonnen. 
Nog niet eerder is informatie over dit project verstrekt en 
het is op zijn plaats er iets over te melden. Vooral omdat 
een nieuw onderzoek de indruk kan wekken dat in 64 
jaar tijd nog niet afdoende onderzoek is gedaan. Hoewel 
ik van mening ben dat er nog veel meer te ontdekken 
valt, is in het verleden al verschillende malen onderzoek 
verricht. Het resultaat van het laatste grote onderzoek is 
het in 2003 verschenen boek “Kamp Amersfoort” van 
G. von Frijtag Drabbe Künzel, waarmee de volledige 
geschiedenis van Kamp Amersfoort in grote lijnen werd 
belicht. Met het nieuwe locatieonderzoek dat eind 2008 
werd gestart, wordt vooral dieper ingegaan op specifieke 
minder omvangrijke onderwerpen en thema’s, waarbij 
de nadruk ligt op herinneringen en sporen uit de oorlog.

Enkele projecten van de Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort maken het gewenst dat er meer 
inzicht komt in de historie van het terrein. Niet alleen 
van het voormalige kampterrein, maar ook van het 
omliggende gebied. Een en ander hangt ook samen 
met voorgenomen bouwactiviteiten (en andere vormen 
van herinrichting) bij onder andere het voormalige Sinaï 
Centrum, de KLPD, DHV en mogelijk bij het dierenasiel. 
Volgens tamelijk recente wetgeving is bij dergelijke 
bouw- en herinrichtingsplannen een wettelijke weging 
nodig van archeologische aard. Archeologie heeft (al) 
betrekking op de periode van meer dan vijftig jaar 
geleden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ook de resten 
van Kamp Amsvorde (dat eind jaren vijftig moest 
wijken voor de aanleg van een nieuw kruispunt), een 
archeologische waarde zouden kunnen hebben.

Twee voorbeelden maken duidelijk dat meer inzicht in 
de historie van het terrein wenselijk is en dat dit inzicht 
er met het recent gestarte onderzoek ook komt.

Het eerste voorbeeld betreft de terreinuitbreiding ten 
noorden van de schietbaan. In dit nieuw verkregen terrein 
liggen loopgraven en stellingen uit de oorlogsjaren die 
niet alleen bewaard moeten blijven, maar wellicht ook 
beter toegankelijk moeten worden gemaakt. Als wordt 
besloten om het gebied toegankelijker te maken, dienen 
terreinaanpassingen te worden uitgevoerd. Wat zijn in dat 
geval historisch verantwoorde ingrepen? Welke boodschap 
dient aan bezoekers te worden overgebracht? Rechtvaardigt 
deze boodschap de verstoring of verandering van het terrein? 
Werden de stellingen gebruikt voor luchtafweergeschut, 
bewaking- of oefendoeleinden? Wellicht wordt het nodig 
geacht de stellingen weer in de oorspronkelijke staat te 
brengen. Wat is in dat geval de oorspronkelijke staat?
Talloze vragen zijn gerezen en om die te beantwoorden is 
meer informatie nodig.
Het tweede voorbeeld waarbij meer historisch inzicht 
gewenst is, betreft de toegangspoort naar het ‘KLPD/

politie Utrecht’ terrein, waar voorheen de politieschool was 
gevestigd. De poort verschafte toegang tot het terrein van 
Kamp Amersfoort. Tienduizenden gevangenen passeerden 
via deze poort, de Nazi- en SS-vlag en gingen hun 
gevangenschap tegemoet. In de vele getuigenissen van 
oud-gevangenen werd deze poort bedoeld als men sprak 
over het besef ‘gevangen en van de wereld afgesloten te 
zijn’.

Wanneer werd de poort gebouwd? In 1939 met de bouw 
van het barakkenkamp, of later, tijdens de uitbreiding van 
het kamp omstreeks 1943? Er is weinig informatie.
Oude foto’s en ansichtkaarten laten zien dat na de 
oorlog enkele wijzigingen werden doorgevoerd (de twee 
binnenste zuilen werden verlaagd en de overspanning 
werd verwijderd). Ondanks de aanpassingen is de poort 
een uniek overblijfsel van Kamp Amersfoort.
Dat de poort er overigens nog staat is niet het gevolg van 
bijzondere inspanningen, maar eerder van het ‘niet in de 
weg staan’.

Locatieonderzoek
Gert Stein

De toegangspoort van Kamp Amersfoort in mei 1945 

(bron: Archief Eemland) en in maart 2009.
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De poort staat buiten de beheergrenzen van de 
stichting, waarmee het behoud van de poort niet tot de 
verantwoordelijkheden van de stichting behoort. Uiteraard 
ziet de stichting het als haar taak om te informeren over 
het historische belang en de monumentale waarde van 
deze poort. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand - 
onkundig van de historische betekenis ervan - besluit een 
uniek historisch bouwsel te vervangen door een nieuw. 
(Een dergelijk lot trof de 'Pegasus Bridge' in Benouville (Fr.) 
in 1994, vlak voor de 50-jarige herdenking van de invasie 
in Normandië. Massaal protest resulteerde erin dat de 
oorspronkelijke brug werd gered van de slopershamer en 
een plek kreeg in het nabijgelegen museum.)

Inmiddels zijn de KLPD/Politie Utrecht en de 
Rijksgebouwendienst op de hoogte gesteld van de 
historische waarde van de poort. Een aanvraag tot 
erkenning als Rijksmonument is in gang gezet.

Naast de voorbeelden van de loopgraven en de 
toegangspoort zijn er zijn meer voorbeelden te 
noemen waarbij nader onderzoek gewenst is. Het 
betreft vaak eenvoudige vragen waarop het antwoord 
niet zo eenvoudig te geven is.

Nadat geconstateerd werd dat er veel kennis binnen 
de stichting aanwezig was, maar dat die niet altijd 
de lading dekte (en dat bovendien veel kennis 
gebaseerd was op aannames in plaats van op feiten), 
werd besloten tot de oprichting van een projectgroep. 
Deze projectgroep - die geheel uit vrijwilligers bestaat 
- kreeg enkele belangrijke taken.

Allereerst dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe 
het gebied rond Kamp Amersfoort veranderde als 
gevolg van mobilisatie, bezetting en wederopbouw 
(en de daaropvolgende periode).

Vervolgens dient te worden geïnventariseerd welke 
sporen na 65 jaar nog aanwezig zijn.

Een derde niet onbelangrijke taak is het vastleggen 
van bevindingen en resultaten. Daar horen ook 
getuigenissen bij.
Het onderzoeksgebied beperkt zich niet uitsluitend 
tot het gebied waar Kamp Amersfoort lag. Buiten het 
KLPD terrein en het beheergebied van de stichting 
zijn onder andere als onderzoeksgebied aangemerkt: 
de Kapelweg (de route die gevangenen liepen van 
en naar het station), Dodeweg en het bosgebied te 
zuiden ervan (legering van o.a. de 2e compagnie van 
het SS Wachbataillon Nord-West) en de Leusderheide 
(executie- en begraafplaats).

Inmiddels hebben enkele oriënterende gesprekken 
met voormalige bewoners uit de directe omgeving 
plaatsgevonden, zijn diverse archieven geraadpleegd en 
locaties bezocht. Het locatieonderzoek bevindt zich nog 
in de inventarisatiefase, waarbij een aantal interessante 
constateringen is gedaan. Een tweetal constateringen is 
het vermelden waard. Het zijn geen indrukwekkende 

ontdekkingen die de geschiedenis van Kamp Amersfoort 
in een ander daglicht zetten. Eerder kleine puzzelstukjes 
die nu pas op hun plaats vallen.

De eerste constatering betreft de naam 'Boskamp' die in 
1939 zou zijn toegekend aan het barakkenkamp aan de 
Appelweg. Een tweede constatering betreft bijzondere 
en gedetailleerde informatie over een luchtaanval op 12 
februari 1943.

Manschappen van de ‘Grüne Polizei’ begeleiden gevangenen 
uit Kamp Amersfoort via de Kapelweg (ter hoogte van de 
Javastraat) naar het station (Foto: Archief Eemland). De 
rechterfoto is genomen in juni 2009. De overeenkomsten zijn – 
na meer dan 65 jaar – opmerkelijk.
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Eén van de eerste activiteiten in het kader van het 
locatieonderzoek richtte zich op het onderzoek naar 
het ontstaan van het barakkenkamp dat in 1941 in 
gebruik werd genomen als Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort. Een nieuwe conclusie kon vrij snel worden 
getrokken, hoewel die niet overeenstemde met wat 
bekende historici hadden geschreven. Dr. L. de Jong (“Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog”, 
tweede deel p. 556) en G. von Frijtag Drabbe Künzel 
(“Kamp Amersfoort” p. 21) concludeerden dat het kamp 
in 1939 werd opgericht onder de naam ‘De Boskamp’. 
En dat is niet juist.

Zekerheid betreffende de naam van het kamp werd 
gevonden in het ‘Dagblad voor Amersfoort’ en in 
de ‘Militaire Spectator’, een Nederlands maandelijks 
verschijnend krijgswetenschappelijk tijdschrift, dat in 
1832 voor het eerst werd uitgegeven.
De nieuwe conclusie die kan worden getrokken is dat 
vanaf 1939 tot de capitulatie van het Nederlandse 
leger in mei 1940, het militaire onderkomen aan de 
Appelweg simpelweg bekend stond onder de naam 
‘barakkenkamp Appelweg’. De naam ‘Boskamp’ werd 
pas in 1949 toegekend aan het barakkencomplex, 
dat op dat moment de naam ‘Kamp Laan 1914’ 
droeg en fungeerde als kazerne voor Nederlandse 
militairen.

In de ‘Militaire spectator’ van oktober 1940 werd 
een kort verslag aangetroffen van Luitenant-kolonel 
J. Visser, de voormalige commandant van het 16e 
Regiment Infanterie. Manschappen van dit regiment 
waren gelegerd in de barakken bij Laan 1914, voordat 
de Duitse inval op 10 mei 1940 plaatsvond.
In zijn verslag gebruikte Visser wel de naam Amsvorde 
maar niet de naam Boskamp. Hij noteerde over de 
gebeurtenissen op vrijdag 10 mei 1940 onder andere 
het volgende:

“Vanaf ± 3.00. In zeer groote getalen komen groepen 
Duitsche vliegmachines ons regimentsvak overgevlogen, 
hevig beschoten door onze luchtafweermiddelen, 
voornamelijk 2 en 4 tl. Enkele cirkelen boven de 
barakkenkampen Appelweg en Amsvorde, doch laten 
geen bommen vallen, noch geven zij vuur af.”

Uitsluitsel over de toekenning van de naam ‘Het 
Boskamp’ werd gevonden in de ‘Militaire Spectator’ 
van mei 1949: “Nr. 202 L-LM — Namen van 
kazernes en kampen. De volgende benamingen 
zijn vastgesteld voor de  daarachter aangeduide 
kampen, welke benaming voor het eerstgenoemde 
kamp van 10.9.'49 af zal gelden en voor de beide 
andere per 1 December 1949: „kamp Schattenberg" 
voor het voormalig concentratiekamp Westerbork; 
„het Boskamp" voor het kamp aan de Appelweg te 
Amersfoort; „Walaardt Sacré kamp" voor het kamp te 
Huis ter Heide.”

Het Dagblad voor Amersfoort (Archief Eemland) 
meldde op 15 oktober 1949:
”Kamp Laan 1914 heet nu “Het Boskamp”. Donderdag 
berichtten wij, dat het Demobilisatie Centrum Huis 
ter Heide in December naar Amersfoort zal worden 
overgeplaatst … dat het Demobilisatie Centrum de 
naam “Boskamp” zal dragen zoals in Huis ter Heide 
nu het geval is.”

Voor het locatieonderzoek was de vondst van de 
juiste benaming voor het kamp een goede start. Naast 
het ontbrekende puzzelstukje was deze ontdekking 
een aardige bevestiging van het fenomeen dat nogal 
wat auteurs zich laten verleiden hun werk te baseren 
op dat van voorgangers. Dr. L. de Jong was de eerste 
die schreef over de bouw ‘De Boskamp’ in 1939 en 
nogal wat auteurs maakten gebruik van zijn conclusie. 
Het feit dat de nieuwe informatie vrij gemakkelijk 
kon worden gevonden, zegt wellicht meer dan de 
informatie zelf.

Volledigheidshalve worden hieronder de officiële namen 
die het barakkenkamp sinds het ontstaan in 1939 kreeg 
toegewezen, vermeld. Naast deze officiële benamingen 
werden ook namen toegekend die refereerden aan 
de functie ervan. Zo werd het kamp, of soms een 
deel ervan, ook wel aangeduid als ‘Repatriëringkamp’, 
‘Interneringskamp’, ‘Identificatiecentrum’ of 
‘Demobilisatiecentrum’.

De officieel toegekende benamingen en de periode waarin 
deze van toepassing waren, zijn achtereenvolgens:

•	 ‘Barakkenkamp	Appelweg’	van	1939	tot	de	capitulatie	
in mei 1940.

•	 ‘Polizeiliches	Durchgangslager	Amersfoort’	(afgekort	
P.D.A. of P.D.L.) van augustus 1941 tot maart 1943.

•	 ‘Erweitertes	Polizeigefängnis	(Amersfoort)’	van	mei	
1943 tot april 1945.

•	 ‘Roode	Kruiskamp’	van	april	1945	tot	september	1945.
•	 ‘Bewarings-	en	Verblijfskamp	Laan	1914’	van	

september 1945 tot september 1946.
•	 ‘Kamp Laan 1914’ van september 1946 tot 

december 1949.
•	 ‘Het	Boskamp’	(waarbij	opvalt	dat	vanaf	de	jaren	

1956/1957 steeds vaker wordt gesproken van ‘De 
Boskamp’) van december 1949 tot september 1971.

•	 ‘De	Boskamp’	(De	politieschool	werd	op	27	september	
1971 met deze naam officieel in gebruik genomen) 
van september 1971 tot heden.

Het Barakkenkamp met de naam "De Boskamp"
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De luchtaanval op 'Duitse kazernes bij 
Amerfoort' op 12 februari 1943
Een onderzoek naar de geallieerde luchtaanval op 8 
maart 1944, waarbij gevangenen uit Kamp Amersfoort 
om het leven kwamen, nam een geheel andere wending 
met de vondst van een fotoboek dat (helaas) via het 
internet was verkocht. Met onder andere de informatie 
uit dit fotoboek (de aanbieder had gelukkig enkele 
afbeeldingen bewaard) en informatie van de heer G.J. 
Zwanenburg kon een beeld worden gevormd van 
een geheel andere luchtaanval. Eén die plaatsvond 
op 12 februari 1943. Over deze luchtaanval die werd 
uitgevoerd door piloten van 268 Squadron, gaat dit 
artikel.

In april 1942 werd het in 1918 opgerichte 268 Squadron 
van de Royal Air Force (RAF) uitgerust met een 
nieuw type jachtvliegtuig; de North American Mustang 
Mk I. Een Amerikaanse eenmotorige jager volgens 
Britse specificaties. Twee maanden later werden de 
nieuwe toestellen in gebruik genomen en was het 
squadron operationeel. Aanvallen op gronddoelen, 
onderscheppings- en verkenningsvluchten boven de 
(Noord) Franse kust, België en Nederland kenmerkten 
de activiteiten van het squadron.
In oktober 1942 veroorzaakten piloten van dit squadron 
enige opschudding bij het Duitse opperbevel. De 
Mustang Mk I bleek in staat om vanuit de basis in 
Groot Brittanië tot in Duitsland te kunnen doordringen, 
waarmee een nieuwe dreiging was ontstaan. Zeker 
gezien de indrukwekkende bewapening van het vliegtuig 
(4 mitrailleurs .50 caliber en 4 mitrailleurs .30 caliber).
Op 12 februari 1943 om 08:15 uur stegen acht Mustang 

Mk I gevechtsvliegtuigen van No. 268 Squadron op 
van hun basis in Groot Brittanië. Eén Mustang keerde 
als gevolg van motorstoring voortijdig terug. Het doel 
voor deze dag was ‘een barakkenkamp van de SS 
in Amersfoort’ waarmee vrijwel zeker barakkenkamp 
Amsvorde werd bedoeld, dat naast Kamp Amersfoort 
lag. 
De barakken van kamp Amsvorde waren net als de 
barakken van Kamp Amersfoort, in 1939 gebouwd 
ten behoeve van de huisvesting van Nederlandse 
gemobiliseerde militairen. Na de capitulatie in mei 
1940 werden beide barakkencomplexen gevorderd 
door de bezetter. Barakkenkamp Appelweg werd in 
gebruik genomen als concentratiekamp, barakkenkamp 
Amsvorde als SS-kazerne voor militairen die behoorden 
tot de staf en de eerste compagnie van een SS 
bewakingsbataljon. Dit bewakingsbataljon, dat eind 
1941 werd opgericht, kreeg op 1 januari 1942 officieel de 
naam: ‘SS Wachbataillon Nord-West’. De commandant 
van dit bataljon was SS Hauptsturmführer P.A. Helle. Het 
bataljon bestond uit vijf (in juni 1944 zes) compagnieën, 
die voornamelijk waren belast met de buitenbewaking 
van de concentratie- en gijzelaarskampen in Nederland.
In ‘normale omstandigheden’ was de eerste compagnie 
van SS Wachbataillon Nord-West belast met de 
buitenbewaking van Kamp Amersfoort. ‘Normale 
omstandigheden’, want Kamp Amersfoort was ontruimd. 
Vrijwel alle gevangenen waren naar het nieuwe kamp 
in Vught getransporteerd en Kamp Amersfoort - of 
officieel ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’ - 
werd ‘heringericht’. Pas op 17 mei 1943 zou het kamp 

1943 Kamp Amersfoort links/midden en Kamp Amsvorde  rechtsonder. Bron: Emmen Kadaster
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opnieuw, maar dan onder de nieuwe naam ‘Erweitertes 
Polizeigefängnis’, in gebruik worden genomen.
De geallieerde luchtaanval op 12 februari 1943 was 
gepland in een periode dat er nauwelijks gevangenen 
aanwezig waren in Kamp Amersfoort. Of dit een 
bewuste keuze was is nog onbekend. In ieder geval 
vielen er geen slachtoffers onder de gevangenen.

Volgens de berichtgeving door de geallieerde pers 
was de aanval – die volgens een nieuwe tactiek werd 
uitgevoerd - een groot succes.
Onder de kop “Mustangs bestoken Duitsche doelen 
in Nederland” maakte de in Engeland verschenen 
Nederlandse krant ‘Vrij Nederland’ op 20 februari 
1943 melding van de aanval op “Duitsche kazernes bij 
Amersfoort”. Het artikel meldde vervolgens: “van 300 
m. hoogte werd een duikvlucht gemaakt op het doel, 
waarbij voortdurend mitrailleurvuur werd afgegeven. 
Vlak boven het doel werd het vliegtuig rechtgetrokken 
en klom het weer tot 300 m. hoogte om dan opnieuw 
aan te vallen. Elk vliegtuig maakte op die wijze vier 
aanvallen. De piloten rapporteerden later, dat er rook uit 
de gebouwen sloeg, groote schade werd aangericht en 
duidelijk geobserveerd kon worden, hoe de militairen 
naar de schuilplaatsen snelden.”

Het SS Wachbataillon Nord-West had slachtoffers te 
betreuren, hoewel Duitse rapporten over dit voorval niet 
overeenstemmen.
De indrukwekkende kroniek over de luchtoorlog door 
de heer G.J. Zwanenburg "En nooit was het stil", 
waaruit informatie voor dit artikel is ontleend, vermeldt 
twee Duitse rapporten die betrekking hadden op de 
luchtaanval van 12 februari 1943.
Een Duits rapport over vijandige activiteiten in februari 
meldde dat om 09:20 uur bommen werden afgeworpen 
op het politiedoorgangskamp in Amersfoort. Drie 
SS-mannen en een burgerwerkman werden gedood. 
Zeven SS-mannen raakten gewond.
Een ander rapport, het zogenaamde ‘Lagebericht’ 
meldde dat om 09:20 een aanval met boordwapens 
werd uitgevoerd op het politiedoorgangskamp waarbij 
vijf leden van de Nederlandse SS en een burgerwerkman 
werden gedood. Elf SS-ers raakten gewond.

Hoe het ook zij, een ‘toevalstreffer’ op het Internet, in de 
vorm van een fotoalbum, onthulde nieuwe informatie 
over de verliezen van het Wachbataillon op deze dag. 
Zeven SS’ers sneuvelden. Eén van hen was de 28 
jarige officier Ludwig Henrich, die twee dagen na de 
aanval overleed. Henrich was als SS Hauptsturmführer 
verbonden aan SS Wachbataillon Nordwest (ABT. II A2), 
en wel als ‘Chef der 1. Kompagnie’. Met andere woorden, 
Henrich was tot 12 februari 1943 commandant van de 
eerste compagnie, die belast was met de buitenbewaking 
van Kamp Amersfoort.

Het was bekend dat SS Obersturmführer H.W. Fernau en 
vanaf juni 1944 (de Nederlander) SS Obersturmführer 
J.A. Bronkhorst deze functie bij de eerste compagnie 
vervulden. De naam van Henrich in deze rol was nieuw.

Het gevonden album onthulde veel persoonlijke 
informatie. Ludwich Henrich werd geboren op 11 
november 1914. In 1934 trad hij toe tot de SS en in 
1937 volgde hij een opleiding aan de SS-Junkerschule 
in Braunschweig. Hij vervolgde zijn carrière bij de 
Ordnungspolizei en bracht het tot Oberleutnant der 
Schutzpolizei und SS-Obersturmführer. In december 
1940 trouwde hij met Eva en samen kregen zij een 
zoontje Gerrit.

Na zijn stationering in Italië werd Henrich naar kamp 
Amsvorde in Amersfoort gedirigeerd. De eerste foto’s 
uit deze periode werden genomen tijdens een beëdiging 
van nieuwe rekruten, op 7 februari 1942. Achter 
generaal Demelhuber die de beëdigde manschappen 
inspecteerde is het torentje van Oud-Leusden zichtbaar. 
Henrich kon niet vermoeden dat dezelfde generaal een 
jaar later weer gefotografeerd werd en nog eens een 
plek kreeg in het fotoalbum.
Op 12 februari 1943 raakte Henrich zwaar gewond. 
Op 14 februari stierf hij aan zijn verwondingen. Ludwig 
Henrich werd samen met zes andere slachtoffers 
van de geallieerde luchtaanval, in aanwezigheid van 
onder andere SS-Gruppenführer und Generalleutnant 
der Waffen-SS K.M. Demelhuber en Höhere SS- und 
Polizeiführer (HSSPF) H.A. Rauter, onder de SS-vlag 
begraven.
Waarschijnlijk werden deze laatste foto’s door Henrich’s 
weduwe ingeplakt. Het waren de foto’s van zijn eigen 
begrafenis.

Na de oorlog werd Henrich herbegraven op de Duitse 
militaire begraafplaats in Ysselsteyn, die in 1946 
werd aangelegd door de Nederlandse overheid. Sinds 
1976 wordt deze begraafplaats onderhouden door de 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Vele jaren later werden de foto’s van Henrich’s militaire 
carrière in vier albums te koop aangeboden op het 
Internet (www.germaniainternational.com). De koper 
van de fotoalbums is onbekend.
Overigens dient deze Henrich, commandant van de 
eerste compagnie van het Wachbataillon, niet te worden 
verward met kampcommandant Heinrich, de eerste 
Lagerführer van Kamp Amersfoort. Obersturmführer 
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De gegijzelde politiemannen uit Enschede
Door Jan en Ans Noordman

Heinrich verdween in 1943 eveneens van het Kamp 
Amersfoort toneel, maar was een andere dan 
Hauptsturmführer Henrich.

Kamp Amsvorde, de locatie waar de beschieting 
plaatsvond, werd in de jaren zestig gesloopt. Het 
kamp moest plaats maken voor de nieuwe kruising 
Leusderweg – Laan 1914, waarmee alle overblijfselen 
uit de oorlog op deze locatie waren weggevaagd. Of 
toch niet?

Tijdens werkzaamheden aan een nieuwe fietstunnel 
bij de kruising Leusderweg-Laan 1914 in juni 2009, 
werd bewijs gevonden van ten minste één geallieerde 
luchtaanval. Wellicht die van 12 februari 1943?

In de meimaand van dit jaar bezochten Jan en Ans 
Noordman de Gedenkplaats. De vader van mw 
Noordman, Jan Dirk Mos, was in de Tweede Wereldoorlog 
politieagent in Enschede. Ter vergelding van de liquidatie 
van de fanatieke pro-Duitse en daarom zeer gevreesde 
Enschedese politieofficier Pieter Kaay op 4 juli 1943 
werd twee dagen later een groep van 23 Enschedese 
politieagenten opgepakt.
Oud-politiecommissaris Prenger – die tot deze gijzelaars 
behoorde – herinnerde zich nog tot in detail hoe de 
gijzeling plaatsvond. ‘Twee dagen na de liquidatie van 
Kaay was er ’s morgens om zeven uur plotseling een 
generaal appèl. Vlak daarna werd het hele bureau 
omsingeld en wisten we dat er iets stond te gebeuren.’ 
Toen de 23 politiemannen - allemaal oud-militairen – 
opdracht kregen om in de vrachtwagens te stappen, 
werden zij in eerste instantie naar het nazihoofdkwartier 
in Enschede overgebracht. 
Toen Prenger aan hoofdcommissaris Berendsen vroeg 
wat er aan de hand was, antwoordde deze dat het 
om een gijzeling ging en dat de groep ‘een bijzondere 
behandeling’ zou krijgen. Gelukkig kregen de mannen 

niet de slechtste behandeling. Eerst mocht de familie 
nog kleding en toiletspullen op het hoofdkwartier 
afleveren. Daarna werd de groep naar Kamp Amersfoort 
overgebracht, waar ze van 6 t/m 10 juli ’43 zijn 
vastgehouden. 

Op de dag van de aankomst in Amersfoort - op 6 juli 
1943 - schreef de heer Mos een brief aan zijn vrouw.  

‘Mijn eigen lieve Rie, 
We zijn hier om 1 uur aangekomen. Het gaat heel 
goed met mij. De verzorging is uitstekend. Van het 
Rode Kruis hebben we eten in overvloed gekregen. 
Paling, brood, boter, kersen enz. Wat heb je toch 
goed voor me gezorgd Rie. De inhoud van mijn 
koffer was prachtig. We liggen hier in een barak, 
met zijn allen bij elkaar en mogen ook een beetje er 
omheen lopen. (Het is nu 7 uur). Het laatste bericht 
dat we gekregen hebben is; dat we vermoedelijk a.s. 
Zaterdag naar Maagdenburg vertrekken. Tot zolang 
blijven we dus hier. Ook als je p.o. schrijft kan ik 
waarschijnlijk voor die tijd geen brief van je krijgen, 

Juni 2009: Restanten van .50 Cal. boordmunitie 

© Gert Stein
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want deze brief zal wel niet voor morgenmiddag 
gepost worden. Zodra ik een vast ander adres heb, 
zal ik het je zo spoedig mogelijk laten weten. Jouw 
brief heb ik in de koffer gevonden. Laten we ons 
houden zoals je schrijft: zo we houden vertrouwen 
op God.’ 
Mühlberg

Op 11 juli werd de hele groep vanuit het kamp 
per trein naar Mühlberg getransporteerd. Met 
uitzondering van Bram Keijzer hebben alle mannen de 
gevangenschap overleefd, ze keerden na de bevrijding 
terug naar Enschede. Daar werd ter nagedachtenis 
van deze gijzeling op initiatief van de toenmalige 

hoofdcommissaris IJzerman - precies 45 jaar later, 
op 6 juli 1988 - een speciaal gedenkteken onthuld. 
Gedurende de anderhalf jaar dat IJzerman zich daar 
persoonlijk voor inzette was hem steeds duidelijker 
geworden hoe positief het Enschedese korps met 
name in de eerste jaren van de bezetting bezig was 
geweest. 
Geen vanzelfsprekendheid voor alle korpsen in 
ons land. Met de onthulling van het monument 
riep de hoofdcommissaris niet alleen een blijvende 
herinnering in het leven ter nagedachtenis aan Bram 
Keijzer, maar liet daarmee duidelijk blijken hoe 
hij dacht over het functioneren van de toenmalige 
politiegeneratie.

De op 2 april 1900 in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw 
Namen geboren visser Petrus Ludovicus Bleijenberg had 
de pech dat hij de ziekte M.S. kreeg. Hierdoor werd hij 
ongeschikt voor de zeevaart en moest hij zijn heil zoeken 
in een baan aan de wal. Na enkele omzwervingen 
belandde Bleijenberg in de handel. In 1943 werd hij in 
zijn woonplaats Roosendaal beconcurreerd door een 
man die hem uit broodnijd aangaf bij de Duitse politie, 
zogenaamd voor zwarthandel. Vlak daarna werden 
Bleijenberg en zijn zoon Jo door de Duitsers gearresteerd 
en moesten zij zich verantwoorden voor het drijven van 
zwarthandel. Vader en zoon werden opgesloten in de het 
Oranje Hotel in Scheveningen. Jo werd als minderjarige 
vrijgesproken, maar Bleijenberg zelf werd veroordeeld 
tot negen maanden opsluiting in Kamp Amersfoort.  Zijn 
familie was zeer geschokt en protesteerde zelfs bij de 
verrader in diens woning in Lijnaken. Het mocht niet 
baten, Bleijenberg kwam in kamp Amersfoort terecht. 

Vrij
Acht maanden lang hoorde zijn familie niets hem. Toen 
ontvingen ze een bericht dat hij vrij zou komen. Zijn 
vrouw besloot hem op te gaan halen. Eenmaal voor 
de poort kreeg ze echter te horen dat er sprake was 
van een vergissing, waarna ze onverrichter zaken weer 
naar huis vertrok. Later bleek dat Bleijenberg zelf ook 
verkeerd was voorgelicht en hij vervolgens onder luid 
gelach ongenadig hard werd weggetrapt en vernederd. 
Een maand later werd hij gelukkig wel vrijgelaten. 

Verborgen microfoons
Bleijenberg was zo geïntimideerd dat hij niets over 
zijn kampervaringen durfde te vertellen. Hij was 
ervan overtuigd dat er op allerlei geheime plaatsen 
microfoons in zijn woning waren verborgen. Hij 
wilde absoluut niet dat er over zijn periode van 
gevangenschap werd gesproken, want dat kon 

grote gevolgen hebben voor zowel hemzelf als zijn 
familie. Spreken zou zelfmoord zijn, en moord op de 
gezinsleden. 

Solidair
Na de oorlog begon Bleijenberg wel te praten over Kamp 
Amersfoort. Zo vertelde hij over de vernedering die hij 
na het betreden van het kamp moest ondergaan. Nadat 
nieuwe gevangenen Am Tor  ‘welkom waren geheten’, 

Negen maanden Kamp Amersfoort
Steve Dickens schreef een verhaal over zijn overgrootvader 

Petrus Ludovicus Bleijenberg

Bron: Arch. Eemland - tekening door oud-gevangene Th. Thomassen
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moest men de persoonlijke bezittingen afgeven en 
werd iedereen over het hele lichaam kaalgeschoren.  
Bleijenberg had al snel in de gaten dat je zo min mogelijk 
moest opvallen. De solidariteit in het kamp was groot. 
Zo werd hij tijdens de zware appèls ondersteund 
door broodmagere medegevangenen die zo wisten te 
voorkomen dat hij als straf in de rozentuin zou worden 
geplaatst. 

Aardappelschilkommando
Bleijenberg werkte in het aardappelschilkommando en 
kwam in contact met iemand van de timmerafdeling. 
Die maakte voor de gehandicapte Bleijenberg een paar 
krukken die hij tot zijn overlijden in de jaren ’70 bleef 
gebruiken. Jammer genoeg weet niemand waar die 
zijn gebleven. Tijdens het schillen van aardappelen 
waagde Bleijenberg het een keer om een rauw stukje 
aardappel op te eten. Dat werd echter opgemerkt door 
de bewaking, die hem een genadeloos pak slaag gaf. 

Overgeleverd
In de loop der maanden had Bleijenberg te lijden onder 
de algemene ontberingen van het kamp en de daarbij 
behorende aandoeningen zoals een gewichtsafname 
van meer dan 60 procent, luizen en teken. In de laatste 
maanden liep hij ook nog een schurftinfectie op. Na 
verloop van tijd kwam Bleijenberg tot het besef dat hij 
als mens niets meer voorstelde en hij volkomen was 
overgeleverd aan de kampleiding. De bewakers konden 
met gevangenen doen wat ze wilden. Anderen besloten 

wat je te eten kreeg, hoe zwaar je werk was en hoe lang 
je mocht overleven. 

De laatste loodjes
Die absolute willekeur en totale afhankelijkheid zorgde 
voor verlammende angst en lichamelijke uitputting. 
Overduijn vertelt in zijn boek ‘Hel en Hemel van Dachau’ 
dat je in een omgekeerde wereld leefde, zaken gingen 
voor mensen. Zo beleefde Bleijenberg dat ook. Het 
was haast belangrijker dat je eetgerei schoon was dan 
dat er voedsel in zat om te overleven. Iedereen kent 
het gezegde over de ‘laatste loodjes’. Dat gold in dit 
verschrikkelijke kamp zeker voor Bleijenberg. 

Wel getekend, niet gebroken
Zijn laatste maand in Kamp Amersfoort was 
verschrikkelijk zwaar. Geestelijk was Bleijenberg nu 
echt aan het instorten door de pesterijen van de SS. 
Op zijn laatste dag als gevangene mocht hij nog even 
op ‘audiëntie’ komen bij Kotälla. Die liet hem een 
hoge trap opklauteren om hem vervolgens nog even 
een harde trap te geven met zijn speciaal hiervoor 
ontworpen laarzen. Het laatste wat Bleijenberg 
van deze beul zag was dat hij gniffelend in zijn 
handen wreef en ‘Aufwiedersehn’  zwaaide. Dit was 
de laatste pesterij van de man die Bleijenberg in 
Amersfoort het meest haatte. Hoewel Amersfoort 
het leven van Bleijenberg zwaar heeft getekend, is hij 
toch niet gebroken.

Het Duitse eiland Wangerooge werd in de laatste 
dagen van de oorlog compleet platgegooid door 
Britse bommenwerpers. Wie er de helse 25e april 
1945 overleefde, mocht van geluk spreken. Onder 
hen bevonden zich ook Nederlandse gevangenen die 
vanuit Kamp Amersfoort op transport waren gesteld. 
In een eerdere nieuwsbrief werd geschreven over de 
ontmoeting die ik had met enkele lotgenoten, die allen 
bevestigden hoe vreselijk het slot van de oorlog op 
Wangerooge was.

Herman Otten behoorde niet tot dat groepje. Otten was 
destijds niet op Wangerooge. Sterker nog: de 86-jarige 
oud-gevangene is er zijn hele leven niet geweest. Nooit 
heeft hij geweten dat het maar een haar scheelde of hij 
had zelf dat vreselijke bombardement ook meegemaakt.
Otten zou op 15 juni 1944 op transport worden gesteld 
naar Wangerooge. Dat blijkt uit een Transportkarte. Die 
heb ik gevonden tijdens een bezoek aan de International 
Tracing Service (ITS) in het Duitse plaatsje Bad Arolsen. 
Als bijzonderheid staat op de Transportkarte genoteerd: 
‘niet vertrokken’. Met de pen is er de opmerking bij 
geplaatst: ‘gevlucht’.

Indrukwekkend bezoek aan kamparchieven
Door Annemiek Littlejohn
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Dat klopt, want Otten verstopte zich in de archiefkamer 
van Kamp Amersfoort en vluchtte. Pas nu weet hij dat 
hij daar goed aan heeft gedaan, omdat hij anders op 
Wangerooge was terechtgekomen.
Otten wist al heel veel over de oorlogsjaren en zijn 
verblijf in Kamp Amersfoort. Hij bewaarde portretten 
van zichzelf, tijdens het werk in de Schreibstube 
getekend door Joop Cordell. En Otten beschikt over een 
brief van hemzelf aan zijn ouders, zussen en nichtjes.

Toch bevinden zich in Bad Arolsen zelfs over Otten dus 
nog gegevens die hij nooit had vermoed. Met verbazing 
en interesse heeft de Haarlemmer dan ook gereageerd op 
de vondst. Als een oud-gevangene al zo reageert, dan is 
het niet moeilijk om je voor te stellen hoe nabestaanden 
van gevangenen reageren wanneer er gegevens worden 
gevonden over bijvoorbeeld hun vader.

Vorig jaar mei mocht ik met bestuursleden van de 
Stichting Oktober 44 uit Putten mee naar de ITS. Ik 
was erg blij met hun uitnodiging, want ik had al veel 
gelezen en gehoord over de archieven. Hier waren ook 
documenten ontdekt die een schat aan informatie gaven 
over de Puttenaren die vanuit Kamp Amersfoort op 
transport werden gesteld naar Duitsland. Ook bleken er 
persoonlijke bezittingen te liggen van 22 Puttenaren, die 
meer dan 65 jaar geleden waren afgegeven bij aankomst 
in een Duits concentratiekamp – horloges, foto’s, 
portefeuilles, briefjes, alle van onschatbare emotionele 
waarde voor nabestaanden.
Het voelde als een droom dat ik er nu zelf mocht 
gaan kijken en de plek mocht bezoeken waar zoveel 
informatie was gevonden over oud-gevangenen. 
Want als voorzitter van de Stichting Hart voor Kamp 
Amersfoort heb ik altijd veel waarde gehecht aan een 
goede informatievoorziening voor oud-gevangenen en 
hun familieleden.

Na de buitengewoon hartelijke ontvangst in het 
hoofdgebouw kregen we een rondleiding die me nog lang 
zal heugen. Kaartenbak na kaartenbak, plank na plank, 
stelling na stelling, zaal na zaal, gebouw na gebouw 
kregen we te zien. Hier liggen 50 miljoen documenten die 
betrekking hebben op 17,5 miljoen oorlogsslachtoffers.
Ondanks dat de archieven een goudmijn vormen voor 
wie informatie zoekt, bekroop mij ook een beklemmend 
en misselijkmakend gevoel. Lopend tussen smalle 
gangetjes en reusachtige, meterslange stellingen die tot 
het plafond reiken, kreeg ik pas echt een goed beeld van 
wat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Eigenlijk 
had ik het gevoel in een eindeloos mortuarium te lopen. 
Want elke persoonskaart in een lade vertegenwoordigt 
een mens in gevangenschap.

Ik keek rond en zag op de stellingen de namen 
Auschwitz, Buchenwald, Neuengamme. Het duizelde 
me en ik steunde met mijn rug tegen lagere ladekasten. 
Ik draaide me om en volgde instinctief met mijn hand 
de ladekasten. Onbewust raakte ik ze aan, misschien 
omdat ik het niet geloofde? Toen zag ik opeens een 
sticker op een kast naast mijn hand: P.D.L. Amersfoort

Ik geloofde mijn ogen niet. Een kast! Zes lades 
hoog! Helemaal over Amersfoort? Daarnaast stond 
nog een kast en nog een, ja zelfs nog een vierde 
kast. Een medewerkster legde me uit dat de kasten 
persoonskaarten van gevangenen van Kamp 
Amersfoort bevatten. Uit computergegevens bleek dat 
er in totaal 27.688 kaarten zijn.

Ik begreep direct de impact. Deze gegevens kunnen 
zoveel antwoorden geven op de duizenden vragen 
die binnenkomen. Wat zou dit veel mensen kunnen 
helpen!
En wat zou dit kunnen betekenen voor de 
geschiedschrijving van Kamp Amersfoort? Als we 
deze gegevens kunnen analyseren, dan komen we 
meer te weten over de afkomst van de gevangenen, 
hun leeftijd, verblijfsperiode in het kamp. Of over 
bijvoorbeeld de redenen van arrestatie of de medische 
verzorging van gevangenen. Die ‘nieuwe’ gegevens 
zijn te koppelen aan informatie die in de loop van 
de jaren uit andere bronnen is verzameld. En wat 
zou er mooier zijn dan als deze gegevens te ordenen 
en te bewaren op locatie: op de plek waar Kamp 
Amersfoort lag en zich nu de gedenkplaats bevindt.

Dat is ook de plek waar 65 jaar na het einde van de 
oorlog nog vrijwel dagelijks vragen binnenkomen. 
Oud-gevangenen willen meer weten over hun eigen 
kampverleden of dat van overleden kameraden, 
nabestaanden zoeken duidelijkheid over het lot van 
hun vermiste. Zij hebben er recht op zo goed mogelijk 
geïnformeerd te worden.

Ik vind het van groot belang dat de gegevens optimaal 
gebruikt kunnen worden om mensen te informeren. 
Mede om die reden hebben we de samenwerking 
gezocht. In januari 2009 waren wij als Stichting 
Hart voor Kamp Amersfoort samen met de Stichting 
Oktober ’44 en Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort gezamenlijk naar Bad Arolsen gegaan (zie 
het vorige informatiebulletin). Ook worden contacten 
aangehaald met andere instellingen en initiatieven in 
Nederland. Samen willen we proberen deze gegevens 
in ons bezit te krijgen en zo optimaal mogelijk 
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gebruiken. Maar het succes van onze missie hangt 
af van de mate van morele en financiële steun die 
daarbij verkregen wordt.
Ook het NOS Journaal had belangstelling voor de 
vondst van de documenten in Bad Arolsen. Een 
cameraploeg ging onlangs mee naar Duitsland, waar 
medewerkers van de stichtingen Oktober 44, Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort en Hart voor Kamp 
Amersfoort gezamenlijk naar informatie zochten.

En oud-gevangene Otten? Die speelde toevalligerwijs 
een hoofdroL in een andere reportage van de NOS. 
Misschien wel dankzij het feit dat hij nooit op 
Wangerooge is beland.

Aletta Taekema, interview met Margriet Brandsma van de N.O.S.           Foto A.L.

Oproepen

•	 De	heer	Jan	Willem	Geverding	liet	ons	het	volgen-
de verzoek toekomen: Op 22 juni 1944 is Udo van 
Dijk ontsnapt uit het kamp en opgevangen door 
mijn moeder. Zij heeft hem toen verder geholpen 
om weer thuis te komen. Uit dankbaarheid heeft 
zij na de oorlog een bord van hem gekregen. Ik 
hoop er via deze oproep in te slagen achter het 
adres te komen van nazaten of familie van Udo. 
Eventuele reacties graag naar de administratie van 
de gedenkplaats met vermelding van Infobulletin 
nr. 29.

•	 Tijdens	 een	 beschieting	 op	 8	 maart	 1944,	 bij	
een luchtaanval op vliegveld Soesterberg komen 
gevangenen en bewakers om het leven. Brugt 
Frossink is een van de slachtoffers. Frossink, die 
indertijd in Leeuwarden woonde aan de Paulus 
Potterstraat 43, werd zwaar gewond opgeno-
men in een Amersfoorts ziekenhuis. Zijn nicht - 
mevrouw Lenie Dijkstra – kan zich nog herinneren 
dat diens ouders hun zoon in een Amersfoorts 
ziekenhuis kwamen bezoeken. Het echtpaar - dat 
één zoon had, die Jo heette, werd in Amersfoort 
opgevangen door Martha en Piet Krol, wonend 
aan de Bisschopsweg. Haar moeder heeft haar 
dochter ooit verteld dat Brugt Frossink twee benen 
miste en bij kennis is opgenomen in een katholiek 
ziekenhuis, verder dat Frossink in koortsdromen 
vaak het kruis van een non vasthield. Op 21 
maart 1944 overleed Frossink, hij is in Amersfoort 
begraven. De grootouders van mevrouw Dijkstra 
lieten hun zoon herbegraven in Leeuwarden. Zij 
hebben hun leven lang het graf verzorgd. Na hun 
overlijden nam de Stichting 1940-1945 die taak 
over. Op 4-mei staan er altijd twee padvinders bij 
het graf. Met het inmiddels overleden echtpaar 
Krol is altijd contact gehouden. De zoon van het 
echtpaar heeft mevrouw Dijkstra voor het laatst 

gezien tijdens de Elfstedentocht van 1963 toen hij 
bij haar ouders logeerde. Zo’n veertig jaar geleden 
ontvingen haar ouders een brief van iemand die 
kon vertellen over de tijd dat Brugt Frossink in 
Kamp Amersfoort zat opgesloten. Om emotio-
nele redenen besloten de ouders van mevrouw 
Dijkstra hier niet op in te gaan; die brief is helaas 
verscheurd. Mevrouw Dijkstra zou graag nog eens 
in contact komen met de schrijver van deze brief. 
Eventuele reacties graag naar de administratie van 
de gedenkplaats met vermelding van Infobulletin 
nr. 29.

•	 Nadat	Klaas	van	der	Veld	(geb.	19	februari	1909,	
gevangennummer 10055) per 12 januari 1945 in 
Kamp Amersfoort werd opgesloten, werd hij rond 
eind maart/begin april 1945 op transport gesteld. 
Bij het station van Den Dolder wist hij met andere 
gevangenen uit de niet goed afgesloten trein te 
springen. Als iemand weet wanneer of zelfs met 
wie Klaas van der Veld op transport ging, blijkbaar 
dus via Den Dolder, zou de familie dat heel graag 
weten. Eventuele reacties graag naar de admini-
stratie van de gedenkplaats met vermelding van 
Infobulletin nr. 29.

•	 Op	7	september	1897	werd	in	Terschuur	geboren	
Wouterus (Wouter) Verhoef. De landbouwer en 
veehouder Verhoef had een kaasboerderij in de 
gemeente Barneveld. Op 5 oktober 1944 werd 
Verhoef thuis opgehaald wegens hulp en onder-
dak aan koeriers en onderduikers. Tevens was 
zijn adres een postadres voor de ondergrondse. 
Na waarschijnlijk twee dagen in het stadhuis van 
Nijkerk kwam Verhoef op 7 oktober ’44 terecht 
in Kamp Amersfoort.  Op 11 of 12 oktober werd 
hij gelijk met de Puttenaren op transport gesteld 
naar Neuengamme bij Hamburg. Daar overleed 
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Verhoef in de Kerstnacht van 24-25 december 
1944. Zijn kampnummer was 5609. Wanneer er 
iemand is de nog iets weet over deze tijd, kunnen 
de reacties voor de familie Verhoef worden gezon-
den naar de administratie van de gedenkplaats 
met vermelding van Infobulletin nr. 29.

•	 Vermoedelijk	 in	 het	 voorjaar	 van	 1944	 werd	
Hendrik Beeke (16-10-1920 te Kapelle-Biezelinge) 
opgepakt en naar Kamp Amersfoort vervoerd. 
Daarvandaan werd hij op onbekende datum naar 
Neuengamme getransporteerd. Daar stierf de 
oom van mevrouw Nieuwenhuijzen. Meer dan 
dit herinnert zij zich niet. In 1946 bracht het Rode 
Kruis de familie op de hoogte van het overlijden 
van de heer Beeke. In het boek “Nederlanders in 
Neuengamme” staat zijn naam vermeld als over-
ledene. Ook op een herdenkingsmonument in 
Kapelle-Biezelinge staat zijn naam te lezen. Henk 
Beeke was brildragend en droeg een heel donker 
montuur. Wanneer iemand nog iets weet over 
Hendrik Beeke of er mogelijk nog iets tastbaars 
is als een aandenken, houdt zijn nicht mevrouw 
Niewenhuijzen – Slabbekoorn, zich daar zeer voor 
aanbevolen. Reacties kunnen - onder vermelding 
van Infobulletin nr. 29 - worden gezonden naar de 
administratie van de gedenkplaats. 

•	 De	heer	D.	de	Voogt	uit	Vlaardingen	doet	de	vol-
gende oproep. Graag leert hij de achternaam ken-
nen van een verzetsstrijder die in ± 1944 tijdens 
een actie van de Duitsers werd doodgeschoten. 
Zijn voornaam was Sam of Samuel. Mogelijk was 
hij leider van een verzetsgroep. De verzetsman 
woonde in Amersfoort en was gehuwd met een 
nicht van de heer De Voogt, Petronella (Nelli) 

Hakkesteeg. Het echtpaar had 3 kinderen (1 jon-
gen die Sam heette en 2 meisjes). Nelli was de 
dochter van Hendrika de Voogt Haksteeg die rond 
1935 in Amersfoort is gaan wonen. Omdat hij in 
de nalatenschap van zijn moeder nog foto’s vond, 
waarop de jeugdige Nelli staat als 5, 18 jarige en 
als volwassene, en de grootmoeder en overgroot-
moeder, zoekt de heer De Voogt naar adressen 
en de familie van de drie kinderen.  De kinderen 
dragen de achternaam van de verzetsstrijder. De 
heer de Voogt had voor het laatst contact met 
de ± 8 jaar oudere Nelli in april 1976 tijdens de 
begrafenis van haar moeder. Eventuele reacties 
graag naar de administratie van de gedenkplaats 
met vermelding van Infobulletin nr. 29.

Hebt 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  

Naar aanleiding van de oproep in infobulletin nr 28 
op pag. 7 om meer informatie over de heer Maurits 
Polak is de volgende reactie per mail bij ons bin-
nengekomen.
Geachte redactie, Mijn naam is Tom van Soest. Ik ben 
Nederlander wonende in Engeland.

Op 6 april jl. bezocht ik met mijn Engelse familie (4 
volwassenen) het voormalige kamp Amersfoort en 
nam na afloop van ons bezoek Uw informatiebulletin 
van 28 maart 2009 mee. Terug in Engeland las ik 
Uw oproep inzake Maurits Polak. Wel, ik heb hem 
voor de oorlog meerdere malen op de wekelijkse 
Zaterdagmarkt in Utrecht gezien en gehoord. U schrijft 
in Uw oproep dat hij scheermesjes van het merk Jan 
Plank verkocht. Dit is niet correct. Zijn BIJNAAM was 
Jan Plank (om een voor mij onbekende reden). Hij 
verkocht scheermesjes van allerlei merken. Of het 
kwaliteit was weet ik niet omdat ik ze niet gebruikte, 
maar ik vond zijn verkoopverhaal altijd zeer komisch. 
Hij begon zo herinner ik mij, met een verhaal dat hij 
een schoonmoeder had die een baard en een snor 
had en in plaats van op de kermis te gaan staan 

besloot ze deze af te scheren. Wel U raadt het al, ze 
gebruikte zijn scheermesjes. Nou dan moesten ze wel 
van uitstekende kwaliteit zijn. Dan nam hij een pak 
van 6 of 10 scheermesjes en riep dan: ‘één voor je 
vader (nam een volgend pak), één voor je moeder, 
één voor je
broer en één voor je zuster’ enz. enz., tot hij de hele 
familie had opgesomd en dan kwam uiteindelijk de 
prijs (die ik mij niet herinner). Het publiek smulde 
van zijn zeer humoristische verkooppraatjes en hij 
deed zeer goede zaken. Hij was zeer geliefd bij het 
Utrechtse publiek.

Naschrift: In het mooie boek over Standwerkers van 
Jelle Scholing, kleinzoon van Maurits Polak, beschrijft 
hij dat zijn grootvader zijn bijnaam Jan Plank als 
merknaam ging gebruiken. Hartelijk dank aan de heer 
Tom van Soest voor zijn mooie reactie (redactie).
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De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
(NMKA) heeft onlangs de beschikking gekregen over 
een aantal oorlogsdagboeken, bijgehouden door de 
heer Honoré Blijdenstein of Blijdenstijn, die daarin 
minutieus verslag doet van alles wat hij verneemt, 
hoort en ziet tijdens de bezettingsjaren. Te beginnen 
op 10 mei 1940 tot en met de laatste oorlogsdagen.  
Der dagboeken waren in bezit van de heer Roland 
Blijdenstijn, een achterneef van Honoré Blijdenstijn, 
die zijn oud-oom was. Roland Blijdenstijn heeft de 
dagboeken voor onderzoek afgestaan aan NMKA. 
Hij heeft ons daarbij geen beperkingen opgelegd ten 
aanzien van het al dan niet publiceren van de inhoud 
of delen ervan. Uiteraard dienen wij daarbij wel de 
nodige terughoudendheid in acht te nemen als het 
gaat om vermeldingen van nog levende personen.

Blijdenstijn woonde in Amersfoort, en was directeur 
van de Rijkskweekschool. Tijdens de oorlog 
was hij een vijftiger. Zijn weergave van locale 
omstandigheden en gebeurtenissen is dan ook 
speciaal boeiend voor hen die Amersfoort enigszins 
kennen; daarnaast hebben zijn ervaringen natuurlijk 
ook een algemeen karakter en daardoor een niet aan 
stad of streek gebonden waarde. 
De dagboeken bestaan uit 22 cahiers, elk bestaande 
uit zo’n 80  met de hand beschreven bladzijden, in 
een compact handschrift zonder al te veel ruimte 

tussen zinnen en alinea’s. De latere schriften zijn 
ruim voorzien van ingeplakte krantenknipsels, 
bekendmakingen e.d.; de schriften gedurende het 1e 
oorlogsjaar daarentegen bestaan eigenlijk alleen uit 
de geschreven tekst.  

Het leek een goede gedachte de dagboeken te 
ontsluiten door ze over te brengen in een Word-
bestand met o.a. de mogelijkheid om na gereedkomen 
van het project de tekstpagina’s te kunnen weergeven 
waarin b.v. het woord  “kamp”of  “Goebbels” 
voorkomt, om daardoor gericht onderzoek te kunnen 
doen.

De bewerking van de dagboeken vindt plaats door een 
drietal vrijwilligers: Henny Wind typt de tekst over in 
een Word-bestand; Olga Kley controleert nauwgezet  
of alle tekst inderdaad juist is overgebracht (het 
lopende handschrift van die tijd laat vaak ruimte 
voor verschillende “vertaling”) en de schrijver van dit 
artikel brengt nog de enkele laatste correcties aan. 
Het project heeft een gestage voortgang; tot op 
heden zijn elf dagboeken overgetypt, hebben acht 
dagboeken de eerste controle ondergaan en zijn vijf 
dagboeken gecorrigeerd.
Wat valt er op basis van de dagboeken van het eerste 
oorlogsjaar van Blijdenstijn en zijn observaties te 
zeggen?

Dagboeken van de heer Honoré Blijdenstijn
Door Nico Ragetli

Een oorlogsverhaal over D. Ettema
Bertus Lukkezen (1928-1992) was timmerman in de 
Achterhoek. Hij maakte zich het schrijven in dialect 
eigen en schreef tientallen oorlogsverhalen en gedich-
ten. Eén verhaal verwijst naar Kamp Amersfoort.

Elf januari wille wi’j gedenke de  sterfdag van de heer 
Dominicus Ettema. Vief en veertig jaor gele’je stierf hi’j 
onder onbekende umstandigheden in ’t concentratiekamp 
Neuengamme in Duitsland. Op 3 augustus 1897 was 
hi’j geboren in ’t dôrpke Wymbritseradeel, gelaega in 
de provinsie Friesland. Hi’j was warkzaam als assistent 
directeur van de zuivelfabriek Bergh te Zeddam.
Hi’j was ’n rechtvaardig man, stil van natuur en haatte 
onrecht. In duustere bezettingsjaere stond hi’j recht 
op. Met enkele vrienden bouwde hi’j ’n verzetsgroep 
op. Illegaal wark; verzet en sabotage; ’t helpen van 
onderduikers; ’t onderbrengen van gevluchte minse uut 
Duitse strafkampen en nog vol meer.

Op 14 juni 1944 kwam dur ’n auto  met vier duitsers, 
leden van sicherheitsdienst bij’j de zuivelfabriek. Een 
blef aan ’t stuur sitte, twee gong ’t trepke op en via de 

veurdeur nao binne. De ander gong deur de zieddeur ’t 
kantoor harin.

Ze arresteerde Ettema en brachte um nao Arnhem, 
van doar uut wier hi’j aover gebracht nao ’t kamp 
Amersfoort. Van hier uut het hi’j ’n paar keer ’n brief 
verstuurd nao zijn vrienden.
In ’n afgeslaote veewagen is Ettema met meer 
landgenoten op 11 october 1944 nao ’t concentratiekamp 
Neuengamme gevoerd. Op 11 januari 1945 zien 
sterfdag, is hi’j veur ’t laatst gezien deur enen heer 
J.Hoek. Begin september 1945 kreg één van zien 
vrienden het overlijdensbericht via’t rode kruus uut Den 
Haag. Op 19 september vond zien uitvaatmis plaats 
in de St. Oswaldus kerk te Zeddam. Ter blievende 
herinnering aan deze man, is dur in ons darp ’n straat 
nao um genuumd. Hi’j was één der miljoenen, die zien 
laeve gaf veur onze vri’j heid.

B. Lukkezen 4-1-‘90
(Opgestuurd door zijn dochter Anneke van Vliet-Lukkezen)
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Allereerst dit: Blijdenstijn heeft een diepgewortelde 
afkeer van de Engelsen. Hij is er niet rouwig om  als 
hen een lesje wordt geleerd.  Trouweloze oplichters 
en mooipraters zijn het, die de waarheid geweld 
aandoen. Zou de Boerenoorlog (Paul Kruger) hier 
nog een rol spelen? 

Het Bolsjewisme beziet hij met groot wantrouwen, zo 
geen angst. Er is in dat eerste oorlogsjaar overigens  
nog geen oorlog  tussen Duitsland en Rusland, maar 
zijn vooroorlogse vrees voor een volksbeweging die 
tot het communisme kon leiden is nog voelbaar. 
Hij beoordeelt de Duitsers met enige welwillendheid. 
Ze gedragen zich in het algemeen behoorlijk, en 
het lijkt alsof Blijdenstijn de Duitse overheersing 
in Europa toch als een onontkoombare noodzaak 
beschouwt.

Blijdenstijn beschrijft ook de gevoelens van mensen 
om hem heen als het gaat om het gerucht van het 
vertrek van de Koningin. Woede, teleurstelling: dit 
kan niet waar zijn! Zo is onze Koningin niet! En als 
het toch zo zou zijn, dan heeft Zij slechte raadgevers 
gehad! 

Blijdenstijn is gehuwd, maar heeft geen kinderen. 
Het echtpaar beweegt zich in de betere Amersfoortse 
kringen. Tot zijn kennissenkring behoren ook Joden. 
Maar toch staat hij gereserveerd ten opzichte van 
het Joodse volksdeel. Een groep Christelijke NSB-
ers beticht hij van ophitserij tegen de Joden. Maar, 
schrijft Blijdenstijn, als zij een menselijke oplossing 
weten hoe de maatschappij tegen hen (de Joden dus) 
te beschermen, goed dan! De Joden horen hier niet 
thuis; accoord. Maar waar moeten ze blijven?

Een ander aspect van Blijdenstijns opvattingen is 
zijn sterke afkeer van het bijzonder onderwijs. Hij 
laat zich daar zeer laatdunkend uit over uit, en 
juicht de maatregelen van de bezetter die een eind 
maken aan de door hem als onterecht beoordeelde 
bevoorrechting sterk toe.

Blijdenstijn treedt toe tot de Nederlandse Unie, zoals 
bekend geleid door het driemanschap Einthoven, 
De Quay, Linthorst Homan. Hij heeft zitting in een 
tweetal plaatselijke werkgroepen.

Hij heeft zeker geen waardering voor de NSB, maar 
wordt door derden soms wel voor NSB-er aangezien.  
Hij is in het bezit van “Mein Kampf” en leent dat boek  
ook uit aan een bevriende dame, die er na de eerste 
honderd bladzijden in is blijven steken. 

Hij heeft zich ook gemeld als collectant voor 
Winterhulp, en begrijpt niet, dat anderen die 
organisatie niet willen ondersteunen. Uiteindelijk 
neemt hij er wel afstand van, maar vooral omdat de 
inspanningen zo weinig rendement opleveren, en 
omdat de bezetter wenst dat bijgehouden wordt wie 
wel en wie niet doneren. Dat gaat hem te ver. 

Overigens is wel gebleken, dat er in dat eerste 
oorlogsjaar veel Nederlanders zoals Blijdenstijn 
waren, en dat het  aan weinigen gegeven was direct na 
aanvang der bezetting een volstrekt compromisloze 
houding aan te nemen.

En dan zijn er nog de dagelijkse zorgen over de 
schaarste, de bonnen, de duurder wordende sigaren 
e.d.. Ook worden ooggetuigenverslagen gegeven 
van branden als gevolg van o.a. bombardementen, 
de ontruiming van psychiatrisch ziekenhuis Zon en 
Schild en vele andere plaatselijke gebeurtenissen. 
Boeiend is ook zijn verslag van de evacuatie van 
Amersfoort in de eerste oorlogsdagen.

In verband met de thematiek van dit nummer van het 
informatiebullitin citeren we een voorbeeld uit het 
dagboek: In boek 8 wordt het volgende beschreven:

23 september (1941)
Ik ging dus met Kootje op pad en ontmoette 
op de laan die bergaf naar Oud-Leusden loopt, 
een groep van +/- 20 mannen met valiezen en 
pakken. Sommigen blijkbaar intellectuelen, anderen 
arbeiders en een paar zeelui. Een 50m achter de 
hoofdgroep kwamen er nog twee, die mij om 
vuur vroegen. Zij bevestigden, dat zij zo even uit 't 
kamp waren ontslagen, 1 na 3, de andere na 2 md 
gevangenschap. Hoe de behandeling was? "Goed" 
't Eten: "Behoorlijk" Ik zei: "Men vertelt hier erge 
dingen van wat in 't kamp gebeurt" Zij zeiden: "'t 
Ging best, 't was er wel uit te houden". Zij waren 
natuurlijk gelukkig, weer vrij te zijn. Zij zagen er allen 
goed gevoed uit. Ik vroeg nog of er veel zaten. 

"Ja, veel, maar men kan geen schatting maken". 
Nu weet ik wel, dat dit nog weinig zegt. Jaantje de 
Looze zal zeggen: die mensen wagen 't immers 
niet, iets ongunstigs te zeggen. Maar als 't vreselijik 
geweest was, had ik dat uit blikken, aarzeling of 
schouderophalen moeten merken. "t Is duidelijk: die 
mensen zullen eerst weer een paar dagen in den 
leugenmaalstroom moeten zitten, om te merken, wat 
zij moeten zeggen om voor 18-karaats Nederlander 
door te gaan en te beseffen, wat 't Nederl. volk horen 
wil "om den moed er in te houden".

27 september 
Zo even, terugfietsend uit de cursus, kom ik op den 
Utrechsen weg een volksoploop achterop. Middenin 
omgeven door een haag van Duitse bajonetten 
een groep van ± 80 Russische krijgsgevangenen 
in vuilbruine smerige uniformen, de voeten in 
lappen gewonden, de meesten blootshoofds, mager, 
gemene gezichten en een staalkaart van rassen: 
Chinezen, andere mongole, russen ook. 't Ging 
voetje voor voetje want 1 hing op de schouders van 
twee anderen. 't Was een erbarmelijk gezicht. Ze 
gingen den berg op, waarheen was niet duidelijk; 
maar wel begrepen wij subiet, dat dit geen normaal 
vervoer was, maar meer een soort propaganda-
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Trachten de deur dicht te krijgen
Boekbespreking van Sander van Ackooij over ‘Zonder twijfel, Pieter Jongeling 

(1909-1985), journalist, politicus en prins”.

Het is zo herkenbaar in de vele levensverhalen van 
oud-gevangenen die de oorlog hebben overleefd. 
Ook Jongeling heeft na de tweede wereldoorlog 
met alle macht getracht die deur met daarachter de 
verschrikking, dicht te krijgen. Maar dat lukte niet.

Voor de herdenking van zijn  geboortedag op 1 april 
1909, werd honderd jaar later op de Theologische 
Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
een congres gehouden.

Gelijktijdig was het de presentatie van de door 
Herman Veenhof geschreven biografie.

Zoals bij andere levensgeschiedenissen is er een 
duidelijke breuklijn die door de tweede wereldoorlog 
wordt gemarkeerd. De oorlog was in zekere zin 
geen knik in zijn maatschappelijke carrière. Al vrij 
snel na de oorlog zal Jongeling hoofdredacteur van 
de Nieuwe Provinciale Groninger Courant worden, 
een regionale christelijke krant waarvoor hij in de 
vooroorlogse jaren redacteur buitenland was.

Het was Jongeling gegeven dat hij al voor de oorlog 
de gevaren van het Nationaal Socialisme inzag. 
De Kamper hoogleraar Klaas Schilder was in die 
dertiger jaren ook iemand die daarin voor Jongeling 
richtinggevend was.
In de loop van 1941 werd het verschijnen van de 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant niet meer 

mogelijk. Het verlies van journalistiek werk werd 
door Jongeling ingevuld met verzetswerk. Het 
ging mis in het voorjaar van 1942. Arrestatie en 
verhoor door de SD in het beruchte Scholtenhuis in 
Groningen. Toen Jongeling tijdens een korte periode 
in juli kennis maakte met Kamp Amersfoort, was de 
SD en haar methoden hem niet vreemd. Amersfoort 
was slechts een korte tussenstop, zoals de naam al 
luidde: een  Durchgangslager. Het zouden bijna drie 
jaar Sachsenhausen-Oranienburg worden. Met in 
april 1945 een race met de dood: de zogenaamde 
‘dodenmars’ werd zijn deel. Al vrij snel na zijn 
terugkeer heeft Jongeling de geschiedenis van deze 
‘dodenmars’ op papier gezet en gepubliceerd.

Zag Jongeling in de vooroorlogse jaren als journalist 
zijn roeping om de lezers waakzaam te houden bij 
de vragen die toen actueel waren. Na zijn terugkeer 
zijn de kerkelijke bakens verzet.  Ook dan blijft 
Jongeling principieel zijn koers uitzetten. Uiteindelijk 
resulteerde dat tot een breuk met de uitgever van 
de krant. Een in de oorlog als kerkblad opgezette 
uitgave wist Jongeling in de loop van jaren uit te 
bouwen tot een krant: het Nederlands Dagblad.

Voor oudere lezers bekend, maar voor jongeren toch 
iets om de aandacht voor te vragen is het gegeven 
dat politieke leiders een dubbele pet op hadden: 
Zo was de KVP-er  Romme verbonden aan de toen 
nog Rooms-katholieke Volkskrant, en Bruins-Slot 

show. "t Hollandse publiek moet zo een idee van 
zijn bondgenoten krijgen, maar 't lag er wat dik op. 
Hoe weinig effect er mee bereikt werd kon men 
horen aan de uiting van een vrouw: "Hoe lang moet 
't nog duren, voor we hen zelf zoo ver klein gekregen 
hebben"
 
29 september
Willemsen vertelt van zijn schoonvader, agent 
Stekelenburg, te hebben gehoord, dat de gevangen 
Russen (twee groepen: een groep soldaten, die ik heb 
gezien, maar ook een groep burgers), van zaterdag tot 
zondag hier in 't concentratiekamp zijn ondergebracht 
geweest; men heeft twee open goederenwagens van 
zitplanken voorzien en daarmee zijn ze naar andere 
plaatsen verder vervoerd om ze ook daar rond te 
leiden. Volgens Van Dijk moet de vertoning barbaars 
zijn geweest; er moeten mensen bijgeweest zijn 
blootsvoets en geheel in lompen. Er was er een bij, 
die, totaal uitgeput, door 4 medeslachtoffers moest 
worden gedragen.

Beide bovenstaande teksten zijn niet de enige waarin 
over het kamp gesproken wordt. Ook fulmineert B. 
weer tegen de Engelsen vanwege hun wreedheden 
in de concentratiekampen tegen de vrouwen en 
kinderen van de Boeren begaan. Hij maakte die tijd 
rond 1901 mee als puber, vaak blijken der ervaringen 
in die tijd sterk bepalend voor de opvattingen later.
 
Wij zijn benieuwd naar de verdere dagboeken, 
en zeker ook naar een mogelijke ontwikkeling in 
de opvattingen van Blijdenstijn. Een snelle blik in 
de laatste dagboeken wijst in de richting van een 
volledig afstand nemen van de bezetter, en het 
toejuichen van de opmars de geallieerden (inclusief 
de Engelsen). Maar een oordeel daarover kan pas 
plaatsvinden als alle dagboeken zijn ontsloten en de 
inhoud is gewikt en gewogen.

Wij houden u op de hoogte! 

N. Ragetli
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naast fractieleider van de Antirevolutionairen tevens 
hoofdredacteur van dagblad Trouw. Ook Jongeling 
past in dit rijtje: hoofdredacteur van het Nederlands 
Dagblad en fractieleider van de G.P.V. In zijn functie 
als volksvertegenwoordiger werd hij in de begin 
jaren zeventig in zekere zin opnieuw geconfronteerd 
met Kamp Amersfoort. In een dertien uren durend 
Kamerdebat werd er gesproken over ‘de drie van 
Breda’, waaronder Kotälla.

Evenals bij andere onderwerpen, heeft de schrijver 
deze zeer indringende gebeurtenis in een context 
gezet waarbij betrokkenen van toen ook aan het 
woord komen. Over zijn bijna drie jaar verblijf 
in Sachsenhausen-Oranienburg heeft Jongeling 
weinig losgelaten. Hier en daar een signaal dat 
duid op verschrikking. En dan te bedenken dat 
de gemiddelde kampbewoner in Sachsenhausen-
Oranienburg niet langer dan negen maanden ‘mee 
ging’. De zeer bijzondere vindingrijkheid van het 
‘thuisfront’, waarin niet in het minst Piet Jongelings 
vrouw Klazina een rol vervulde, heeft  bijgedragen 
aan zijn overlevingsmogelijkheid. Het mag best wel 
eens meer voor het voetlicht komen dat het vaak 
de vrouwen zijn die moedig waren. Zo was het 
Klazina Jongeling die naar de SD in het Groningse 
Scholtenhuis ging. 

Onder het pseudoniem Piet Prins schreef Jongeling 
een groot aantal kinderboeken welke een aanzienlijke 
oplage kreeg, onder meer over Snuf de Hond met 
avonturen tijdens de bezetting.

In meerdere opzichten was Jongeling uniek. Hij was 
naast schrijver ook een boeiend spreker.
Door een fris en toegankelijk taalgebruik wist  hij 
velen te bereiken. Het veld van onderwerpen was 
breed: politiek, kerkelijk, historisch etc.  Op een 
vriendelijke en appellerende wijze probeerde hij 
anderen met argumenten te winnen voor een op de 
Bijbel gebaseerde levensovertuiging. Waarin hij het 
welzijn van de hele samenleving op het oog had.

Wie een man en zijn tijd wil verstaan vindt in dit vlot 
geschreven en goed gedocumenteerde boek een 
duidelijke aanwinst voor zijn boekenkast.

Het boek is geschreven door Herman Veenhof; uitg. 
Vuurbaak, Barneveld, 2009; ISBN 978 90 5560 421 
0; 432 blz.; € 24,90.

Fotoreportage 19 april
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DVD's te koop bij Kamp Amersfoort 
Titel  prijs excl € 2,20 verzendkosten
 
EO Tweede Wereldoorlog Documentaires
•	 Hitlers	Holocaust	
 - Deel 1 (Mensenjacht, De Beslissing) € 10,00
 - Deel 2 (Getto, Moordfabriek) € 10,00
 - Deel 3 (Verzet, Bevrijding) € 10,00
•	 Overleven	in	Auschwitz	 € 10,00
•	 Adolf	Eichmann	De	geheime	memoires	 € 10,00
•	 Kind	van	de	Holocaust	 € 8,00
•	 De	Papieren	Oorlog	 € 8,00
•	 De	Wannsee	conferentie	 € 8,00

La Colline aux mille enfants € 5,00
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WEEK VAN DE GESCHIEDENIS
Voor de landelijke Week van de Geschiedenis van 
17 tot 25 oktober 2009 (herfstvakantie) hebben de 
organisatoren het thema 'Oorlog & Vrede' gekozen. 
Net als in voorafgaande jaren stellen verschillende 
organisaties onder leiding van Archief Eemland weer 
een boeiend programma samen. Er zal onder andere 
aandacht worden besteed aan de Tachtigjarige Oorlog, 
Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, 
de Amersfoort garnizoen- en cavaleriestad en kamp 
Amersfoort. Wat betreft Kamp Amersfoort zal o.a. 
worden nagegaan of en hoe mannen langs de route 
vanaf het station naar het kamp konden ontvluchten 
en welke schuilplaatsen er waren georganiseerd. 

Er wijn speciale filmvertoningen en discussies, 
een mooie opening en sluiting en talloze andere 
publieksactiviteiten met stadswandelingen en een 
fietstocht. Voor actuele informatie: kijk op www.
weekvandegeschiedenis.nl. U kunt tegen die tijd 
doorklikken naar Amersfoort. 

DE NACHT VAN HERODUS IN NATIONAAL KAMP 
AMERSFOORT

Op zaterdag 15 augustus 2009 speelt theatergroep ‘De 
Blauwe Tulp’ uit Culemborg de Nacht van Herodus.
In 1943 bouwden de Duitse bezetters in Vught een 
apart doorgangskamp voor joden. Totdat het kamp 
werd gesloten, in september 1944, zouden daar 12.000 
mensen  korte of langere tijd gevangen zitten. Onder hen 
veel zieken , ouderen en kinderen.

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

Als eerbetoon aan deze onschuldige kinderen tracht 
theatergroep ‘De Blauwe Tulp’ uit Culemborg in de 
(openlucht)voorstelling ‘De Nacht van Herodus’ het 
verblijf van de kinderen in het kamp en hun laatste reis 
naar het Oosten te verbeelden. 

En poging slechts…. Ons voorstellingsvermogen schiet 
immers te kort om de gruwel van deze werkelijkheid 
te kunnen benaderen. Ook Kamp Amersfoort heeft 
kinderen onder zijn gevangenen gehad. 

Deze gratis toegankelijke voorstelling, een productie van 
Monique de Roij van Zuidewijn,  begint om 20.00 uur.
Reserveren: Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
Loes van Overeemlaan 19 – 3832 RZ Leusden
Reserveren: info@kampamersfoort.nl of 033-461 31 29

GETUIGENISSEN DE HOLLANDSE SCHOUWBURG
Op zondag 13 september 2009 speelt theatergroep ‘De 
Blauwe Tulp’ uit Culemborg Getuigenissen.
Om het tien jarig bestaan van de Stichting Sobibor te 
markeren, deed de 88-jarige heer Jules Schelvis, één van 
de 18 Nederlanders die het Poolse vernietigingskamp 
Sobiboir hebben overleefde en oprichter van de Stichting 
Sobibor, aan het bestuur van Stichting Culturele Projecten 
‘De Blauwe Tulp’ het verzoek een theaterstuk te maken 
dat past bij de aard en de doelstelling van de stichting 
en dat tegelijkertijd aspecten van de holocaust indringen 
belicht. 
In ‘Getuigenissen’ vertellen stemmen uit de zes miljoen 
in geladen, veelal pijnlijke en confronterende fragmenten 
hoe het was om in de Tweede Wereldoorlog jood te zijn. 

Hoe het voelde opgepakt en gedeporteerd te worden 
naar afgelegen nazi-kampen, of in de kou of hitte met 
afschuwelijke honger door gewetenlozen opgejaagd 
te worden in een steengroeve, een turfveld, een 
munitiedepot, om tenslotte te horen hoe verwanten en 
dierbaren met een vals en misdadig voorwendsel naar de 
doucheruimte waren gedirigeerd. De voorstelling vindt 
op zondag 13 september 2009 plaats in de binnenhof, 
dus in de openlucht, van de Hollandse Schouwburg. De 
aanvang is om 16.15 uur aan de Plantage Middenlaan 
24, Amsterdam. Reserveren info@stichtingsobibor.nl 

12 Oktober: Marcia Luyten, publicist houdt een 
inleiding op het thema ‘Ik eis respect’. Haar 
ervaringen als westerse vrouw die met haar gezin 
in Afrika woont, vormen de achtergrond voor haar 
verhaal. Maurits Nibbering, directeur van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort gaat vervolgens in op 
het thema vanuit het perspectief van de opdracht van 
Kamp Amersfoort. Vervolgens zal hij het gesprek leiden 
van Marcia Luijten met de zaal. Aan de bijeenkomst 
gaat een eenvoudige broodmaaltijd vooraf, aanvang 
17.30 u. Het inhoudelijke programma begint om 18.30 
u. De organisatie is in samenwerking met Rotaryclub 
Scherpenzeel/Woudenberg. De kosten bedragen €15,-. 
Reserveren vooraf is noodzakelijk. Bel 033-4613129 of 
mail info@kampamersfoort.nl: Zie onder meer www.
marcialuyten.nl

In de week rond 9 november Herdenking Kristallnacht: 
Denise Citroen van de Shoah Foundation Nederland 
(Spielberg-project)
De Holocaust heeft niet alleen de overlevenden voor altijd 
getekend. Ook de generaties na hen dragen deze beladen 
erfenis met zich mee. In het boek en de dvd: Eén verhaal 
uit duizenden vertellen de kleinkinderen hun verhaal.

AANKONDIGINGEN
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Op initiatief van de Amerikaanse filmregisseur Steven 
Spielberg hebben overlevenden van de Holocaust in de jaren 
negentig wereldwijd hun levensverhaal op film vastgelegd. 
In Nederland namen duizend getuigen van de Tweede 
Wereldoorlog deel aan dit Spielberg¬project. Inmiddels 
zijn hun kleinkinderen volwassen geworden. Hoe gaan zij 
om met de familiegeschiedenis? Welke betekenis hebben 
de ervaringen van de grootouders bij de keuzes die de 
kleinkinderen in hun eigen leven maken?
Negen overlevenden uit het Shoah Visual History-archief 
spreken tot ons op de bijgesloten dvd. De aangrijpende 
en ontroerende momenten uit de verhalen van deze 
grootouders zijn uitgekozen en van commentaar 
voorzien door hun kleinkinderen. Het boek toont een 
glimp van de bijzondere band tussen grootouders en 
kleinkinderen.
Het boek en de dvd van ‘Eén verhaal uit duizenden’ 
zijn het resultaat van de samenwerking tussen René 
Mendel, directeur van multimediaproducent Interakt, en 
Denise Citroen, coördinator van het Spielbergproject in 
Nederland, en kwam tot stand dankzij een subsidie van 
de stichting Maror.
Onder leiding van Denise Citroen werden tussen 1995 
en 1998 ruim duizend verhalen van Nederlandse 
overlevenden van de Holocaust vastgelegd voor Steven 

Spielbergs Shoah Foundation. Ook was ze consultant 
voor het USC Shoah Foundation Institute. 
René Mendel was als andragoloog verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Nu is hij directeur van het 
multimediabedrijf Interakt, dat films en projecten over 
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog produceerde.

Rond 27 januari 2010, Auschwitzherdenking, gaat 
Remco Reiding in op de laatste stand van zaken rond 
zijn onderzoek (zie elders in dit nummer), in het 
bijzonder hoe er in Rusland op gereageerd wordt. 
Hoe wordt er in Rusland en in de andere staten die deel 
uitmaakten van de Sovjet-Unie omgegaan met historisch 
onderzoek naar de grote rampen voor tientallen miljoenen 
mensen in de 20ste eeuw in dit deel van de wereld? Zie 
onder meer: www.russisch-ereveld.nl

Op 8 februari 2010 wordt eveneens in samenwerking 
met de Rotaryclub Scherpenzeel/Woudenberg een lezing 
georganiseerd met als hoofdgast mevrouw Haleh Goreshi, 
als antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit. 

Nadere inhoud wordt nog bekend gemaakt.

SOL FILMprodukties uit Breda gaat met steun van 
het Ministerie van VWS en in nauwe samenwerking 
met ondermeer het Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort, de stichting Leven achter Prikkeldraad 
1940-1945 en het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie, een film maken met als titel : PRIKKELDRAAD 
over in Duitse krijgsgevangenschap weggevoerde 
Nederlandse militairen en politiemensen.

Tijdens de voorbereidingen zal ook contact gezocht 
worden met andere organisaties die inhoudelijk kunnen 
bijdragen. Voor deze film is de regisseur/ producent 
Bob Entrop op zoek naar mensen die tijdens de 
bezettingstijd als krijgsgevangen hebben gezeten in de 
kampen Altengrabow en Mühlberg en hun ervaringen 
willen vertellen voor de camera. De vader van de 
regisseur (Bob Entrop) is mede auteur van het boek 

PRIKKELDRAAD, wat gebruikt zal worden om aan de 
hand van foto's en tekeningen een beeld te geven van 
de omstandigheden in de kampen en het transport 
vanaf doorgangskamp Amersfoort.
Het feit dat aan deze groep krijgsgevangenen weinig 
tot geen aandacht is besteed, maakt de film tot een 
belangrijk tijdsdocument. Om dit tijdsbeeld zo compleet 
mogelijk te kunnen laten zien zijn de persoonlijke 
verhalen en ervaringen van degene die in deze kampen 
hebben gezeten van onschatbare waarde.

Voor meer informatie en reacties: 
SOL FILMprodukties, Bob Entrop: Postbus 1032 
4801-BA- Breda 076-5220080 
info@solfilmprodukties.nl 
www.solfilmprodukties.nl

Oproep voor de film Prikkeldraad

Om u in de toekomst nog beter van dienst te 
kunnen zijn, heeft De Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort besloten haar adressenbestand 
bij te werken. Wij hebben daar uw hulp bij nodig en 
vragen u vriendelijk op het los ingesloten formulier 

duidelijk de gevraagde gegevens in te willen vullen. 
Wij danken u bij voorbaat vriendelijk voor uw 
medewerking. 

Het secretariaat.

Oproep voor juiste adressering
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" IN MEMORIAM "
Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:

Adriaan Matthijsse, geboren 5 november 1921 te Nisse in Zeeland, overleden te Apeldoorn op 8 december 2008.

Gerrit Jan Klein, geboren 15 april 1917 te Zuidwolde, overleden te Hardenberg op 9 juni 2009.

Jan Oldenbroek, geboren 11 juli 1924, overleden op 8 januari 2009. (Gevangennummer PDA 42006) 

Adriaan Cornelis Koopman, geboren 9 november 1923 te Wemeldinge, overleden te Goes op 30 maart 2009. 

(gevangenennummer PDA 3154)

Robert Frans Richard Beckman, geboren 16 oktober 1923 te Timor Kupang (Indonesië), overleden te Apeldoorn 

op 30 augustus 2008. 

Jan Vlak, weduwnaar van Trijntje Jansen, geboren 6 oktober 1922 te Zevenhoven, overleden te Oss op 28 maart 2009. 

Henricus Bernardus Marie Weultjes, Harry, geboren 25 januari 1925 te Apeldoorn, overleden te Amersfoort op 

18 april 2009.

Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

 

 Het bestuur.

Over mijn oud-oom Haise Bosma uit Zwaagwesteinde
Door Alette Taekema

In de zomer van 1944 werd in Zöschen een 
ArbeitsErziehungslager (AEL) gebouwd. Zöschen ligt 
± 7 km van Merseburg, aan de hoofdweg van 
Merseburg naar Leipzig. Een AEL is, zoals de naam 
al zegt, een arbeids-heropvoedingskamp. Als men 
de Arbeitseinsatz probeerde te ontlopen, het werk 
saboteerde of als dwangarbeider na verlof niet 
terugkeerde, kwam men in een AEL terecht om 
'opgevoed' te worden. De AEL's zijn door Himmler 
opgericht en in de bepaling stond dat men in eerste 
instantie voor de duur van 56 dagen opgesloten 
werd in een AEL. Indien men zich zeer goed gedroeg 
kon men eerder weer vrijkomen, maar als het 
tegendeel het geval was kon de periode van 56 
dagen tot 3 keer toe verlengd worden. Over het 
algemeen kwam het zelden voor dat men eerder 

vrijkwam. Vrijwel iedereen kreeg verlenging en 
er bestond eigenlijk geen tijdsbeperking. Wanneer 
iemand een hopeloos geval bleek werd die persoon 
naar een concentratiekamp gestuurd. De arbeids- 
en leefomstandigheden waren over het algemeen 
zwaarder dan in veel andere kampen. Op deze 
manier dienden de AEL's als een afschrikwekkend 
voorbeeld voor de overige dwangarbeiders. Het 
leven in Zöschen was hierop geen uitzondering. Toen 
het kamp op 15 april 1945 door de Amerikanen werd 
bevrijd, waren er in de acht maanden dat het kamp 
in gebruik was, 500 gevangen overleden waaronder 
130 Nederlanders. Een van hen was Haise Bosma uit 
Zwaagwesteinde.

Haise is de broer van mijn oma en is op 22 
oktober 1944 op 22 jarige leeftijd overleden. Op 
zijn Sterbeurkunde staat vermeld dat hij om 15:00 
uur is overleden aan Enteritis en algemene zwakte. 

Openstaande vragen beantwoord door ITS
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Haise was net als vele andere Nederlandse mannen 
opgeroepen voor de Arbeitseinsatz en om die te 
ontlopen zat hij ondergedoken bij zijn verloofde in 
Veenwouden. Op dit onderduikadres is hij april/
begin mei 1944 opgepakt en meegenomen naar de 
marechausseekazerne te Quatrebras. Vervolgens 
is hij via Hardegarijp, Leeuwarden, Zwolle en 
Ommen in kamp Amersfoort terecht gekomen. 
Vanuit Ommen heeft Haise nog 2 berichten naar zijn 
familie kunnen sturen; een briefkaart en een lange 
brief van 4 pagina's. Vanuit Amersfoort is Haise 
later op transport gesteld naar Duitsland, waar hij 
dus op 22 oktober 1944 is overleden. Op 18 juni 
1945 ontving de familie van het Nederlandse Rode 
Kruis bericht van zijn overlijden en op 25 mei 1949 
is Haise herbegraven op de bijzondere hervormde 
begraafplaats te Zwaagwesteinde.

Na de oorlog heeft de familie nog enige jaren 
gecorrespondeerd met een medegevangene uit 
Zöschen die in het kamp zeer goed bevriend was 
geraakt met Haise. Via hem hebben ze nog wat te 
horen gekregen over het leven in Zöschen. Deze 
brieven en nog een aantal andere documenten zoals 
het Persoonsbewijs van Haise, de Sterbeurkunde en 
enkele foto's zijn nu nog in het bezit van de jongste 
broer van Haise. Mede door dit verhaal ben ik op 
jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de Tweede 
Wereldoorlog. Via de Documentatiegroep '40-'45 
ben ik in contact gekomen met de stichting Hart 
voor kamp Amersfoort, waar ik nu ongeveer 2 jaar 
vrijwilligerswerk voor doe en probeer ik zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen over Haise, het 

AEL te Zöschen en alle Nederlanders die in Zöschen 
hebben gezeten. Zo op het eerste gezicht lijkt het of 
we al heel veel weten van Haise en vergeleken met 
vele andere nabestaanden die vrijwel niets weten 
over het lot van hun dierbaren is dat ook zeker zo. 
Maar toch zijn er altijd nog vragen. Op welke datum 
is Haise opgepakt? Wanneer is hij in Amersfoort 
aangekomen en op welke datum is hij op transport 
naar Duitsland gegaan? Waar heeft hij gewerkt?  

Hoe hebben ze hem kunnen identificeren zodat hij 
herbegraven kon worden? Toen Annemiek Littlejohn 
van de stichting Hart voor kamp Amersfoort mij 
vroeg of ik mee wou naar het ITS in Bad Arolsen, 
hoefde ik niet lang na te denken. Natuurlijk wou ik 
dat! Ik had al veel gehoord over het omvangrijke 
archief dat zich daar bevond en was heel benieuwd 
of ze daar ook nog meer informatie over Haise 
zouden hebben. Een week voordat we naar het ITS 
zouden gaan kwam Annemiek met nog een vraag. 
De NOS was ook uitgenodigd en zou een reportage 
maken over het ITS, maar wilde graag als rode draad 
een nabestaande volgen; of ik die nabestaande wilde 
zijn? Over die vraag moest ik iets langer nadenken, al 
wist ik toen nog niet eens dat het een reportage zou 
worden voor het journaal van 20:00.

Van 27 t/m 29 april zijn we naar het ITS geweest 
en wàt een onbeschrijfelijke ervaring was dat. Het 
is zo bijzonder om tussen al die archiefkasten rond 
te lopen. Ruimte na ruimte is volledig gevuld met 
archiefkasten. En dan ineens sta je oog in oog met 
de Sterbebucher van Mauthausen! 

Je wordt dan weer even heel hard met beide benen 
op aarde teruggezet en wat voel je je dan nietig. In 
eerste instantie raak je heel opgewonden over al die 
informatie die zich daar bevindt en de mogelijkheden 
die het biedt om de vele zoekvragen misschien te 
kunnen beantwoorden en het volgende moment 
besef je dat al die documenten alleen maar betrekking 
hebben op ziekte, honger en dood. Vol goede moed 
nam ik even later plaats achter een computer in de 
leeszaal en mocht ik dan eindelijk zelf gaan zoeken 
in dat enorme archief en ging er een nieuwe wereld 
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voor mij open. Over Haise heb ik 10 documenten 
gevonden, waaronder 2 documenten m.b.t. kamp 
Amersfoort, documenten van de begraafplaats te 
Zöschen waarop staat wie waar begraven ligt en een 
lijst van Nederlanders die op 13 april 1948 op de 
begraafplaats te Zöschen opgegraven zijn. 

Verder heb ik vele documenten gevonden over 
Nederlanders die ook in Zöschen en omgeving 
gevangen hebben gezeten en aldaar dwangarbeid 
hebben verricht. Al met al is het een heel enerverend 
bezoek geweest en heb ik weer een paar vragen over 
Haise kunnen beantwoorden. Zo weten we nu dat 
Haise in ieder geval van 17 juli t/m 28 juli 1944 in 
kamp Amersfoort heeft gezeten. Op 28 juli 1944 is 
hij op transport gesteld naar Halle en heeft hij eerst 
op of bij het station van Merseburg gewerkt. Ook 
staat in de documenten van de begraafplaats van 
Zöschen duidelijk vermeld onder welk grafnummer 
Haise is begraven. Het mooie is ook nog dat ik van 
al deze documenten en alle overige documenten 
over Zöschen waarin ik geïnteresseerd was, geheel 
belangeloos een kopie thuisgestuurd heb gekregen. 
Zo kan ik deze documenten thuis in alle rust uitwerken 
en mijn informatie omtrent de Nederlanders die in 
Zöschen en omgeving gevangen hebben gezeten 
uitbreiden. Hopelijk kunnen we met die informatie 
nog vele nabestaanden helpen.

Van ons bezoek aan het ITS heeft de NOS een 
mooie reportage gemaakt die op zondag 3 mei in 
het journaal van 20:00 is uitgezonden. Het was 
best spannend om de uitzending voor het eerst te 
zien, maar ik ben heel blij dat ik ook op Annemiek 
haar tweede vraag ja heb gezegd. Na de uitzending 
heb ik veel leuke reacties gehad en de volgende 

dag belde Omroep Friesland/Omrop Fryslân. Zij 
zijn 's middags nog bij ons thuis geweest voor 
een radio- en een televisie-interview die later die 
dag nog uitgezonden zijn. Al met al is het een hele 
bijzondere week geweest die me nog heel lang bij 
zal blijven. Doordat je zoveel informatie over iemand 
verzamelt, heb je het gevoel dat je helemaal in die 
persoon kruipt. Deze week heb ik vervolgens op 4 
mei afgesloten door dit jaar de dodenherdenking niet 
in mijn woonplaats Drachten bij te wonen, maar in 
Zwaagwesteinde. Samen met mijn moeder heb ik 
bloemen neergelegd op het graf van Haise en bij het 
monument waar Haise zijn naam op staat.

Ik heb Haise natuurlijk helemaal niet gekend, maar 
hij is wel een broer van mijn oma en door zulke 
verhalen komt de oorlog toch een heel stuk dichterbij. 
Bovendien ben ik heel blij dat ik voor de nog in 
leven zijnde broer en zusters van Haise nog wat 
informatie heb kunnen vinden en dat ik zijn verhaal 
op televisie heb mogen vertellen. Haise is nog steeds 
niet vergeten en word nog elke dag gemist. Dat ik 
nu Haise zijn verhaal over mag nemen en er zo een 
bijdrage aan kan leveren dat de tweede wereldoorlog 
onderwerp van gesprek zal blijven, in de hoop dat 
we ooit als mensheid hieruit lering zullen trekken, 
voelt eerder aan als een voorrecht dan als een last. 
Hopelijk kan ik met het verzamelen van informatie 
nog vele andere nabestaanden antwoorden op hun 
vragen geven.

Aletta Taekema
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