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‘VERDER PROFESSIONALISEREN’

Redactioneel
“… er gebeurt veel en er staat nog veel meer te gebeuren. En dat is een
mooi vooruitzicht!”
Door: Harry Ruijs, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort

banden mee heeft, wordt gezocht naar
vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in
de geschiedenis van die plek.
Afgelopen maanden zijn er delegaties van Kamp Amersfoort aanwezig
geweest bij herdenkingen in o.a.
Schoorl, Zöschen, Wöbbelin, Sachenhausen en Neuengamme. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van
Nationaal Monument Kamp Amersfoort
wordt altijd zeer op prijs gesteld.

Rond de gedenkplaats

Directeur Harry Ruijs van St. Nationaal Monument Kamp Amerfoort en Commercieel
directeur Leo Koppelaar van AFAS bekrachtigen de samenwerking (april 2010)

I

nformatiebulletin nummer 32 is het
tweede bulletin in het nieuwe gekleurde
jasje. Er zijn veel positieve reacties ontvangen met betrekking tot de gedaantewisseling. Dat sterkt ons in de koers
die - onder de naam ‘Verder professionaliseren’ - is ingezet. Toch is deze
gewijzigde opzet van het bulletin niet
het eindstation. We hebben opmerkingen gekregen die ons helpen het blad
nog meer te verbeteren. Bovendien hebben we zelf ook nog wat wensen. ‘Full
color’ is zo’n wens. Kortom; we zijn
druk bezig om het Infobulletin verder te
verbeteren. Naar verwachting kunt u al
in een van de eerstvolgende nummers
kennis nemen van de resultaten van
onze inspanningen.
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Herdenkingen
De herdenkingen bij Kamp Amersfoort
in de afgelopen periode waren zeer
geslaagd en drukker bezocht dan ooit.
Natuurlijk is 2010 een lustrumjaar het is 65 jaar geleden dat we werden
bevrijd - maar de prima organisatie en
de grote betrokkenheid van al onze
medewerkers en vrijwilligers maakten
deze herdenkingen zeker zo bijzonder.
Ook andere kampen kennen hun herdenkingen en Kamp Amersfoort krijgt
veel uitnodigingen om deel te nemen
aan bijeenkomsten in o.a. Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Polen en Frankrijk. Voor de bijeenkomsten in plaatsen
waar Kamp Amersfoort bijzondere

De uitbreiding van ons terrein is grotendeels gerealiseerd. Er staat nog een
archeologisch onderzoek van de stellingen/loopgraven in de planning en
we zoeken naar de financiële middelen
om het monument van het voormalige
Sinaï gebouw een plek in het terrein
te geven. In de ontwerpplannen voor
de nieuwbouw bij onze beide buren
(Dierentehuis Amersfoort en voormalige
Sinaï Centrum) is goed rekening gehouden met onze wensen om de overlast
zoveel mogelijk te beperken. Onze
terreinuitbreiding blijkt ook een goede
bijdrage aan een stillere omgeving rond
de schietbaan en de Stenen Man.
De wachttoren voor de ingang van het
bezoekerscentrum werd door professionele restaurateurs weer hersteld.
Hoewel veel onderdelen van de toren
in de loop der jaren werden vervangen,
kunnen we nog steeds zeggen dat Kamp
Amersfoort over de enige originele
wachttoren uit WO II beschikt.

Organisatie & samenwerking
Bij het opstellen van de jaarrekening
2009 is gebleken dat Kamp Amersfoort
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een slecht financieel jaar achter
zich heeft gelaten. Er zijn inmiddels
de nodige maatregelen genomen
om dit te verbeteren. Met steun van
AFAS uit Leusden is een moderne
bedrijfsadministratie opgezet en alle
computers zijn in een netwerk opgenomen. Periodieke rapportages zijn
nu mogelijk zodat tijdig kan worden
bijgestuurd. Ook de afhandeling van
verleende subsidies kan daardoor
verbeterd worden. Een andere maatregel is dat de stichting werkgever
is geworden. Medewerkers van de
stichting worden niet langer via een
uitzendorganisatie ingezet.

De samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis, met als doel ons
digitale archief m.b.t. oud-gevangenen uit te breiden en kwalitatief te
verbeteren, verloopt voorspoedig.
Het integreren van alle informatie
over oud-gevangenen is een intensieve klus, maar we zullen binnen
niet al te lange tijd een veel beter en
uitgebreider overzicht hebben van de
gevangenenpopulatie. Met name over
de laatste oorlogsjaren. Het beantwoorden van de dagelijkse vragen die
binnenkomen “(Wanneer) Heeft mijn
opa in Kamp Amersfoort gezeten?” is
inmiddels gestroomlijnd.

Het opsporen van nabestaanden
van gevangenen waarvan nalatenschappen zijn gevonden, loopt de
komende maanden ook nog door.
Kortom, er gebeurt veel en er staat
nog veel meer te gebeuren. En dat is
een mooi vooruitzicht!

MENSENRECHTEN VOOR IEDEREEN? DE KLOOF TUSSEN WENS EN WERKELIJKHEID

Mensenrechten
Deze bijdrage gaat in op de vraag waarom we, zeventig jaar na dato, nog
steeds zo worstelen met de ontwikkeling van mensenrechten. Zijn die
immers niet geheel vanzelfsprekend?
Door: Christ Klep, historicus universiteit Utrecht

D

e Tweede Wereldoorlog vormt
– het klinkt inmiddels bijna als een
cliché – in veel opzichten een breukvlak. De verwoesting was ongekend,
de wereldordening kreeg een nieuwe
vorm: oost versus west. Met daar
‘tussenin’ geklemd de Derde Wereld.
Wat resteerde aan koloniale rijken
viel definitief uiteen. De wereldbrand
en met name de Holocaust gaven ook
– in deels positieve zin – een impuls
aan het concept van mensenrechten.
De golfbeweging die daaruit na 1945
ontstond, leed echter onder zware
problemen. Hoe dieper we over
mensenrechten nadachten, hoe duidelijker de structurele (‘ingebouwde’)
problemen en dilemma’s aan het licht
kwamen.
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De schok en de gruwelen van de
Tweede Wereldoorlog versterkten
vooral in de westerse landen het
idee dat mensenrechten universeel
moesten zijn. Dat wil zeggen: in
gelijke mate toepasbaar op iedereen.
Helemaal nieuw was dit idee niet. In
de negentiende eeuw bijvoorbeeld
schaften de koloniale landen langzaamaan de slavernij af als zijnde
een onmenselijk systeem. Ook op het
gebied van humanitair recht (recht
van soldaten en burgers tijdens oorlogen) werd enige vooruitgang geboekt,
bijvoorbeeld via de oprichting van
het Rode Kruis (1864) en de eerste
Geneefse Conventies (1925). Deze
stappen kwamen trouwens evenzeer
voort uit realisme als uit idealisme.
De slavernij bijvoorbeeld begon in
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de negentiende eeuw sowieso haar
economische waarde te verliezen. En
wapens werden na 1900 zo dodelijk
(mitrailleurs, gifgas, onderzeeboten!),
dat zelfs de grote mogendheden
enige zelfregulering gewenst achtten.
Het drama van de Tweede Wereldoorlog gaf dus, als gezegd, het idee
van universele mensenrechten een
nieuwe impuls: zoiets mocht nooit
meer voorkomen. Mensenrechten
werden vanaf 1945 vastgelegd (gecodificeerd) in een reeks internationale
overeenkomsten, zoals het Handvest
van de Verenigde Naties (1945), de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens (1948) en de convenanten over Burgerlijke en Politieke
Rechten (Bupo) en Economische,
Sociale en Culturele Rechten (Esocul,
beide uit 1966). Dit waren bovenal
principeverklaringen. Daarnaast zag
de naoorlogse periode een enorme
parallelle groei (proliferatie) van toegespitste mensenrechtenafspraken
over bijvoorbeeld genocide (1948),
oorlogsrecht (Conventies van Genève
1949 en 1978) en kinderrechten
(1989). Honderden mensenrechtenafspraken ‘dekken’ heden ten dage
vrijwel elk mogelijk terrein.
Tegelijk moeten we vaststellen dat,
ondanks deze golf aan mensenrechtenafspraken vanaf de Tweede
Wereldoorlog, de kloof tussen wens
en werkelijkheid groot is gebleven.
Mensenrechten worden tot op heden
wereldwijd grootschalig geschonden.
Men hoeft er de krant maar voor
open te slaan. Hoe dan ook is de
discussie over mensenrechten nog
lang niet uitgekristalliseerd. Westerse
en niet-westerse landen debatteren
scherp over de vraag welke mensenrechten prioriteit moeten hebben. En
mogen staten andere staten aanspreken op mensenrechtenschendingen?
Moeten staten desnoods niet gewapend kunnen ingrijpen om die schendingen te stoppen?
Laten we de belangrijkste knelpunten
eens langslopen. Ten eerste woedt tot op
de dag van vandaag een fundamentele
discussie over de vraag welke mensenrechten voorrang moeten krijgen.
Ruwweg gaat deze discussie als volgt.
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De meeste westerse staten leggen de
prioriteit bij de individuele mensenrechten: het recht op leven, vrijheid, bezit,
onaantastbaarheid van lichaam (inclusief
het verbod op martelen), enzovoorts.
Deze gedachtegang vindt zijn oorsprong
in de filosofie van de Verlichting (circa
1650 tot eind achttiende eeuw) en stelt
dat zolang het denken en het bezit van
de individuele burger goed beschermd
wordt, het met de maatschappij en staat
óók goed zal gaan. De overheid is er
vooral om te garanderen dat de individuele burger veilig is en zichzelf volledig
kan ontplooien.
Tegenover deze westerse nadruk op
individuele rechten staat – grofweg
uitgedrukt – het collectieve denken dat
doorgaans in de niet-westerse wereld
domineert. Deze collectieve gedachtegang benadrukt vooral de sociaal-economische en culturele rechten: minimum inkomen, werk, sociale zekerheid,
onderwijs, vakbonden, culturele ontplooiing, enzovoorts. Veel niet-westerse
staten en deskundigen stellen dat ze
geen keuze hebben dan deze sociaaleconomische en culturele rechten te
beklemtonen: het niet-westerse deel
van de wereld is immers tijdens de
koloniale periode en de Koude Oorlog
uitgebuit en op een enorme politieke en
economische achterstand gezet door de
westerse overheersers. Het verbaast niet
dat buiten het westen ‘onze’ nadruk
op individuele mensenrechten vaak
wordt afgeschilderd als ‘hypocriet’ en
‘arrogant.’ De achterstand bepaalt de
prioriteiten: nu komt het er eerst op aan
de welvaartskloof tussen noord en zuid
te dichten en de burgers een minimum
aan bestaanszekerheid en welvaart te
bieden. Pas als dat niveau bereikt is, kan
de aand acht volledig uitgaan naar het
uitbouwen van de individuele mensenrechten, aldus velen in de niet-westerse
wereld. In de tussentijd zullen bepaalde
individuele rechten soms opzij moeten
worden gezet (bijvoorbeeld de vrijheid
van meningsuiting) om de maatschappelijke rust te bewaren en de economie
niet te verstoren. Nood breekt mensenrecht, in dit geval.
Maar in het westen zien velen de
sociaal-economische en culturele
rechten juist eerder als beleid dan
als vast onderdeel van de universele

mensenrechten. Zaken als armoede en
werkeloosheid zijn bovenal praktischpolitieke kwesties, aldus deze redenering, en dus van een lagere orde
dan de ‘echte’ individuele rechten,
die de eigenlijke kern vormen van het
rechtenstelsel. Het zal duidelijk zijn
dat de kloof tussen de beide manieren
van denken over mensenrechten niet
zomaar overbrugd kan worden. Tot op
de dag van vandaag leidt het schisma
tot scherpe discussies in bijvoorbeeld
de Verenigde Naties (zie ook onder).
Het tweede knelpunt draait om de
vraag in hoeverre we andere staten op
schendingen van de universele mensenrechten kunnen en mogen aanspreken. Deze vraag ging natuurlijk na de
Tweede Wereldoorlog meer en meer
spelen, naarmate de mensenrechten
steeds verder vastgelegd en uitgewerkt
raakten in honderden internationale
overeenkomsten. Afspraak is toch
afspraak? Kernzaak bij dit knelpunt is
het concept van staatssoevereiniteit:
staten bezitten het soevereine recht
om zelf te bepalen wat ze op hun
eigen grondgebied doen en laten. Het
VN-Handvest van 1945 heeft dit eeuwenoude principe (opnieuw) nadrukkelijk vastgelegd. Staten mogen in het
verlengde hiervan geen geweld tegen
elkaar gebruiken. Behalve uit zelfverdediging of als de Veiligheidsraad dit
goedkeurt – denk aan de discussies over
de omstreden Amerikaans-Britse aanval
op Irak in 2003!
Echter, na de Tweede Wereldoorlog
en met de Holocaust in gedachten,
vroegen velen zich af of de staatssoevereiniteit óók moest blijven gelden
bij zware mensenrechtenschendingen.
Was het niet zo dat staten hun recht
op soevereiniteit ‘verspeelden’ als ze
hun burgers grof leed aandeden of
zelfs massaal afslachtten? Was dan een
zogenoemde humanitaire interventie
niet gerechtvaardigd? Tijdens de Koude
Oorlog bleef deze discussie als het
ware ‘onderhuids’: de dreiging van een
atoomoorlog tussen VS en Sovjet-Unie
dempte elke gedachte aan doortastende humanitaire interventies, die
immers gemakkelijk hadden kunnen
escaleren tot een nieuwe wereldoorlog. Toen het bloeddorstige communistische regime van Pol Pot eind jaren
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zeventig een genocide begon in Cambodja, greep de internationale gemeenschap (Veiligheidsraad inbegrepen) niet
in. Ondanks de naar schatting bijna
twee miljoen doden!
Het einde van de Koude Oorlog
(1989-1990) zwengelde de discussie
over de grenzen van staatssoevereiniteit opnieuw aan. Secretaris-generaal
van de VN Kofi Annan sprak van een
beschermingsplicht (‘a responsability
to protect’) en het afdwingen van de
universele mensenrechten kwamen
weer nadrukkelijk op de agenda te
staan. Een interessante ontwikkeling
is ook dat een groeiend aantal landen
de universele rechtspleging daadwerkelijk is gaan onderschrijven en
uitvoeren: grove schendingen moeten
overal ter wereld worden bestraft,
óók in andere landen dan waar ze
plaatsvonden. Geen mensenrechtenschender mag nog ergens veilig zijn,
is dan de gedachte. (Dit leidde echter
wel tot een golf van politiek geïnspireerde aanklachten tegen westerse
leiders als de Israëlische premier
Sharon en de Amerikaanse president
George W. Bush!)
Velen zagen na 1989 in VN-vredesoperaties een nuttig instrument. Niet
alleen om gewapende conflicten te
helpen dempen, maar ook om de
rechten van burgers te beschermen.
VN-vredesmachten probeerden
hier na de Koude Oorlog overal ter
wereld invulling aan te geven. Hoe
moeizaam dat ging, bleek wel uit de
tragedie in Srebrenica (1995). Daar
slaagde een Nederlandse VN-eenheid
(Dutchbat) er niet in om de genocide
op bijna achtduizend moslims te
voorkomen. Sommigen zagen in de
NAVO-interventie in Kosovo (1999)
een teken van hoop: die interventie
– met moeizame goedkeuring van
de VN – vond immers mede haar
rechtvaardiging in de gedachte dat
een dreigende Servische massamoord
op de Kosovaarse Albanezen moest
worden voorkomen. Maar ook deze
interventie bleef omstreden. Vooral
Rusland en China zien nog steeds
erg weinig in het toelaten van humanitaire interventies als geaccepteerd
instrument in de internationale politiek. Ze zijn immers behept met eigen
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‘lastige’ en onderdrukte minderheden
(Tsjetsjenië, Tibet, enzovoorts) en
vrezen dus elke precedentwerking op
dit terrein.
Daarmee zijn we bij het derde knelpunt aanbeland. Het ontbreekt nog
steeds aan krachtige mechanismes
om de universele mensenrechten te
kunnen afdwingen. Het belangrijkste
orgaan dat gaat over internationale
veiligheid, de VN-Veiligheidsraad,
blijft verdeeld. Elk van de vijf permanente leden (VS, GB, Frankrijk, Rusland en China) kan met een veto eenvoudig elk interventieplan of in hun
ogen ongewenst mensenrechteninitiatief blokkeren. Niet voor niets klinkt
de roep om een grondige hervorming
van de Veiligheidsraad steeds luider.
Is de raad niet sterk verouderd, dat
wil zeggen een machtsorgaan samengesteld uit de overwinnaars van de
Tweede Wereldoorlog? Hervormingsplannen zijn er volop: inruilen van
de Franse en Britse permanente zetels
voor één zetel voor de Europese
Unie; India en Brazilië tot permanent
lid benoemen, enzovoorts. Dit alles
moet de representativiteit van de
Veiligheidsraad vergroten en zo haar
legitimiteit versterken. Het zal echter
niet verbazen dat geen van de permanente leden er veel voor voelt om
haar zetel op te geven of te delen met
nieuwe machten. Zolang de permanente leden hun vetorecht behouden,
kunnen ze elk hervormingsinitiatief
blokkeren. Zo zal de Veiligheidsraad ook in de nabije toekomst geen
krachtige bewaker van de mensenrechten kunnen zijn.
Diezelfde politisering van de mensenrechten ondergraaft de slagkracht
van de overige VN-organen op dit
gebied. Als gezegd, aan mensenrechtenafspraken sinds 1945 geen gebrek.
Heel wat VN-instanties houden zich
met mensenrechte bezig, maar ze
zijn allemaal het slachtoffer van het
fundamentele meningsverschil over
het soort mensenrechten dat voorrang
moet krijgen (zie boven) en – nauw
samenhangend daarmee – van politiek gekonkel. Ontluisterend zijn de
activiteiten van de belangrijkste VNmensenrechtenraad (Human Rights
Council). Daarin hebben landen zit-

ting die zelf dagelijks op grote schaal
de mensenrechten schenden, zoals
Libië en Soedan! Lidmaatschap van
de raad is echter hun soevereine
recht als VN-lidstaat! Enkele jaren
geleden werd de VS niet opnieuw in
de raad gekozen als straf voor het
Amerikaanse verzet tegen de oprichting van het nieuwe permanente
VN-Strafhof in Den Haag. Israël is
het enige land dat ooit expliciet door
de Human Rights Council is veroordeeld. Politieke spelletjes vervuilen
elke keer weer zowat alle activiteiten
van de mensenrechtenraad en alle
plannen om dit orgaan te hervormen.
De ‘rechtbank’ van de VN in Den
Haag, het Internationaal Hof van
Justitie, is in elk geval tot op zekere
hoogte onafhankelijk, maar beslecht
alleen conflicten tussen staten en niet
tussen individuen. Wereldburgers
kunnen dus niet bij het hof terecht.
Voor Europese burgers is het Mensenrechtenhof in Straatsburg dan een
betere oplossing. Uitspraken van dit
hof zijn dwingend: ze hebben voorrang op het nationale recht. Al met
al is het echter duidelijk dat het nog
steeds ontbreekt aan sterke internationale organen die de universele mensenrechten kunnen afdwingen.
Wat is de conclusie die we kunnen
trekken uit de drie hierboven uitgewerkte knelpunten? De taaie strijd
tussen de harde realiteit enerzijds en
het denken over (en uitwerken van)
universele mensenrechten anderzijds gaat onverminderd door. Na
de Tweede Wereldoorlog zijn die
mensenrechten gecodificeerd in hele
reeksen internationale overeenkomsten. Maar het aloude principe van
staatssoevereiniteit blijft een stevige
blokkade opwerpen. Tot op de dag
van vandaag zijn het vooral de nationale staten die mensenrechten afbakenen en uitvoeren.
Een blik richting toekomst stemt
dus niet onverdeeld positief. Sinds
de Koude Oorlog zijn staten eerder
méér dan minder op hun soevereine
rechten gaan staan. Een wellicht
begrijpelijke reactie gezien alle mondiale onzekerheden en wanorde.
Dan grijpt men eerder terug op de
vastigheid van harde machtspolitiek
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en tastbare economische welvaart.
De culturele en politieke kloof tussen oost en west (tussen westen en
islam, zo men wil) neemt eerder
toe, dan dat ze afneemt. Ook dit is
begrijpelijk: de niet-westerse landen
(onder aanvoering van opkomende
wereldmacht China) eisen immers

met steeds luidere stem hun deel van
de wereldwijde welvaartstaart op.
Diezelfde landen wijzen het (in hun
ogen) materialistisch-arrogante westerse denken steeds scherper af. De
regering-Bush heeft deze kloof eerder
versterkt, dan gedicht. Over president
en Nobelprijswinnaar Obama kun-

nen we slechts een voorlopig oordeel
vellen. Zijn toenadering tot de islam
en zijn afhandeling van Guantanamo
Bay – hoe moeizaam ook – zijn in
elk geval kleine stappen in de goede
richting. Dat stemt dan weer een
beetje hoopvol.

DELEGATIE MERWEDEGIJZELAARS BEZOEKT KAMP AMERSFOORT 27 MAART 2010

Merwedegijzelaars
Na een weekendje weg met haar 10-jarige dochter Nina rijdt Anja van
der Starre op zondag 6 september 2009 terug naar haar woonplaats
Dordrecht. Onderweg passeert ze Amersfoort en ze besluit het weekend
op educatieve wijze af te sluiten door een bezoek aan het voormalige
Kamp Amersfoort te brengen. Van het één komt het ander.
Door: Anja van der Starre

zelaars. Die naam is gegeven aan een
groep van circa 500 jonge mannen
uit de omgeving van Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam, Werkendam,
Sleeuwijk en de Biesbosch (plaatsen
en gebied rondom de rivier de Merwede). De mannen, allen in de leeftijd
van 18 t/m 25 jaar, werden op 16 mei
1944 opgepakt bij een vergeldingsrazzia voor een aanslag op een groep
landwachters in de Zuid-Hollandsche
Biesbosch. In twee groepen werden
de opgepakte jonge mannen ’s avonds
in overvalwagens geladen en naar
Kamp Amersfoort afgevoerd.

Voor Van der Starre is het de tweede
keer dat ze Kamp Amersfoort bezoekt.
In augustus 2005 was ze er voor het
eerst. Hier startte ze haar reis naar
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voormalig Oost-Duitsland op zoek
naar de geschiedenis van haar in 1995
overleden vader Bas van der Starre,
een van de zogenaamde Merwedegij-

Ongeveer de helft van de groep bleef
er ruim zes weken alvorens ze op
transport werden gesteld naar diverse
werkkampen in Duitsland. De andere
helft werd in het PDA vrijgelaten.
Dit gebeurde veelal op voorspraak
van hun werkgevers; voornamelijk
scheepswerven die reeds voor de
Duitsers werkten en door het afvoeren
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Piet Smit, zoon van bakker Wout Smit. Piet was 15 jaar oud toen zijn vader op 14 april 1944 door een jonge landwachter werd vermoord. Het verzet nam vervolgens wraak en bij deze actie kwamen twee landwachters om het leven (o.a. de vader van de jonge
landwachter). Dit bleek de aanleiding voor de vergeldingsrazzia op 16 mei 1944.

van de vele werknemers in de problemen waren gekomen. 25 Merwedegijzelaars zagen hun geboortestreek
nooit meer terug. Zij stierven in een
Duits kamp of kort na de bevrijding
op de weg terug naar huis.
De reis die Anja van der Starre in
2005 in navolging van haar vader
maakt, maakt veel bij haar los.
Weggedrukte ervaringen uit haar
jeugd komen in alle hevigheid naar
boven. Ze beseft dat ze wel in vrijheid geboren is, maar dat de oorlog
door de geschiedenis van haar vader
ook in haar leven een grote rol heeft
gespeeld. Dit gevoel is niet langer te
negeren en daarom besluit ze er iets
mee te doen. Anja laat een website
bouwen, die inhoudelijk min of meer
een kopie is van Cor Barts website
over de razzia van Beverwijk in april
1944 (www.razziabeverwijk.nl).

PAGINA 8

De Merwedegijzelaars en de gijzelaars uit Beverwijk zaten in dezelfde
periode vast in Kamp Amersfoort. In
de nacht van 6 op 7 juli 1944 werden zij gezamenlijk op transport naar
Duitsland gesteld (samen met nog
een groep gijzelaars uit het Groningse
Bedum). Van dit transport bleek een
lijst met namen te bestaan, waarvan er
ruim 200 aan de mannen uit het Merwedegebied toebehoren. Deze namen
vormen de basis van de website www.
merwedegijzelaars.nl, die in december 2005 online gaat. Alle namen
zijn aanklikbaar voor meer informatie
over deze gijzelaar, maar ook, indien
bekend, over de kampen waar ze
gezeten hebben, zoals De Kippe te
Lippendorf, Alpenrose in Peres, Nietleben, Zöschen en Walbeck.
De website blijkt in een behoefte
te voorzien. Veel mensen reageren.

De meesten zijn nabestaanden van
Merwedegijzelaars die blij zijn eindelijk informatie te vinden over iets
waar nagenoeg niets over bekend is
en waar thuis zelden of nooit over
gesproken werd. Van der Starre bouwt
veel contacten op met Merwedegijzelaars en hun families. Als men dat
wenst, maakt zij een afspraak met de
ex-gijzelaars om hun verhaal op te
tekenen. Het is in veel gevallen de
eerste keer dat men er zo open en uitgebreid over praat. Ook deze informatie wordt aan de website toegevoegd.
In 2009 is er inmiddels zoveel informatie
voorhanden in de vorm van verhalen,
foto´s en persoonlijke documenten, dat
er in het Sliedrechts Museum een tentoonstelling wordt ingericht. Ook hier is
heel veel belangstelling voor en ook hier
levert het weer een schat aan nieuwe
informatie op. De tentoonstelling is voor
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de Historische Vereniging HardinxveldGiessendam zelfs aanleiding Van der
Starre te vragen een boekje voor hen te
schrijven over de Merwedegijzelaars.
Aan dit verzoek geeft ze graag gehoor.
In het kader van 65 jaar bevrijding moet
het boekje april/mei 2010 gereed zijn.
Net voordat ze in september 2009 aan
de klus wil beginnen brengt Van der
Starre samen met haar dochter dus eerst
nog een bezoek aan Kamp Amersfoort.
Ze kijken die zondagmiddag wat rond in
het bezoekerscentrum en raken dan aan

Jan Braanker
de praat met onder andere Gert Stein
en Eddy van der Pluim, beiden medewerkers van Kamp Amersfoort. Beide
heren weten dat de Merwedegijzelaars
in 1944 in het PDA verbleven. Ook zijn
ze op de hoogte van het bestaan van de
website over de Merwedegijzelaars. Van
der Starre vertelt over de tentoonstelling
die eerder dat jaar in Sliedrecht te zien
is geweest en hoe zij heeft ervaren dat
ex-gijzelaars en nabestaanden vandaag
de dag vaak nog steeds bezig zijn met
dit akelige verleden. Tijdens het gesprek
borrelt het idee dan ook op om met
deze mensen gezamenlijk eens een
bezoek aan het PDA te brengen. Beide
partijen zijn er enthousiast over en Van
der Starre onderneemt de volgende dag
meteen actie. Ze stuurt een mail naar
haar ‘Merwedegijzelaarsbestand’ om te
polsen of mensen interesse hebben in
een dergelijke excursie in het voorjaar
van 2010. Die interesse is er beslist.
Mensen reageren zonder uitzondering
positief, hoewel niet iedereen mee kan.
Bij sommige ex-gijzelaars (heel veel zijn
er niet meer in leven) laat de gezondheid
het niet meer toe een dergelijke trip te
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maken, anderen vrezen het emotioneel
niet aan te kunnen.
De datum van het bezoek wordt vastgezet op zaterdag 27 maart 2010. In
totaal zijn er die dag 70 belangstellenden. Onder hen zijn twee ex-gijzelaars: Jan Braanker en Jan van Lopik.
Braanker (83) heeft een maand in het
PDA gevangen gezeten, Van Lopik (84)
circa drie maanden. De overige bezoekers zijn overwegend nabestaanden van
ex-gijzelaars. Om 11.00 uur heet Harry
Ruijs, de directeur van Kamp Amersfoort,
de aanwezigen welkom, waarna er een
indrukwekkende dvd over het kamp
vertoond wordt. Vervolgens wordt men
in de gelegenheid gesteld met elkaar
bij te praten. Onder het genot van een
broodje maakt iedereen hier dankbaar
gebruik van. Ervaringen worden uitgewisseld en herinneringen opgehaald. Tot
slot leiden enkele gidsen de delegatie
Merwedegijzelaars in vijf groepen rond.
Rond 14.30 uur loopt het programma
ten einde en keert iedereen vol van de
opgedane indrukken huiswaarts. Een van
de aanwezigen reageert later per mail:
‘Het bezoek aan Kamp Amersfoort heeft
ons goed gedaan. Mijn broer heeft nooit

(www.hv-hardinxveld-giessendam.nl).
Min of meer gelijktijdig met het verschijnen van het boekje is er een dvd over de
Merwedegijzelaars uitgebracht. Deze is
gemaakt door Gert Romijn, zoon van Merwedegijzelaar Gerrit Romijn, en voorzien
van muziek door zijn broer Ro. Van der
Starre kwam tijdens de tentoonstelling in
het Sliedrechts Museum met de amateurfil-

Jan van Lopik
iets verteld over hoe het daar vertoeven
was. Maar nu weet ik meer’.
Een kleine maand later verschijnt het door
Van der Starre geschreven boekje, dat Merwedegijzelaars, slachtoffers van de razzia
van 16 mei 1944 heet. Het boekje is te
bestellen via de website van de Historische
Vereniging Hardinxveld-Giessendam:

mer Romijn in contact. Hij benaderde haar
destijds met de vraag of hij de opening
van de expositie mocht filmen. Hiermee
werd de basis gelegd voor de 75 minuten
durende dvd, waarop enkele overlevenden op integere wijze verslag doen van
oorzaak en gevolgen van de razzia in het
Merwedegebied. De dvd is te bestellen bij
Gert Romijn: 0184-630019
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DE VRIJHEIDSTREIN STOPTE IN AMERSFOORT 4 APRIL 2010

Vrijheidstrein
In het kader van het lustrumjaar “65 jaar Viering Bevrijding” reed vanaf
31 maart gedurende vijf weken de stoptrein “Stilstaan bij vrijheid” door
het hele land. In de 100 meter lange stoptrein waren coupés ingericht als
expositie-, theater- en debatruimte. Centraal stond de vraag wat er nodig
is voor vrijheid wereldwijd. Tevens werd aandacht geschonken aan de
landelijke actie “Niet weggooien”. De vrijheidstrein is een project van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de NS en vele andere
partijen. Op 4 april stond de trein in Amersfoort.
Door: Caspar Kroes

H

et was vol en daar waren we blij
mee! De St. Nationaal Monument Kamp
Amersfoort was deze dag gastheer
voor het project, waarbij assistentie
werd verleend door collega’s van
Museum Flehite, Archief Eemland en
het Cavaleriemuseum. Het feit dat
het deze dag ook nog eerste Paasdag
was, veroorzaakte enige onrust bij de
voorbereidingen. Hoeveel mensen
kun je verwachten op een dergelijke
dag? Bij benadering hebben we 350
bezoekers gehad.
De eerste bezoeker meldde zich al om
kwart vóór tien. De trein was zelfs nog
niet gearriveerd. Vrijwel direct toen de
trein tot stilstand was gekomen begonnen bezoekers toe te stromen. Op een
gegeven moment was de toeloop zo
groot dat we blij mochten zijn met de
ondersteuning van de medewerkers van
Museum Flehite, het Archief Eemland
en het Cavaleriemuseum. De mensen
bleven maar komen.
Wat betreft de actie “Niet weggooien”;
er hebben zich 35 personen gemeld met
objecten uit de tweede wereldoorlog.
Er werden veel documenten ingeleverd,
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waaronder een verzameling brieven van een man
die gevangen zat vanwege vermeende verzetsactiviteiten. De dochter
van deze man was merkbaar geëmotioneerd toen
het moment van afstand
doen daar was.
Voorts een ruim aanbod
van complete kranten
waaronder die uit de
meidagen van 1940 en de
eerste legale uitgave van
Vrij Nederland van 17 mei 1945. Verder
uitgezaagde ‘Wilhelminakopjes’ van de
in die dagen gangbare zilveren dubbeltjes en kwartjes, die werden gedragen als
broche of hanger. Het eerste openlijke
protest tegen de aanwezigheid van de
bezetter.
Buiten de zaken die te maken hadden
met de actie ’Niet Weggooien’, waren
er twee optredens van de gipsyband
Basily die bij het publiek zeer in
smaak vielen. De bandleden hadden er zelf ook plezier in, al was het
alleen maar omdat een optreden in
een trein in hun historie nog niet was
voorgekomen.

De gastsprekers, Erik Kuiper van het Veteraneninstituut, Jan Blokker jr. (Oorlog in
je achtertuin) en Jos Sinnema (zoektocht
naar gevangene uit Dachau), hadden niet
te klagen over belangstelling. De theatercoupé waar zij hun spreekbeurten hielden
zat steeds overvol.
Deze dag zal als geslaagd in de annalen
worden opgetekend dankzij de collega’s
die zich op deze dag hebben ingezet
en natuurlijk dankzij de voortreffelijke
basisorganisatie van het Comité 4 en 5
mei. Bovendien moet worden vermeld
dat het - door Kamp Amersfoort op een
strategisch moment - lanceren van een
persbericht zeer veel heeft bijgedragen
aan de grote toestroom van bezoekers.
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DE PLECHTIGE HERDENKING OP 19 APRIL 2010

19 April herdenking
De toenemende geallieerde dreiging had o.a. tot gevolg dat Kamp
Amersfoort op 19 april 1945 officieel werd overgedragen aan het
Nederlandse Rode Kruis. De kampleiding vertrok een dag later. De
leiding van het kamp berustte vanaf dat moment bij Loes van Overeem,
vertegenwoordigster van het Rode Kruis. Geïsoleerd van de buitenwereld
ging het oorlogsgeweld grotendeels voorbij aan de in het kamp
achtergebleven gevangenen. De overdracht, die voor de gevangenen als
een bevrijding was, wordt jaarlijks op 19 april herdacht.
Door: Karel Kreuning

N

van hun kinderen en kleinkinderen. Velen
van hen zoeken antwoorden op vragen
die ze nog nauwelijks kunnen verwoorden, maar die wel nodig zijn om dingen
een plekje te kunnen geven in hun leven.
En daarom is het goed dat er steeds meer
informatie beschikbaar komt. Daarom is
het goed dat er ook nu vijfenzestig jaar
na de oorlog persoonlijke bezittingen
overgedragen kunnen worden aan nabestaanden. En daarom is het goed dat er
plekken zijn om vragen te stellen. Het is
vaak beangstigend om te zien hoezeer
normen en waarden de neiging hebben
om te vervagen en te verschuiven. Dat
mogen we en kunnen we niet accepteren.
Daarmee zetten we de deur open voor
nieuwe vormen van geweld, voor nieuwe
vormen van onvrijheid. Geen stapje terug
dus! Niet met pensioen!

a zijn openingswoord als directeur
van de stichting en ceremoniemeester tijdens deze herdenking, vroeg Harry Ruijs
de aandacht van de aanwezigen voor
de marinierskapel, die met het spelen
van de nationale taptoehymne de twee
in Afghanistan omgekomen mariniers,
Jeroen Houweling en Marc Harders, de
verplichte protocollaire eer bewees.
Na het verstillen van de laatste tonen benadrukte Ruijs het verband tussen de herdenking van het verleden en de harde realiteit
van vandaag. Na het bedanken van de
diverse personen en instellingen voor hun
belangeloze hulp, gaf hij het woord aan de
voorzitter van het bestuur van de Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort,
de heer Van Hoogevest.
Na een voor iedereen en elke organisatie afzonderlijk hartelijk welkom,
benadrukte Van Hoogevest dat in tegenstelling tot de gebruikelijke maatschappelijke gewoonte om op een zeker
moment met pensioen te gaan, de oorlog dat niet kan en in ons midden leeft
als nooit tevoren.
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De Tweede Wereldoorlog - die steeds
meer een symbool is voor het kwaad in
deze wereld - heeft met haar gruwelen
onze samenleving blijvend veranderd.
Behalve in grote internationale zaken,
vooral ook kleinschalig. Niet alleen in
de levens van mensen, die de verschrikkingen aan den lijve ondervonden, maar
naar steeds meer blijkt ook in de levens

In de tien jaar na het oprichten van de
Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort is er heel veel gebeurd. Het
was niet altijd makkelijk en ging vaak met
horten en stoten. Maar met grote steun
en inzet van alle medewerkers en vrijwilligers, en met name ook het ministerie,
gingen de zaken gewoon door zoals ze
gepland waren. Omdat op Kamp Amers-
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foort niet veel tastbaars te zien is, zijn het
juist daarom de verhalen die spreken.
Verhalen die ons stil doen zwijgen. Verhalen die ons doen leren. Verhalen die ons
doen bezinnen. En het zijn juist die verhalen die hier moeten blijven vertellen.
Vandaag, morgen, overmorgen, voor een
ieder die het horen wil.
Hierna kondigde de Harry Ruijs de heer
Roest aan en nodigde de oud-gevangene
uit naar het spreekgestoelte te komen.

Nadat zijn in 1938 begonnen opleiding
bij de marine abrupt werd afgebroken door de oorlog, ging de naar huis
gestuurde adelborst Eric Roest studeren
in Delft. Daar kwam hij in contact met
de Ordedienst en dat liep mis. Roest
werd gearresteerd in augustus 1941,
opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen en op 12 maart 1942 overgebracht naar het Kamp Amersfoort.
Kamp Amersfoort bestond nog niet zo
lang, aldus Roest, en was niet erg goed
georganiseerd. Hij vertelt: “Ik weet er
niet veel meer van en herinner me zelfs
mijn nummer niet. We kregen een landmachtuniform aan met klompen en het
eten was niet veel bijzonders. Toen na
één maand het Ordedienstproces was
afgelopen, werden tweeënzeventig leden
daarvan afgevoerd, en de overgeblevene
zestien, waaronder ik, abgetrennt.
Nadat wij onze kleren terugkregen en
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een papier tekenden dat we ons thuis
bij de politie zouden melden, werden
we in twee vrachtwagens geladen.
Deze brachten ons niet naar huis, maar
leverden ons af in het goed georganiseerde concentratiekamp Buchenwald.
We kwamen terecht in het Nederlandse
blok en werden in streepjespakken in
verschillende commando’s aan het werk
gezet. Van onze voorgangers leerden we
dat we onszelf vooral niet moesten laten
opvallen, want opvallen was fout. Dat
was een hele wijze raad.
Na twee jaar werd ik overgebracht naar
het kamp Dora, Mittelbaum, waar onder
de grond V2’s werden gebouwd. Toen de
Amerikanen in de buurt kwamen werd
we geëvacueerd, waarna ik uiteindelijk
terechtkwam in Ravensbrück bij Berlijn.
Daaraan kwam een einde toen de Russen ons benaderden. Terwijl wij lopend
onderweg waren in westelijke richting,
kwam aan de oorlog een einde. We liepen door tot Hengelo. De ontvangst daar
op eerste Pinksterdag was niet hartelijk.
Enkele grensbewakers vertelden ons dat
de grens op zondag gesloten was, en dat
we beter terug konden gaan om het dinsdag weer te proberen. Nadat uiteindelijk
de burgemeester er voor zorgde dat we
toch konden blijven, bleek dat ik nergens
was ingeschreven. Ik had geen bonkaarten en wist niet hoe het verder moest.
In Den Haag zocht ik de marine op,
werd ik goedgekeurd en al gauw weer
helemaal opgenomen in de organisatie.
Dat betekende wel dat ik daar de volle
honderd procent mee bezig was en dat
er voor terugdenken aan het verleden
weinig tot geen tijd meer over was. Mensen die er zelf niet bij betrokken waren
geweest, hadden weinig begrip voor wat
je te vertellen had,
Hoewel er veel contact met lotgenoten
bestond, was er maar weinig gelegenheid
tot deelname aan reünies en herdenkingsbijeenkomsten door de dienst, de uitzending naar Indië en lang verblijf op zee.
Toen dat pas na jaren wel ging, besefte ik
in de kampen ook moeilijke tijden te hebben doorgemaakt en daarbij onmisbare
steun van lotgenoten te hebben gekregen.
Daarom is het goed geregeld bijeen te
komen, de verloren lotgenoten te herdenken en bij te praten over de eigen omstandigheden. De oud-Buchenwalders komen
jaarlijks samen bij het herdenkingsbeeld

op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam. Dat zijn er niet zoveel meer,
maar de nakomelingen doen ook mee.
De reden dat de meesten in concentratiekampen terechtkwamen, was hun al dan
niet actieve deelname aan het verzet, in
welke vorm dan ook. Ik heb kunnen meewerken aan het Verzetsherdenkingskruis,
dat voor velen toch een soort van waardering is voor hun inzet gedurende de
oorlog. Vorig jaar maakte ik voor het eerst
kennis met de organisaties die de kampen
Buchenwald en Dora, tegenwoordig met
musea, rondleidingen, herdenkingen, aan
de mensen laten zien. En dat zag ik nu
ook in het Nationaal Monument Kamp
Amersfoort. Ik ben ervan overtuigd dat
de jaarlijkse herinnering aan vroeger een
goede zaak is, en ik zal er veel aandacht
aan besteden. Mijn waardering voor de
Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort en dank voor de uitnodiging
van vandaag.”
Na de heer Roest, kondigde Harry Ruijs
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Klink aan.

Eigenlijk nog steeds vol ongeloof over
wat iedereen de heer Roest uiteen hoorde
zetten over de grenspassage bij Hengelo,
begon minister Klink zijn rede met te zeggen dat er dit jaar uitgebreid stil wordt
gestaan bij het einde van de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding van
Nederland. “Ik denk”, aldus de minister,
”dat in 1945 niemand kon vermoeden dat
wij in 2010 de oorlog zo massaal zouden
herdenken. Ik vind het heel bijzonder om
vandaag hier te zijn met u.”
De minister vertelde: “De meeste
Nederlanders wilden de oorlog zo snel
mogelijk vergeten. De opbouw van ons
land ging voor alles, er werd nauwelijks
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tijd gemaakt om na te denken over het
hoe en waarom van de oorlog. Aangedaan leed werd diep weggestopt. Voor
de verhalen en de ervaringen van de
kampgevangenen en andere slachtoffers
van de oorlog was weinig ruimte. Het
moet mensen hebben verstikt om hun
verhaal niet kwijt kunnen en er geen
ruimte voor te vinden.
Niet alleen de oorlogsgeschiedenis
van mensen, maar ook die van historische plaatsen, zoals op deze grond,
hier in Amersfoort, moest zo snel
mogelijk worden vergeten en uitgewist. Niettegenstaande dat alles wat
herinnerde aan de ruim 35.000 gevangenen, de 650 doden, de martelingen
en de vernederende appèls in feite
werd weggenomen, bleken de gevoelens en ervaringen van mensen echter
niet uit te wissen. Zij uitten zich via
dramatische tekeningen, herinneringen en symbolen van gruwelijke misstanden,. Dat mag nooit vergeten worden uit piëteit voor de overledenen en
voor diegene die het wel overleefden,
maar ook om uit de gruwelijke misstanden te willen leren waar de mens
kennelijk toe in staat is.
Dat is niet alleen van belang voor de overlevenden en nabestaanden, maar ook voor
mensen die ver na de oorlog zijn geboren
én voor toekomstige generaties. Dit kamp
is een plaats om te herinneren, te bezinnen, te leren en ook naar de toekomst
te kijken. Jaarlijks komen hier meer dan
25.000 bezoekers, waaronder veel scholieren en mensen in geüniformeerde beroepen. Ze worden rondgeleid door de vele
vrijwilligers en krijgen informatie over wat
hier is gebeurd en welke lessen daar uit te
leren zijn. Eén van die lessen is dat iedereen, scholier of militair, verantwoordelijk is
voor zijn of haar eigen daden. Uiteindelijk
kan iedereen nee zeggen. Iedereen kan
aangeven dat hij ergens niet aan mee wil
doen en een grens trekken. Zoals 65 jaar
geleden mensen dat deden in het heetst
van de strijd en tegen de verdrukking in.
Kamp Amersfoort is een schakel tussen
het heden en het verleden. Daarom
moet deze plaats blijven voortbestaan.
Ook als de laatste overlevenden van dit
kamp niet meer onder ons zijn. Daarom
financiert het kabinet het voortbestaan
van Kamp Amersfoort en de andere
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oorlogsplaatsen van herinnering in
Nederland.

de komende generaties een baken zullen
zijn. Dank voor uw aandacht.”

Maar ook in meer algemene zin wil het
kabinet bijdragen aan het behoud van de
oorlogsgeschiedenis en het overdragen
van de kennis daarvan en de lessen en
ervaringen aan toekomstige generaties.
Daarom is het enige jaren geleden
gestarte programma Erfgoed van de
Oorlog, dat over enkele maanden wordt
afgesloten, erg succesvol gebleken. In de
afgelopen jaren is veel belangrijk materiaal, zoals ooggetuigenverslagen, foto’s,
films, dagboekaantekeningen, krantenartikelen en gebruiksvoorwerpen geconserveerd en inzichtelijk gemaakt voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Aankoniging van Nienke door Harry
Ruijs: Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
organiseert jaarlijks een gedichtenwedstrijd voor jongeren, studenten en scholieren. De winnaars van deze wedstrijd
mogen hun gedichten voorlezen bij een
van de vier grote herdenkingen. In Kamp
Amersfoort doet Nienke Jansen (19) dat
met haar gedicht ‘Veertje’.

De tv-serie De Oorlog die aan het eind
van het afgelopen jaar is uitgezonden,
heeft van veel onbekend materiaal dankbaar gebruik gemaakt. Deze serie - die
gemiddeld 1 miljoen kijkers per aflevering trok - maakt overduidelijk dat de oorlog niet met pensioen is. Erfgoed van de
Oorlog is niet alleen voor huidige generaties een belangrijk middel om de geschiedenis levend te houden, maar is dat ook
voor toekomstige generaties. Generaties
die niet meer, zoals wij, de oorlogsverhalen horen uit de mond van de ooggetuigen zelf. Zij moeten met behulp van wat
wij nu nalaten de oorlogsgeschiedenis
bestuderen en proberen te begrijpen.
Vandaag is het 19 april en herdenken we
dat Kamp Amersfoort werd overgedragen
aan het Rode Kruis. Het betekende de
bevrijding van de gevangenen. Maar
daarmee werd de geschiedenis van
Kamp Amersfoort niet afgesloten. Tot op
de dag van vandaag spelen de Tweede
Wereldoorlog en dit kamp een belangrijk
rol in het leven van veel mensen. Omdat
ze zelf hier gevangen hebben gezeten
of de nabestaanden zijn van mensen
die hier zaten. Maar ook mensen die
persoonlijk niet direct bij Kamp Amersfoort en de oorlog zijn betrokken, zijn
geïnteresseerd in dit onwaarschijnlijk
stuk Nederlandse geschiedenis. Dat geldt
voor ouderen én dat geldt voor jongeren.
Uw aanwezigheid maakt duidelijk dat
de oorlog niet een afgesloten hoofdstuk
is, maar onderdeel is van het heden. In
de hoop dat de levenslessen met z’n
gruwelijkheden enerzijds en van moed
en perspectief anderszijds voor ons en

Veertje
Een veertje dwarrelt,
Langs het gitzwart van de wolken.
Ongeschonden omlaag,
De kerk erachter is een ander lot
beschoren.
Het veertje dwarrelt verder,
Zijn kleuren vermengd met de
druppels van tranen.
De hele wereld huilt,
Plassen vol verdriet.
Het veertje stort bijna ter aarde,
Totdat het zich omsloten voelt door
warmte.
De veilige cocon van een
kinderhand,
Vuil, bevend, maar ook vastberaden.
Het veertje kiest donzig door wensen
het luchtruim,
Richting een horizon vol leven.
Het veertje, zich vermengend met
duizenden anderen,
Vliegt verder als een duif.
Na het blazen - door de hoornblazer van
de Marinierskapel, Peter van Dinter, van
de taptoe lnfanterie - luidde de heer Frans
van den Berg de appelklok twee maal.
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Precies zoals hij 65 jaar geleden ook
deed als 14-jarige jongen bij het eerste vrije appel nadat het kamp aan
het Rode Kruis was overgedragen.
Hierna blies de hoornblazer het signaal ‘aanvang stilte’ waarna 2 minuten stilte volgde.

Daarna volgden de minister, de ambassadeurs, de Loco—commissaris der koningin, de burgemeesters van Amersfoort
en Leusden, het Nederlandse Rode Kruis
en het Korps Landelijke politiediensten.
Daarop volgden de vertegenwoordigers
van de diverse organisaties die bloemen
legden. Tenslotte legde als laatste het
bestuur van de Stichting Kamp Amersfoort
een bloemstuk. Hierna volgden de overige aanwezigen, voor wie na het passeren van de ijzeren poort 1000 rode rozen

De oud-gevangenen Snabilie en Samuel
(Cordell)
klaar stonden om op het talud rond de
Stenen Man neer te leggen.
Om hen in de gelegenheid te stellen om
met andere oud-gevangenen hun ervaringen uit de Kampperiode te delen, was
er na afloop van de kranslegging voor de
oud-gevangenen en hun verwanten een
lunch georganiseerd in het gebouw van
DHV. Onderwijl hielden Frans van den
Berg en oud-gevangene Stoffel Warnaar
daar nog een rede.

Tot slot werd de herdenking beëindigd
met de kranslegging bij het Monument
de Stenen Man. De eerste krans werd
namens de oud-gevangen gelegd door
de heren Snabille en Cordell.

KRANSLEGGINGEN BIJ VERSCHILLENDE GEDENKPLAATSEN IN DUITSLAND OP 2, 3 EN 4 MEI 2010

Kransen in Duitsland
Door vertegenwoordigers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
werden op 2, 3 en 4 mei kransen gelegd bij verschillende monumenten
in Duitsland. Bij het Auffanglager van Neuengamme Wöbbelin, het
monument voor de verdronken gevangenen van de Cap Arcona en
de Thielbek (eveneens Neuengamme) en bij de dodenherdenking in
Sachsenhausen, die elk jaar georganiseerd wordt door de ambassade.
Door: Diete Oudesluijs

I

n Wöbbelin is de krans gelegd door
nabestaanden, de heren Eggink en
Naber. Hun familieleden hebben ook in
kamp Amersfoort gezeten. Er was een
grote Nederlandse delegatie aanwezig.
In de tien weken dat het kamp heeft
bestaan is een groot aantal Nederlan-
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ders omgekomen onder wie vele Puttenaren, hun namen staan op de stenen
van het monument.
De burgemeester van Putten, de
heer Van Putten, heeft een korte
rede gehouden, dat werd bijzonder
op prijs gesteld. Ik heb zelf namens

kamp Amersfoort nog een kort
groetwoord gesproken. Het was ontroerend om te zien en te horen dat
de aanwezigheid van “Amersfoort”
gewaardeerd werd, zowel door de
nabestaanden als door de organisatie in Wöbbelin, die onlangs ook in
Amersfoort is geweest.
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De heren Eggink en Naber
Met de Stichting Vriendenkring Neuengamme, organisator Afko Schoonbeek,
ben ik op 3 mei eerst in het Rathaus
van Hamburg geweest waar een groot
internationaal gezelschap bijeen was.
De senator van Hamburg beloofde dat
de verkeerde aanpak van de gedenkplaats Neuengamme nu definitief tot het
verleden behoort. De voorzitter van de
internationale vriendenkring, de Amicale, begroette dit. Tot slot werd een
muziekstuk opgevoerd van een Poolse
oud-gevangene, met daarin verwerkt
het lied van de veensoldaten.

de plek waar de Cap Arcona gezonken
is ‘legde’ overlevende Wim Alosery
een krans, die nog lang op het water
bleef drijven, de anderen gooiden
rozen in het water. Bij het monument
is ook namens kamp Amersfoort een
krans gelegd door de heer Soesbergen, wiens vader in Amersfoort heeft
gezeten en in Neuengamme is omgekomen. Bij de regen, de vele paraplu’s
en de drukte kon de heer Leijdsman,
die daaraan mee zou werken, niet
tijdig ter plekke zijn, maar we hebben op die plek aan zijn vader en aan
hem gedacht, en natuurlijk ook aan
de overige betrokkenen. In de twee
Nederlandse bussen zaten o.a. oudgevangene Prien en zijn dochters en
nog een aantal mensen van wie een
familielid in kamp Amersfoort en in
Neuengamme heeft gezeten.

Centrum Berlijn sprak heel persoonlijk
over zijn gevoel op deze plek; het was
voor het eerst dat ik er Duits hoorde spreken. Kransen waren er ook van Nationaal
Monument Kamp Vught, de gemeente
Vught en de Nederlandse kerk in Berlijn; dominee mevrouw Alewijn sprak
eveneens. Aanwezig was ook de dochter
van oud-gevangene Engelman, die het
graf van haar vader een tijd geleden na
jaren onzekerheid in Sachsenhausen had
gevonden: hij is begraven onder een van
de stenen in de buurt van de plaquette
van Vught.
Op de terugweg bleven we nog even
staan bij dat deel van de muur voor de
schietkuil waar meer informatie over het
fusilleren van de leden van de Ordedienst op deze plek te vinden is.
Oud voorzitter van de Vriendenkring

Oud-gevangene Joop Snep tijdens de plechtigheid in Sachsenhausen

Monument bij Neustadt, in de bocht
van Lübeck.
Vervolgens gingen we met bussen
naar Neustadt aan de Lübecker Bucht,
waar op 3 mei 1945 de met gevangenen volgeladen schepen Cap Arcona
en Thielbek na een Engels bombardement in brand raakten en zonken. Op
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De plechtigheid in Sachsenhausen
was dit jaar in al zijn soberheid heel
indrukwekkend. De vlag op halfstok
boven de schietkuil, en korte toespraken van ambassadeur Marnix Krop
en oud-gevangene Joop Snep, die
namens kamp Amersfoort de krans
legde. Zijn kleindochters legden
de krans namens de stichting Oudgevangenen Sachsenhausen en lieten
op die manier zien dat de jongere
generatie het gaat overnemen.
Thomas Heppner van het Anne Frank

Sachsenhausen Leo van Deene werd
door de ambassadeur bedankt voor
zijn jarenlange inzet. De Vriendenkring
is inmiddels opgeheven. Het stokje
is overgenomen door de Vereniging
Kinderen van Verzetsdeelnemers. Joop
Snep is in april benoemd tot een van de
vicepresidenten van het Internationale
Sachsenhausencomité, het ISK. Meer
informatie: Hans van Ekelenburg, Rillandhoeve 30, 3137 EJ Vlaardingen, tel:
010-4749463, e-mail: info@verzetskinderen.nl, www.verzetskinderen.nl.
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KRANSLEGGINGEN BIJ VERSCHILLENDE GEDENKPLAATSEN IN DUITSLAND OP 29 EN 30 MEI 2010

Gedächtnisfeier
Veel gevangenen van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort zijn naar
diverse kampen in Duitsland getransporteerd. Ook de jonge mannen uit
Beverwijk die werden opgepakt tijdens de razzia van 16 april 1944. Bij veel
van deze kampen zijn inmiddels gedenkplaatsen ingericht en jaarlijks vinden
er herdenkingen plaats. Het zou ondoenlijk zijn voor medewerkers van de
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort om bij al deze herdenkingen
aanwezig te zijn. De herdenking in Zöschen vormt een uitzondering.
Door: Jaap Vos

V

anuit Zöschen komt, al gedurende
vele jaren, een delegatie naar Amersfoort voor onze herdenking op 19 april.
Zodoende is er een persoonlijke band
ontstaan, die ertoe geleid heeft dat mijn
vrouw en ik, op persoonlijke titel, al
enige malen naar Zöschen zijn gereisd
zijn ter herdenking.
Ook dit jaar hebben we weer gehoor
gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. In tegenstelling tot de
vorige malen, hebben we dit keer
gebruik gemaakt van de gelegenheid om mee te reizen met de bus
uit Beverwijk. Behalve de belangstellenden uit Velzen en Beverwijk,
onder aanvoering van Cor en Nellie
Bart, ging ook de oud-gevangene Arie
Kooiman mee. In Hooglanderveen
voegden de oud-gevangene Jaap
Epskamp met vier dochters en twee
schoonzoons en ondergetekende met
zijn vrouw zich erbij. In Delden stapten nog drie leden van de familie Bus
in. Vader resp. opa Johan Bus overleed
te Zöschen op 21 november 1944.
Jeroen Bus, gestationeerd te Helsinki,
is speciaal voor deze herdenking overgevlogen en heeft zich te Zöschen bij
het gezelschap gevoegd.
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De heer J.F.C. (Han) van Leeuwen, burgemeester van Beverwijk en oud-gevangene
Arie Kooiman bij het monument te Zoschen.
Zo zijn we op vrijdag 28 mei op reis
gegaan en aan het einde van de middag
aangekomen bij het Holiday Inn-hotel
te Günthersdorf. Het gezelschap werd
al gelijk uitgenodigd voor een barbecue
te Merseburg, aangeboden door de

Geschichtswerkstatt. Dat is een instituut
dat zich inspant om juist de verschrikkingen van het nazi-regime aan de
jeugd duidelijk te maken.
Zaterdag 29 mei voegde Diete Oudesluijs
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zich nog bij het gezelschap. Ons eerste
reisdoel die dag, was Kieritzsch; gelegen
in een merkwaardig gebied. Er wordt daar
bruinkool afgegraven in dagbouw. Dit had
en heeft een enorme invloed op het landschap. Aan de ene kant meren die ontstaan
zijn doordat de verlaten afgravingen volgelopen zijn, aan de andere kant afgravingen
die verlaten zijn, maar nog droog staan.
Met recht een maanlandschap. Onafzienbare kuilen van 70 tot 100 meter diep.
Dorpen als Pulgar en Peres zijn geheel van
de kaart verdwenen. Gewoonweg afgegraven. De bruinkool uit de thans nog in
bedrijf zijnde afgraving Schleenhain gaat
via kilometerslange transportbanden naar
de elektriciteitscentrale Lippendorf. (Voor
de insiders, 2 x 900 MW; de kerncentrale
van Borsele is iets minder dan 500 MW).
De herdenking begon in Kieritzch met
een kerkdienst ter nagedachtenis aan de
vele dwangarbeiders die in die omgeving
om het leven gekomen zijn. Dit wordt
duidelijk wanneer we na de dienst naar
de herdenkingsplaats, het Ehrenhain van
Pulgar gaan. Daar zijn tegen de muur
bronzen plaquettes aangebracht met
daarop de namen van de aldaar overleden
Nederlandse dwangarbeiders. De heer en
mevrouw Fierstra uit Velzen hebben daar
een bloemstuk neergelegd. De overigen
legden witte rozen. Aan de rozen van de
Amersfoorters hebben we een lint van
Kamp Amersfoort bevestigd. Naast de
namen van de 102 Nederlanders, zijn er
ook overzichten van Russische (152 met
naam en 84 naamlozen) en Italiaanse (42)
dwangarbeiders die daar omgekomen zijn
op plaquettes vastgelegd.
De burgemeester van Kieritzsch heeft
een toespraak gehouden. De heer Fierstra heeft hier als dwangarbeider moeten
werken. Hij was ondergebracht in het
kampje “die Kippe”, een satelliet van
Buchenwald. In die omgeving waren er
diverse van die kleine kampjes met fraaie
namen als “Alpenrose” en “Höhensonne”. De afgravingen en de uitbreiding
van de chemische industrie hebben het
voor de heer Fierstra vrijwel onmogelijk
gemaakt de omgeving te herkennen.
Na de plechtigheid hebben we een kort
bezoek gebracht aan de in bedrijf zijnde
bruinkoolwinning van Schleenhain. Een
onafzienbaar terrein met graafmachines,
rails en transportbanden.
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Na de lunch zijn we met de bus naar
Schafstädt gereisd. Gedurende de oorlog
was daar een militair vliegveld. Nederlandse dwangarbeiders hebben daar
moeten werken o.a. aan het opvullen
van bomtrechters. Zij werden gelegerd
in een schaapskooi. De oud-gevangene
Jaap Epskamp vertelt dat zij aanvankelijk
geen bedden of kribben hadden, maar
gewoon op wat stro op de grond moesten slapen. Daarbij waren de wanden
nog gedeeltelijk open, voor ventilatie
voor de schapen. Het gevolg was, veel
zieken. Wie ’s morgens nog drie kniebuigingen kon maken was arbeidsgeschikt
en dikwijls ’s avonds al overleden.
In juli 2009 heeft de Geschichtswerkstatt Merseburg een werkweek georganiseerd voor jongeren uit Nederland,
Oekraïne, Polen, Rusland en Duitsland
met als doel het opknappen van diverse
herinneringsplaatsen. Jaap Epskamp was
hierbij aanwezig met vijf van zijn kleinzonen om de plaats rond de schaapskooi begaanbaar te maken. Er zijn
twee herinneringsplaquettes aanwezig
die herinneren aan wat er zich gedurende de oorlog daar heeft afgespeeld.
De middag werd afgesloten met een
bezoek aan het slot van Merseburg en
een gezamenlijke maaltijd in Zöschen.
De zondag 30 mei begon met een bezoek
aan de resten van het Arbeitserziehungslager Zöschen. Ofschoon het dus eigenlijk een betrekkelijk klein kamp was, dat
slechts kort bestaan heeft. Vanaf de zomer
van 1944 tot mei 1945 verbleven er zo’n
1.500 dwangarbeiders waarvan er 517
stierven door ontbering en uitputting.
De barakken bieden een troosteloze
aanblik. Arie Kooiman vertelde hoe hij
en zijn lotgenoten aanvankelijk op een
weiland in tenten bivakkeerden en zo de
barakken moesten bouwen. Als voedsel
diende soep van wat koolbladeren waar
even een koeienstaart doorheen geslingerd was. En ’s avonds een stuk brood,
wanneer het werk voor die dag tenminste op tijd klaargekomen was.
Er bestaan ver gevorderde plannen om
een barak en het administratiegebouw
te restaureren. De middelen daartoe zijn
toegezegd. Cor en Nellie Bart uit Beverwijk zijn bij die plannen betrokken.

Na de lunch in de sportkantine van
Zöschen begon de eigenlijke herdenking
met een oecumenische dienst in de St.
Wenzelkerk. De dienst werd voorafgegaan koraal, gezongen door een jongerenkoor uit Novosibirsk. Een muzikale
prestatie van topniveau door een koortje
van 12 tieners en twee iets ouderen.
Na de dienst volgde een stille tocht naar
de begraafplaats, waar de eigenlijke herdenking was. Tijdens de tocht over een
landweg begon het al te regenen. Aangekomen bij het monument regende het
intussen heftig. Gelukkig waren er een
paar tenten opgesteld zodat de deelnemers enige beschutting konden vinden.
Mw. Edda Schaaf opende de plechtigheid met een korte toespraak. Daarna
werd een “Schweigeminute” in acht
genomen. Achtereenvolgens spraken
de heer Wolfgang Böhmer (ministerpresident van Sachsen Anhalt), De heer
Frank Bannart (Landrat van het gewest
Saalekreis), de heer Dariusz Strugula
(burgemeester van Jarecewo (Polen)), de
secretaris van de Russische federatie en
oud-gevangene Arie Kooiman.
Intussen was het weer droog en scheen
zelfs de zon. Zodoende kon het jongerenkoor voor het monument met de
bloemen de plechtigheid afsluiten met
het zingen van een koraal.
Gewoontegetrouw volgt na de herdenking een samenkomst in de Alte
Turnhalle waarbij “Kaffee mit Kuchen
“ aangeboden worden aan de deelnemers. In de hal is op het toneel een
eregalerij opgesteld van foto’s van de
in het kamp omgekomen Beverwijkers.
Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met
zowel bewoners uit de omgeving als
gasten van elders.
Met een gezamenlijke maaltijd werd de
herdenking afgesloten. Naast de reeds
genoemde Gert Fierstra, Arie Kooiman en
Jaap Epskamp, nam ook de oud-gevangne
Jan Dekker deel aan de herdenking.
Maandag 1 juni volgde de terugreis.
Nadere informatie:
www.lippendorf-kieritzsch.de
www.geschichtswerkstatt-merseburg.de

PAGINA 17

TERUGBLIK

OVERZICHT

ACTIVITEITEN OP EN ROND DE GEDENKPLAATS

Impressie
Vanaf 19 april tot en met 9 mei vonden op en rond het terrein van de
gedenkplaats van Kamp Amersfoort diverse herdenkingen plaats.

Op de volgende pagina’s treft u foto’s
die betrekking hebben op de gebeurtenissen op 19 april, 4, 5 en 9 mei. Het is
een (helaas beperkte) selectie.
1: Deze Humber Mk4 uit 1942 in de
‘naoorlogse kleuren’ van het Nederlandse leger werd een dagje uitgeleend
door het Cavaleriemuseum. Twee
Humbers van hetzelfde type, maar dan
in de ‘kleuren’ van een verkenningseenheid van de Britse 49th Infantry
Division reden op 7 mei 1944 Kamp
Amersfoort binnen.
2: De twee oud-gevangenen (vlnr)
A.W.C. Snabilie en J.H. Samuel (J.
Cordell) die namens alle oud-gevangenen van Kamp Amersfoort op 19
april een krans legden bij het monument De Stenen Man.

Monument Kamp Amersfoort legt op 4
mei een bloemstuk bij het monument
aan de Appelweg. Op deze plek werden op 20 maart 1945 tien gevangenen
uit Kamp Amersfoort geëxecuteerd. De
muur draagt nog steeds de sporen van
de executie.
7: Bij het gedenkkruis op de Leusderheide werd op 4 mei stilgestaan bij
de meer dan 240 slachtoffers die in
de directe omgeving werden geëxecuteerd. Direct na de oorlog werden
meer dan 20 massagraven gevonden.
Het kruis staat op de plaats waar vier
massagraven werden blootgelegd.
Jaap Vos hield een korte toespraak.
8: Stille Tocht, ’s avonds op 4 mei.
De burgemeester van Leusden mw. A.
Vermeulen (links) en de burgemeester

van Amersfoort mw. A. van Vliet-Kuiper gaan honderden deelnemers voor
in de tocht naar begraafplaats Rusthof.
Op vrijdag 25 juni 2010 nam Burgemeester Van Vliet-Kuiper afscheid als
burgemeester van Amersfoort.
9: Overwinningsdag op 9 mei. Vertegenwoordigers leggen bloemen bij
het Monument Koedriest. Het monument markeert de plek waar in 1942
77 Russische krijgsgevangenen werden vermoord. Daarna volgde een
plechtigheid bij het Russisch Ereveld.
10: Overwinningsdag op 9 mei bij
het Russisch Ereveld. Vier jonge vertegenwoordigsters van de Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort krijgen op het laatste moment
nog een korte instructie.

3: Minister Ab Klink en directeur Harry Ruijs tijdens de
kranslegging op 19 april. Op
de voorgrond de kleurrijke
krans van de ambassade van
Azerbeidzjan.
4: Afvaardiging uit Zöschen; de
heer Frank Loga en mevrouw
Edda Schaaf
5: De herdenking in de ochtend van 4 mei bij de “Stenen
Man” of officieel “Gevangene
voor het vuurpeloton” is een
initiatief van leraren en leerlingen van basisschool ‘t Ronde
uit Leusden. Het monument is
geadopteerd door deze school.
6: Een van de jongste medewerkers van de St. Nationaal
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UITREIKING

VAN NALATENSCHAPPEN OP

5

JUNI

2010

Nalatenschappen
Op zaterdag 5 juni heeft voor de tweede maal een uitreiking van
nalatenschappen plaatsgevonden in Kamp Amersfoort. De uitreiking
werd georganiseerd door 2 bestuursleden van Stichting Oktober 44 uit
Putten. Dit in nauwe samenwerking met medewerkers en vrijwilligers
van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De persoonlijke bezittingen
die teruggeven zijn aan de nabestaanden komen uit het archief van de
Internationaler Suchdienst in Bad Arolsen.
Door: Pieter Dekker & Gert van Dompseler

deze dag hebben 33 families de persoonlijke eigendommen terug mogen
ontvangen.
Tijdens de tweede uitreiking op 5 juni zijn
12 families naar Kamp Amersfoort gekomen om de persoonlijke eigendommen in
ontvangst te nemen. Bijzonder deze dag
is de aanwezigheid van de heer Heinsius
(90 jaar). Als overlevende van de diverse
kampen komt hij deze dag zelf zijn persoonlijke bezittingen in ontvangst nemen.

I

n het archief van de Internationaler
Suchdienst liggen nog ruim 3000 persoonlijke nalatenschappen. De meeste
van deze nalatenschappen behoren
toe aan Russen en Polen. Een klein
gedeelte van deze nalatenschappen
is van Nederlanders die in de Tweede
Wereldoorlog in de Duitse kampen verbleven. De zoektocht om nabestaanden
te vinden heeft zich in eerste instantie

INFORMATIEBULLETIN NR. 32 / JULI 2010

toegespitst op de lijst uit Neuengamme.
Op deze lijst staan ruim honderd Nederlanders vermeld waarvan bezittingen in
het archief zijn opgeslagen.
Gert van Dompseler en Pieter Dekker
zijn eind oktober 2009 begonnen met
het opsporen van nabestaanden van
Nederlanders die op deze lijst voorkomen. Op 13 februari 2010 heeft een
eerste teruggaaf van spullen plaatsgevonden, eveneens in Kamp Amersfoort. Op

Een bijzonder moment. Vader werd herkend op de foto in de gedenkplaats.
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De genodigden worden door de heer
Van Kempen welkom geheten op deze
voor de familie zo bijzondere dag. In
verband met het afwezig zijn van de
heer Ruijs is de heer Van Kempen deze
dag de gastheer. De heer Van Kempen
schetst in zijn openingswoord kort de
gebeurtenissen die de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden en die aanleiding hebben gegeven tot het organiseren
van deze dag voor de nabestaanden.
Aansluitend vertelt Gert van Dompseler zijn verhaal over de zoektocht naar
nabestaanden. Over de meesten is wel
iets bijzonders te melden over de wijze
waarop de familie gevonden is. Dat dit
niet altijd eenvoudig gaat, is de aanwezigen na het verhaal van Gert wel
duidelijk. Tot slot is er nog gelegenheid
voor vragen. Een van de aanwezige
families merkt op dat zij hun vader
hebben herkend op de foto die in de
bezoekersruimte aan de muur hangt. Dit
is bijzonder daar dit een aanwijzing is

dat de foto waarschijnlijk gemaakt is in
oktober 1944, terwijl de mannen op weg
zijn naar het station (transport van 11
oktober, waaronder de groep uit Putten).
Bij de overige vragen valt op dat de aanwezigen weinig geïnformeerd zijn over
de situatie na Kamp Amersfoort. Vooral de
bekendheid met wat er verder gebeurd is
in Duitsland (o.a. in Neuengamme en de
buitenkampen )is bij de meesten onbekend. Voor diegene die belangstelling hebben voor een bezoek aan Neuengamme
organiseren Gert en Pieter tweedaagse
reizen. Op 11 en 12 juni is met een groep
familieleden van de eerste uitreiking (13
februari) een zeer geslaagde tweedaagse
reis naar Neuengamme gemaakt. Verder
zijn ook Osnabrück en Ohsldorf bezocht.
Hier liggen slachtoffers uit Nederland op
erevelden begraven en ook deze reis stonden nabestaanden voor het eerst bij het
graf van hun familieleden. Informatie over
deze reizen is te vinden op de website van
de Stichting Oktober 44 (www.oktober44.
nl) Ook kan per mail informatie gevraagd
worden (info@oktober44.nl)
Na de toespraken is het moment van
overhandiging van de nalatenschappen aangebroken. Onder belangstelling van pers en tv ontvangen de
families een voor een persoonlijk
de eigendommen terug. Dat dit voor
allen een emotioneel moment is,
spreekt voor zich. Er zijn momen-

Nalatenschappen van A.J. Captijn die op 25-jarige
leeftijd op 12-12-1944 overleed te Kdo. HusumSchwesing, Neuengamme
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ten van herkenning, maar ook van
nieuwe vragen. De inhoud van de
portefeuilles is heel divers. Papieren,
documenten, onbekende briefjes,
foto’s, identiteitsbewijzen en soms
een muntstuk. Verder bonnen, kampgeld uit Amersfoort en lijsten van
adressen van waarschijnlijk medegevangenen die onderling uitgewisseld zijn.
Voor de nabestaanden zijn dit spullen die soms het ontbrekende stukje
van een puzzel zijn. Soms roepen
bepaalde documenten nieuwe vragen
op. Maar voor iedereen is het waardevol om deze persoonlijke bezittingen terug te mogen ontvangen.
Ter afsluiting van de dag wordt met
de aanwezigen de tocht gemaakt
naar de Stenen Man. Hier wordt
ter nagedachtenis aan allen die in
Kamp Amersfoort geweest zijn, een
bloemstuk gelegd door mevrouw
Rademakers (weduwe van de heer
Rademakers) en door iedereen wordt
individueel een rode roos gelegd.
Hierna wordt er een minuut stilte
gehouden.
Ook deze dag was een bijzondere
dag, zowel voor de families als voor
de organisatoren en de vrijwilligers
van Kamp Amersfoort. Dankzij de
inzet van velen die vrijwillig hun bijdrage hebben geleverd, kunnen wij
terugkijken op een geslaagde dag.

Mw. Rademakers

INFORMATIEBULLETIN NR. 32 / JULI 2010

TERUGBLIK

LITERAIRE

LEZING MET

ELLEN

TEN

BERGE

IN

KAMP AMERSFOORT

OP

20

JUNI

2010

Onderduikverhalen
komen tot leven
Het is zondagmiddag, 20 juni 2010.
In het auditorium van Nationaal
Monument Kamp Amersfoort is
het muisstil. Harry Ruijs, directeur
van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, stelt schrijfster Ellen
ten Berge en interviewster Dorine
Holman aan het publiek voor. Een
impressie van een levendig gesprek
over de achtergronden, motieven
en aanleiding van het ontroerende
boek “Een kind voor mijn deur.
Onderduik in Amersfoort”.

Ellen ten Berge de auteur van “Een kind voor mijn deur” en
Literair interviewster Dorine Holman

Door: Inez Hoedjes

D

orine weet de schrijfster op haar
gemak te stellen, stelt de juiste vragen en heeft een perfecte timing. Het
interview als optimale dialoog. De toehoorders luisteren met geconcentreerde
aandacht en stellen verrassende vragen
zoals Als je moeder nu zou leven, hoe
zou ze het vinden? “Als mijn moeder
dit boek zou kunnen lezen, dan zou
ze het geweldig vinden”, roept Ellen
enthousiast.

Levensgevaarlijke situatie
Tijdens het tweegesprek ontvouwt
zich het persoonlijk verhaal van het
gezin Ten Berge, die in de periode
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1943 – 1945 drie Joodse onderduikers
in hun woning heeft schuilgehouden.
De verhalen van moeder Ten Berge, de
zes kinderen en de drie Joodse onderduikers. In 1943 komt als eerste het
Joodse jongetje Gideon, gevolgd door
twee Joodse meisjes, de achttienjarige
Lida Lissauer en de twintigjarige Nettie
Pakter, die meehielpen in de huishouding. Een onderduikperiode, die wonder boven wonder goed is afgelopen.
Immers een aantal meters verderop,
in het huis van de buren woonden
een Duits echtpaar met hun dochtertje
Ursula. Een levensgevaarlijke situatie,
waarbij de kinderen intuïtief aanvoelden wanneer zij moesten zwijgen…

Waarom verhalen van tien mensen,
geschreven in de ik-vorm?
“Het thema is ‘overleven’. Dat doet
iedereen op zijn/haar eigen manier.
Daarom wilde ik alle betrokkenen zélf
aan het woord laten. Iedereen heeft zo
zijn/haar eigen ervaringen/kijk op één
gebeurtenis. Verschillende visies, die los
van elkaar zichtbaar worden. Elk verhaal is dan ook in de ik-vorm geschreven. Met dit boek wil ik de geschiedenis
tot leven brengen”
“Daarnaast wilde ik de dagelijkse gang van
zaken beschrijven. Hoe werkte de schuilkelder, wat waren de regels bij het luchtalarm? Onze woning lag midden in een
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buurt met grote huizen, waar destijds veel
Duitsers woonden. In deze grote huizen
viel het niet op als er een of twee Joodse
onderduikers waren. Voor ons gezin betekende het dat er dagelijks Duitsers door
onze tuin liepen? Het dochtertje van de
Duitse buren speelde met mijn zusjes.
Achteraf besef je pas hoe levensgevaarlijk
het was en dat we van geluk mogen spreken, dat iedereen het er levend vanaf heeft
gebracht”, zegt Ellen vol verwondering.
Hoe is het boek tot stand gekomen?
“Twintig jaar geleden kregen wij, de
kinderen, de dagboeknotities van mijn
moeder (Mary ten Berge-Grol red.). Ik
was benieuwd naar de onderduikers.
De Amerikaanse filmregisseur Steven
Spielberg heeft in het kader van zijn
project ‘’Survivors of the Shoah” in
Israël de onderduikers van de Anna Paulownalaan gefilmd en geïnterviewd. Dit
alles in het Ivriet. Toen ontstond bij mij
het idee voor het schrijven van dit boek.
Een vriendin heeft deze Hebreeuwse

gesprekken voor mij vertaald. En in
1989 en 1995 heb ik in Israël Gideon,
Lida en Nettie uitgebreid gesproken.”
Wat waren de motieven van je ouders om
onderduikers op te nemen?
“Uit menselijke overwegingen. Een kind
laat je niet voor de deur staan. En ook
vanuit hun geloof. Kardinaal de Jong was
het niet eens met de Duitsers en riep
in een brief alle Katholieken op: “Help
onderduikers zoveel mogelijk”. Mijn
vader heeft deze brief gelezen en vond
een groot gezin een goede dekmantel
voor een onderduikadres. Bovendien
werkte hij in de textielwereld en kende
veel Joodse collega’s. Wat er met hen
gebeurde, heeft hem erg aangegrepen.
Overigens hebben mijn ouders weinig
over hun drijfveren gesproken. Mijn moeder was een bescheiden vrouw en hield
niet van ophef.”

loopt het publiek naar de tafel, waar Ellen
ten Berge, klaarzit om haar boeken te
signeren. Elk boek krijgt een persoonlijke
opdracht met handtekening. Ellen geeft
iedere lezer persoonlijke aandacht. “Als
het kon, dan zou ik bij iedereen persoonlijk langsgaan om te vragen hoe ze de
lezing vonden”, lacht ze tevreden terugblikkend op de middag.
“Schrijven is het leukste wat er is. Vooral
de research vind ik spannend. Ik wil
graag een tweede boek schrijven. Met als
thema: Het leven van mijn overgrootmoeder Elisabeth. Het wordt een tijdsbeeld
van het Groningen in de 19e eeuw. ”

Persoonlijke aandacht
Het gesprek is ten einde. Onder de indruk

Multimediaal educatieproject
Het boek vormt de basis voor een
educatieproject, dat in 2011 van start
zal gaan. Een eigentijds, multimediaal programma voor leerlingen van
de basisschool in groep 7 en 8 (11
– 12-jarigen). Daarmee wordt een
link gelegd tussen de kinderen uit de
Tweede Wereldoorlog en de kinderen van nu. Hoe beleven onze kinderen deze getuigenissen van oorlog,
onderdrukking en verzet? Zien zij nu
nog vormen van onderduiken, vandaag de dag? De kinderen gaan op
zoek naar de antwoorden.

Een kind voor mijn deur is verkrijgbaar bij Nationaal Kamp Amersfoort,
ISBN 9789074274487
Online via Uitgeverij Verbum (www.
verbum.nl) en elke boekhandel in
Amersfoort, Leusden, Soest
of elders.
Ellen ten Berge
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KEES ABEN

EXPOSEERDE EEN DEEL VAN ZIJN COLLECTIE IN HET BEZOEKERSCENTRUM

Groeten uit Amersfoort
Traumaverwerking van oud Amersfoorter Kees Aben leidde tot een tijdelijke en
opmerkelijke expositie in het bezoekerscentrum onder de naam “Groeten uit Amersfoort”. De expositie was te bezichtigen tot
15 juli en maakte uiteenlopende reacties los.
Door: Caspar Kroes

O

p een regenachtige 2e mei vond
de opening plaats van een expositie van
niet alledaagse objecten, een beeldende
weerspiegeling van de ingrijpende
belevenissen van een kind in oorlogstijd. Het gaat om de ervaringen van de
kunstenaar Kees Aben, die van zijn 4e
tot en met zijn 6e jaar traumatische
ervaringen opdeed in Amersfoort. Door
middel van beeldende werken probeert
hij deze ervaringen, waaronder ziekte
met blijvend letsel, te verwerken.
De objecten zijn gemaakt van historisch
materiaal dat de kunstenaar sinds de
Tweede Wereldoorlog heeft bewaard.
Hier en daar gebruikte hij toevoegingen
uit deze tijd om een en ander te kunnen
relativeren. Dat resulteerde in verrassende objecten, zoals intrigerende kijkdoosjes, oud speelgoed, naar eigen beleving heringedeelde landkaarten, ingelijste pamfletten en archivalia. Veel werk
kreeg een Duitse titel mee en pogingen
de nieuwe Duitse orde belachelijk te
maken waardoor verwerking makkelijker
werd. De toeschouwer wordt gedwongen goed te kijken, te bedenken ‘wat zie
ik nu eigenlijk’ en wat zou er achter kunnen zitten? Het is zeker ten opzichte van
onze gangbare expositie ongewoon en
misschien juist daarom verfrissend. Denk
er vooral het uwe van!
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De opening van de tentoonstelling werd
een feit na een z.g. ‘performance’, een
rondgang van de kunstenaar gekleed in
een uniformachtige outfit, in de handen
een Amerikaanse vlag, langs de expositie onder het spelen van een compositie
van Mahler. De kunstenaar leek buiten
zichzelf getreden te zijn.

Het ouderlijk huis van Kees Aben
bevond zich aan het eind van een
doodlopende straat aan de rand van
het bos ‘Nimmerdor’ in Amersfoort,
op loopafstand van Kamp Amersfoort.
Op een steenworp afstand van het huis
bevond zich een door de Duitsers bezet
weeshuis dat aan het eind van de oorlog
doelwit was voor bombardementen en
beschietingen door de geallieerden. Zijn
vader was aanvankelijk ingezet als kok
voor de Nederlandse Arbeids Dienst in
Kamp Waterloo aan de Doornseweg en

werd later als dwangarbeider in Duitsland te werk gesteld. Samen met zijn
broers bedelde Kees Aben om eten en
zocht etensresten en steenkool tussen het
afval. Een van zijn broers pikte een vlag
zodat zijn moeder deze kon vermaken
tot hemden, om zodoende voldoende
kleding te hebben.
De oorlogservaringen van vader Aben
hebben ongetwijfeld sporen achtergelaten bij de kinderen binnen het
gezin Aben. Hij maakte in Keulen geallieerde bombardementen mee en zag
de angstaanjagende gevolgen daarvan.
In de ontstane chaos kon vader Aben
vluchten en ging lopend op weg naar
Amersfoort waar hij volkomen overstuur
aankwam. Bovendien moet hij vreselijke beelden hebben gezien toen hij
deel uitmakend van de UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration), direct na de capitulatie
van de Duitsers, vrachtwagens vol ordners en persoonlijke bezittingen uit de
Duitse concentratiekampen ophaalde.
Het verzamelde materiaal werd opgeslagen in Bad Arolsen (thans ITS, International Tracing Service).
De relatie met Kamp Amersfoort is hiermee duidelijk.
De expositie was te bezichtigen tot
15 juli 2010.
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A NDERS’

OF ‘ BIJZONDER ’ ZIJN , IS GEEN REDEN OM ‘ ANDERS ’ OF ‘ BIJZONDER ’
BEHANDELD TE WORDEN

Hoe kleine mensen
emanciperen
Zoals altijd al gebeurde, worden kleine mensen ook nu nog vaak gekarakteriseerd als circusmensen of sprookjesfiguren. Zoals ook anderen
gestigmatiseerd worden om hun typisch afwijkende kenmerken of eigenheden. In de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, ook in
Kamp Amersfoort, kon een klein mens zijn geringe gestalte nooit verbergen
en was deze doorlopend het slachtoffer van het uiterst wrede regime.
Overlevenden zijn hun ervaringen nooit te boven gekomen.
Door: Karel Kreuning

G

elukkig emancipeert de niet vervolgde steeds beter opgeleide jonge generatie aldoor meer. De belangenvereniging
van kleine mensen vindt in hun kracht
steeds meer de overtuiging van haar nut
en bestaan. Die betekenis zal tot uitdrukking komen in ‘BVKM, een grote emancipatie’, de documentaire die momenteel
samengesteld uit beeldmateriaal dat vanaf
de vijftiger jaren is uitgezonden door de
publieke omroepen over kleine mensen.

Vergeten feiten
Arthur Japin beschrijft in De Grote
Wereld, het boekenweekgeschenk van
2006, hoe circusfamilies voor de Tweede
Wereldoorlog rondtrokken door Europa.
Ook in Nederland en Duitsland. In zijn
boek schreef Japin over Lemmy en Rosa,
twee kleine mensen. Wanneer de lilliput-

terstad waarmee zij als bezienswaardigheid rondtrekken aan de vooravond van
de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s
wordt gesloten, zien de geliefden zich
gedwongen hun verhouding tot de wereld
opnieuw te bepalen. Terwijl Rosa wil
dat zij zich, voor hun eigen veiligheid,
aansluiten bij een Brits revuegezelschap,
voelt Lemmy er steeds meer weerzin
tegen als vermaak te dienen. Hoeveel
geweld doet een mens zichzelf aan om
bij anderen in de smaak te vallen? In
hoeverre gaat het ophouden van een
lachende façade ten koste van je eigenwaarde? Met dergelijke vragen worstelt
Lemmy op het moment dat hij wordt
geconfronteerd met zowel zijn vrolijke
verleden als attractie in het New Yorkse
pretpark Coney Island als met de plannen
die het Derde Rijk heeft met iedereen die
anders is. Zal hij kiezen voor zijn liefde,

1. Freaks en Carnivale. Vermeldenswaardig is in deze de film Freaks van Tod Browning. Tientallen jaren verguisd als weerzinwekkend, werd Tod Brownings Freaks
(1932) in de jaren zestig herontdekt als een bevrijdende ode aan de outsider. Met de film Freaks met een cast van lichamelijk en verstandelijk gehandicapte personages - werd stelling genomen tegen de valse schijn en beloftes van mensen die geacht worden ‘normaal’ te zijn, en dus (!?) goed zouden zijn, terwijl zij juist
het tegenovergestelde van wat goed is doen. Mede geïnspireerd door deze film is enkele jaren geleden de meeslepende televisieserie Carnivale over een circus in
de USA tijdens de depressie in de jaren dertig gemaakt. De reeks - met in de hoofdrol een kleine man - werd ook in Nederland uitgezonden.
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zijn leven of zichzelf? De grote wereld is
gebaseerd op vaak ongelooflijke, maar
ware en door de historie vergeten feiten.’1

Belangenvereniging Van Kleine
Mensen
De ruim vijfendertig jaar bestaande
en meer dan driehonderd leden tellende belangenvereniging van kleine
mensen, doet er alles aan om af te
komen van de stereotype beeldvorming dat om hun verschijning heerst
en blijft bezig om haar doelgroep te
emanciperen. Anders dan vroeger,
vinden tegenwoordig kleine mensen
gelukkig steeds meer hun weg in
de ‘gewone’ maatschappij. Hoewel
zij nog altijd in relatie tot vermaak
worden gebracht, worden zij, met al
hun beperkingen, die blijven bestaan,
steeds meer geaccepteerd. Net als
iedereen vergaren zij met scholing en
studie kennis en dus macht. Als het
gaat om hoe kleine mensen zich soms
presenteren in een vermakelijke rol in
televisiespotjes, dan is de mening van
voormalig docent bouwkunde Cees
Aarts, eveneens een mens met een
kleine gestalte, daarover: ,,Soms is het
een freak show. Maar die reclame van
Delta Lloyd vond ik geweldig! Die
jongen die op zijn paardje de hooligans te lijf gaat, dwingt respect af. In
het bestuur van de belangenvereniging
van kleine mensen hebben we over
dat spotje gediscussieerd: sommigen
vonden het exploitatie. Maar de meerderheid was net als ik enthousiast.
Dat zou tien jaar geleden nog anders
geweest zijn.’’
De vereniging blijft de vinger op zere
plekken leggen en de aandacht vragen. Gelukkig gaan de jongeren heel
anders met hun problemen om dan de
oudere generatie, die de vervolgingen
meemaakten. Hun persoonlijke ontwikkeling maakt meer bespreekbaar
en leidt tot wat minder vooroordelen.

Gerard Hilhorst
We leven volgens regiocontactpersoon
en voormalig bestuurslid van de vereniging Gerard Hilhorst - evenals een
aantal andere Europese landen - in een
verzorgingsstaat. We worden van het
begin tot het einde goed verzorgd en
hebben een deugdelijk sociaal stelsel
en - ofschoon dat minder wordt - een
in principe degelijk sociaal vangnet.
Andere landen hebben dat veel minder.
Ook kleine mensen willen hun eigen
kost kunnen verdienen. Wanneer dat
op een andere manier niet lukt, kunnen
zij zich er voor lenen zich publiekelijk
neer te zetten. Je moet nu eenmaal eten
en drinken. Soms figureren kleine mensen in reclamefilms of zelfs een grote
filmproductie als Willow, een Amerikaanse fantasyfilm uit 1988.
In Nederland waakt de BVKM voor
misstanden. Dat dit nodig is blijkt uit
de annonce die op 27 maart 1992
verscheen in het regionale Dagblad
de Stem uit Breda.2 Als openingsstunt
had een Breda’s café een wedstrijd in
dwergwerpen bedacht en aangekondigd. Nog dezelfde dag verbood burgemeester drs. E.H.T.M. Nijpels van Breda
het voorgenomen evenement.3 Voor
heel Nederland werd een dergelijke
verbod volgens het Ministerie van Justitie pas geldig nadat de commissie voor
mensenrechten van de VN in Genève
op 29 september 2002 een Frans verbod
van 1995 op dwergwerpen bevestigde.4
Het toenmalig bestuur van de BVKM
bedankte nog op 28 maart 1992 het
college van Burgemeester en Burgemeester van Breda voor het uitgevaardigde verbod.5

Alexander Katan
De door de VN bevestigde Franse
wet mocht dan eindelijk vanaf 2002
overal in Europa deze mensonwaardige toestanden verbieden, in de
Tweede Wereldoorlog waren kleine

mensen net als andere personen met
een afwijkend uiterlijk, afkomst of
overtuiging een potentieel slachtoffer
van de nazi’s. Een van de ongelukkigen was de joodse gehandicapte één
meter grote Alexander Katan, één van
acht kinderen uit het Rotterdamse
gezin Katan. Alexander Katan had
een scherpe geest, maar was door
de ziekte rachitis lichamelijk ernstig
gehandicapt.6 Zijn onderlichaam en
benen waren ernstig mismaakt. In
Leeuwarden, waar hij sinds 1939
met zijn eveneens kleine vrouw Julia
Sophia Katan-Elze en enige zoon Alphons woonde, bewoog hij zich voort
in een rolstoel.

Alexander Katan kon zich buitenshuis
alleen voortbewegen met een speciaal
wagentje. Achter het wagentje zijn
zoon Alphons.
Gedwongen door zijn handicap,
werkte hij thuis en legde hij zich toe
op huiswerkbegeleiding. De econoom,
vertaler (hij beheerste zes talen en was
beëdigd tolk) en onderwijzer verzette
zich met zijn vrouw tegen de Duitse
anti-joodse maatregelen. Hun weigering
om een Davidster te dragen, werd hun

2. Regionaal Nederlands dagblad uit Breda dat zich richt op West-Brabant en Zeeland. Ontstaan door het samengaan van het Brabants Nieuwsblad en dagblad De Stem.
3. Bron: de gedateerde correspondentie van het College van Burgemeester en Wethouders van Breda.
4. Dwergwerpen is een tot de middeleeuwen teruggaand “volksvermaak” waarvan kleine mensen bij dorpsfeesten het slachtoffer werden. Manuel Wackenheim,
1,14 meter groot, was een van de mensen die zich, voorzien van handvaten en een valhelm, tegen betaling liet rondgooien. Klanten die het spektakel meemaakten dienden evenwel een klacht in bij de Franse rechtbank. Die verbood hierop in 1995 het dwergwerpen. Wackenheim verklaarde dat die uitspraak discriminerend was, omdat hij hiermee zijn broodwinning verloor, en spande een zaak aan bij de Verenigde Naties. Tevergeefs: de commissie voor mensenrechten van de
VN bevestigde in Genève op 29 september 2002 het verbod van dwergwerpen. Bron: http://www.scumgrrrls.org/article85.html
5. Bron: de gedateerde correspondentie van het secretariaat van de BVKM.
6. Friesdagblad 27 april 2010. Het Joodse leven in Fryslân in al z’n facetten belicht.
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noodlottig. In juli 1942 werden ze kort
na elkaar gearresteerd in hun woning
aan de Transvaalstraat 30 en gevangen
gezet in de strafgevangenis van Leeuwarden. Hun toen 12-jarige en enige
zoon - die in 1930 met een normale
grootte geboren werd - zag kans zich te
verstoppen en werd pas uren later door
familie gevonden en meegenomen. Het
lukte zijn tante de Duitse autoriteiten
ervan te overtuigen dat Alphons niet
een zoon was van zijn vader, maar een
buitenechtelijk kind van een katholieke
vriend. Dat redde zijn leven en hij vond
onderdak bij een van de niet-joodse
vrienden van zijn tante. Na twee maanden werd Alexander Katan naar Kamp
Amersfoort overgebracht.

Kamp Amersfoort
Uitgezonderd degenen die alles zelf
meemaakten, kan geen mens zich werkelijk verbeelden wat er met Alexander
Katan is gebeurd. Wat de grootste en
sterkste mensen overkwam aan vernederingen, pesterijen en bruut geweld,
gebeurde ook met hem. Alleen zal hij
om zijn postuur en handicap nog veel
wreder zijn bejegend en behandeld.
Bedenk dat je in Kamp Amersfoort
vooral niet mocht opvallen. Katan, met
zijn geringe lengte, was bij voorbaat al
in een bijzonder ongemakkelijke positie. In november ging Katan op transport naar het concentratiekamp Mauthausen, waar hij op 3 november wordt
ingeschreven. In het Aussenkommando
Gusen worden er gedurende ruim drie
maanden medische experimenten op
hem uitgevoerd. Op 27 januari 1943
kreeg Alexander Katan op 43 jarige
leeftijd op bevel van de SS-commandant dr. Karl Joseph Gross een direct
dodelijke fenolinjectie in zijn hart. Als
officiële doodsoorzaak werd aangegeven dat hij overleed aan een etterende
slijmbeursontsteking met vochtvorming
in de darmen.7 Zijn vrouw kwam eerst
terecht in Ravensbruck en werd daarna
doorgestuurd naar Auschwitz. Daar
kwam ze op 29 november 1942 aan
en werd nog dezelfde dag vermoord.8
Door haar geringe lengte kon ze niet

te werk worden gesteld en was ze dus
niet productief en rendabel.9 Hun zoon
Alphons overleefde de oorlog.

Geëxploiteerd leed
Pas in 1994 kon Alphons de moed
opbrengen een bezoek te brengen
aan Mauthausen. Als hij dat niet had
gedaan, zou er over zijn vader nooit
iets zijn gepubliceerd. In het museum
van Mauthausen zag Alphons foto’s
waarop te zien was hoe zijn vader te
kijk werd gezet. Tot zijn ontzetting zag
hij ook een afbeelding met daarop het
skelet van zijn vader. Alphons vond
dat diens lijden hiermee werd geëxploiteerd. Nadat Alphons Katan er bij
de Oostenrijkse autoriteiten op aandrong de foto’s te verwijderen en de
negatieven aan hem te geven, duurde
het - ondanks de medewerking van de
Nederlandse Ambassade - nog een jaar
voordat aan dat verzoek werd voldaan

In ons hart waren we reuzen

Micki, Avram en Perla tijdens een
optreden in 1950 in Israel.
Een andere geschiedenis over de lotgevallen van kleine mensen tijdens de
Tweede Wereldoorlog is neergeschreven in het boek In ons hart waren we
reuzen.10 Daarin gaat het over de familie Ovitz, die door nood gedwongen
besloot als ’De lilliputtergroep’ op te
treden, maar alleen zo, dat ze als professionele toneelspelers en musici serieus genomen werden. Onder leiding
van Avram, die naast zijn rol als ceremoniemeester, zanger en toneelspeler
ook zorgde voor de contracten en de
publiciteit, kreeg de musicerende en

grappen makende familie steeds meer
bekendheid.

De onderbroken tournee
Net begonnen aan een nieuwe tournee,
werd die afgebroken op zondag 19 maart
1944 in de Hongaarse stad Szolnok. In
paniek door het grote aantal Duitsers
nam de familie de laatste trein naar huis.
Eenmaal thuis verzamelde de familie zich
rond 15 april met 650 andere dorpsbewoners in de dorpssynagoge. Een week later
werd iedereen gedwongen naar het twaalf
kilometer verder gelegen dorp Dragomiresti te lopen, waar ze samen met 3500
joden uit dertien andere dorpen in een
getto zouden worden opgesloten. Op
14 mei 1944 ging de groep in veertig volle
wagons op weg naar Auschwitz Birkenau.
Een tocht van drie dagen en drie nachten.

Alleen maar lege woorden
Daar werkte Josef Mengele. Behalve
met het ‘verzamelen’ van tweelingen
hield hij zich ook bezig met ongewone
en opvallende ‘menselijke mutanten’.
Toen Mengele van de aankomst van
deze grote dwergenfamilie hoorde,
twijfelde hij geen moment. Nu had hij
werk voor twintig jaar! Bij aankomst
in Auschwitz bleek dat bijna iedereen
in de wagon van de Ovitz-groep al
bezweken was. De kleine mensen die
nog leefden wachtten een ander lot
dan de meesten uit hun transport. Ze
werden wel getatoeëerd, maar konden
bij elkaar blijven in een aparte ruimte,
zodat ze altijd geholpen konden worden. Ze overleefden een jaar vol martelingen, vernederingen en de ‘privileges’
die de kleine mensen in het kamp
onder Mengeles ‘bescherming’ moesten
ondergaan. Dagelijks werd de familie
aan nieuwe experimenten onderworpen. Na hun bevrijding door het Rode
Leger op zaterdag 27 januari 1945 en
daarna een onderzoek door Russische
artsen, wilden ze weer zo snel mogelijk
weer terug naar Rozavlea, hun eigen
dorp in de Roemeense Iza vallei. Perla
Ovitz, de laatste van de zogeheten lilliputtergroep, stierf vredig op 9 september 2001 in Haifa.’11

7. Bron: Zugangsbücher (Y/36, Y/44), Totenbuch (Y/46)
8. http://www.joodsmonument.nl/person/455597; Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 78.
9. In ons hart waren we reuzen. Uitgeverij Kok in Kampen.
10. Auteurs: Yehuda Koren en Eilat Negev zijn als journalisten verbonden aan ‘Yedioth Ahronoth’ een van de grootste dagbladen van Israël.
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Niet ‘anders’ behandelen
In al de jaren dat de belangenvereniging
van kleine mensen bestaat, bleven de
leden ervan tegen vooroordelen aanlopen. Om die reden organiseerde de
vereniging in 2007, na de verschijning in
2006 van het boekenweekgeschenk 2006
van Arthur Japin, in september van dat
jaar een driedaags najaarsweekend. Dit
keer in het Hotel Campanile Amersfoort.
De aanwezigen werden onthaald op de
prachtige compositie die Fons Merkies
schreef naar aanleiding van het verschijnen van De Grote Wereld. Onder leiding
van dirigent Joel Eijssen werd het door
hem fraai gearrangeerde muziekstuk in
aanwezigheid van de Amersfoortse burgemeester mevrouw A. van Vliet-Kuipers
uitgevoerd door de muziekvereniging St.
Caecilia uit Hoogland.
Hoewel zij in haar rede aanhaalde
dat er sinds de tijd dat het boek van
Arthur Japin ‘De Grote Wereld’ speelt
veel is veranderd, kon mevrouw Van
Vliet- Kuipers niet anders dan het besef
uitspreken dat er nog veel werk te doen
is. “Wanneer iemand ‘anders’ is, blijkt
dat voor veel mensen nog steeds een
reden om je ergens tegen af te zetten,
om iemand ook ‘anders’ te behandelen.
Om je te profileren ten koste van een
ander. […] Met regels en met afspraken
kunnen we daar niets aan veranderen.
Die cultuurverandering kunnen we
alleen bereiken door keer op keer aandacht te vragen voor het onderwerp.
Om te blijven bevestigen dan ‘anders’
of ‘bijzonder’ zijn, geen reden is om
‘anders’ of ‘bijzonder’ behandeld te
worden. Gewoon mee kunnen doen
aan de samenleving: dat blijft een
belangrijke doelstelling voor uw vereniging, maar eigenlijk voor ons allemaal.”
Op de tweede dag, zaterdag 29 september, werden de deelnemers op
Kamp Amersfoort onthaald op een
lezing van de toenmalige directeur
Cees Biezeveld. Hij ging in op het
belang van het boek en informeerde de
aanwezigen hoe het was voor kleine
mensen in de Tweede Wereldoorlog.

Hoe nu verder
Tijdens deze driedaagse bijeenkomst

kwam de vraag aan de orde: “hoe nu
verder?” Hierop nam Gerard Hilhorst
contact op met het Nationaal Comité
4 en 5 mei, om de organisatie te vragen,
waarom er geen plek gegeven werd aan
kleine mensen tijdens de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op de Dam.
De beantwoording duurde enige tijd,
maar dit jaar was het dan zover en werd
de belangenvereniging van kleine mensen uitgenodigd om op 4 mei aan de
plechtigheid op de Dam deel te nemen.

Wereldoorlog leed hebben doorstaan,
maar ook daarvoor en daarna. Dat was
mijn intentie. Stilstaan bij het leed wat
kleine mensen soms nog steeds wordt
aangedaan.”

Op weg naar de toekomst
De belangen van kleine mensen blijven
de aandacht vragen. Hilhorst bezocht
twee jaar geleden Kaliningrad, voor-

Dodenherdenking van kleine
mensen

malig Oost-Pruisen, een gebied tussen Litouwen en Polen, nu Rusland.
Nog steeds rust daar een taboe op het
bestaan van kleine mensen. ‘Daar moet
nog veel gebeuren, net als in de zuidelijke Europese landen. Zo worden in
Kosovo kleine mensen en ook anderen
die afwijken van de gebruikelijke norm,
enorm getreiterd, zoals dat nog steeds
gebeurt in bijvoorbeeld Afrika, Latijns
Amerika en ook in Suriname.’

Emancipatie in beeld
Reneé de Huu en Gerard Hilhorst
Op verzoek van het verenigingsbestuur
woonde Hilhorst samen met Reneé de
Huu de herdenking bij. Na de indrukwekkende dienst in de Nieuwe Kerk,
zette de plechtigheid zich buiten op
de Dam voort. Tijdens de twee minuten stilte leidde het geschreeuw van
een 39-jarige verwarde man tot grote
paniek. Het samengeschoolde publiek
kwam onstuitbaar in beweging, dranghekken werden omver geduwd, er
vielen tal van gewonden. Al na enkele
minuten keerde de majesteit terug en
werd de ceremonie weer hervat. De
kernmerkende sfeer, die iedereen voor
het incident zo beroerde, kwam echter
niet meer terug.
Terugziende op de herdenking zegt
Hilhorst: “Wij waren er voor de kleine
mensen, die niet alleen in de Tweede

De documentaire ‘BVKM, een grote
emancipatie’, die Dick van den Berg,
cineast bij A1 Studio, bezig is met Hilhorst te maken, moet duidelijk maken
dat er - vergeleken met zoveel jaar
geleden - niet alleen verbeteringen
gaande zijn en er op een meer volwassen manier wordt gedacht en met
elkaar wordt omgegaan. Het is evengoed nog nodig om te blijven bevestigen, zoals mevrouw Van Vliet- Kuipers
dat uitdrukte, dat ‘anders’ of ‘bijzonder’ zijn, geen reden is om ‘anders’
of ‘bijzonder’ behandeld te worden.
Kleine mensen zijn geen lilliputters,
niet lachwekkend en net zo tegen de
hokjesgeest als de meeste mensen.
Voor contact met de Belangenvereniging Van Kleine Mensen: www.bvkm.nl

11. Deze samenvatting is gebaseerd op het artikel van Anneke van Santen in De Vriendschap, magazine van kleine mensen, editie 2004 kwartaal 02.
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VAN ADELBORST TOT CHEF VAN HET MILITAIRE HUIS VAN H.M. DE KONINGIN

Een marineman
Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse herdenking
bij Kamp Amersfoort op 19 april is de toespraak van
een oud-gevangene. In 2010 sprak Vice-admiraal b.d.
de heer E. Roest tot de aanwezigen.
Door: Diete Oudesluijs

N

et als zijn grootvader ging Erik Roest
in 1938 naar de Marine. Toen de oorlog
uitbrak zat hij als adelborst op een mijnenveger in de Zuiderzee. Anders dan
andere marinemensen kon hij Nederland
niet tijdig verlaten door naar Engeland te
‘varen’. De krijgsmacht werd gedemobiliseerd, en hij werd student scheepsbouw in Delft. Zo kwam hij in aanraking
met het studentenverzet en met de OD.
Hij leerde daarbij voornamelijk zijn
collega-adelborsten kennen, van wie het
sommigen toch nog lukte om naar Engeland te komen.
In het kader van de arrestatiegolf rond de
O.D.ers werd ook hij in 1941 gearresteerd. Net als de anderen kwam hij in het
Oranjehotel terecht. Na verhoren werd hij
begin maart 1942 naar kamp Amersfoort
gebracht en werd, mogelijk ook gezien
zijn leeftijd, abgetrennt. Hij had niets
meer te maken met de andere O.D.ers en
het ‘eerste O.D. proces´. Het O.D. proces
werd vanuit kamp Amersfoort gevoerd,
het vonnis is in de kantine van het kamp
geveld. De 72 ter dood veroordeelden
werden vervolgens naar de Wehrmachtsgefängnis in Utrecht en vervolgens naar
Sachsenhausen gebracht, waar ze werden
doodgeschoten.
Erik Roest ging de dag erna op transport;
hij kreeg zijn spullen terug. Hij bleek niet
te worden vrijgelaten maar kwam in het
concentratiekamp Buchenwald terecht.
Daar heeft hij 2 jaar gezeten.
Al vlug leerde hij hoe je aan de wat mak-
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kelijker baantjes kon komen, anders was
het veel moeilijker geweest om te overleven. Hij werkte eerst in de wegenbouw,
dat was heel zwaar werk, en vervolgens
als timmerman, metaalbewerker en uiteindelijk in de wapenfabriek Gustlow in de
administratie. Hij is er de nodige Nederlanders tegengekomen, sommige Geuzen
en ook leden van de O.D.
Op een gegeven moment kwam aan het
licht dat hij eigenlijk net als de andere
O.D.ers die niet ter dood waren veroordeeld, een Nacht & Nebel-gevangene
was en naar Natzweiler zou moeten.
De baas wist hem daarvoor te behoeden, maar op een gegeven moment
moest hij naar Dora-Mittelbau. De plek
waar ondergronds de V1 en V2 werden
gebouwd, net ten zuiden van de Harz.
Droogjes merkt hij op dat hij daardoor
het bombardement van de Gustlowfabrieken heeft gemist.
Na een jaar werken onder de grond – waar
hij ook weer een administratief baantje
wist te bemachtigen – gingen de gevangenen op weg naar het Noorden, de
beruchte dodenmarsen. Samen met een
vriend, die wat later ook naar Dora was
gekomen, wist hij op de been te blijven.
Uiteindelijk belandden ze in Ravensbrück, in principe een vrouwenkamp,
al hebben er ook een aantal mannen
gezeten. Maar ze moesten al gauw weer
op stap omdat de Russen oprukten. Nu
was ook Sal Santen van de partij, een
handige jongen die altijd wist hoe je

verder kwam. Op een gegeven moment
kwamen ze in een kamp voor Franse
krijgsgevangenen, daar kwamen tenslotte de Russen. Ze sloten zich bij de
Fransen aan, het Nederlandse Rode
Kruis was niet ter plaatse.
Half juni kwamen ze in Hengelo aan met
z’n drieën, op een zondag – en kregen te
horen dat ze dinsdag maar terug moesten
komen: dat namen ze niet. Via Baarn,
waar zijn vader woonde, ging hij naar
Zoetermeer en vervolgens naar de marine
– eindelijk een warm officieel onthaal!
De oorlog wist hij van zich af te zetten:
nu was het weer tijd voor de Marine.
Het was niet makkelijk om snel op
gelijke hoogte te komen met de anderen; Roest had niet in een krijgsgevangenenkamp gezeten waar de oude
garde les gaf aan de jongeren. Maar
hij heeft carrière gemaakt en als viceadmiraal afscheid genomen. Daarna
volgde een tweede carrière als Chef
van het Militaire Huis van H.M. de
Koningin. In die functie heeft hij op 4
mei vaak op de Dam gestaan als begeleider van de Koningin.
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STICHTING RUSSISCH EREVELD BRENGT ADOPTIE VAN OORLOGSGRAVEN ONDER DE AANDACHT

Adoptiegraven Ereveld
Grafadoptie maakt bezoek Russische nabestaanden mogelijk.
Dochter Lidia bezoekt eindelijk graf van haar vader.
Op 3 mei bracht Lidia Petoechova voor het eerst een bezoek aan het graf
van haar vader, Sovjetsoldaat Tichon Salnikov. Hij stond sinds de Tweede
Wereldoorlog als vermist te boek, maar lag in werkelijkheid al die jaren op
het Russisch Ereveld in Leusden begraven.
Door: Remco Reiding

D

e regen komt met bakken uit de
lucht, als Lidia Petoechova neerknielt
bij een grijze grafsteen. In Cyrillisch letterschrift staat de naam van haar vader
op de zerk geschreven. Eindelijk is ze
bij zijn laatste rustplaats.
Lang heeft Lidia opgezien tegen de reis
naar het verre, haar onbekende Nederland. Maar nu ze het graf van haar
vader kan omhelzen, is ze alle zorgen
in één keer vergeten. Ze strooit rond het
graf aarde uit, die ze heeft meegenomen
van het graf van haar moeder, zodat
haar ouders 65 jaar na het einde van de
oorlog alsnog symbolisch zijn herenigd.
Een dag later neemt Lidia deel aan de
Stille Tocht, die van Kamp Amersfoort
via begraafplaats Rusthof naar het Russisch Ereveld leidt. Sommige deelnemers herkennen haar van een foto uit
de krant, anderen zien haar nogmaals
knielen bij het graf van haar vader.
Na terugkeer in Moskou vertelt Lidia
dat ze meer is geraakt door de hereniging met haar vader dan ze zelf had
verwacht. Haar reis voelde “als een
droom”. Ze heeft het idee dat ze een
ander mens is geworden en dat het grafbezoek haar rust heeft gegeven.

Precies daarom wil de onlangs opgerichte Stichting Russisch Ereveld meer
nabestaanden de kans geven het graf
van hun lang vermist gewaande vader
of broer te bezoeken. Besloten is dat
mogelijk te maken door de 865 graven
op de Russische begraafplaats ter adoptie aan te bieden.
Tot de slachtoffers behoren ook de
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101 Sovjetrussen die in en nabij Kamp
Amersfoort zijn vermoord. Na een
erbarmelijke reis in veewagons komen
zij in september 1941 ziek, zwak en
misselijk aan in Amersfoort.
In het kamp worden de ‘Russen’, zoals
ze werden genoemd, aan medegevangenen getoond als levend bewijs dat
onze bolsjewistische bondgenoten in
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het Oosten Untermenschen zijn. Speciaal daarvoor zijn Oezbeken met Aziatische gelaatstrekken uitgekozen. Geen
van hen overleeft. Op 9 april 1942 worden de overgebleven 77 net buiten het
kamp doodgeschoten. Hun namen zijn
nooit bekend geworden.
Belangstellenden wordt gevraagd voor
50 euro per jaar een graf adopteren via
www.russisch-ereveld.nl. Hier staat ook
een wachtlijst van kinderen en broers of
zussen van soldaten die naar Nederland
willen komen. Adoptanten ontvangen
een certificaat en een nieuwsbrief. Jaarlijks wordt een boeket bloemen bij het
graf geplaatst.

Ik zie nog het beeld voor me van mijn
moeder die na de oorlog huilend
terugkwam bij ons huis.”
Het bezoek van Lidia werd vastgelegd
door een cameraploeg van NTV, een
landelijk Russisch televisiestation. In het
nieuws van 7 mei werd uitgebreid aandacht besteed aan het Russisch Ereveld,
de opsporing van nabestaanden en het
bezoek van Lidia.
Ook door andere media werd volop
aandacht besteed aan het ereveld. Zo
was er een uitgebreid interview bij BNR

Nieuwsradio en maakte de regionale
televisie in Orenburg een reportage.
De toegenomen aandacht voor het ereveld bleek opnieuw op Overwinningsdag (9 mei). Tijdens de jaarlijkse Russische herdenking waren ongeveer 500
mensen aanwezig. Onder hen bevonden
zich een achternicht van soldaat Adilchan Toemarbajev en haar dochter, die
uit Kazachstan waren overgekomen. In
samenwerking met de ambassade van
dat land werd een boekje uitgegeven
over twaalf soldaten uit Kazachstan die
op het Russisch Ereveld begraven liggen.

Door de samenleving meer te betrekken
bij het ereveld wordt ook de herinnering
aan de soldaten levend gehouden. Het
Russisch Ereveld is lange tijd een min of
meer vergeten plek geweest. Pas de laatste jaren zijn familieleden opgespoord.
Inmiddels bedraagt het aantal soldaten
waarvan familieleden zijn getraceerd 163.
Nu de nabestaanden eindelijk weten
waar hun vader of broer ligt, willen
zij voor het eerst in hun leven het graf
bezoeken. Velen kunnen de reis zelf
niet betalen.
Ook Lidia hoorde pas een jaar geleden
dat haar vader in het verre, onbekende
Nederland begraven ligt. Haar hele
leven heeft ze hem moeten missen.
Lidia herinnert zich ook goed hoe de
rest van de familie leed, toen haar vader
Tichon na de Tweede Wereldoorlog niet
terugkeerde. “Mijn grootmoeder heeft
niet alleen mijn vader verloren in die
oorlog met de Duitsers, maar ook haar
andere twee zonen”, vertelde Lidia ons.
“Zij heeft veel verdriet gekend.”
Het kleine dorp van haar kindertijd,
waaruit haar vader als soldaat vertrok,
is nu helemaal uitgestorven. “Voor
de oorlog hadden we het goed. We
hadden schapen, paarden, ganzen en
een koe. De Duitsers pakten dat af
en gebruikten ons huis als ‘Kommandantur’. Mijn moeder moest voor hen
koken en het fornuis aanmaken. Op
de rug van de koe gezeten ging ik mee
naar een ander dorp, op de vlucht.
Later werd ook die koe nog afgepakt.
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KRONIEK PUBLICEERDE EEN ROUTE VAN HET NS-STATION NAAR KAMP AMERSFOORT

Fiets- & wandelroute
In de laatste uitgave van het Amersfoorts historisch tijdschrift KRONIEK
verscheen een interessante fiets- en wandelroute. De route, die voert van
het NS-station naar Kamp Amersfoort, komt grotendeels overeen met de
weg die gevangenen moesten afleggen in de Tweede Wereldoorlog. De
route bevat 15 plekken met bijzondere verhalen.
Door: Gert Stein

H

et tijdschrift Historisch Amersfoort
met de titel KRONIEK verschijnt 4x per
jaar. De Oudheidkundige Vereniging
Flehite geeft dit blad uit
samen met Museum Flehite,
Bureau Monumentenzorg,
Archief Eemland, de Stichting
Archeologie (STAA) en de
Sectie Archeologie Gemeente
Amersfoort. Nummer 2 van
juni 2010 bevatte diverse
interessante artikelen, maar
onze aandacht werd getrokken door de fiets- & wandelroute van het NS-station naar
Kamp Amersfoort.
De route start bij het Centraal
Station, bij het gedenkteken
op perron 4/5 voor de 21
omgekomen spoorwegmannen. Vervolgens worden 13
tussenstops genoemd en
kort beschreven alvorens het
eindpunt bij Kamp Amersfoort wordt bereikt. De route
voert langs twee executieplaatsen, zo’n zes of zeven
‘onderduikadressen’, een
illegale drukkerij, de Ortskommandantur en langs het
adres van een Duitse musicus die contacten had met
het verzet, deserteerde en onderdook.
Voordat de eindbestemming wordt
bereikt voert de route nog langs twee
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opvangplekken voor vrijgelaten gevangenen uit Kamp Amersfoort (Kapelweg
en Soembastraat). Overigens was het
huis aan de Soembastraat voordat het

Al met al een interessante en uitdagende route. De beschrijvingen zijn
wat summier en het adres aan de
Willem de Zwijgerlaan lijkt wat af
te wijken van de route. Hoe
de route in de praktijk uitpakt
horen we graag van u. Er zijn
vast bezoekers die als zij zijn
aangekomen op station Amersfoort, in plaats van buslijn 19
naar de gedenkplaats, deze
route willen volgen. In het
bezoekersgebouw van Kamp
Amersfoort staat de koffie of
thee voor u klaar.
De Oudheidkundige Vereniging
Flehite kunt u op het internet
vinden via www.historischamersfoort.nl

een opvanghuis voor het Rode Kruis
werd, de woning van de (foute)
kampdokter Klomp.

U kunt het blad KRONIEK
thuis ontvangen door lid te
worden van de Oudheidkundige Vereniging Flehite voor
€ 27,50 per jaar, waarbij u het
jaarboek Flehite ontvangt. Of
door lid te worden van Stichting Archeologie Amersfoort
voor € 20 per jaar, waarbij u
ook de Archeologische Kroniek
provincie Utrecht ontvangt en
evt. jaarboek Flehite.
Het redactieadres van Kroniek is: Museum Flehite Amersfoort,
Breestraat 80, 3811 BL in Amersfoort,
email g.raven@museumflehite.nl.
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MEER INFORMATIE OVER DE MEEST BEKENDE ‘ONGEDATEERDE’ FOTO

De ‘Vondelplein-foto’
In het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort
hangt een indrukwekkende foto van een groep
gevangenen die, onder bewaking van leden van
de ‘Schutzpolizei’, door de Amersfoortse straten
richting het station wordt gevoerd. Er zijn geen
gegevens over de foto of de maker bekend. Toch
lijkt datering van de foto mogelijk.
Door: Gert Stein

D

e foto die in dit artikel wordt beschreven is wellicht één van de meest bekende
‘Kamp Amersfoort foto’s’. Toch is er niet
veel over bekend. Alleen hetgeen de
afbeelding ons laat zien. Zo kunnen we
constateren dat de foto gemaakt werd op
het Vondelplein, maar naar de naam van
de fotograaf en de datum waarop de foto
gemaakt werd moeten we raden.
Een beetje zoekwerk leert dat de onbekende fotograaf van dezelfde groep
gevangenen minimaal vier foto’s maakte.
Drie ervan zijn bekend (en te raadplegen)
bij Archief Eemland onder de nummers
14905, 14906 en 14907. Foto 14905, de

De vierde foto is erg onduidelijk. De
locatie waar de foto gemaakt werd
kon nog niet worden vastgesteld.
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‘Vondelplein foto’ is de foto waar het in dit
artikel over gaat. De andere foto’s 14906
en 14907 zijn gemaakt op de Kapelweg
ter hoogte van de Javastraat.
Opmerkelijk is dat bij Archief Eemland de
volgende omschrijving bij de drie bekende
foto’s staat: “Gevangenentransport over het
Vondelplein, op weg van Kamp Amersfoort
naar het station, op weg naar Vught. Dit
was het begin van de ontruiming van het
PDA.” De drie foto’s werden bij Archief
Eemland gedateerd op 18 januari 1943.
Waarom deze beschrijving en datum werd
toegekend is nog niet bekend.
Op 5 juni 2010 werd door familieleden
W.D. Lelieveld herkend op de ‘Vondelplein foto’. Nu komt het vaker voor
dat nabestaanden iemand op deze foto
menen te herkennen, maar deze herkenning bleek tevens een bevestiging
van een eerdere identificatie.
Enige tijd terug werd Theodorus (Dirk)
Schut herkend, eveneens op de ‘Vondelplein foto’. Dirk Schut werd op 2
oktober 1944 onder nummer 8198 in
Kamp Amersfoort ingeschreven. Hij
was één van de gijzelaars uit Putten en
ging op 11 oktober 1944 op transport
naar Neuengamme.

Wilhelmus Daniel Lelieveld werd op
13 juli 1944 in Amersfoort ingeschreven onder nummer 2573. Het was een
kleine verrassing te constateren dat hij op
dezelfde datum als Dirk Schut op transport ging. Eveneens op 11 oktober 1944
en eveneens naar Neuengamme. De
twee (waarschijnlijke) identificaties (het
is tenslotte geen scherpe foto) lijken - na
constatering dat beide gevangenen op
dezelfde datum op transport naar Neuengamme gingen – elkaar te bevestigen.
De maker van de foto mag dan nog
onbekend zijn; over de datum kunnen
we nu met enige zekerheid zeggen
dat dat 11 oktober 1944 moet zijn. De
gevangenen gingen niet naar Vught
maar naar Neuengamme.

Links Wilhelmus Daniel Lelieveld,
rechts Theodorus (Dirk) Schut.
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BOEKBESPREKING

EEN BOEK OVER DE BUITENKAMPEN VAN NEUENGAMME

Arbeit & Gewalt
Arbeit und Gewalt, Das Aussenlagersystem des KZ Neuengamme
is de titel van een boek van Marc Buggeln. Bij een seminar in
Neuengamme, over de relatie van Wehrmacht en SS, kreeg ik dit in
2009 gepubliceerde boek in handen.
Door: Diete Oudesluijs

H

et boek vergelijkt de situatie in
de verschillende buitenkampen van
Neuengamme, o.a. aan de hand van
de sterftecijfers van de verschillende
nationaliteiten en de mogelijke oorzaken voor de soms grote verschillen. Het
aantal gevangenen, dat in juni 1944
nog onder 8.000 lag, steeg vanaf de
herfst extreem snel naar bijna 26.000 in
oktober en ruim 35.000 in december.
Het aantal buitenkampen was sinds
1942 in snel tempo toegenomen,
vooral gezien het feit dat de gevangenen vanaf 1943 als arbeidsreserve
werden gezien. Buggeln spreekt van
slavenarbeid. Aanvankelijk liepen de
sterftecijfers terug, maar vanaf herfst
1944 veranderde dat dramatisch. In
de bouwkampen lagen die met name
tegen het eind van de oorlog in de
bijzonder koude winter van 1945 nog
veel hoger dan die in de productiebedrijven waar het instandhouden
van de werkkracht van de gevangenen
belangrijker was. Wel huurden de
bedrijven gevangenen per dag van de
SS, wat maakte dat ze niet veel belang
hadden bij het overleven van een
individuele gevangene. Daar kwam
dan een ander voor in de plaats. Zieke
gevangenen werden indien mogelijk
teruggestuurd naar het hoofdkamp.
Vanaf zomer 1944 waren onder de
bewakers de Wehrmachtsoldaten
in de meerderheid en de SS soms
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verre in de minderheid. Dat maakte
echter niet erg veel meer uit. Vele
bewakers pasten zich zonder meer,
of in elk geval al na korte tijd, aan de
heersende SS-moraal aan. Bovendien
maakten gebrek aan eten en verdere
verzorging door de toenemende
logistieke problemen en de catastrofale omstandigheden, vooral bij het
werken buiten tijdens de koude winter, dat er in de relatief korte tijd tot
het eind van de oorlog, nog extreem
veel slachtoffers zijn gevallen.
Voor de buitenkampen Husum en
Ladelund, waar veel Nederlanders zijn
omgekomen, lagen de sterftecijfers in
vergelijking met andere buitenkampen
bijzonder hoog; bij 12,1 respectievelijk 10,5 procent van de gevangenen
in de maand november 1944. Voor
Wöbbelin, waar tegen het eind van de
oorlog nog vele Nederlanders heen
moesten, staat in de tabel voor maart
1945 een percentage van 13,3.
Verder heel veel informatie over het
concentratiekamp Neuengamme zelf,
de toenemende inzet van gevangenen in de Duitse oorlogsindustrie,
de relatie met het zakenleven, de
commandanten en de Wachmannschaften, de houding van de Duitse
bevolking en de dodenmarsen naar
de verschillende plekken waar de
overlevenden werden bevrijd. Het
systeem van de concentratiekampen
op zich en de aansturing daarvan

vanuit het Reichssicherheitshauptamt
in Berlijn komen ook aan de orde.
Arbeit & Gewalt, Das Außenlagersystem
des KZ Neuengamme. Auteur Marc
Buggeln. ISBN: 978-3-8353-0543-4.
Het in het Duits geschreven boek telt
752 pagina’s en kost ongeveer 80 euro.
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AGENDA / IN

MEMORIAM

AANKONDIGING VAN TWEE PUBLIEKSRONDLEIDINGEN

Rondleidingen

Naast de reguliere ‘rondleidingen op
afspraak’ worden tevens ‘publieksrondleidingen’ over het voormalige
terrein van Kamp Amersfoort georganiseerd. Een rondleiding vindt plaats

onder leiding van een ervaren gids.
De rondleidingen starten vanaf de
gedenkplaats. Aanmelding is niet
nodig en deelname aan de rondleiding is gratis.

De eerstvolgende twee publieksrondleidingen zijn gepland op:
Zondag 1 augustus van 14:00 tot 16:00 uur
Zondag 5 september van 14:00 tot 16:00 uur

In Memoriam
Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
Jacobus Kramer, geboren op 7 februari 1925, overleden op 24 mei 2010
Jielis Guys, geboren op 20 december 1921, overleden op 29 mei 2010
Willem Schrijvershof, geboren op 17 januari 1923, overleden op 22 mei 2010.
Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
Het bestuur
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OPROEPEN

ACTIE ‘NIET WEGGOOIEN’ IS NOG STEEDS ACTUEEL

Actie ‘Niet
Weggooien’
De actie ‘Niet weggooien’
is een initiatief van musea
en instellingen die zich met
de Tweede Wereldoorlog
bezig houden. Het doel is om
voorwerpen en documenten
uit de oorlogsjaren die nu
nog thuis op zolder liggen te
bewaren voor de toekomst.

U kunt op twee manieren iets schenken aan een museum of instelling.
U kunt uw schenking via de website
www.actienietweggooien.nl bij een
museum of instelling naar keuze
aanmelden. U kunt ook zelf met
uw schenking naar een museum of
instelling gaan.
Na ontvangst van uw schenking
wordt het in het museum of instelling eerst ingeschreven in de collectie. Daarna wordt het opgeslagen in
het depot of het krijgt een plaats in
de vaste of tijdelijke expositie. Uw
schenking draagt bij aan een beter
begrip van een belangrijke periode
uit de 20e eeuw.

De deelnemende instellingen zijn:
Airborne Museum Hartenstein Utrechtseweg 232, Oosterbeek tel.: 026-3337710
www.airbornemuseum.nl
Anne Frank Stichting Prinsengracht
267, Amsterdam tel.: 020-5567100
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www.annefrankstichting.nl
Museum Bronbeek Velperweg 147,
6824 MB, Arnhem tel.: 026-3763555
www.bronbeek.nl
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, Hooghalen tel.: 0593592600 www.westerbork.nl
Joods Historisch Museum Nieuwe
Amstelstraat 1, Amsterdam tel.: 0205310310 www.jhm.nl
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Museumpark 1, Overloon tel.: 0478641250 www.libertypark.nl
Markt12 Markt 14, Aalten tel.: 0543471797 www.markt12.nl
Museon Stadhouderslaan 37, Den Haag
tel.: 070-3381338 www.museon.nl
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 1945 Wylerbaan 4, Groesbeek tel.: 0243974404 www.bevrijdingsmuseum.nl
Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, Leusden 0334613129 www.kampamersfoort.nl
Nationaal Monument Kamp Vught Lunettenlaan 600, Vught tel.: 073-6566764

www.nmkampvught.nl
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Herengracht
380, Amsterdam tel.: 020-5233800
www.niod.nl
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
Cascadeplein 4, Groningen tel.: 0505992027 www.ovmg.nl
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam Coolhaven 375, Rotterdam tel.: 010-4848931
www.ovmrotterdam.nl
Verzetsmuseum Amsterdam Plantage
Kerklaan 61, Amsterdam tel.: 0206202535 www.verzetsmuseum.org
Verzetsmuseum Friesland Turfmarkt
11, Leeuwarden tel.: 058-2120111
www.verzetsmuseum.nl
Verzetsmuseum Zuid-Holland Turfmarkt 30, Gouda tel.: 0182-520385
www.verzetsmuseum-zh.nl
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