NIEUWS

Nationaal Monument

Kamp Amersfoort

nummer 35
december 2011

Honorary-Colonel Mike Scott

‘About the jeep….I believe it was ours first’
Zoja Kozyreva

‘Zijn ziel heeft nu rust en de mijne ook’
Armando

‘De tijd is onverbiddelijk, akelig, onverschillig en onbarmhartig’

Colofon
NIEUWS is een uitgave van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het bulletin
verschijnt drie keer per jaar. De oplage van
dit nummer is 3.300 exemplaren. Een digitale
versie van het bulletin wordt gepubliceerd op de
website www.kampamersfoort.nl.
Het informatiebulletin is gratis en wordt
verzonden aan donateurs van de Stichting.
St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort
werd opgericht op 28 maart 2000.
Register Kamer van Koophandel
Gooi- en Eemland: 32079321.
Bankrekening: 96 95 81 599,
ANBI erkend (8163.52.276)
Bezoek- en correspondentieadres:
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden.
Telefoon.: 033-461 31 29, Fax: 033-461 56 95
Website: www.kampamersfoort.nl
E-mailadres: info@kampamersfoort.nl
Redactie: Aan deze uitgave hebben
bijgedragen: Sanne Aarsen, Leen Bakker,
Margo Bakker, Willem Hilberts, Karel Kreuning,
Marlien de Kruijf, Diete Oudesluijs,
Remco Reiding, Harry Ruijs, Arend Slotboom.
Eindredactie: Gert Stein.
Foto omslag: Voorzijde: Mw. KleinendorstVan Anrooij ontvangt na 67 jaar de portefeuille
van haar vader. Achterzijde: Monument De Stenen
Man na de korte herdenkingsplechtigheid op
19 november 2011. (Gert Stein)
Foto’s en afbeeldingen in dit nummer zijn
afkomstig van: Archief Eemland, Nat. Mon. Kamp
Amersfoort, Oorlogsarchief Afd. Oorlogsnazorg
van het Ned. Rode Kruis, Leen Bakker, Centrum
voor Archeologie gemeente Amersfoort,
Diete Oudesluijs, Bram Petraeus, Remco Reiding,
Frits Sieger jr., Gert Stein en Jaap Vos.
Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van foto’s te achterhalen. Als u meent
rechten te ontlenen aan het gebruikte materiaal
voor dit bulletin zonder dat daarvoor autorisatie is verleend, of u heeft opmerkingen over, of
bezwaren tegen het gebruik van bepaalde teksten,
namen, foto’s, tekeningen of beeldmerken, wilt
u dan contact opnemen met de redactie.
© Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de redactie.
Productie: Advies in Communicatie,
Warnsveld. www.a-ic.nl
ISSN 1574-2075
Openingstijden gedenkplaats
Periode november t/m februari:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Zon- en feestdagen 13.00 - 17.00 uur
(25 en 26 december, 1 januari en 30 april gesloten)
Periode maart t/m oktober:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen 13.00 - 17.00 uur
(30 april gesloten)
Groepsbezoek buiten de openingstijden is
mogelijk op afspraak. Bij bijzondere gelegenheden
kan de gedenkplaats gesloten zijn.
U wordt geadviseerd onze website
(www.kampamersfoort.nl) te raadplegen
voor actuele openingstijden.

Inhoudsopgave


Introductie
r )FUHBBUPWFSNFOTFO












Terugblik
r 4QPSFOVJUEFPPSMPHCJKHFTMPPQUEJFSFOBTJFM
r 3POEMFJEJOHFOCJK,BNQ"NFSTGPPSU
r #PFLQSFTFOUBUJF)FUAGPVUFLBNQ
r )FUAGPVUFLBNQ
r "CPVUUIFKFFQw*CFMJFWFJUXBTPVSTàSTU
r ,JOEFSFOCF[PFLFOWBEFSTHSBGPQ3VTTJTDI&SFWFME
r *NQSFTTJFWBOEFPLUPCFSIFSEFOLJOHJO1VUUFO
r OPWFNCFS/BU[XFJMFSIFSEFOLJOH
r /%"*ODBTTPIFMQUFFOIBOEKF
r 0VEHFWBOHFOF,PS[FMJVT






















Ter info
r 3FDPOTUSVDUJF'-",TUFMMJOH
r /JFVXFGPUPT
r %F7SFEF&YQSFTT
r )FSEFOLJOHCJK#FSH[JDIU
r %PDVNFOUBUJFDFOUSVN
r 0GàDJÌMFPQFOJOHEPPS"SNBOEPFO'SBOTWBOEFO#FSH
r %F4UFOFO.BO'SJUT4JFHFS
r XXXPPSMPHTCSPOOFO
r 5FSVHHBWFWBOQFSTPPOMJKLFFJHFOEPNNFOOBKBBS













Schenkingen / Bruikleen
r 4UVLKFCBSBLNFUESJFOBNFO










Boeken / Films
r )FUAGPVUFLBNQ
r 1MFLLFOWBOWFS[FUFOQJKO
r %PDVNFOUBJSF")FBUIUPP'BS
r &FO)PMUFOTFKPOHFOJO0PSMPHTUJKE
r 7BOLBOTFMOBBSCBSBL
r %FUPFLPNTUIFFGUFFOMBOHWFSMFEFO











Algemeen
r &ÊOWBOEFWFMFWSBHFO
r /JFVXFXFCTJUFXXXLBNQBNFSTGPPSUOM






Oproepen
r /JFVXMJDIUPQ7VHIUTFGPUP



In Memoriam

2



27, 35

Het gaat over mensen

(door Harry Ruijs)

Voor u ligt een blad vol informatie over onderwerpen die iets
met Kamp Amersfoort te maken hebben. Als ik de keur aan onderwerpen in dit blad bezie, besef ik weer hoe diep de periode van de
Tweede Wereldoorlog in onze vaderlandse geschiedenis is gegrift.
En hoe ‘springlevend’ deze zwarte periode nog steeds is. Elke dag
vindt u in de media wel een onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog terug. Deze bezettingsperiode is niet alleen zeer bepalend
geweest voor onze nationale geschiedenis, maar ook voor veel
families waar het persoonlijke leed nog steeds voelbaar is.
In deze uitgave van NIEUWS treft u een grote diversiteit aan onderwerpen, waarbij de
menselijke aspecten altijd veel aandacht krijgen. We zijn tenslotte een herinnerings- en
bezinningscentrum en dat gaat over mensen. We houden de herinnering aan de mensen
die hier gevangen zaten in ere en daarmee zetten we de mensen in 2011 aan het denken.
U treft in dit blad een artikel aan over de Vrede Express. Deze mobiele tentoonstelling
staat twee maanden naast de wachttoren en laat kinderen op een uitdagende manier
kennismaken met dilemma’s over vrijheid, democratie (en het ontbreken daarvan in de
Tweede Wereldoorlog), macht en conflicten. We hebben alle scholen in de regio uitgenodigd deze tentoonstelling te bezoeken. Het is voor ons een mooie gelegenheid om
ervaring op te doen met de koppeling tussen de geschiedenis van het kamp en hedendaagse dilemma’s. De tentoonstelling is gericht op kinderen, maar ik heb bij een aantal
opdrachten behoorlijk staan twijfelen wat ik nu het meest passende antwoord vond.
Een goed doordacht educatief project waar Kamp Amersfoort graag aan deelneemt.
"BOIFUFJOEFWBOIFUKBBSWSBHFOEFàOBODJÌMFPWFS[JDIUFOBMUJKEBBOEBDIUIPFHBBOXFBGTMVJUFOFOIPF
begroten we het komende jaar? Elk jaar ontvangen de vier Nationale Monumenten (Vught, Westerbork, Amersfoort
FOIFU*OEJTDI)FSJOOFSJOHTDFOUSVN WBOIFU.JOJTUFSJFWBO784FFOAJOTUFMMJOHTVCTJEJF.FUEBUCFESBHXPSEFOEF
instandhoudingkosten (van met name personeel, terrein en gebouwen) gedekt. Het realiseren van projecten kan daar
OJFUVJUXPSEFOCFLPTUJHEFOWSBBHUFFOBQBSUFàOBODJFSJOHJOEFWPSNWBOTDIFOLJOHFOFOTVCTJEJFT
7PPSEBUFFOQSPKFDUWBOTUBSULBOHBBONPFUFSFFSTUHFMEWPPSXPSEFOAHFWPOEFOFOEBUWBMUOJFUBMUJKENFF
Het probleem van Kamp Amersfoort is kort samen te vatten: we hebben meer ambitie dan geld. Er zijn de laatste
maanden veel projecten afgerond, zoals het herstellen van authentieke loopgraven, nieuwe wandplaten in de
bezoekersruimte, fototassen voor de rondleiders en het inrichten van het documentatiecentrum.
Een aantal projecten is in volle gang. Het opbouwen van een digitaal bestand met oud-gevangenen, het vastleggen en
UPFHBOLFMJKLNBLFOWBOJOUFSWJFXTNFUPVEHFWBOHFOFO IFUWFSCFUFSFOWBOEFXFCTJUFFOA,JOEFSFOWBO5PFO PQ[FU
van nieuw educatief materiaal) zijn enkele voorbeelden. Daarnaast liggen er plannen om nieuwe projecten te starten,
zoals nieuwe bebording, plaatsing van het Sinaï monument en het aanbrengen van een tijdlijn in de bezoekersruimte.
Voor deze projecten wordt eerst gezocht naar subsidiegevers (onder andere Provincie,V-Fonds, Prins Bernard
Cultuurfonds en W. N. Scheepstra Stichting). Daarnaast zijn we ook afhankelijk van schenkingen.
Vorig jaar zijn we gestart met het benaderen van organisaties met de vraag of ze zich voor een aantal jaren als
A#FTDIFSNFSXJMMFOWFSCJOEFOBBO,BNQ"NFSTGPPSU%BUIFFGU[FLFSSFTVMUBUFOBGHFXPSQFO NBBSEFFDPOPNJTDIF
crisis leidt vermoedelijk toch tot enige terughoudendheid. We gaan het komende jaar met nog meer enthousiasme
OJFVXF#FTDIFSNFST[PFLFO.PDIUVPWFSJHFOTFFOPSHBOJTBUJFLFOOFOEJFVBMTQPUFOUJÌMF#FTDIFSNFSXFM[JFU
zitten, schroom dan niet om ons te informeren.
Elk voorjaar sturen we een acceptgiro naar alle lezers van dit blad met het verzoek om een donatie. Het is
hartverwarmend om te zien hoeveel mensen op dit verzoek reageren. In dit blad kunt u lezen wat er met deze
HFMEFOXPSEUHFSFBMJTFFSE,BNQ"NFSTGPPSUCSVJTUWBOJEFFÌOPNIBBSHFTDIJFEFOJTVJUEF5XFFEF8FSFMEPPSMPH
op een aansprekende wijze in beeld te brengen. Maar we kunnen niet bruisen zonder uw steun.
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Reconstructie FLAK stelling
(Door Gert Stein)

De reconstructiewerkzaamheden in het terrein
bij Kamp Amersfoort zijn
afgerond. Begin september
2011 werd de laatste hand
gelegd aan het toegankelijk maken van een deel
van een loopgraaf en een
geschutsopstelling uit de
Tweede Wereldoorlog.
Deze overblijfselen waren
eerder door archeologen
onderzocht.
Aan de hand van de conclusies van het archeologisch onderzoek en in samenwerking met adviesbureau
Haver Droeze en medewerkers van Van Ginkel werden de werkzaamheden half september afgerond.
Het resultaat is een zo getrouw mogelijk beeld van een geschutsopstelling uit de Tweede Wereldoorlog.
In de naastgelegen loopgraaf die al eerder was gereconstrueerd werd een trapje aangelegd naar de hoger gelegen
geschutsopstelling. De aarden wallen van de geschutsopstelling werden hersteld en verstevigd met planken.
De opstelling kan gekenmerkt worden als een veldversterking van het type ’Feldmäßiger Ausbau für Flieger
Abwehr Kanone’ (een met hout, bakstenen en/of (licht) beton verstevigde positie voor FLAK/luchtdoelgeschut).
Vanuit deze hooggelegen stelling, in destijds nauwelijks begroeid gebied, overzag men een groot deel van de
omgeving. Het SS-opleidingskamp aan de Laan 1914, het station van Amersfoort en (de aanvliegroute naar)
vliegveld Soesterberg kunnen tot de te verdedigen doelwitten gerekend worden.
De positie van de zes bouten in de fundering blijkt veelzeggend. Het type affuit dat hier op past was vooral bij
de Duitse marine in gebruik. Het werd echter niet alleen op schepen geplaatst maar ook in vaste opstellingen.
)FUTQFDJàFLFBGGVJU 4PDLFMMBGFUUF XFSEJOHF[FUJODPNCJOBUJFNFUIFU0FSMJLPODN'MBLTOFMWVVSLBOPO 
dat zeer effectief bleek tegen luchtdoelen. We kunnen met vrij grote zekerheid aannemen dat de fundering in de
stelling was aangelegd voor dit type affuit en geschut. Onderzoek kon echter niet aantonen dat de combinatie er
ook daadwerkelijk had gestaan.
Het in Zwitserland geproduceerde 2cm Oerlikon snelvuurkanon werd in 1928 in Duitsland in gebruik genomen.
Na diverse aanpassingen en verbeteringen aan het wapen werd het in verschillende uitvoeringen ingezet. Op de
afbeelding ziet u de ’Oerlikon 2cm Flak 28’ met een trommelmagazijn voor 60 patronen.
Twee informatieborden geven tekst en
uitleg aan de bezoekers die zonder gids van
Kamp Amersfoort de stellingen betreden.
Het stuk geschut zult u er niet aantreffen.
De foto werd in augustus 2011 gemaakt
CJK%PNFJO3BWFSTJKEFJO#FMHJÌ

Oerlikon 2cm FLAK op een Sockel Lafette

Sporen uit de oorlog
(Door Gert Stein)

bij gesloopt dierenasiel

Het tijdsbestek waar archeologen zich mee bezig houden ligt minder
ver achter ons dan we wellicht denken. Amersfoortse archeologen
illustreerden dit met het onderzoek naar een loods uit de Tweede
Wereldoorlog die een directe relatie had met Kamp Amersfoort.

%FCFSHANJMJUBJSFODJWJFMBGWBMXBT 
gezien de geallieerde uitrustingstukken,
waarschijnlijk aan het einde van de
oorlog in de grond gestopt. Nadat alle
overblijfselen door de archeologen
waren gelicht resteerde een kuil van
zo’n vier bij twee meter en ruim twee
meter diep. Maar niet voor lang. Een uur
later werden er sintels gestort en was
een nieuwe inrit gerealiseerd die alle
sporen van de voormalige afvaldump
aan het oog onttrok.Vermeldenswaardig
is de hulp en het geduld van de medewerkers aannemersbedrijf Van Bekkum
tijdens de graafwerkzaamheden.

(Foto: Centrum voor Archeologie gemeente Amersfoort)

Direct na de Tweede Wereldoorlog kregen de barakken, loodsen, schuren en
munitieopslagplaatsen in en om Kamp Amersfoort een andere bestemming.
Sommige bouwsels werden gesloopt. Dit lot trof ook een loods aan de Appelweg
die als garage voor de Duitse bezetter had gediend. Zo’n zes jaar later werd op
de plek waar de loods had gestaan een dierentehuis gebouwd dat in juli 1952
PGàDJFFM[JKOEFVSFOPQFOEF
Na diverse uitbreidingen, verbouwingen en tussentijdse openingen waren
59 jaar later de plannen voor een nieuw modern dierenverblijf in een ver
gevorderd stadium en de sloop- en bouwvergunningen gereed. Begin 2011
werd begonnen met de sloop van het oude dierenasiel. Met het gebouw
WFSEXFFOPPLEFOBBNA%JFSFOBTJFM.PNFOUFFMWFSSJKTUPQEF[FMGEFMPDBUJF
FFONPEFSOA%JFSFOCFTDIFSNJOHTDFOUSVN
Het gebied langs Laan 1914 ligt op de flank van een wal die in de laatste ijstijd
door opstuwend ijs werd gevormd. Het kreeg (in 2005) een waardering als
A"SDIFPMPHJTDI#FMBOHSJKLF1MBBUT "#1 7PPS"#1THFMEUEBUWPPSBGHBBOEBBOBMMF
bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm, gelegenheid moet worden
gegeven aan archeologen tot het doen van onderzoek.

Een Duitse veldfles

In augustus, direct na de sloop van het oude dierenasiel, werden door Amersfoortse archeologen enkele proefsleuven aangelegd. De bevindingen rechtvaardigden een vervolgonderzoek, dat plaatsvond op 12, 13 en 14 september.
Het onderzoek bracht letterlijk nogal wat naar boven. Naast sporen van enkele
TUBBOEFSTWBOEFMPPETXFSEFFOEVNQQMFLBBOHFUSPGGFOWBOwUKBWBOXBU3PMlen prikkeldraad, gaas, emmers, potten, pannen, munitiekisten, scheppen, een oliedrum,
FFOàFUTQPNQ TUVLLFOBTCFTU CFTDIJMEFSEJODBNPVáBHFLMFVSFO FFO/FEFSMBOETF
helm, een Engelse of Canadese veldfles, een Duitse veldfles en nog veel meer. Een
opmerkelijke vondst was de 15 cm granaathuls met kogelgaten die ogenschijnlijk
voor schietoefeningen was gebruikt.
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Vanaf deze plek wil ik graag mijn dank
overbrengen aan de medewerkers van
het Centrum voor Archeologie die mij
in de gelegenheid stelden het onderzoek
en de graafwerkzaamheden bij te wonen.

Rondleidingen bij Kamp Amersfoort
(Door Willem Hilberts)

Sinds eind jaren ’90 worden er structureel rondleidingen verzorgd voor belangstellenden. Groepen van
verschillende omvang kunnen na afspraak worden
rondgeleid onder leiding van een ervaren gids.

groep staan. Behalve historische kennis is het ook belangrijk
om de gevoelens en de sfeer van die moeilijke periode over te
brengen (voor zover dat mogelijk is). Dit laatste speelt des te
meer omdat er fysiek van het kamp nauwelijks nog iets over is.
De boodschap die we mee willen geven is dat herhaling te allen tijde moet worden voorkomen. En daarom is het belangrijk
dat iedereen kennis heeft van wat er in de periode 1941-1945
in dit kamp heeft plaats gevonden.

Aanvankelijk waren dit ruim 20 gidsen van het Gilde Amersfoort, maar omstreeks 2005 vond er een instroom plaats
vanuit andere invalshoeken. Intussen heeft een ontvlechting
met het Gilde Amersfoort plaatsgevonden en spreken we
nu van rondleiders Nationaal Monument Kamp Amersfoort
(NMKA). Momenteel zijn er 44 rondleiders. Negen hiervan
houden zich voornamelijk bezig met groepen geüniformeerden, zoals politie, Marechaussee en andere defensieonderdelen.
%F[PHFOPFNEFAVOJGPSNESBHFST

Wat betekent het rondleiden voor de rondleider en maakt het
zo interessant? Het omgaan met diverse mensen uit alle lagen
van de bevolking, waaronder nabestaanden en oud -gevangenen. Deze laatsten hebben vaak ook veel te vertellen waarbij
wij onze kennis verrijken. Deze kennis kunnen we soms weer
in volgende rondleidingen gebruiken.

Een belangrijke rol in de aanvragen voor rondleidingen speelt
Huize Beukbergen in Huis ter Heide; het vormingscentrum van
de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Hieronder bevinden zich ook militairen die worden uitgezonden naar
brandhaarden, of militairen die die ervaring al achter de rug
hebben.

Bij de vele bezoeken die scholen ons brengen is het frappant
te constateren wat leerlingen kunnen vragen.Vaak blijkt dat zij
goed voorbereid zijn op het bezoek aan onze gedenkplaats.
De mate van voorbereiding hangt sterk van de school af.
7PPSBMCJKIFUALPGGFSQSPKFDUJTEJUHPFEXBBSOFFNCBBS#JKIFU
ALPGGFSQSPKFDULSJKHFOEFMFFSMJOHFOFOLFMFXFLFOWPPSBGHBBOE
aan hun bezoek aan Kamp Amersfoort een stripverhaal en een
koffer met voorwerpen uit de oorlog. Beiden hebben betrekking op Kamp Amersfoort en kunnen in de klas besproken
worden. Op deze wijze gaat het verhaal van de rondleider
voor de leerlingen meer leven. Alles bij elkaar genomen geven
rondleidingen de rondleiders veel voldoening. Wat ons betreft
kunnen we deze activiteit nog jaren volhouden.

De andere aanvragen voor rondleidingen betreffen voor het
grootste deel scholen. Basisscholen groepen 7 en 8, VMBO,
MAVO, HAVO en VWO. Ook PABO instellingen en Hogescholen behoren tot onze gasten.Verder families waarbij soms een
oud-gevangene aanwezig is en waar vaak nabestaanden bij betrokken zijn. Rotary, Lions en Probus, kerkelijke groeperingen,
Scouting en vele andere organisaties zijn frequent onze gasten.
*OEFNBBOEFOBQSJMUNTFQUFNCFSWJOEUFSÊÊOLFFSQFS
NBBOEPQ[POEBHFFOSPOEMFJEJOHQMBBUTAPQBBOMPPQ
Dit betekent dat er niet van te voren een aanmelding hoeft
plaats te vinden. Afgelopen seizoen hebben we dit twee keer
per maand gedaan. Het bleek dat dit in een grote behoefte
voorzag. Aan het eind van dit jaar kunnen we terugzien
op 6.577 gasten die rondgeleid zijn, waarvan 1.334 uniformdragers. De rondleidingen werden uitgevoerd door
503 rondleiders.
De rondleiders krijgen tegenwoordig een opleiding van 12
tot 16 weken. Hierin worden zij getraind in het omgaan met
belangstellenden. De manier van presenteren, zich voorstellen bij aanvang, afsluiten na afloop en met het gezicht naar de
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Nieuwe foto’s
(Door Gert Stein)

Naast een levensgrote compilatie van historische
luchtfoto’s, vertellen sinds 26 september ook vijf
nieuwe foto’s in de ontvangstruimte van het
bezoekersgebouw nog duidelijker de geschiedenis
van Kamp Amersfoort.

%FPGàDJÌMFPOUIVMMJOHWBOEFWJKGIJTUPSJTDIFGPUPTWPOE
plaats in het bijzijn van bestuursleden van de Stichting
Beelaerts van Blokland Fonds. Dit fonds maakte de aanschaf
van de foto’s mogelijk.
De Stichting Beelaerts van Blokland Fonds werd in 1997
opgericht met als doelstelling bij te dragen aan het behoud
van natuur, cultuur en historisch erfgoed binnen de provincie
Utrecht. De stichting werd opgericht naar aanleiding van het
afscheid van Jhr. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van
Blokland, als Commissaris van de Koningin in Utrecht.

4JOETEFPGàDJÌMFPQFOJOHWBOIFUCF[PFLFSTDFOUSVNWBO
Nationaal Monument Kamp Amersfoort in 2004 zijn veel
GVODUJFTWBOEFTUJDIUJOHWFSFOJHEPOEFSÊÊOEBL
Het gebouw functioneert als ontmoetingsplek, ontvangstruimte, kantoor en expositieruimte. Regelmatig worden lezingen
en herdenkingen gehouden, documentaires bekeken, nieuwe
publicaties gepresenteerd en groepen toegesproken. Al deze
activiteiten vinden plaats in dezelfde grote ruimte van het
bezoekerscentrum.

Het stichtingsbestuur selecteerde jaarlijks een initiatief of
project binnen de provincie Utrecht. Dit jaar werd de prijs
toegekend aan de Stichting Zwerfsteneneiland in Maarn,
maar daarnaast werden nog twee projecten gekozen voor
FFOFFONBMJHFPOEFSTUFVOJOH&ÊOWBOEF[FQSPKFDUFOCFUSPG
Kamp Amersfoort.
Na de toespraak van Jhr. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts
van Blokland (rechts) overhandigde deze de erepenning van
het Stichting Beelaerts van Blokland Fonds aan Harry Ruijs,
directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
Met behulp van de nieuwe selectie historische foto’s kunnen
onze medewerkers nog beter de geschiedenis van Kamp
Amersfoort aan bezoekers overbrengen. U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de gedenkplaats waarbij u zich kunt laten informeren over onze nieuwste aanwinsten.

Het spreekt voor zich dat het multifunctionele karakter
van deze ruimte, naast voordelen, ook beperkingen met zich
meebrengt. De aankleding van de ruimte dient niet alleen sfeerbepalend, maar ook functioneel te zijn. Met vernieuwing van de
foto’s, denken we daar een goede slag geslagen te hebben.
&ÊOWBOEFJOUPUBBM[FTXBOEGPUPTJTFFODPNQJMBUJFWBO
historische luchtfoto’s. Deze foto werd eerder mogelijk
gemaakt door de Rabobank. Het was een eerste aanzet voor
verbetering van onze informatieverstrekking. Een half jaar later
konden daar vijf nieuwe wandfoto’s aan worden toegevoegd.
%FàSNB)ZQTPTVJU4PFTUFSCFSHOBNEFQSPEVDUJFPQ[JDI
en leverde een prachtig eindproduct.
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Boekpresentatie Het ‘foute’ kamp
(Door Gert Stein)
Richard Hoving, historicus en journalist bij AD/AC, presenteerde op 4 november het resultaat van drie jaar
onderzoek. Het betrof zijn onderzoek naar het naoorlogse Kamp Amersfoort dat de periode mei 1945 tot en
met september 1946 beslaat. In deze anderhalf jaar tijd verbleven zo’n 4.000 als ‘fout’ aangemerkte personen
in het interneringskamp dat eerder bekend stond als ‘Kamp Amersfoort’. Een periode die ‘onder de pet is
gehouden’.
was geschreven voor de krant. De reactie
‘weet de redactie wel dat er na de oorlog
ook een kamp heeft gestaan?’ wekte de
interesse van Hoving. De reactie was
afkomstig van een lezer die niet zonder
emotie en zeer onsamenhangend kon
vertellen over het naoorlogse kamp
waarin hij als kind verbleef.
De tweede aanleiding voor de totstandkoming van het boek betrof een reactie
op een bijzondere schenking van een
aquarel en een boekje over het leven van
Wilhelm Herpers. Herpers was een van
de commandanten van het naoorlogse
Kamp Amersfoort. De schenking, afkomstig van de zoon van Wilhelm Herpers,
resulteerde destijds in een artikel in de
krant waarop een andere lezer reageerde.
Hoving ontving per post een brief en een
Uitgever Willem A. Donker overhandigde het eerste exemplaar van ‘Het ‘foute’ kamp’ aan de auteur Richard Hoving. schriftje. De anonieme afzender reageerde
op het artikel en refereerde aan de
zinsnede dat er wel eens een klap werd uitgedeeld. ‘Daar bleef
A8FIFCCFOIJFSWBONJEEBHFFOIFVHFMJKLFHFCFVSUFOJT
het niet bij, er gebeurde wel meer’ was de reactie van de anode presentatie van een boek waar we al een hele tijd naar
nieme afzender.Voor meer informatie werd verwezen naar het
uikijken.’ Zo begon directeur van Nationaal Monument Kamp
schriftje met gedichten en de bijgevoegde aantekeningen over
Amersfoort Harry Ruijs zijn welkom aan de bezoekers die
de naoorlogse periode dat hij of zij gevangen zat.
deze middag bijeen waren gekomen in het bezoekerscentrum
van Kamp Amersfoort.
Na een periode van drie jaar, gekenmerkt door literatuuronderzoek, het bezoeken van archieven en het interviewen
De bijeenkomst in het centrum stond deze middag niet in het
van ooggetuigen, is er nu dit boek. Hoving benadrukt dat het
teken van de geschiedenis van het kamp gedurende de Tweede
boek het resultaat is van een bijzondere interesse en niet meer
Wereldoorlog. Het was de aansluitende periode die belicht
dan dat. ‘Geen rehabilitatie, ik wil niets rechtzetten, ik heb getracht
werd. De periode direct na de bevrijding in mei 1945, waarin
een objectief wetenschappelijk onderzoek te doen en ik hoop dat
IPOEFSEFOBMTAGPVUBBOHFNFSLUF/FEFSMBOEFSTXFSEFOPQHFhet gelukt is.’
pakt en opgesloten in Kamp Amersfoort. Over deze periode,
waarin de behandeling van gevangenen niet veel anders was
Op twee overheersende vragen gaf Hoving tijdens de boekdan in de periode ervoor, is om verklaarbare redenen weinig
QSFTFOUBUJFFFOBOUXPPSE%FFFSTUFWSBBHAXBTIFUFDIU[P
bekend. En precies hierom werd uitgekeken naar het boek
erg in het kamp?’ werd deels beantwoord door een melding
A)FUGPVUFLBNQWBO3JDIBSE)PWJOH
van Rode kruismedewerkster Loes van Overeem aan het
Ministerie in Den Haag. Zij meldde dat het in het naoorlogse
De uitgever van het boek, Willem A. Donker memoreerde
kamp net zo erg was als ten tijde van de Duitsers. In de anderdat hij bij het lezen van het manuscript direct enthousiast was
half jaar dat het kamp bestond stierven minimaal 30 personen
HFSBBLUA)FUCPFLHBBUPWFSFFOQFSJPEFEJFPOEFSEFQFU
aan mishandeling en ontbering. Een tweede vraag waarop de
gehouden is’. Na de introductie overhandigde de uitgever het
auteur kort inging betrof het dagelijks leven in het naoorlogse
eerste exemplaar van het boek aan Richard Hoving, waarbij
kamp. Gedurende de bestaansgeschiedenis van mei 1945 tot en
benadrukt werd dat dit ook echt het eerste exemplaar was dat
met de plotselinge sluiting in september 1946 verbleven ongeveer
uit de bindstraat was genomen.
4.000 personen in het kamp. De maximale bezetting was ongeveer 3.000 personen. Binnen het kamp golden strenge wetten
‘De totstandkoming van het boek kende twee aanleidingen’
en regels. Er was ruimte voor alledaagse zaken en ontspanning,
aldus Richard Hoving. De eerste was een reactie van een lezer
maar er moest gewerkt worden.
op een artikel over Kamp Amersfoort dat door een collega
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De leiding van het kamp berustte achtereenvolgens bij de
commandanten Wil Herpers, Cees van Zwol en later de ervaren gevangenismedewerker Pieter Soons.
Het einde van het kamp kwam vrij plotseling. Het Ministerie
van Defensie had het kamp nodig voor een nieuwe lichting
dienstplichtigen.
Hoving zou het hem toegezonden schriftje graag retourneren
aan de anonieme afzender. Na het uitspreken van deze wens
besloot de auteur de toelichting op de totstandkoming van
het boek met de woorden: ‘Met dit boek - na drie jaar onderzoek - heb ik niet de illusie dat het laatste woord gezegd is over het
naoorlogse kamp.Want de geschiedenis is namelijk een discussie
zonder eind.’
Pieter Soons, de derde commandant van het Bewarings- & Verblijfskamp
gefotografeerd in ‘Kamp Laan 1914’ in 1946.

Na deze afsluitende woorden gaf Hoving het eerste exemplaar
van het boek door aan Harry Ruijs. Beiden zijn het er over
eens dat het belangrijk is dat ook de naoorlogse geschiedenis,
hoe beladen ook, een plek krijgt. Het hoort bij de geschiedenis
van het kamp.
A)FUAGPVUFLBNQJTPOEFSBOEFSFWFSLSJKHCBBSCJK/BUJPOBBM
Monument Kamp Amersfoort. Prijs € 24,50

Embleem gedragen (op linker mouw) door
bewakers van het Bew. & Verblijfskamp.

Het ‘foute’ kamp
De geschiedenis van het Amersfoortse
interneringskamp Laan 1914 (1945 - 1946)
Amersfoort is een dag bevrijd van de Duitse bezetter als op
8 mei 1945 de eerste landverraders en collaborateurs in de
stad worden opgepakt.
Onder luid gejoel van de bevolking worden ze door gewapende leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten van huis gehaald. Als het aantal arrestanten blijft toenemen,
wordt het voormalige Duitse concentratiekamp ten zuiden van de stad ingericht
als interneringskamp. Het kamp, dat in de oorlog een oord van verschrikkingen was,
wordt omgedoopt tot Kamp Laan 1914. In dit interneringskamp zitten van mei 1945
UPUTFQUFNCFSPOHFWFFSWJFSEVJ[FOEAGPVUFA/FEFSMBOEFSTPQHFTMPUFO0OEFS
de gevangenen zijn NSB’ers, Jodenjagers, Oostfrontstrijders, burgemeesters, liefjes
van Duitse soldaten en de beulen van Kamp Amersfoort.
De beginperiode van het kamp is chaotisch. De kampleiding staat voor een bijna onmogelijke taak. De gevangenen moeten het
geregeld ontgelden. Ze worden vernederd en mishandeld door bewakers, die na vijf jaar bezetting vol zijn van wraakgevoelens.
&FOPPHHFUVJHFTQSFFLUEBOPPLWBOA%VJUTFUPFTUBOEFOJOIFU/FEFSMBOETFLBNQ,BNQ-BBOJTFFOWFSHFUFOLBNQ0VE
gevangenen zwegen na hun vrijlating uit schaamte of door onbegrip van hun omgeving over wat ze hadden meegemaakt. De
auteur beschrijft de geschiedenis van Kamp Laan 1914 aan de hand van niet eerder geraadpleegde archieven en getuigenissen van
gevangenen en kamppersoneel: van de chaotische begindagen in mei 1945 tot het vrij plotselinge einde in september 1946. Niet
eerder werd een zo gedetailleerd beeld geschetst van het dagelijks leven in een naoorlogs interneringskamp. De auteur brengt
een vergeten en nagenoeg onbekend deel van de Nederlandse oorlogsgeschiedenis over het voetlicht.
De auteur Richard Hoving (1971) is historicus en werkt als journalist voor AD Amersfoortse Courant.
www.uitgeverijdonker.nl, ISBN 9789061006503, NUR 689. Prijs € 24,50
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‘About the Jeep …
I believe it was ours first …’

Drieëndertig Canadese militairen van het ‘Hastings and
Prince Edward Regiment’ brachten op 15 september
een bezoek aan Kamp Amersfoort. Onder hen bevonden zich twee veteranen die in de Tweede Wereldoorlog
hadden gediend. De groep was op 8 september 2011
gestart met een ‘Northwest Europe Tour’ die hen langs
plekken voerde waar hun collega’s in de Eerste en Tweede Wereldoorlog hun sporen hadden achtergelaten.

(Door Gert Stein)

Ook de 89-jarige Honourary Lieutenant Colonel Bob Wigmore.
Wigmore kwam in 1940, op 17 jarige leeftijd, in het regiment en
diende gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Burgemeester Bolsius riep de heren lachend met een
A… the jeep is ours …’ tot de aandacht.

%FNJMJUBJSFOWBOIFUA)BTUJOHTBOE1SJODF&EXBSE3FHJNFOU 
PPLXFMA)BTUZ1THFOPFNE USBEFOWBOUPUFONFUTFQtember in de voetsporen van hun voorgangers. De reis bracht
IFOWBOIFUJOWBTJFTUSBOEA+VOP#FBDI JO/PSNBOEJÌ WJB#FMHJÌ
OBBS/FEFSMBOE%FNJMJUBJSFO WBSJÌSFOEJOMFFGUJKEWBOUPU
KBBSCF[PDIUFOEFHSBWFOWBOEFA)BTUZ1TPQEF$BOBEFTF
begraafplaatsen in Groesbeek en Holten. Naast een bezoek aan
Paleis Het Loo, dat op 17 april 1945 door militairen van hun regiment was bevrijd, stond een ontmoeting met Prinses Margriet
op het programma.Verder werden de plaatsen Arnhem, Amersfoort, Overveen, Santpoort, IJmuiden en Amsterdam bezocht.
Dezelfde plaatsen die hun voorgangers in 1945 hadden
aangedaan, maar dan onder gevaarlijker omstandigheden.
Speciaal voor het bezoek van de Canadese militairen was een
authentieke jeep uit de collectie van een van de medewerkers
van het Cavaleriemuseum gehaald en voor de ingang van Kamp
Amersfoort geparkeerd. De jeep was voorzien van Canadese
kentekens, waaronder het nummer 56, het regimentsnummer
van het Hastings and Prince Edward Regiment. De jeep trok
nogal wat belangstelling en verschillende militairen klommen
achter het stuur.

Na zijn welkomst- en dankwoord overhandigde de burgemeester, namens de stad Amersfoort, de Everard Meyster-penning
aan de twee veteranen Don Casselman and Bob Wigmore.
De penning is een replica van de medaille die Everard Meyster
JOIBEVJUHFSFJLUUFSIFSJOOFSJOHBBOEFALFJUSFLPQUPDIU
Aansluitend op de opmerking van de burgemeester grapte
Honorary-Colonel Mike Scott voorafgaand aan zijn dankwoord:
’About the jeep ... I believe it was ours first’, waar hij best
wel eens gelijk in zou kunnen hebben.

#SPOXXXUIFSFHJNFOUDB r%PO$BTTFMNBOFO#PC8JHNPSF
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De opmars van het regiment

and Prince Edward Regiment werd op 7 mei, samen met het
Royal Canadian Regiment, bij de Tweede Canadese Infanterie
Brigade gevoegd voor de ontwapening van Duitse militairen
in Noord- en Zuid Holland. Op dinsdag 8 mei vertrokken
EFA)BTUZ1TWJB"NFSTGPPSUOBBS*+NVJEFOPNEFPWFSHBWF
te accepteren van de Duitse commandant aldaar. Het regiment
vond onderdak in Santpoort.

De Eerste Canadese Infanterie Divisie, waartoe het Hastings
and Prince Edward Regiment behoorde, vertrok in december
1939 naar Engeland. Na een intensieve training landde de divisie
PQKVMJPQ4JDJMJÌWPPSIBBSFFSTUFHFWFDIUTBDUJF/B
FFOMBOHFTUSJKEJO*UBMJÌXFSEEFEJWJTJFPQNBBSUOBBS
#FMHJÌPWFSHFCSBDIUPNEBBSOBBMTPOEFSEFFMWBOIFU&FSTUF
Canadese Legerkorps, samen met het Tweede Canadese Legerkorps, ingezet te worden voor de bevrijding van Nederland.
Het Tweede Canadese Legerkorps kreeg de verantwoordelijkheid voor de bevrijding van Noord-Oost Nederland. Het Eerste
Canadese Legerkorps moest oprukken naar het westen van
Nederland.

Op 9 mei 1945 ontwapenden de manschappen van het regiment
de Duitse troepen. De aankomst in IJmuiden was ’tremendous’,
maar liet ook de verschrikkingen van de Duitse bezetting zien.
%FA)BTUZ1TXBSFOHFUVJHFWBOEFPQHSBWJOHFOWBOEFTMBDIU
offers op de Waalsdorpervlakte.

Op 3 april 1945 bereikten de manschappen van de Eerste
Canadese Infanterie Divisie hun verzamelgebied in het Reichswald aan de Duits/Nederlandse grens.Vier dagen later staken
zij bij Emmerik de Rijn over, op weg naar een nieuw verzamelgebied ten zuiden van Zutphen. Op 12 april startte voor de
manschappen van het Hastings and Prince Edward Regiment
(een regiment bestaat uit ongeveer 820 militairen) de opmars
naar het westen van Nederland. Tussen Zutphen en Deventer
TUBLFO[JKNFUCFIVMQWBOBNàCJFWPFSUVJHFO #VGGBMPFT EF*+TTFM
over en groeven zich in bij Hoven.

Op 14 juni begaf het regiment zich naar Soest waar zij tot
1 september verbleven. Hier hielden de manschappen zich
opnieuw bezig met het ontwapenen van Duitse militairen en
het inventariseren van buitgemaakt materiaal. Op 1 september
vertrok de eenheid naar Nijmegen, drie dagen later per trein
naar Oostende en op 5 september werd het regiment ingescheept voor de overtocht naar Engeland. Na een verblijf van
22 dagen in Surrey werd het regiment op 27 september ingescheept voor de terugreis naar Canada. Het Hastings and Prince
Edward Regiment arriveerde in Belleville op 4 oktober 1945.

0QBQSJMUSPLLFOEFA)BTUZ1TEPPSEFTUFMMJOHFOWBOEF
AUI)JHIMBOEFSTJO5XFMMPFOWFSWPMHEFOIVOPQNBSTSJDIUJOH
Teuge. Ten westen van Teuge gingen zij in stelling alvorens op te
trekken in de richting van Apeldoorn. Op 17 april 1945 werd
Paleis Het Loo bevrijd.Via Apeldoorn trok men op richting
Amersfoort. De manschappen van het Hastings and Prince
Edward Regiment namen hun intrek in Nieuw Milligen en
werden op 21 april hartelijk verwelkomd in Elspeet. In deze
omgeving verbleven zij tot zes mei 1945.

7.600 Canadezen sneuvelden bij de bevrijding van Nederland.
Alleen al in april 1945 sneuvelden 1.191 Canadese militairen.
114 sneuvelden er in de laatste vijf dagen van de oorlog. Onder
EF$BOBEFTFTMBDIUPGGFSTCFWPOEFO[JDI[FTUJFOA)BTUZ1T
4BNFONFUFFOA)BTUZ1EJFOBEFCFWSJKEJOHPQKVOJ
werd gedood, liggen zij begraven op de militaire begraafplaats
JO)PMUFO%FFOJHFA)BTUZ1EJFPQEFNJMJUBJSFCFHSBBGQMBBUTJO
Groesbeek ligt begraven stierf op 30 oktober 1945.

Al op 17 april waren de eenheden van het Eerste Canadese
Legerkorps de Grebbelinie dicht genaderd.Van een aanval op
de zwaar verdedigde linie werd echter afgezien. Het besluit om
niet verder naar het westen op te rukken was gevallen naar aanleiding van het dreigement van Seyss-Inquart dat verder oprukken risico’s zou inhouden voor het overleg over de verbetering
van de positie van de hongerende bevolking in het westen van
Nederland. Op deze dag werd ook de Wieringermeer onder
water gezet.

Bronnen/meer informatie:
A#FWSJKEJOHTBUMBT7FMVXFEPPS&WBOEF8FFSE 1"7FMEIFFSFO
G. Crebolder
A"NFSTGPPSUEPPS+-#MPFNIPG
A%F$BOBEF[FOFOEFCFWSJKEJOHWBO/FEFSMBOECSPDIVSFEPPS
EF$BOBEJBO#BUUMFàFMET'PVOEBUJPO
Website: http://www.theregiment.ca/hastypee.html

Honorary-Colonel Mike Scott van het Hastings and Prince Edward Regiment
en burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius.

Op 4 mei circuleerde het bericht dat de Duitsers in Nederland,
Denemarken en Noord-West Duitsland capituleerden. Omdat
voor 7 mei de Grebbelinie niet overschreden zou worden - zo
was de afspraak - duurde het nog tot deze dag voordat de geallieerden zich op grote schaal in het Amersfoortse straatbeeld
lieten zien.
Lieutenant-Colonel G. (George) E.B. Renison, de bevelvoerder
$PNNBOEJOH0GàDFS WBOEFA)BTUZ1TIBEFFSEFS PQNFJ 
de Duitse commandant Knoche in hotel De Witte in Amerfoort
ontmoet. Tijdens dit overleg werden de overgave, de intocht en
ontwapening besproken.Vanwege de ongeregeldheden in de
binnenstad liet Renison zich bij dit bezoek escorteren door
enkele Brencarriers van het regiment.
Op 7 mei 1945 om 09:00 uur accepteerde Renison de overgave.
Dezelfde dag volgde de intocht van de bevrijders. Het Hastings
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Kinderen bezoeken vaders graf op

Russisch Ereveld

(Door Remco Reiding)

Zijn graf hebben Jekaterina en Lidia nooit gezien. De reis naar Nederland is voor
gepensioneerden als zij niet te betalen. Maar misschien krijgen ze toch nog een kans
zijn laatste rustplaats te bezoeken, zeventig jaar nadat hun vader de deur voor het laatst
achter zich dichtsloeg om naar het front te vertrekken.
De Stichting Russisch Ereveld probeert volgend jaar met behulp van sponsoring een
groepsreis te organiseren voor nabestaanden als Jekaterina en Lidia. Op de wachtlijst
van de stichting staan nog altijd vijftien kinderen en broers en zussen van in Leusden
begraven Sovjetsoldaten. Zij willen evenals Jekaterina en Lidia de pelgrimsreis maken
om hun vader of broer alsnog eer te bewijzen.
Het belang van hun verre reis naar het Russisch Ereveld is evident. ,,Zijn ziel heeft nu
rust en de mijne ook’’, zei Zoja Kozyreva afgelopen mei, toen zij voor het eerst in haar
leven het graf van haar vader bezocht. Ze legde bloemen en maakte een lichte buiging
bij de steen die zijn naam draagt: Sovjetsoldaat Ivan Gavrilov. Ook Andrej Kljoetsjnikov
kon zijn tranen niet bedwingen, toen hij de grafsteen van zijn oom zag. Decennialang
had zijn familie gezocht naar informatie, maar het antwoord was telkens hetzelfde:
Sovjetsoldaat Aleksej Serysjev is vermist geraakt.

Zoja Kozyreva bezoekt het graf van haar vader

Jarenlang legden de
dochters van Dmitri
Kolynin bloemen bij een
oorlogsmonument in
de buurt van Novgorod.
Totdat zij hoorden dat hun
vader niet was gesneuveld
in de uitgestrekte bossen van Rusland, maar na
krijgsgevangenschap was
gestorven aan ziekte en in
Leusden was begraven.

Naschrift: Over zijn jarenlange
zoektocht naar nabestaanden schrijft
Remco Reiding een boek, dat
waarschijnlijk in april verschijnt.
Belangstellenden voor het boek of
grafadoptie kunnen zich inschrijven via
de website www.russisch-ereveld.nl.

Om de reis van nabestaanden mogelijk te maken, heeft de Stichting Russisch Ereveld
vorig jaar alle graven ter adoptie uitgegeven. De jaarlijkse bijdrage van 50 euro per graf
wordt onder meer aangewend voor het grafbezoek van nabestaanden. Meer dan 180
van de 865 graven zijn reeds geadopteerd.
Kinderen van de Russische school in Amersfoort legden op 3 mei namens de adoptanten bloemen bij alle geadopteerde graven. De paarse chrysanten kleurden zo het
ereveld tijdens zowel de Nederlandse dodenherdenking als de Russische Overwinningsdag op 9 mei. De stichting hoopt door middel van grafadoptie de nagedachtenis van de
soldaten, die decennialang een anoniem bestaan hebben gekend op het haast vergeten
ereveld, levend te houden.
Nabestaanden van de soldaten zijn pas de laatste jaren geïnformeerd over het lot van
hun vermiste. De Stichting Russisch Ereveld begon afgelopen zomer een slotoffensief
om nog zoveel mogelijk families van in Leusden begraven soldaten te traceren.
Als gevolg daarvan zijn de verwanten van nog eens vijf Sovjetrussische oorlogsslachtoffers gevonden en geïnformeerd. In totaal weten 182 families nu dat hun vader,
broer, grootvader of oom op het Russisch Ereveld begraven ligt.
Zo werd, na jaren tevergeefs zoeken, de dochter van Roman Sikidin getraceerd. Zij
WFSLFFSEFTJOETEFPPSMPHJOPOXFUFOEIFJEPWFSIFUMPUWBOIBBSWBEFSEJFPGàDJFFMBMT
vermist te boek staat. Zijn achternaam was op documenten zo verbasterd dat lang op
een verkeerde naam is gezocht. Na een uitgebreide analyse bleek het om de vader van
Anna Romanovna te gaan. Hij stierf in Bad Lippspringe aan tuberculose, evenals
EFOFWFOFOOJDIUWBO1JEP1JUTDIFMBPFSJ EJFJO(FPSHJÌXFSEFOHFWPOEFO
Met dank aan nieuwe gegevens konden de families van Michail Nadobnych en Semjon
Minajev worden getraceerd. Beide soldaten stierven in het Duitse plaatsje Tilbeck. Aan de
hand van onlangs gevonden documenten kon ook een nicht van Nikolaj Tormozov, die in
Bad Hermannsborn overleed, worden geïnformeerd dat hij in Leusden is terechtgekomen.
Ook deze soldaten werden na de oorlog op het Russisch Ereveld herbegraven.
In april plaatste de stichting bovendien een informatiezuil bij de ingang van het ereveld.
Bezoekers kunnen zo voortaan meer te weten komen over de begraafplaats aan de
Dodeweg en de 865 daar begraven oorlogsslachtoffers. Of Jekaterina en Lidia, de dochters
van Dmitri Kolynin, de zuil en het ereveld volgend jaar krijgen te zien, is vooralsnog onzeker.
Zij staan als zevende op de wachtlijst van vijftien kinderen en broers en zussen van soldaten.
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De Vrede Express
(Door Marlien de Kruijf)
Van 1 november tot 8 januari staat de Vrede Express bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De Vrede
Express is een mobiele tentoonstelling in een kleurrijke bus. De tentoonstelling gaat over vrede, democratie en
burgerschap en is gemaakt voor kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen. De Vrede Express is gratis te bezoeken
bij de gedenkplaats van Kamp Amersfoort.
%FUIFNBTEJFJOEFUFOUPPOTUFMMJOHXPSEFOCFIBOEFME[JKOPOEFSBOEFSFBOEFST[JKO WSJKIFJEFOEFNPDSBUJF EFBGTDIBGàOHWBO
de democratie in de Tweede Wereldoorlog, plagen en pesten, conflicten en macht. Tijdens de tentoonstelling maken de bezoekers
keuzes, voeren opdrachten uit en toetsen hun mening. In tweetallen vullen ze een routekaart in. Thuis of op school kunnen de
EFFMOFNFSTIVOBOUXPPSEFOJOFFOJOUFSOFUQSPHSBNNBWFSXFSLFOFOFFOQFSTPPOMJKLDFSUJàDBBUVJUQSJOUFO)FUDFSUJàDBBUJT
een verhaal of weergave van hun persoonlijke keuzes. Dit geeft weer aanleiding om met elkaar en anderen verder in gesprek te
gaan.
Er kan gewerkt worden op twee niveaus: het eerste niveau is voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het tweede niveau is
vooral voor bezoekers uit het voorgezet onderwijs en voor volwassenen.Voor docenten en andere begeleiders zijn een Vrede
Express handleiding en een brochure beschikbaar om alle ervaringen met de leerlingen te verwerken. De verwachting is dat 1000
kinderen, jongeren en volwassen de tentoonstelling zullen bezoeken.
Tijdens het bezoek zijn gastheren en -vrouwen van Kamp Amersfoort aanwezig om het bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Zowel groepen als individuele bezoekers zijn van harte welkom.
De Vrede Express is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie en de tournee wordt georganiseerd in samenwerking met de
Stichting Vrede van Utrecht. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op www.vredeseducatie.nl.Voor vragen over uw
bezoek kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gedenkplaats (033-4613129 of info@kampamersfoort.nl).
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Impressie van de

oktober-herdenking in Putten
(Door Margo en Leen Bakker)

De jaarlijkse officiële herdenking van de oktober-razzia in Putten vond dit jaar plaats op zaterdag 1 oktober.
In tegenstelling tot een jaar eerder, toen het tijdens de herdenking stortregende, was het nu een bijzonder milde
en fraaie nazomeravond. Ruim een uur voor de plechtigheid gaat het leven in Putten nog normaal zijn gang.
Er heerst rondom de herdenkingsplaats nog een serene rust en de standaarden voor de kransen die straks
gelegd zullen gaan worden staan er bij het monument nog wat verlaten bij.
We nemen plaats op een bank bij de herdenkingsplaats en zien
hoe Putten begint toe te leven naar de plechtigheid. De eerste
vertegenwoordigers van de gemeente arriveren om de laatste
puntjes op de i te zetten. De burgemeester, min of meer nog
incognito, komt langs om ervan verzekerd te zijn dat straks
alles goed zal verlopen. Aan de overzijde van de straat zien
we muzikanten in uniform en koorleden in stemmige kleding
die zich kennelijk naar een verzamelpunt spoeden om daar de
laatste aanwijzingen te ontvangen. Op een bank wat verderop
zit een echtpaar, kennelijk ook veel te vroeg, wat onwennig om
zich heen te kijken. Later zullen we begrijpen waarom.

1944. De fanfare speelt twee psalmen waarna het optreden
WBOIFULPPSXPSEUBGHFTMPUFONFUIFUHF[POHFOA0O[F7BEFS
Vervolgens de kranslegging. Het meest indrukwekende is die van
de enig aanwezige overlevende; de heer Priem. Nog herstellende
van een recente ziekenhuisopname legt hij met twee familieleden een krans namens alle nabestaanden. Afsluitend speelt de
fanfare het Wilhelmus en druppelsgewijs keert iedereen weer
huiswaarts. Een sobere maar daarmee juist indrukwekkende
herdenking is daarmee afgesloten. We worden door een bestuurslid van de ons bekende Stichting Oktober 44 uitgenodigd
PNHF[BNFOMJKLOPHFFOLPQKFLPGàFUFESJOLFOJOA%F"LFS
Daar volgen nog een aantal speeches waaronder die van de
burgemeester van de Belgische gemeente Maenson-Kirzelgem,
waar in augustus 1944 na aan aanslag, op soortgelijke wijze als
in Putten, 100 mannen tussen de 16 en 65 jaar werden weggevoerd met bestemming Neuengamme en waarvan uiteindelijk
slechts 7 personen terugkeerden. De lotsverbondenheid met
Putten is bijzonder.

Als we ons gemeld hebben bij de auto waarin de herdenkingskransen en bloemstukken liggen, krijgen we te horen wat er
van ons als vertegenwoordigers van Kamp Amersfoort verXBDIUXPSEU8F[VMMFOOBIFUA/BUJPOBBM$PNJUÊFONFJ
onze krans leggen. De krans, met de voor Kamp Amersfoort
zo karakteristieke rode rozen, staat dankzij de goede zorgen
van collega Wilma van Kamp Amersfoort al klaar. Onder het
klokkengelui van de Grote Kerk van Putten betreden we de
herdenkingsplaats die inmiddels is volgestroomd met nabestaanden en belangstellenden. Ook buiten de groene heggen
van het monument staat het vol. Gelijktijdig betreden de fanfare
&YDFMTJPSFOIFULPPSWBOEF[BOHWFSFOJHJOHA5PU/VUFO
Genoegen’ de plaats vanaf de andere zijde.Vervolgens stellen,
via het middenpad, de burgemeester met het gemeentebestuur
en de gemeenteraad zich op voor het herdenkingsmonument.

Treffend was nog wel het echtpaar dat, net als wij toch wel erg
vroeg, bij de herdenkingsplaats aanwezig was en dat nu bij ons
aan tafel kwam zitten. De vrouw bleek een oud-inwoonster
van Putten te zijn die meer dan 55 jaar geleden als jong meisje
NFUIBBSPVEFSTOBBS$BOBEBXBTHFÌNJHSFFSE%BBSXBT
ze getrouwd met een Nederlander en nu waren ze samen
voor het eerst weer terug in Nederland. Het bijwonen van de
herdenking in Putten was een van de redenen van hun bezoek
aan Nederland. Ze kende het verhaal van Putten wel van haar
ouders maar ze miste nog veel informatie. In een geanimeerd
gesprek hebben we het een en ander aangevuld. Toen we
na afloop terugkwamen bij het in de duisternis uitgelichte
monument met de kransen, konden we niet nalaten daar
nog een foto van te nemen.

Het is indrukwekkend hoe stil het wordt als precies om zeven
uur de laatste kerkklok verstomt. Het verkeer is stilgelegd en
XFTUBBOEBBSÊÊOPWFSMFWFOEF OBCFTUBBOEFO WFSUFHFOXPPSEJgers van diverse organisaties en de vele belangstellenden.
Ieder met zijn eigen gedachten aan die 1e en 2e oktober in
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Stukje barak

met drie namen

(Door Gert Stein)
In augustus 2011 werd een stuk hout, afkomstig van
een barak voor gevangenen, teruggebracht naar
Amersfoort. Het ging om een stuk van een balk uit
Block III, waarop in 1944 met potlood drie namen
van gevangenen waren geschreven. Het blok hout
van ongeveer 15 x 12 cm was sinds 1960 in het bezit
van de familie van één van deze drie gevangenen.

namen en boodschappen in de barakken waren geschreven.
En geen van die namen of boodschappen is - voor zover
bekend - bewaard gebleven.

In juli 1944 schreven drie Kamp Amersfoort gevangenen, vlak
voordat ze op transport naar Duitsland gingen, hun namen op
een balk in Block III. De drie gevangenen behoorden tot de
groep mannen die, na een razzia in verschillende Groningse
dorpen, op 26 april 1944 in Kamp Amersfoort was binnengebracht. De namen van de drie gevangenen zijn: Klaas Luidens,
Tobias Jan (Tobi) van Dijk en Jan Brondijk. Alledrie afkomstig
uit het dorp Ulrum in het noorden van de provincie
Groningen.

Hoe het ook zij; het aandenken bleef 50 jaar lang in het bezit
van de familie. In augustus 2011 werd het teruggebracht naar
Kamp Amersfoort waar het als herinnering aan Klaas en de
BOEFSFA(SPOJOHFSHJK[FMBBSTUFCF[JDIUJHFOJTJOEFWJUSJOFJO
het bezoekersgebouw.

8FMMJDIUEBUJOÊÊOWBOEFNFEFXFSLFSTWBOIFUBBOOFmersbedrijf S.Verwelius een bekende was van Klaas of van de
familie; of tenminste op de hoogte was van Klaas’ lot.

.BBSOJFUBMMFFOIFUATUVLKF#MPDL***JOPO[FWJUSJOFIFSJOOFSU
aan de razzia in de Groningse dorpen. Sinds kort is de website
www.groningergijzelaars.nl online. De website is een initiatief
van Henk Brondijk uit Ulrum en sluit aan bij de digitale monumenten voor de Merwedegijzelaars (www.merwedegijzelaars.nl
door Anja van der Starre) en de slachtoffers van de razzia in
#FWFSXJKL7FMTFO/PPSE XXXSB[[JBCFWFSXJKLOMEPPS$PS
Bart). De drie websites werden gemaakt door Bert Hekman.

Dinsdag 25 april 1944 waren de Groningse dorpen Bedum,
Winsum, Middelstum en Zuidwolde het toneel van razzia’s.
De jacht op mannen was een vergeldingsactie voor de aanslag
op onderluitenant Jannes Luitje Keijer van de Staatspolitie drie
dagen eerder. In Bedum werden 46 jongemannen in de leeftijd
van 18 tot 26 jaar opgepakt. In Zuidwolde zeventien.Vier
mannen werden er ter plekke gefusilleerd. Klaas, Jan, Tobi en
Jaap Homan werden tijdens de razzia uit de Marnebus gehaald.
Jaap werd de volgende ochtend weer vrijgelaten. In
totaal werden 150 mannen opgepakt en verzameld
bij het politiebureau in Groningen. Een dag later
werden zij naar Kamp Amersfoort overgebracht.

Met dank aan Henk Brondijk
Bronnen/meer informatie:
Aanslag en Represaille, door Harm. R. Reinders

Ruim twee maanden verbleven zij in Kamp
Amersfoort. Toen volgde transport naar Duitsland.
Op 7 juli 1944, ’s morgens om 02:30 uur, werden
de gevangenen afgemarcheerd naar het station
in Amersfoort. Tobi en Jan overleefden de ontberingen van verschillende Duitse (werk)kampen.
Klaas Luidens overleed op 24-jarige leeftijd op
23 januari 1945 in Zöschen.
Vijftien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd, om nog onbekende reden, door medewerkers van aannemersbedrijf S.Verwelius, het deel
uit barak III gezaagd waarop de namen van de drie
mannen uit Ulrum staan (dat was ruim acht jaar
WPPSEFEFàOJUJFWFTMPPQWBOEFCBSBLLFOWBO,BNQ
Amersfoort). Het blok hout werd vervolgens overgedragen aan de familie Luidens. Wat de beweegSFEFOWBOEF[FASFEEJOHTBDUJFXBT JTOJFUEVJEFMJKL
Acht jaar later zou men minder zorgvuldig omspringen met door gevangenen achtergelaten namen en
boodschappen. De sloper die toen belast was met
de afbraak van het kamp verklaarde in de documenUBJSFA(FTDIJFEFOJTWBOFFO1MFLEBUFSIPOEFSEFO
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Herdenking bij Bergzicht
(Door Gert Stein)

Op zondagmorgen 16 oktober 2011 vond een herdenking plaats op een open plek in een
bos net ten zuiden van de Leusderheide. Op de plek staat een eenvoudig monument. Dagjesmensen die toevallig de plek passeren, treffen naast een smal bospaadje, een zwerfkei en twee
kleine gedenkplaten. Eén gedenkplaat onthult dat hier, op 16 oktober 1942, twaalf gevangenen
uit Kamp Amersfoort en drie gijzelaars uit Haaren en Sint-Michielsgestel werden gefusilleerd.
Eronder staan de namen van vijftien slachtoffers. Op de andere gedenkplaat staan twee
coupletten van het Wilhelmus. Een beschrijving van de achtergrond van deze gebeurtenis
ontbreekt.
Het is een klein gezelschap dat op zondagochtend bij Restaurant Bergzicht bijeenkomt voor de herdenking. Zeker in
vergelijking met de hoeveelheid dagjesmensen die eveneens
het restaurant als verzamelplek hebben gekozen. Het is tegen
11:00 uur als een keurige heer opstaat, even zoekend in het
rond kijkt en vervolgens het woord richt tot de aanwezigen.
Het ligt in zijn bedoeling de bezoekers aan te spreken die
speciaal voor de herdenking gekomen zijn. Dat zijn er een stuk
of vijfentwintig maar op het moment dat hij begint te spreken
MVJTUFSFOFSWFFMNFFS/BEF[JOAIJFSXFSEFOPQPLUPCFS
1942 vijftien personen vermoord’ heeft hij alle aandacht.

EFIFSEFOLJOH.PUPSSJKEFST àFUTFST SVJUFSTFOXBOEFMBBST
komen hier om van het zonnetje, het bos en de prachtige
herfstkleuren te genieten. Zij zijn zich niet bewust van het
drama dat zich 69 jaar geleden en iets verderop heeft
afgespeeld.
Een poging om meer informatie te vinden over de aangrijpende gebeurtenis in oktober 1942 resulteerde in dit artikel,
waarin werd teruggegrepen naar publicaties van verschillende
auteurs. De historici Saskia Jansens, Geraldien von Frijtag
Drabbe Künzel en J.C.H. Blom schreven (onder andere)
PWFSEF[FFYFDVUJFJOIFUCPFLA&FOSVXFIBOEJOIFUXBUFS
Het boek is het resultaat van wetenschappelijk en historisch
onderzoek. De twee andere voor dit artikel gebruikte boeken zijn van volstrekt andere orde. Zij bevatten persoonlijke
FSWBSJOHFO)FUHBBUPNEFQVCMJDBUJFTA5VTTFOQSJLLFMESBBE
FONJUSBJMMFVSTFOA.FOTJOIBBUVOJGPSN)FUFFSTUFCPFL
bevat de memoires van kapelaan Stoelinga, die zes maanden als
gevangene in Kamp Amersfoort verbleef. Het tweede boek van
EFQVCMJDJTU3JL7BMLFOCVSHCFWBUIFUSFMBBTWBOEF AHPFEF 
kampbewaker Willy Engbrocks.

Na het welkomstwoord van de heer Van der Dussen, voorzitUFSWBOEF4UJDIUJOH(JK[FMBBST#FFLWMJFU)BBSFO CFHFFGU
het gezelschap zich naar buiten om net als voorgaande jaren
de executieplek met het monument te bezoeken. Onder de
aanwezigen bevinden zich de wethouder van Woudenberg, de
heer D.P. (Pieter) de Kruif, nabestaanden en afgevaardigden van
EFTUJDIUJOHFO(JK[FMBBST#FFLWMJFU)BBSFOFO/BUJPOBBM
Monument Kamp Amersfoort. Op de parkeerplaats hebben
zich inmiddels meer mensen verzameld. Zij komen niet voor
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De benadering van de historici is uiteraard de meest
objectieve en ongetwijfeld ook meest juiste weergave van
de gebeurtenissen in oktober 1942. Dat maakt echter de
verhalen van de gevangen kapelaan en de kampbewaker niet
minder interessant en aangrijpend.

Daarnaast werden bij deze tweede executie slachtoffers
geselecteerd om een politieke doelgroep te treffen en niet
om - zoals bij de eerste executie - het gehele Nederlandse
volk te treffen.
4BNFONFUA440CFSTUVSNCBOOGÛISFS NBKPPS 'SJFESJDI
,OPMMFTFMFDUFFSEFA#FGFIMTIBCFSEFS4JDIFSIFJUTQPMJ[FJVOE
des SD’ Wilhelm Harster 15 personen die in linkse kringen
bekendheid genoten. Twaalf van hen verbleven in Kamp
Amersfoort en drie in de Brabantse seminaries waar de
gijzelaars werden vastgehouden. De lijst met vijftien personen
werd aan Rauter en vervolgens aan Seyss-Inquart voorgelegd.
De praktische zaken werden geregeld door de chef van (SD
afdeling) IIIB, Helmut Pröbsting. Hij verhoorde de vijftien
veroordeelden persoonlijk in Kamp Amersfoort.

Uit ‘Een ruwe hand in het water’
Op vrijdagochtend 7 augustus 1942 werd een aanslag op een
Duitse Wehrmachttrein op het nippertje verijdeld. De Wehrmachtbefehlshaber Christiansen drong aan op het neerschieten van een aantal gijzelaars als vergelding voor de aanslag.
De vergeldingsmaatregel voor deze aanslag werd via een
ultimatum aan de bevolking landelijk aangekondigd. Wanneer
de daders niet binnen een week opgespoord zouden zijn, dan
[PVEFOWJKGHJK[FMBBSTHFÌYFDVUFFSEXPSEFO

Op 16 oktober ’s ochtends vroeg werden eerst zes veroordeelden per vrachtauto naar Woudenberg gebracht en door
een dertigtal leden van de Ordnungspolizei gefusilleerd.
Kort daarna arriveerde een tweede vrachtauto met de overige
9 veroordeelden die in bijzijn van Harster en Pröbsting op
dezelfde plek werden gefusilleerd. Nog diezelfde dag werd de
executie bekendgemaakt.

En gijzelaars waren er genoeg. Op initiatief van het Oberkommando der Wehrmacht (het opperbevel van de Duitse
strijdkrachten) dat in Nederland werd vertegenwoordigd door
Friedrich Christian Christiansen, waren kort ervoor enkele
honderden Nederlanders gegijzeld in de seminaries in
St. Michielsgestel en Haaren. Deze preventief gegijzelden
stonden met hun leven borg voor rust en orde.
0QWSJKEBHBVHVTUVTWJFMIFUEFàOJUJFWFCFTMVJUUPUGVTJMMFSJOH
van vijf personen. De vijf gijzelaars werden op 15 augustus om
ESJFVVSTPDIUFOETQFSWSBDIUBVUPOBBSMBOEHPFEA%F3PWFSU
in de gemeente Goirle gebracht en daar om zes uur
TNPSHFOTHFÌYFDVUFFSE#FIBMWFCJKEFGBNJMJFFOWSJFOEFO
van de gijzelaars heerste de verontwaardiging ook onder het
overgrote deel van de Nederlandse bevolking.

Bron: Een ruwe hand in het water. De gijzelaarskampen
Sint-Michielsgestel en Haaren door Saskia Jansens,
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, J.C.H. Blom 1993

Twee maanden later, op 16 oktober 1942 werd voor de tweede
keer een aantal gijzelaars als vergelding doodgeschoten. Deze
tweede executie van gijzelaars was op vrijwel alle aspecten
anders dan de eerste executie.
Aanleiding voor de tweede executie in oktober 1942 was een
serie sabotageacties, gericht tegen Duitse of Duitsgezinde
instellingen, in het oosten van Nederland. Na deze sabotageBDUJFTSJFQ4FZTT*ORVBSU JO[JKOGVODUJFWBOA3FJDITLPNNJTTBS
für die besetzten Niederländischen Gebiete’, zijn hoogste
GVODUJPOBSJTTFOCJKFFO%FBDUJFTIBEEFOHFFOTQFDJàFLNJMJUBJS
doel, zodat Wehrmachtbefehlshaber Christiansen niet dezelfde
belangrijke stem in de uitvoering van de vergelding had als in
BVHVTUVT/V[FUUF3BVUFSEFUPPO%FA(FOFSBMLPNNJTTBSGÛS
EBT4JDIFSIFJUTXFTFOFOUFWFOTA)ÕIFSFS44VOE1PMJ[FJGÛISFS
Hanns Albin Rauter meldde dat de Sicherheitsdienst aanwijzingen had dat de daders van de sabotageacties gezocht moesten
worden in communistische kringen. Tijdens de bijeenkomst
werd besloten om 15 communistische dan wel socialistische
politieke gevangenen, afkomstig uit het oosten van het land,
te fusilleren.

Uit de hoek van een gevangene; ‘Kapelaan
Stoelinga,Tussen prikkeldraad en mitrailleurs’

*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFFFSTUFFYFDVUJFXBTFSOJFUÊÊOEVJEFlijke oorzaak welke ten grondslag lag aan de vergeldingsactie.
Er was geen bekendmaking in de pers, er was geen ultimatum
aan de bevolking gesteld en geen beloning uitgeloofd voor
inlichtingen over de daders. Aan de voorbereidingen voor de
tweede executie werd nauwelijks ruchtbaarheid gegeven.

Stoelinga constateerde dat hij gewend begon te raken aan het
zien van ranselpartijen die vooral de joodse gevangenenpopulatie trof. ‘Wanneer na zijn bevrijding een treinpassagier met een
belangstellende glimlach naar zijn kampervaringen vraagt, acht hij
het een wreedheid ‘iets van de ongelooflijke tonelen te verhalen uit
het PDA’, en zwijgt.’
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In 1942 werd Kapelaan Stoelinga wegens verzet tegen de NSBinvloed in het lokale onderwijs gearresteerd.Via de gevangenis
in Scheveningen belandde hij in april 1942 onder nummer 331
in Kamp Amersfoort. Stoelinga voelde zijn lot als iets waartoe
hij door God geroepen werd. Hij achtte het nationaal-socialisme
onverenigbaar met het katholieke geloof.

In Kamp Amersfoort bereikte hem half oktober het bericht
dat een SS-bewaker speciaal naar hem had gevraagd. Hieruit
trok hij de twijfelachtige conclusie dat hij mogelijk zou worden
vrijgelaten. In zijn memoires die in 1947 werden gepubliceerd
beschrijft hij de avond van 15 oktober 1942 in Kamp Amersfoort als volgt:

Zouden ze al klaar zijn? Neen, want ze liepen nog langzaam, ze
zochten nog. Er moesten er nog komen! Mijn krib was op drie na
de laatste! En nog vijf kribben waren ze van mij af!
Ik was op de rand van mijn bezinning. Ik, die dacht, dat ik vrij was!
De lamp zocht naar nummers. Danste steeds nader. Nog één krib.
Niets! Hielden ze hun gang in? Neen! Als versteend zag ik de ronde
lichtplek over mijn krib glijden. Ik dacht niets meer...Toen waren
ze voorbij..! Ik bleef leven. Ik hoefde niet dood. De spanning viel
van mij af, alle kracht vloeide uit mij. Langzaam liet ik mij uitgeput
op mijn strozak neer. Als door een nevel hoorde ik nog eenmaal:
‘Ankleiden!’ De laatste man op de laatste krib! Toen was alles over.

‘Die avond wilde de slaap niet over mij komen’... ‘Plotseling werd ik
opgeschrikt door zware bonkende voetstappen op de Korridor.
Alles was donker. Had ik geslapen? Hoe laat was het? Ik merkte,
dat Karel ook wakker was. Gerrit ook. De hele Stube was wakker!
Wat was er aan de hand? Ging er een transport naar Duitsland?
Neen, dat kon niet, er was gisteren geen transport uitgeroepen.
Ook niet een van de vorige dagen. Maar als het dat niet was, dan
kon het maar één ding zijn.Toen dat helder voor mijn geest kwam,
stond het bloed stil in mijn aderen. Een verschrikkelijke gedachte
kwam in mijn geest op! Het was nòg enige malen precies zo
gebeurd. Zonder dat er van tevoren iets gebeurd of gezegd was.
Dan moesten er plotseling mensen dood!’

Op 16 oktober werd kapelaan Stoelinga vrijgelaten.
Bron: Kapelaan Stoelinga Tussen prikkeldraad en mitrailleurs
1947 N.V. Roman-, Boek- en Kunsthandel H. Nelissen Amsterdam.

Uit de hoek van de (‘goede’) SS-kampbewaker; ‘de moeilijkste nacht uit mijn leven’
Auteur Rik Valkenburg publiceerde in 1974 een portret van
Willy Engbrocks, ex-bewaker van Kamp Amersfoort. In het
boek verwoordt Rik Valkenburg zijn interview met Willy
Engbrocks. Na een korte inleiding richt het verhaal zich op
de moeilijkste nacht in Engbrocks leven. Aanleiding voor deze
ANPFJMJKLTUFOBDIUXBTIFUQMFHFOWBOTBCPUBHFJOEFCVVSUWBO
Deventer. Er werden o.a. overal korenmijten, waar het graan
nog in zat, in brand gestoken en dat belemmerde de voedselvoorziening. Men liet de Nederlandse politie aldaar weten dat,
indien men niet binnen twee weken de daders opgespoord
had, er 12 gijzelaars uit kamp Amersfoort in hun plaats zouden
worden doodgeschoten. Na enige dagen werden 12 gijzelaars
uit het kamp gehaald om te worden gefusilleerd. Het totaal
aantal werd 15, want er kwamen er 2 bij uit Haaren en een uit
Sint-Michielsgestel. Als Karteifuhrer ontdekte Engbrocks dat
er ook een vader van 5 kinderen bij was. Dit greep hem sterk
aan. Dit kon niet. Dit mocht niet!

Ik richtte me op en boog me naar Karels krib in het donker:
‘Karel, wat is dat? Heb je het gehoord?’ Ik hoorde zijn stem trillen,
toen hij antwoordde: ‘Ja! Duitsers!’ Het omdraaien van sleutels was
te horen en ze waren op onze kamer. Een Duitser, dien ik niet kon
thuisbrengen, Jan Hurkmans, de Lagerältester en onze Blockältester.
Ik wist zeker, dat er nu niemand van de ruim tweehonderd mensen
op deze stube was, die niet klaar wakker was en die niet met starre
ogen en doodsangst in het hart naar die kleine groep bij de ingang
keek. Mijn hart sloeg met mokerslagen. In mij, zoals in ieder naast
mij, onder mij, tegenover mij, gonsde slechts die ene gedachte:
Zou ik er ook bij zijn?? Zou ik er ook bij zijn??
Ik wist wat er gebeurd moest zijn. De telefoon was gegaan in
het Duitse Lager. Er was daar en daar een Duitser vermoord of
sabotage gepleegd. Haal 10 of 20 man, die uit die plaats komen en
fusilleer ze als represaille! Een zaklantaarn werd aan geknipt en de
lugubere groep zette zich in beweging.
Zij begonnen aan de overkant, dus wij zouden het laatst aan de
beurt komen. In het maanlicht, dat door de tuimelramen scheen,
kon ik de bovenste kribben overzien. De Lagerältester fluisterde de
nummers en de Duitser zocht ze met zijn lamp op. De lamp ging
van krib naar krib, van onder naar boven. Eensklaps hield hij stil:
‘Ankleiden!’ De lamp danste verder. Het was doodstil, de stilte van
de dood.Weer hield hij stil, een eind verder: ‘Ankleiden!’

Engbrocks rende naar Berg en informeerde bij hem of men er
wel van op de hoogte was dat er een vader van 5 kinderen bij
was.Van Berg viel geen begrip te verwachten dus informeerde
Engbrocks bij Stöver, die als Schutzhaftlagerführer een hogere
rang bezat dan Berg. Stöver gaf aan Engbrocks toestemming
om naar Den Haag te bellen met de vraag of er een vergissing
in het spel was. In Den Haag beloofden ze navraag te doen in
Berlijn, want de namen waren vanuit Berlijn doorgegeven. Die
avond toen Engbrocks in afwachting was van een bericht uit
Den Haag, kwam het verlossende telefoontje bij Berg binnen.
Direct na het telefoongesprek stormde Berg bij Engbrocks
binnen, sloeg woedend met zijn vuist op tafel en wond zich
vreselijk op. ‘De vader van 5 kinderen mag blijven, maar we
moeten voor hem een ander nemen... en jij zoekt die ander uit’.
Berg nam een aantal kaarten uit de Kartei van a-sociale
gevangenen, legde de kaarten zo op tafel dat de namen niet
te zien waren er greep er toen een uit...
A5KB EJFXFSEIFU;PNBBSFFONBOVJUIFULBNQ)JKXFSE
direkt opgehaald. De vader van die 5 kinderen, een schoenmaker, moest ik weghalen en ergens opsluiten. Ik mocht hem niet
voor de volgende morgen in het kamp terugbrengen.’

Ik keek de groep na. Straks zouden ze hier langs komen.
Ik voelde, dat mijn voorhoofd nat was van het zweet. Ik geloof, dat
ik bad. Op de bovenste kribben zag ik ze zitten. Sommigen op één
arm steunend, radeloos kijkend naar de naderende groep. Anderen
lagen met gesloten ogen onder hun deken, durfden in hun doodsangst niet op te zien.
Twee kribben verder lag er één met gebalde vuisten en het hoofd in
zijn strozak zacht te huilen. Achter in de Stube klonk het weer:
‘Ankleiden!’Toen keerden ze om en begonnen de terugtocht langs
onze zijde. Het was ondragelijk. Het was ontzettend. In mijn doodsangst zat ik rechtop in mijn krib en keek maar. Ze stonden nog
steeds niet stil. Ze waren reeds over de helft van de Stube en nog
steeds niemand aan deze zijde.
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’s Avonds om 11 uur werden de 12 gijzelaars bij elkaar
gebracht, terwijl er ook twee heren uit Amersfoort bij gehaald
werden. Het duurde nog tot na twaalven, vanwege die 3 uit
Haaren en Sint-Michielsgestel.
A5PFOEFUFSEPPEWFSPPSEFFMEFOWBOIVOMPUPQEFIPPHUF
waren gesteld, werden ze afgevoerd naar een afgesloten
ruimte van de kantine. Daar moesten ze de laatste nacht van
hun leven doorbrengen, die zou duren tot de volgende morgen
IBMGBDIU.BBSXBUEFFE#FSHOV w
Berg wist van Heinrich, de Lagerführer, gedaan te krijgen dat
Engbrocks er mee werd belast de hele nacht bij de ter dood
WFSPPSEFFMEFOUFCMJKWFOA0NIFONPSFMFCJKTUBOEUFWFSMFOFO
A)FUXFSEEFPOU[FUUFOETUFOBDIUWBONJKOMFWFO4UFFETXFFS
beleef ik deze nacht in mijn dromen en dit zal wel zo blijven
tot ik voorgoed mijn ogen sluit. Hoewel ik gedoemd ben mijn
leven lang onder de druk van deze nacht te lijden, was het
voor de 15 gijzelaars inderdaad een steun dat ik bij hen was en
ze hebben mij op een ontroerende wijze bedankt.’

Ze stonden namelijk allen op en zongen het Wilhelmus.’
%FOBDIUXBTUFOFJOEF)VOMFWFOPPLw
De brieven die Engbrocks de mannen heeft laten schrijven,
nam Berg hem af. Of ze later toch nog zijn doorgestuurd naar
de diverse familieleden, is hem tot vandaag onbekend gebleven.
Tenslotte heeft Engbrocks over deze zaak nog een afschuXFMJKLFNFEFEFMJOHUFEPFOAwPOHFWFFSUXFFXFLFOOBIFU
fusilleren van de 15 gijzelaars kwamen enkele Nederlandse
politiemannen de ware daders van de sabotage rond Deventer
in het kamp brengen. Wij stonden sprakeloos... Reeds dezelfde avond werden ze opgehaald en naar Utrecht gebracht
XBBS[JK BMTJLHPFEHFPSJÌOUFFSECFO EFWPMHFOEFNPSHFOBM
terechtgesteld werden. Nog maanden daarna sprak Stover er
zijn verwondering over uit hoe het toch mogelijk was, dat na
het ter dood brengen van de gijzelaars, de Nederlandse politie
toch nog deze mannen kwam brengen.’
Bron: Een mens in haatuniform, portret van Willy Engbrocks,
ex-bewaker van Kamp Amersfoort 1974 Uitgeverij T. Wever
B.V. Franeker.

Het lukte Engbrocks om voor geestelijke bijstand pater Meyer
uit Nijmegen en een dominee (beiden gedetineerd in het
kamp) enkele ogenblikken bij de veroordeelden toe te laten.
A*LCMFFGNFUIFOQSBUFOFOUFHFOVVSJOEFNPSHFOXBSFO[F
rustig geworden.Voor het eerst deden ze nu iets gezamenlijk.

Eén van de vele vragen
Nog steeds ontvangen onze medewerkers vragen over het verblijf van gevangenen in Kamp Amersfoort.
De hoeveelheid vragen varieert van vijf tot zo’n tien vragen per week. Hoe belangrijk de beantwoording van vragen kan zijn, hoe
kort en bondig ook, wordt geïllustreerd door de onderstaande mailwisseling.
Verzonden: zondag 16 oktober 2011 22:52
Aan: info@kampamersfoort.nl
Onderwerp: navraag kamp bewoner

Datum: 23 oktober 2011 19:28
Onderwerp: Re: FW: navraag kamp bewoner
Aan: Ardon Toonstra ardon@kampamersfoort.nl

Mijne dames/heren,
Een tijdje geleden hebben wij navraag gedaan over de verblijfsdatum van mijn vader, de Heer H.A. de Vries, Roepnaam
Herman, wonende destijds op de Koeneweg 120 te Amerongen. Geboren 26 oktober 1916.
De vraag was: Hoe lang en wanneer is mijn vader in het Kamp
geweest?
Graag zou ik van U bericht ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. Bakker-de Vries
--Geachte Mevrouw Bakker,
Uw vader verbleef in Kamp Amersfoort van 13 oktober 1944
t/m 23 november 1944. De Duitsers gaven uw vader kampnummer 8657.
Met vriendelijke groet,
Ardon J.R. Toonstra
Werkgroep Documentatie
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Geachte Heer Toonstra,
Heel hartelijk dank voor het antwoord. Ik had altijd vermoed
dat hij veel langer in het kamp heeft gezeten, gezien zijn vreselijke trauma. Maar in 1 maand tijd kan er natuurlijk heel veel
gebeuren.
Ook bewijst het dat ik een kind van deze vader ben. Ik ben nl.
in mei 1945 geboren en vroeg mij wel vaak af of dit mijn echte
WBEFSXBTPNEBUIJKA[PMBOHJOIFU,BNQIFFGUHF[FUFO
Raadsel opgelost dus, dankzij U.
Nogmaals hartelijk dank,
Mevr. Bakker- de Vries

Namen in deze mailwisseling zijn gewijzigd i.v.m. privacy
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Documentatiecentrum
(Door Margo Bakker)
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het inrichten van een heus documentatiecentrum.
Meer dan 800 boeken zijn op onderwerp, schrijver en titel geordend.

Belangrijke hulp bij de totstandkoming van het documentatiecentrum werd verkregen van medewerkers van Nationaal
Monument Kamp Amersfoort (NMKA). Casper Kroes en Arend Slotboom hebben meegeholpen bij de inrichting
van het documentatiecentrum en Karel Kreuning heeft een groot deel van zijn collectie in bruikleen ter beschikking
gesteld.
De boeken in het documentatiecentrum staan per rubriek genummerd. Zo gaan de boeken onder nummer 1 hoofd[BLFMJKLPWFSIFU1%"[PBMTIFUCPFLA,BNQ"NFSTGPPSUWBO(FSBMEJFOWPO'SJKUBH%SBCCF,ÛO[FMEFCPFLFOPOEFS
nummer 2 gaan over kampen en gevangenissen in hun algemeenheid gedurende de Tweede Wereldoorlog; onder
nummer 3 betreft het boeken over de Jodenvervolging enz. In totaal zijn er 26 rubrieken die allemaal op de een of
andere wijze een raakvlak hebben met datgene wat zich gedurende de oorlog in het PDA heeft afgespeeld. Soms was
het best lastig om de juiste selectie te maken. Er zijn zoveel boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven dat we
daar onvoldoende ruimte voor hebben. Dan zouden we ons doel voorbij schieten. Trouwens, we zouden vermoedelijk
CJOOFOEFIFMFA#PTLBNQOJFUWPMEPFOEFSVJNUFWJOEFO
*ONJEEFMTXPSEUHFXFSLUBBOIFUPSEFOFOWBOEFDPMMFDUJFTA1JUFOAWBOEFS4UFFO%FADPMMFDUJF1JUJTFFOPNWBOHSJKL
kaartsysteem, opgesteld aan de hand van open bronnen (krantenberichten e.d.) waarin minutieus, op datum, alle
belangrijke gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn genoteerd. Daaraan gekoppeld is een op
OBBNHFTUFMESFHJTUFSWBOBMMFEPPSEF%VJUTFSTPNHFCSBDIUF/FEFSMBOEFST%FADPMMFDUJFWBOEFS4UFFOCFUSFGU
kranten(knipsels) vlugschriften, brochures e.d. uit de Tweede Wereldoorlog die allemaal nagelezen, geordend en beoordeeld worden op hun relatie met Kamp Amersfoort. Als dit achter de rug is komen de video’s en DVD’s aan de beurt.
Uiteraard komen er ook nog steeds nieuwe aanwinsten binnen die beoordeeld moeten worden op hun geschiktheid
voor ons documentatiecentrum en vervolgens al dan niet een plaatsje moeten krijgen. Al met al nog voldoende werk.
Het documentatiecentrum is natuurlijk geen reguliere bibliotheek. Het is er vooral om de medewerkers en vrijwilligers
van het NMKA te kunnen voorzien van achtergrondinformatie. Dus het is de bedoeling dat de boeken en andere zaken
zoveel mogelijk ter inzage in het documentatiecentrum blijven. Uitlenen gebeurt uitsluitend aan medewerkers en vrijwilligers van het NMKA ten behoeve van gidsenopleidingen, het uitwerken van artikelen en het doen van onderzoek.
Van het uitlenen wordt een lijst bijgehouden zodat we ook weten wie een boek in zijn bezit heeft. Uiteraard is het de
bedoeling dat het betreffende boek, zodra dat mogelijk is, weer teruggebracht wordt, zodat het documentatiecentrum
compleet blijft.
Wil je als vrijwilliger eens komen kijken of meer willen weten over ons documentatiecentrum dan ben je welkom
op de donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan zijn we vrijwel steeds aanwezig, bezig met het verder ordenen.
Meer informatie: margo@kampamersfoort.nl
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5 november

Natzweiler herdenking

(Door Gert Stein)

Op 5 november bracht een delegatie van de Stichting Vriendenkring
van oud-Natzweilers een bezoek aan Kamp Amersfoort.
Het bezoek aan Kamp Amersfoort maakte deel uit van een omvangrijker programma van de vriendenkring. Jaarlijks in november
komen zij bijeen en jaarlijks wordt bij De Stenen Man een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In de Tweede Wereldoorlog
XBSFO,BNQ"NFSTGPPSUFO/BU[XFJMFSNFUFMLBBSWFSCPOEFOEPPSEFUSBOTQPSUFOWBOA//HFWBOHFOFOA//TUBBUWPPS
A/BDIUVOE/FCFMFFOUFSNEJFXBTBGHFMFJEWBOIFUA/BDIUVOE/FCFM&SMBPGA,FJUFM&SMB FFOPSEFSEJFPQEFDFNCFS
1941, op bevel van Adolf Hitler, door Keitel, de chef van het OKW (Oberkommando der Wehrmacht) werd uitgevaardigd.
Gevangenen die in staat van beschuldiging werden gesteld - en waarbij (nog) geen doodvonnis door een Militärgericht was
uitgesproken - werden heimelijk (bij nacht en nevel) naar een concentratiekamp in Duitsland gevoerd. Het zonder een spoor
verdwijnen was minstens zo intimiderend voor de achterblijvers als de doodstraf, zo werd gedacht. In Duitsland beslisten
A4POEFSHFSJDIUFPWFSEFTUSBGGFOWPPSEF[PHFOBBNEF//)ÅGUMJOHF%JULPOXFEFSPNPGBMTOPHEFEPPETUSBGCFUFLFOFO
Bij een tijdstraf werden de gevangenen naar een
concentratiekamp gevoerd. Meestal naar Natzweiler
of Groß Rosen. Over het lot van de gevangene werd
geen informatie verstrekt. NN-gevangenen mochten
niet corresponderen of op andere wijze in contact
staan met de buitenwereld.
Ongeveer 7.000 gevangenen uit Europa - waaronder
enkele honderden Nederlanders - werden naar deze
kampen gevoerd. Meer informatie over Natzweiler
en de vriendenkring vindt u op de vernieuwde website
van de de Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers:
www.natzweiler.nl

Herdenking van de St.Vriendenkring van oud-Natzweilers bij De Stenen Man (Foto: Jaap Vos)

Plekken van verzet en pijn
(Door Diete Oudesluijs)
Veel mensen weten niet, wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, en
waar. Het boek ’Plekken van verzet en pijn’ wil die plekken en de
bijbehorende geschiedenis - en de omgang met de herinneringen en het
herdenken na de oorlog tot op de dag van vandaag - nog eens uitvoerig
in kaart brengen.
Het gaat daarbij voornamelijk om plekken in heel Nederland waar mensen gevangen
hebben gezeten of zijn gedood, en plekken waar daaraan herinnerd wordt. De kampen en gevangenissen staan daarbij in het middelpunt. Daaraan vooraf gaat een korte
inleiding over de oorlogsjaren en de infrastructuur die de bezetter voor het grootste
gedeelte overnam en aanpaste. Er is informatie opgenomen over het systeem van de
kampen algemeen. Maar ook de plekken waar bijvoorbeeld mensen uit hun huizen
zijn gehaald, zijn plekken waar pijn is geleden.
De titel Plekken van verzet en pijn is een citaat uit een lied over Rinus van Galen,
die in Duitsland in verschillende kampen heeft gezeten. Het tweede deel zal met name over die plekken in Duitsland gaan.
De pijn was in vele gevallen gevolg van verzet - en tot die pijn behoort zeker ook het verdriet van familie en nabestaanden,
voor wie het herinneren deel van hun leven is geweest, en ten dele nog is. Die pijn kunnen de meesten van ons niet
navoelen - maar we kunnen blijven herdenken wat er destijds is gebeurd.
Prijs: bij afhalen in kamp Amersfoort € 24,00, bij bestelling via www.nederossi.com € 24,00 + € 5,00 porto.
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Officiële opening

van de gereconstrueerde
‘FLAK’- en oefenstellingen
(Door Gert Stein)
Op maandagmiddag 14 november 2011 vond, in het terrein tegenover de gedenkplaats van
Kamp Amersfoort, een belangrijke openingshandeling plaats. De kunstenaar Armando en
Frans van den Berg jr., de zoon van oud-gevangene ‘Frans de kok’, onthulden gezamenlijk
een groot informatiepaneel. Hiermee werd een deel van de herstelde loopgraven uit de
Tweede Wereldoorlog officieel geopend.

Armando: ‘De tijd is onverbiddelijk, akelig, onverschillig en onbarmhartig’

Wandelaars die het terrein tegenover de gedenkplaats bezoeken kunnen, sinds de opening op een groot
informatiepaneel, kennis nemen van de betekenis van de loopgraven en stellingen. Plaatsing van twee
JOGPSNBUJFQBOFMFOXBTFFOWBOEFMBBUTUFBDUJWJUFJUFOJOIFULBEFSWBOIFUQSPKFDUA$POTFSWFSFOFO
WJTVBMJTFSFOEBUPQEJUHFCJFEWBOUPFQBTTJOHJT%FPGàDJÌMFPQFOJOHWPSNEFFOFS[JKETIFUTMVJUTUVLWBO
een periode van historisch- en archeologisch onderzoek in combinatie met reconstructie- en herstelwerkzaamheden. Een interessant project werd hiermee afgerond. Anderzijds, en belangrijker nog, de
opening markeert een stukje geschiedenis waarover bijna niets bekend was en dat nu kan worden toegevoegd aan ons educatieve programma. De openingshandeling werd verricht door Armando en Frans van
den Berg jr. Armando en Frans zijn goede vrienden. Beiden hebben herinneringen aan Kamp Amersfoort
die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten en die hun leven hebben beïnvloed.
Frans moest zijn vader missen in de periode waarin hij hem het hardst nodig had. De vader van Frans
zat van augustus 1941 tot en met 19 april 1945 gevangen in Kamp Amersfoort. Pas tegen het einde van
de oorlog werd Frans in Kamp Amersfoort weer herenigd met zijn vader. Na de hereniging verbleef
het gezin in de omgeving van Kamp Amersfoort.Vader was nog even, maar nu niet meer als gevangene,
onmisbaar bij de voedselverstrekking aan de inwoners van het kamp.
Armando speelde - nog voordat de oorlog uitbrak - als kleine jongen in het bos tegenover het kamp.
De plek heeft hem altijd gefascineerd. Later maakte hij samen met anderen de ruim drie uur durende
FO[FFSJOESVLXFLLFOEFEPDVNFOUBJSFA(FTDIJFEFOJTWBOFFOQMFL EJFJOFOJOPQUFMFWJTJF
werd uitgezonden. Kamp Amersfoort speelt een belangrijke rol in het werk van de kunstenaar die de
VJUESVLLJOHA4DIVMEJHMBOETDIBQJOUSPEVDFFSEFFOCFUFLFOJTHBG
Met de opening van het herstelde terrein is een belangrijk project afgesloten. Een onbekend stukje
’schuldig landschap’ kreeg meer betekenis.
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NDA Incasso
(Door Gert Stein)

helpt een handje
Medewerkers van het in Amersfoort gevestigde
‘NDA Incasso’ staken op 14 oktober hun handen flink uit
de mouwen. Dat doen ze bijna dagelijks, maar deze keer op
een historische plek. Ook de aard van de werkzaamheden
was op deze dag nogal anders.
In het terrein bij het voormalige Kamp Amersfoort, waar eerder een
geschutsopstelling en loopgraven waren gereconstrueerd, hebben
de medewerkers van de Nederlandse Deurwaarders Associatie het
terrein toegankelijker en de stellingen en loopgraven meer zichtbaar
gemaakt. Bezoekers kunnen nu niet alleen de gereconstrueerde
stelling bezoeken, maar zich ook een beter beeld vormen van de
samenhang van de afzonderlijke kuilen en greppels die kenmerkend
zijn voor dit gebied.

Connie Maathuis algemeen directeur van NDA Incasso reageerde na afloop: ‘Het was een bijzondere middag.
Een historische plek, waar ik nog wel weer een bezoek aan zal gaan brengen. En menigeen hier van kantoor met mij.
We hebben met elkaar met veel plezier en energie aan het mooie doel mogen werken!’
%FBDUJFEPPSEFNFEFXFSLFSTWBO/%"*ODBTTPWPOEQMBBUTJOIFULBEFSWBOACFUSPLLFOPOEFSOFNFOFOLXBN
tot stand via bemiddelingsbureau Matchpoint in Amersfoort.

Nieuwe Website
De website van Kamp Amersfoort (www.kampamersfoort.nl)
is gemaakt in 2006. Op deze website is bezoekersinformatie,
historische informatie, beeldmateriaal en allerlei
documentatie te vinden. De website wordt jaarlijks door ruim
30.000 bezoekers bekeken. De website is vernieuwd
en gaat begin 2012 de lucht in.
De huidige website van Kamp Amersfoort was informatief en
veelomvattend.Voor bezoekers was de site soms echter lastig te
doorzoeken en niet altijd gebruiksvriendelijk. De nieuwe website is
veel toegankelijker gemaakt voor ons publiek en tegelijkertijd ook
meer passend gemaakt voor de huidige tijd waarin wij leven.
De nieuwe website kent een overzichtelijker menustructuur en een veel beter werkende zoekfunctie. Ook zal de website
bezoekers de mogelijkheid bieden om de medewerkers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort te laten weten wat zij
van hun bezoek vonden, via een digitaal Gastenboek. Alle bestaande informatie die op de huidige site stond wordt nu voor
bezoekers beter vindbaar en beter doorzoekbaar.Verder zal er een speciale webomgeving worden ingericht voor kinderen
en jongeren. Daar kunnen zij voor hen relevante informatie vinden over lespakketten en spreekbeurten. Ook kunnen zij
FJHFOHFNBBLUFGPUPTPGàMNQKFTPQEFXFCTJUFQMBBUTFO
In deze tijd vormt de website van een instelling het belangrijkste visitekaartje, veelal de allereerste plek waar bezoekers en
geïnteresseerden op zoek gaan naar meer informatie. Het is daarom van groot belang dat deze website publieksvriendelijk,
aantrekkelijk en informatief is. Nationaal Monument Kamp Amersfoort hoopt dat doel via de nieuwe website te bereiken.
www.kampamersfoort.nl

23

De Stenen Man & Frits
(Door Karel Kreuning)

Sieger

Als tweede bijdrage in de serie toegepaste kunst en
architectuur rond Kamp Amersfoort, nu aandacht voor
Frits Sieger en zijn kunstwerk. Hij beeldhouwde het
nationaal monument De Stenen Man, het woordenloze
oorlogsgedenkteken dat op zo’n karakteristieke wijze zijn
betekenis uitdrukt.
Nadat het voormalige Kamp Amersfoort vanaf 1 september
1945 dienst had gedaan als Bewarings- en Verblijfskamp
Laan 1914, ging het kampement - ondanks felle protesten
van het voormalig verzet - per 12 augustus 1946 haast
vanzelfsprekend (oorspronkelijke was het in 1939 opgericht
als mobilisatiekamp) over van het Ministerie van Justitie
naar het Ministerie van Oorlog.

De schietbaan

Het felle protest van de ex-gevangenen werd ondersteund door de
eigenaresse van de betreffende percelen, N.V. Landgoed Den Treek.
Nadat in april 1947 het voormalige Kamp Amersfoort door de Nationale Monumenten Commissie werd aangewezen als locatie voor een
nationaal monument, kocht de familie De Beaufort (N.V. Landgoed
Den Treek) op 11 juli 1947 de 320 meter in het landschap ingegraven
voormalige schietbaan van Kamp Amersfoort aan. Dit om haar in het
geheel te willen laten voortbestaan en tot een monument te willen
JOSJDIUFO7BOBGPLUPCFSHJOHIFUi$PNJUÊUPUIFUFFSFOWBOIFO
die vielen voor ons Vaderland” zich volledig inzetten voor de oprichting
WBONPOVNFOUFOJO"NFSTGPPSU&FOIJFSVJUTBNFOHFTUFMEXFSLDPNJUÊ
dat zelf verantwoordelijk was voor het ontwerp, ontwikkelde de eerste
initiatieven voor een monument ter herinnering aan Kamp Amersfoort.

Het monument

*OXFSEEFàOJUJFGCFTMPUFOIFUUPFLPNTUJHFNPOVNFOUUFQMBBUsen op het einde van de vroegere schietbaan, pal voor de kogelvanger,
waar in een van de massagraven de lichamen waren gevonden van 49
kampgevangenen, die op 8 maart 1945, als represaillemaatregel voor
de aanslag op ”SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
und der Polizei” Hans Albin Rauter, waren gefusilleerd. Nu moest het
gedenkteken nog worden ontworpen en gemaakt.
)FUXFSLDPNJUÊHBGWPPSIFUPOUXFSQFOWBOFFONPOVNFOUEF
voorkeur aan een kunstenaar, het liefst met eigen kampervaringen.
#JOOFOIFUDPNJUÊWFSTDIJMEFOEFJEFFÌOUVTTFOFFOQMFDIUTUBUJHFO
een sober gedenkteken. De beeldhouwer moest iemand zijn die de
gevangenissen of de kampen van binnenuit kende om zo in zijn object
het juiste gevoel te kunnen leggen.
Na een selectie en afweging van diverse ingebrachte voorstellen,
spraken de leden van de Commissie van Advies van de Nederlandse
Kring van Beeldhouwers (de beeldhouwers Hildo Krop,
+PIO3BFEFDLFSEFLVOTUIJTUPSJDJ8JMMFN7PHFMTBOHFO3FOÊ'SBOÉPJT
Paul de Beaufort) zich unaniem uit voor de inbreng van beeldhouwer
Frits Sieger, een kunstenaar van de Amsterdamse school. Hij ontwierp
een staande man voor een vuurpeloton.

Frits Sieger, 2 november 1967 (collectie Sieger jr.)

/BEBUIFUDPNJUÊVJU"NFSTGPPSU[JDIFSWBOIBEWFSHFXJTUEBUEF
keuze van de beoordelingscommissie voor Sieger geen politieke,
maar een esthetische keuze was, werd besloten het ontwerp van
Frits Sieger uit te voeren.
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Frits Sieger werkt aan het kleimodel in 1952.
(Foto’s collectie F. Sieger jr.)

Het in drie segmenten opgebouwde gipsreliëf
van de Stenen Man.

4 mei 1953 de beeldhouwer aan het werk.

In de crisisjaren startte Sieger een werkplaats voor de
restauratie van etalagepoppen. In 1938 betrok Sieger een woning
FOBUFMJFSPOEFSÊÊOEBLBBOEF,FJ[FSTHSBDIUOVNNFS

Het typerende beeld van Sieger - bedacht op een sokkel van
1 bij 1 meter op een mozaïekvloer met vijf vredesduiven die
elk een oorlogsjaar symboliseren - straalde behalve naast het
geleden leed, moed en standvastigheid ook een absolute
waardigheid en ernst uit.

Vermoedelijk wegens zijn aandeel in de Februaristaking
(25-27 februari 1941) werden Sieger en zijn zoon in november
1941 op dit adres gearresteerd en tot augustus 1942 gescheiden
gevangen gehouden in het Amsterdamse Huis van Bewaring
I, de zogenaamde Weteringschans. Beiden werden wegens
gebrek aan bewijs vrijgelaten. Terwijl Frits Sieger na nog een
arrestatie weer werd vrijgelaten, werd zijn zoon in 1943 als
dwangarbeider in Duitsland te werk gesteld.

/BEBUFFONFUHFMEJO[BNFMFONFFSFSWBSFODPNJUÊVJU
Utrecht het Amersfoortse team ging helpen, lukte het om
POEFSEFOBBN1SPQBHBOEBDPNJUÊHVMEFOUFWFS[BNFlen. De eerste actie van deze commissie was de oprichting en
onthulling op 23 september 1950 van een tijdelijk monument
in de vorm van een teakhouten kruis aan het einde van de
schietbaan bovenop de kogelvanger.

Na de oorlog verruilde Sieger de etalagepoppen voor
QPSUSFUSFMJÌGT QMBRVFUUFT XBBSWBOEFQSPEVDUJFIFNFFO
basisinkomen verschafte. Naast de opdracht voor de Stenen
Man, maakte Sieger openbare beeldhouwwerken als onder
meer: de prachtig gebeeldhouwde kop van Dr. F.M. Wibaut
PQEFIPFLWBOEF)FOSJÌUUF3POOFSTUSBBUFO)FOSJÌUUF
Ronnerplein, het beeld van Woutertje Pieterse en Femke op
de Noordermarkt, de gebeeldhouwde buste van Rembrandt in de
Rembrandtschool en bijvoorbeeld het borstbeeld van P.C. Hooft
op de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum te Amsterdam.

Frits Sieger

Frits Sieger, die op 5 mei 1893 werd geboren als zoon van
'SFEFSJL4JFHFSHBGPQEFMBHFSFTDIPPMBMBBOEBUIJKAJOEF
kunst’ wilde. Na avondlessen aan de ambachtsschool en de
Avondschool voor Kunstambachten, werd Sieger van 1912
tot 1928 leerling van onder andere Professor Jan Bronner aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. In het
gezelschap van klasgenoten als onder andere Chris Hassoldt
en Gerarda Rueter bekwaamde Sieger zich onder leiding van
Bronner in de inhoudelijke en technische aspecten van het
vak en werd hij gesterkt in zijn opvattingen over de verantwoordelijke rol van de kunstenaar in de moderne samenleving.
Net als veel collega’s vertaalde Sieger de idealen van Bronners
gemeenschapskunst op politieke wijze. Op dit punt diende de
kunstenaar met duidelijke middelen - b.v. door middel
van de symbooltaal - en op herkenbare, dus naturalistische,
wijze met zijn werk een bijdrage te leveren aan de strijd van
de arbeidersbeweging. Onder leiding van Bronner bekwaamde
Sieger zich in de inhoudelijke en technische aspecten van
het vak.

De beeldhouwer aan het werk

Om een beeld als De Stenen Man te kunnen maken, modelleerde Sieger rond een constructie/geraamte van ijzeren staven
met klei een model op ware grootte. Het geheel stond op een
ESBBJQMBUFBV7BOIFUEFàOJUJFWFLMFJNPEFMXFSEFOWFSWPMHFOT
in verschillende horizontale en verticale segmenten een gipsen
afgietsel gemaakt: een negatief of (contra)mal. Het gips werd
in de contramal gegoten. Na de uitharding van het gips werd
de contramal verwijderd. Het in drie segmenten opgebouwde
HJQTSFMJÌGXFSE[POPEJHCJKHFXFSLU

Nog tijdens zijn studie aan de Rijksacademie huwde Sieger op
4 april 1923 met Anna Maria Elisabeth Budde, uit welk huwelijk
hun twee kinderen Frits en Johanna werden geboren.

Op het gipsmodel werden uiteindelijk drie vaste punten
gemaakt, twee aan de voet en een op het hoofd. Hierop werd
een standaard in omgekeerde T-vorm gehangen, die overgezet
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kon worden op drie punten op de steen. Aan de standaard zat een
telescopisch beweegbare pen die een punt aangaf op het gips. Nadat
de pen werd teruggetrokken en de standaard werd overgezet op het
CMPLTUFFO IBLUF IFU[HTDIJMMFO FFOTUFFOIPVXFSWBOEFàSNB
Tetterode de overtollige steen tot op enkele centimeters diepte weg.
Nu nam Sieger het ruw gevormde blok natuursteen zelf onder zijn
hoede. Stukje voor stukje gaf de beeldhouwer met zijn gereedschap
steeds meer structuur aan de uiteindelijke gestalte van het beeld.
De nauwgezetheid waarmee de beeldhouwer te werk ging, zegt alles
over hoe Sieger omging met de essentie van zijn kunstenaarschap.
Dienend als hij was, streefde hij enkel naar een getrouwe uitstraling
van ook dit beeld.

De onthulling van het definitieve monument

Op 14 mei 1953 werd het monument tijdens een plechtige ceremonie onthuld door de toenmalige Minister-president dr. W. Drees.
De staatsman, die zelf als gijzelaar in Haaren en Buchenwald gevangen had gezeten, hield, in een poging om de sociale, religieuze en
politieke verschillen van destijds terug te dringen een verzoenende
UPFTQSBBL/BFFOLSBOTMFHHJOH EFàMFFSEFFFOMBOHFTUPFUMBOHT
EF4UFOFO.BO)FUCFFMEXBTWPPSUBBOPGàDJFFMFFOOBUJPOBBM
monument. Aan het begin van de schietbaan werd een gedenkteken
geplaatst met daarop de tekst “Zij die in de jaren 1940 - 1945 hier
werden omgebracht hebben met hun bloed deze grond geheiligd.
Hun offer zij het nageslacht een lichtend voorbeeld” (wellicht wilde
IFUDPNJUÊUPDIFFOUFLTUUPFWPFHFOBBOIFUJOTDSJQUJFMP[FCFFME 
Op 1 januari 1954 werd het terrein van de voormalige schietbaan in
altijddurende erfpacht aan de gemeente Leusden gegeven, tegen de
symbolische erfpacht van 1 gulden per jaar. Met een restant uit de
ingezamelde gelden werd bij de gemeente Leusden het ’altijddurende
onderhoud’ van het terrein gekocht.

De restauratie

Door negatieve weersinvloeden en het ondeskundige onderhoud
brokkelde het beeld geleidelijk af en sloeg het zwart uit. Bovendien
liep het beeld in 2001 ernstig schade op door vandalisme. Om een
volledige restauratie te kunnen uitvoeren, werd op 29 mei 2002,
enkele weken na de herdenkingen, het beeld afgevoerd naar het
toenmalige atelier van beeldhouwer en restaurateur Laurens
Demmer in Loenen. Deze had bij de restauratie veel gemak van
het oorspronkelijke gipsen ontwerpmodel van de Stenen Man,
dat bij de familie van Sieger was ondergebracht.
Na de restauratie werd het beeld naar ”Ibach Steinkonservierung” in
Beieren gebracht. Daar werd het onder hoge druk met kunststof geimpregneerd om zo beter beschermd te zijn tegen weersinvloeden.
Behalve met het herstel van het beeld, werd op 17 december ook
begonnen met de renovatie van het gehele gebied van de voormalige
schietbaan en de aansluiting daarvan op de gedenkplaats die voor
19 april 2002 was vernieuwd. Op dinsdag 18 maart 2003, bijna een
jaar later, werd de Stenen Man weer op zijn oorspronkelijke plaats
in de schietbaan gezet. Behalve tijdens de jaarlijkse herdenking van
de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 april, trekt er
ook ieder jaar op 4 mei tijdens de nationale dodenherdenking een
stoet mensen om het nationale monument de Stenen Man heen.
Frits Sieger overleed op 19 april 1990.
Met dank aan Frits Sieger jr en beeldhouwer Laurens Demmer.
14 mei 1953 de onthulling van het monument
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Documentaire A Heath too Far
(Door Gert Stein)

Op woensdag 14 september 2011 ging de documentaire ‘A Heath too Far’
(‘Een Hei te Ver’) in première in de CineMec bioscoop in Ede. De documentaire belicht de gebeurtenissen op en rond de Ginkelse Heide, dropzone Y in de operatie Market-Garden in september 1944. De premiere van
de documentaire over de Ginkelse Heide was een van de vele airborneactiviteiten in het kader van de herdenkingen rond Market-Garden.
%FUJUFMWBOEFEPDVNFOUBJSFJTBGHFMFJEWBOA"#SJEHFUPP'BS EFCFSPFNEF
omschrijving waarmee de afloop van operatie Market Garden werd aangeduid.
De laatste en meest noordelijke – volgens het operatieplan - te veroveren brug,
de verkeersbrug bij Arnhem, kon niet worden behouden door de Britse parachutisten
FOCMFFLAFFOCSVHUFWFS
*OEFEPDVNFOUBJSFA")FBUIUPP'BSCFMJDIUEFNBLFSWBOEFEPDVNFOUBJSF 
Herman Rolleman, de gevechtshandelingen op en rond de Ginkelse Heide op 17 en
18 september 1944. Op 17 september vonden de eerste luchtlandingen tussen Ede
en Arnhem plaats. Britse parachutisten die die dag waren geland moesten, naast de
verkeersbrug in Arnhem, tevens de terreinen voor de komende luchtlandingen
veroveren en behouden. In de documentaire wordt de Ginkelse Heide bij Ede in een breed perspectief
geplaatst.Volgens de maker van de documentaire was de slag om Arnhem al verloren bij de keuze voor
de landing in Ede.
*OEFàMNXPSEFOPOEFSXFSQFOCFMJDIUEJFJONFFSPGNJOEFSFNBUFCFLFOE[JKO NBBSXBBSUPDIWSBBHtekens bij gezet kunnen worden, of waar zelfs andere conclusies aan kunnen worden verbonden. BijvoorCFFMEEFJO[FUWBONJMJUBJSFOWBOA448BDICBUBJMMPO/PSEXFTUVJU"NFSTGPPSU%F[FFFOIFJEEJFWPPSBM
bestond uit Nederlandse SS’ers die belast waren met bewakingstaken, van onder andere Kamp Amersfoort, werd na de luchtlandingen naar Ede gedirigeerd. Op de Ginkelse Heide leverden zij slag met de
QBSBDIVUJTUFOWBOEFA,JOHT0XO4DPUUJTI#PSEFSFST0QQBQJFS[PVEFOEF[FACFXBLFSTFONV[JLBOUFOHFFOQBSUJK[JKOWPPSEF
para’s, maar het scheelde weinig of de heide ging praktisch verloren. Hoe kon dit? De documentaire geeft geen oordeel over de
gevechtskracht van de Nederlandse SS’ers of van de para’s, maar noemt in dit verband wel de enorme oppervlakte van de heide.
Was de heide wel te verdedigen?
Deze en tal van andere invalshoeken, waarbij het aan de kijker wordt overgelaten om een oordeel te vormen, maken de
documentaire een belangrijke aanvulling op de informatie die over de slag bekend is. Authentieke beelden worden afgewisseld
met intervieuws en indrukwekkende gereconstrueerde opnames.
De documentaire werd mogelijk gemaakt door het Airborne Museum, Kamp Amersfoort, Airborne Feelings, de Gemeente Ede,
6JUHFWFSJK"TQFLUFOFDDàMNT%F%7%JTWFSLSJKHCBBSCJKMPLBMFCPFLIBOEFMTFOEJWFSTF.VTFB%F%7%JTUFWFOTWFSLSJKHCBBS
bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Prijs € 10,00.

In Memoriam

Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
G.J. van den Eikhoff, geboren op 17 februari 1914, overleden op 26 december 2010 te ’s-Gravenhage.
Theodorus Wouterse, geboren op 1 augustus 1922 te Tiel, overleden op 5 mei 2011.
Leonardus Maria Louwers, geboren op 6 september 1925 te Eindhoven, overleden op 16 augustus 2011 te Veenendaal.
Wicher Bredewold, geboren op 15 september 1923, overleden op 24 augustus 2011 te Dalfsen.
Wim van der Tol, geboren op 15 mei 1925 te Utrecht, overleden op 3 september 2011 te Nieuwegein.
Tijmen (Tiem) Boschman, geboren op 4 april 1928, overleden op 16 september 2011 te Heerde.
Frits Gerritsen, geboren 1925 te Amsterdam, overleden op 29 september 2011.
Jacob van Oijen, geboren op 9 februari 1924 te IJsselstein, overleden op 10 oktober 2011 te Groningen.
Jacob van Wijncoop, geboren op 6 juli 1926, overleden op 25 oktober 2011 te Putten.
Odo Louis Croiset, geboren op 24 april 1915, overleden op 18 november 2011.
Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

27

Een Holtense jongen

in oorlogstijd

(Door Arend Slotboom)

Recentelijk is een hernieuwde uitgave verschenen van het vorig jaar op 5 mei
gepresenteerde boek van Jan van der Meulen ‘Een Holtense jongen in oorlogstijd’.
In dit boek beschrijft Jan van der Meulen zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Jan was een
jongen van amper 16 jaar toen het Duitse leger in
de morgen van de tiende mei 1940 zijn woonplaats
Holten overrompelde. Begin 1943 besloot hij onder
te duiken, nadat in mei van dat jaar een oproep was
verschenen dat de mannen, geboren in 1923 en
1924, zich moesten melden bij een Arbeidsbureau
PNUFXPSEFOJOHF[FUWPPSEFA"SCFJUTFJOTBU[
Het besluit tot onderduiken werd hem ingegeven
door zijn vader, die onder het gehoor was van
dominee F. Slomp (algemeen bekend in het verzet
als Frits de Zwerver) en na de kerkdienst vroeg wat
zijn zoon het beste kon doen. Het antwoord was
kort en duidelijk; niet melden bij het Arbeidsbureau
en proberen een onderduikadres te vinden.Via verschillende schuiladressen komt Jan van der Meulen
UFSFDIUCJKCPFSEFSJKA%F#VJTXFFSE FFODFOUSVN
van de verzetsgroep Holten-Markelo.
#JKA%F#VJTXFFSEXFSEFOPOEFSEVJLFST 
WFS[FUTNFOTFOFOOBEFPQFSBUJFA.BSLFU(BSEFO
bemanningen van neergeschoten geallieerde vliegtuigen opgevangen. Op 2 november 1944 wordt
A%F#VJTXFFSEPWFSWBMMFOEPPSEF%VJUTFCF[FUUFS+BOWBOEFS.FVMFO [JKOWBEFSFO[JKOKPOHFSFCSPFS8JFCXPSEFO
gevangen genomen en overgebracht naar de gevangenis in Deventer. Op 9 november worden de beide broers met
vader Van der Meulen naar Kamp Amersfoort gebracht.Vader kreeg kampnummer 8872, broer Wieb 8873 en Jan 8874.
In zijn boek doet Jan indringend verslag van zijn verblijf in Kamp Amersfoort.
Het dieptepunt aldaar is de tragedie op nieuwjaarsmorgen 1945. De avond tevoren
hebben de bewakers een bacchanaal aangericht. De volgende morgen zijn ze nog
stomdronken. In alle vroegte wordt Jan bij het openen van de deur van de barak
neergeknuppeld door Kotalla. Op weg naar de ziekenbarak hoort hij geschreeuw:
Appèl! Appèl!

Registratiekaart (Grunde Karteikarte) uit de
kampadministratie. (Collectie afdeling Oorlogsnazorg
van het Nederlandse Rode Kruis)

Op de appèlplaats treft hij een groot aantal gevangenen in onderkleren, half gekleed
FOPQCMPUFWPFUFO*OEFGFMMFLPVNPFUFOEFHFWBOHFOFOAIJOMJFHFOFO[JDIPQEF
buik voortbewegen door de platgetrapte sneeuw, terwijl Kotalla en zijn trawanten
op de ruggen van de slachtoffers dansen. Na afloop van de verschrikkelijke gebeurtenis moet Jan op bevel van Kotalla uit het gelid treden en zijn bebloede hoofd
tonen aan de andere gevangenen. In zijn boek schrijft Jan ’de volgende dag was er
weer het gewone kampleven, maar met veel verborgen leed’.

Samen met zijn broer Wieb wordt Jan op 15 januari 1945 - zijn vader wordt vrijgelaten - op transport gesteld met
onbekende bestemming. Na het verrichten van dwangarbeid aanvankelijk in Oostenrijk en later in Joegoslavie worden
EFCFJEFCSPFSTJONFJCFWSJKEEPPSA5JUPQBSUJ[BOFO%FUFSVHLFFSOBBS/FEFSMBOEWFSMPPQUNPFJ[BBN0OEFSweg worden de broers door de geallieerden in Triest in een krijgsgevangenkamp opgesloten. Pas op 11 september 1945
komen de beide broers thuis.
Het boek van Jan van der Meulen is te koop in het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort en bij de Oudheidkamer
Hoolt’n via e-mailadres oudheidkamer-holten@home.nl. Prijs € 20,00.
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Oud gevangene Korzelius
(Door Diete Oudesluijs)

In het kader van de interviews met oud-gevangenen (inmiddels meer dan 82) kwamen in
oktober 2011 de heer Korzelius en zijn vrouw naar de gedenkplaats van Kamp Amersfoort.
Aan de hand van zijn herinneringen en met behulp van een document uit het archief ontstond een duidelijk beeld van zijn kamptijd.
Oud gevangene Korzelius overhandigde aan directeur Harry Ruijs twee voorwerpen die hij in het kamp van een medegevangene,
EJFPQUSBOTQPSUNPFTU IBEHFLSFHFO&FOáJOLANFTFOFFOATUBNQFS%BUMBBUTUFNPFTUVJUFFOQFSJPEFTUBNNFOEBUFSOPH
wat te stampen was. De heer Korzelius herinnerde zich alleen aan de bijzonder dunne soep.

&FOBOEFSWPPSXFSQJTNFUIFUCJKCFIPSFOEFWFSIBBMHFàMNEFFONFEJDJKOEPPTKFEBU[JKO[VTUFS HFLMFFEJOFFOWFSQMFFHTUFSTuniform van ziekenhuis de Lichtenberg, aan zijn vriend had kunnen geven die op dat moment in een buitencommando zat.
En een wel heel bijzonder toeval verschafte ons meer concrete informatie over een foto die zich al in ons bestand bevond.
In een extra nummer over Loes van Overeem (Nr. 20 januari 2007 Speciale Bijlage) had de auteur Karel Kreuning een foto
opgenomen uit de Soembastraat, niet ver van het kamp in de Indische buurt. Een bekend adres van het Rode Kruis. Er staan een
BBOUBMNBOOFOJOEFUVJO ÊÊONBOMJHUPQEFHSPOE%FIFFS,PS[FMJVTIBE[JDI[FMGIFSLFOEBBOFFO4UFUTPOIPFEEJFIJKCJK
vertrek uit het kamp op 14 april 1945 weer terug had gekregen.

De foto moet nog op 14 april zijn
gemaakt. De groep uit de ziekenbarak,
die was vrijgelaten, ging na enkele
uren verder naar Amsterdam, waar ze
zonder problemen zijn aangekomen.
Zijn vriend moest - in het kader van
de overdracht van het kamp aan
mevrouw Van Overeem op 19 april
- met de kampleiding mee naar het
Oranjehotel, maar wist onderweg
te ontsnappen. Dat was overigens
al voor de tweede keer. Een eerste keer had hij bij transport naar
Duitsland weten te ontkomen.
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www.oorlogsbronnen.nl
(Bron: persbericht d.d. 21 november 2011)

In één keer meer dan een miljoen Tweede Wereldoorlog-bronnen
doorzoeken: dat kan dit via de website oorlogsbronnen.nl.
De lancering van de bètaversie is een eerste stap op weg naar één
digitale zoekingang tot Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland.
Toegang op verspreide collecties Tweede Wereldoorlog

De talloze Tweede Wereldoorlog-collecties die Nederland rijk is, zijn verspreid over het hele land bij musea en (archief)instelMJOHFOPOEFSHFCSBDIU0PSMPHTCSPOOFOOMNBBLUIFUNPHFMJKLNFUÊÊO[PFLPQESBDIUUPFHBOHUFLSJKHFOUPUFFOHSPPUEFFMWBO
dit materiaal. Zo zijn Getuigenverhalen van DANS-KNAW, de krantendatabank en Geheugen van Nederland van de
Koninklijke Bibliotheek en de Beeldbank WO2 van het NIOD nu integraal op bronniveau doorzoekbaar. Het is de ambitie deze
NJMKPFOGPUPT LSBOUFOBSUJLFMFO àMNT CSPDIVSFT BGàDIFT EPDVNFOUFOFOUJKETDISJGUFOEFLPNFOEFUJKEBBOUFWVMMFONFUOPH
veel meer bronnen van grote en kleine collectiehouders.

Netwerk Oorlogsbronnen voor iedere zoekvraag

Oorlogsbronnen.nl richt zich op zowel hobby-historici als professionele onderzoekers. De zoekdienst is bedoeld als startpunt
voor iedereen die op zoek is naar origineel materiaal uit of over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast richt het Netwerk
Oorlogsbronnen zich op erfgoedinstellingen met Tweede Wereldoorlog-collecties.
Het Netwerk Oorlogsbronnen is een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief,
/BUJPOBBM$PNJUÊFONFJ /FEFSMBOET*OTUJUVVUWPPS#FFMEFO(FMVJEFOIFU/*0%*OTUJUVVUWPPS0PSMPHT )PMPDBVTUFO
Genocidestudies (coördinator).

Boek ‘Van kansel naar barak’

Gevangen Nederlandse predikanten 1940-1947
en de cultuur van herinnering (Door George Harinck en Gert van Klinken)

%FQSFTFOUBUJFWBOIFUOJFVXFCPFLA7BOLBOTFMOBBSCBSBLWJOEUQMBBUTPQEFDFNCFSCJK
Kamp Amersfoort. De locatie van de boekpresentatie is niet willekeurig gekozen. In de Tweede
Wereldoorlog verbleven meer dan zeventig predikanten, voor korte of langere tijd, in Kamp
Amersfoort.
De presentatie van het boek wordt verzorgd door het Historisch Documentatiecentrum (HDC),
de redactie van het Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme en de
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten vele predikanten vast in kampen en
gevangenissen. Wat was het Duitse beleid ten aanzien van hen, wat was hun rol
in de kampen en hoe worden zij herinnerd?
In de Tweede Wereldoorlog was de kerk een van de weinige plaatsen waar Nederlanders
vrijelijk konden samenkomen en, veelal indirect, uiting konden geven aan hun gevoelens van
onderdrukking en verzet. Hoewel voor de predikant behoedzaamheid geboden was, kon niet
XPSEFOWPPSLPNFOEBUSFMBUJFGWFFMWPPSHBOHFSTJO/FEFSMBOEFO/FEFSMBOET*OEJÌXFSEFO
opgepakt en kortere of langere tijd werden vastgezet. Een aantal van hen liet op die plek ook het leven. Deze bundel stelt die
UBNFMJKLPOCFLFOEFNBBSWSJKHSPUFHSPFQHFUSPGGFOFODFOUSBBM BBOXJFEFIFSJOOFSJOHTUFSLHFLMFVSEJTEPPSIFUMBCFMAWFS[FU
Zijn het martelaren?
Met bijdragen van Els Boon, Frits Broeyer, Max Enker, Helen Grevers, Kristine Groenhart, George Harinck, Geert Hovingh,
Hans van der Jagt, Gert van Klinken, Jan Ridderbos, Bettine Siertsema en Hans Werkman.
ISBN: 9789021143125, Prijs € 18,90
Uitgeverij Meinema (www.uitgeverijmeinema.nl)
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‘De toekomst heeft een

lang verleden’
(Door Els Kiewik-Peters)
Biografie van twee Hilverumse dwangarbeiders
1944/45 in Nazi-Duitsland
In 2006 komen uit een tot dan toe onbekend maar goed
bewaard familiearchief foto’s, brieven, kaarten en andere
documenten in handen van de schrijfster Els Kiewik-Peters.
Gegevens en informatie over een grotendeels verzwegen familiegeschiedenis die een tipje van de sluier oplichten over wat
er gebeurde toen WO II diep ingreep in het gezin Peters.
Zoon Jan wordt op 16 juli 1944 gearresteerd en na vijf dagen
ondervraging in een Hilversumse politiecel gedwongen naar
Duitsland af te reizen. Meer dan een jaar verblijft hij in een
door oorlog zwaar geteisterd Braunschweig, waar de Duitse
oorlogsindustrie continu doelwit van geallieerde bombardementen is en waar het voor de duizenden dwangarbeiders uit
heel Europa een dagelijkse strijd is om te overleven. Zijn vader
Bernard, 49 jaar en dus net nog behorend tot de groep mannen tussen 17 en 50 jaar waarop de Duitsers tijdens de beruchte Hilversumse Razzia van 23 oktober 1944 jacht maken,
kan niet anders dan zich melden op het Sportpark. Samen met
meer dan 3.000 lotgenoten verlaat hij die maandag Hilversum,
te voet, in een lange colonne richting Amersfoort. Bernard zal
niet meer terugkeren. Na de oorlog wordt er door de familie
nooit meer gesproken over Bernard en over de tijd van Jan in
Braunschweig.
De doorgemaakte traumatische ervaringen in Nazi-Duitsland
en de algemene naoorlogse zwijgzaamheid hierover bij de duizenden ex-dwangarbeiders drukten onmiskenbaar een stempel
op het latere leven van deze mannen en daarmee ook op de
levens van hun gezins- en familieleden.
Tijdens het proces van schrijven ontving Els veel reacties van
mensen die eveneens bezig waren met het onderzoeken van
het oorlogsverleden van hun dierbaren, en die de ervaringen
van hun (groot)vaders, broers, ooms of zelfs schoonvaders
herkenden in dit verhaal. Dit heeft haar doen besluiten dit
boek voor een groter publiek toegankelijk te maken.
Ter nagedachtenis aan haar grootvader en vader, maar ook aan
hun meer dan 600.000 Nederlandse lotgenoten in de Duitse
Arbeitseinsatz 1940-1945.
2011 Uitgeverij ASPEKT
ISBN: 978-94-6153-136-0
NUR: 680
Prijs € 19,95
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Nieuw licht op Vughtse

(Door Gert Stein)

foto

Over een foto waarvan bekend was dat deze een relatie had met Kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog, werd
vorig jaar nieuwe informatie gevonden. Een verrassende ontdekking bracht de Vughtse foto in direct verband
met Amersfoort. Heeft u wellicht aanvullende informatie?
Medewerkers van Nationaal Monument Kamp Vught kregen
vorig jaar enkele persoonlijke documenten in handen die een
BOEFSMJDIUXFSQFOPQEFANFFTUCFLFOEF7VHIUTFGPUP5VTsen de verkregen documenten bevonden zich enkele foto’s
die opvallend veel overeenkomsten vertoonden met de reeds
bekende foto. Sterker nog, nadere bestudering leerde dat de
bekende en de nieuwe foto’s op dezelfde plek en in dezelfde
(zeer korte) periode gemaakt moeten zijn. Op de achterzijde
van een van de nieuwe foto’s stond een aanwijzing in de
WPSNWBOEFIBOEHFTDISFWFOUFLTUA+VEFOLEP)FSN(ÕSJOH
mei - Juli - 1943’.

Er zijn niet veel foto’s uit de Tweede Wereldoorlog van Kamp
Vught bekend. Dat heeft onder andere te maken met de
relatief korte bestaansgeschiedenis van het kamp. De eerste
gevangenen arriveerden in januari 1943 en in september 1944
werd het kamp ontruimd.

Uit onderzoek door onze collega’s van Nationaal Monument Kamp Vught blijkt dat op 17 mei 1943, ruim zeventig
joodse mannen vanuit Kamp Vught naar het leegstaande
Kamp Amersfoort werden overgebracht. Zeven weken
lang moesten de Vughtse gevangenen graafwerkzaamheden
verrichten bij de infanteriekazerne in Amersfoort, die toen
BMTA)FSNBOO(ÕSJOHLBTFSOFXFSEBBOHFEVJE#FXPOFST
uit de Van Campenstraat moeten zicht hebben gehad op
EFXFSL[BBNIFEFOWBOIFUACVJUFODPNNBOEPWBO,BNQ
Vught. Kamp Amersfoort fungeerde uitsluitend als tijdelijk
onderkomen voor de gevangenen. De graafwerkzaamheden
waren bedoeld voor een pantserschietbaan (?).
Na zeven weken werden de mannen teruggevoerd naar
Vught. De belofte dat hun vrouwen en kinderen gedurende de werkzaamheden in Amersfoort niet op transport
zouden gaan, bleek niet te zijn nagekomen.
De opmerkelijke ontdekking dat de foto van Vughtse
gevangenen gemaakt werd in de directe omgeving van de
Van Campenstraat in Amersfoort, is alle reden om de
bevindingen van onze Vughtse collega’s ook via ons blad
onder de aandacht te brengen. Heeft u meer informatie over
dit onderwerp, voor ons of voor onze collega’s van Nationaal
Monument Kamp Vught, wilt u dan contact opnemen met ons
secretariaat via e-mailadres info@kampamersfoort.nl.

&ÊOWBOEFNFFTUCFLFOEFGPUPTNFUCFUSFLLJOHUPU,BNQ
Vught is wellicht de afbeelding van enkele gevangenen in
ACPFWFOQBLLFOEJFNFUCFIVMQWBOLSVJXBHFOT[BOEWFSQMBBUsen uit een afgraving. Hoewel kon worden vastgesteld dat het
om gevangenen uit Kamp Vught ging, kon de exacte locatie
waar de foto was genomen lange tijd niet worden achterhaald. De foto staat sinds 2002 afgebeeld op de omslag van de
gids die verkrijgbaar is bij Nationaal Monument Kamp Vught.
De originele foto wordt bewaard bij het Nederlands Instituut
voor oorlogsdocumentatie (NIOD).
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Teruggave van persoonlijke
eigendommen na 67
(Door Gert Stein)

jaar

‘We worden herinnerd aan de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog en aan
in die tijd gepleegd groot onrecht. Bij deze overdracht, hier en nu, wordt in zekere zin
recht gedaan. Deze nalatenschappen, met zoveel herinneringen en emoties, worden
overgedragen aan hen die daar recht op hebben. Daarvoor zijn we allemaal dankbaar.’

Bovenstaande woorden sprak Jan van Haeften tot de genodigden. Zij waren op 19 november 2011 in het bezoekersgebouw bijeen gekomen om na 67 jaar persoonlijke
eigendommen van hun opa, vader, oom of broer in ontvangst te nemen. Jan is sinds anderhalf jaar als vrijwilliger
verbonden met Kamp Amersfoort en coördineert onder
BOEFSFIFUQSPKFDUAUFSVHHBWFOBMBUFOTDIBQQFO
*OIFUBSDIJFGWBOIFUA*OUFSOBUJPOBM5SBDJOH4FSWJDF
in Bad Arolsen (Duitsland) bevinden zich nog steeds
persoonlijke eigendommen van slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog. In het voorjaar van 2011 werden medewerkers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
rechtstreeks door ITS in Bad Arolsen benaderd met de
vraag om medewerking te verlenen aan de zoektocht
naar nabestaanden die recht hebben op deze persoonlijke
eigendommen. Uit de lijst van gevangenen waarvan nalatenschappen liggen opgeslagen in ITS werd een selectie
gemaakt van Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog
via Kamp Amersfoort naar Duitsland werden overgebracht.
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‘Ik kan u zeggen dat het een heftige, emotionele en lastige
operatie is en dat ik met zeer uiteenlopende reacties werd
geconfronteerd.’ Aldus Jan Van Haeften in zijn introductie.
‘Heftig, omdat je kennis neemt van persoonlijke geschiedenissen, afgrijselijke gebeurtenissen vaak, met veel leed.
De contacten die gelegd werden en de gesprekken die je
voert leiden soms tot heftige emoties en doen vaak pijnlijke
herinneringen bovenkomen. Er waren reacties van ontroering,
blijdschap en dankbaarheid, maar weldegelijk ook van boosheid en absolute afwijzing. Boosheid die zich richtte op de
gebeurtenissen van destijds, of op de rol van andere familieleden tijdens of ook zelfs na de oorlog. Soms ook afwijzing
omdat men blij was die verschrikkelijke periode te hebben
kunnen afsluiten en daar op geen enkele manier meer aan
herinnerd willen worden.’
Familieleden van twaalf oorlogsslachtoffers waren aanwezig bij de uitreiking.Van Haeften benadrukte dat het feit
dat zij gevonden konden worden, voor het grootste deel
te danken was aan de medewerking van Kitty Brom.

Mw. D.M. Kleinendorst - Van Anrooij (2e van rechts) neemt de portefeuille van haar vader in ontvangst.

‘Samen ben ik toen met mijn moeder naar

;JKJTTJOETFOLFMFKBSFOBMTAIPCCZ[PFLFS POEFSIFUQTFVEPOJFNA;PF,JU CFUSPLLFOCJK[PFLUPDIUFOWBOVJUFFOMPQFOEF
aard. De via haar website (www.zoekit.net) aangemelde vragen
leiden tot opsporing van jeugd- of vakantieliefdes, dienstmakkers, familie, vrienden of biologische ouders van geadopteerde kinderen. Zij is wekelijks voor de KRO actief bij het
SBEJPQSPHSBNNBA"ESFTPOCFLFOEFOXFSLUBMTWSJKXJMMJHFS
mee aan het opsporen van nabestaanden. Haar aanvankelijk
adviserende rol breide zich uit. ‘Alleen advies geven lukt mij niet
zo best. Mijn passie is zoeken en vinden. En zo is het gekomen dat
ik ook zelf heb meegezocht.’

de Suikerfabriek gegaan. Daar zag ik mijn
vader toen achter een hek staan. Ik huilde heel erg,
mijn moeder ook. Mijn vader zei tegen ons:
‘Jullie moeten niet bang zijn want ik beloof je:
het Wilhelmus zullen we weer zingen’. Ik snapte
absoluut niet wat hij daarmee bedoelde. Ik gaf
hem door de spijlen van het hek, het appeltje.

Willem Teunis van Anrooij

Mevrouw Kleinendorst - Van Anrooij ontving de portefeuille
van haar vader Willem Teunis van Anrooij. Hij behoorde tot
de groep mannen die de geschiedenis inging als de groep
A(PSDVNFSTWBOEF0LUPCFSSB[[JBJO [JF/*&684OS
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Lieuwe Wiersma

Tjietze Veenstra nam, na 67 jaar, de portefeuille van zijn oom
Lieuwe Wiersma in ontvangst.
De 26-jarige Lieuwe Wiersma uit Dantumadeel had zich
onttrokken aan de Arbeitseinsatz. Eerder was hij in Kassel
werkzaam geweest maar na verlof keerde hij niet terug naar
Duitsland. Een onderduikadres vond hij bij zijn zus Hinke
en haar man Wiltje Veenstra in Roodkerk. Toen Lieuwe
op 19 augustus 1944 zijn ouderlijk huis in Murmerwoude
bezocht werd hij gearresteerd. Het huis bleek omsingeld
en ontsnappen was niet mogelijk. Via het politiebureau in
Dokkum en de gevangenis in Leeuwarden belandde hij op
28 augustus onder nummer 5944 in Kamp Amersfoort.
Op 8 september 1944 ging hij op transport richting Neuengamme. Op het perron van station Amersfoort maakte een
voorbijgangster een opmerkelijke en laatste foto van Lieuwe.
Nog geen twee maanden later overleed Lieuwe Wiersma op
27 oktober 1944 in Husum Schwesing, een buitenkamp van
Neuengamme. In 1955 werd hij overgebracht naar Nederland
en herbegraven op de begraafplaats te Murmerwoude.
De zoektocht gaat gewoon door.

De opgepakte mannen werden direct na de razzia verzameld
bij de Suikerfabriek. Op 4 oktober 1944 werden 105 mannen
naar Kamp Amersfoort afgevoerd. Vier dagen later werd de
groep Gorcumers gesplitst. Gevangenen met achternamen
beginnend met K tot en met Z werden tewerkgesteld in
Deelen. De anderen werden op 11 oktober 1944 ingedeeld in
een groot transport naar Neuengamme. De omstandigheden
in Neuengamme waren zeer slecht. Van de 44 Gorcumers
wisten slechts vier te overleven. Willem Teunis van Anrooij
overleed op 37-jarige leeftijd op 15 december 1944 in
Hamburg-Hammerbrook, Arbeitslager Spaldingstraße 156158, een van de vele buitenkampen van Neuengamme.
Mevrouw Kleinendorst – Van Anrooij was vier jaar oud toen
haar vader werd opgepakt en zij hem voor het laatst zag.
Ze herinnert het zich nog goed dat zij haar vader een
opgepoetst appeltje gaf: ‘Sommige dingen staan op je netvlies
gebrand. Die krijg je er nooit meer af’.’
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Er liggen nog steeds persoonlijke eigendommen uit de
Tweede Wereldoorlog bij het ITS die teruggegeven moeten
worden. Twaalf families ontvingen op deze dag een tastbare
herinnering aan een familielid.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van het
ITS in Bad Arolsen die speciaal voor deze uitreiking naar
Amersfoort waren gekomen. Tevens een woord van dank
BBOPO[FACVSFOWBOEF,-1%FOBBOEFQFSTPOFOEJFEF[F
dag mogelijk hebben gemaakt. Laten we hopen dat er in de
toekomst nog veel eigendommen uitgereikt kunnen worden.

Tjietze Veenstra neemt de portefeuille van zijn oom Lieuwe Wiersma in ontvangst.

In Memoriam
In de afgelopen maanden hebben we afscheid moeten nemen van drie vrijwilligers:
Henk Versteeg, op 31 mei overleden op 72 jarige leeftijd,
Simon Vriend, op 23 september overleden op 73 jarige leeftijd, en
Caspar Kroes, op 30 oktober overleden op 70 jarige leeftijd.
Zij waren allen al jaren aan Kamp Amersfoort verbonden als gids terwijl Caspar ook de functie van conservator vervulde.
Het was goed om te zien hoeveel vrijwilligers bij het afscheid van deze collega’s aanwezig waren.
We wensen Hetty, Erica, Ellen en kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Collega’s van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
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