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‘Discussies over goed en fout willen we graag elke dag voeren, 
maar niet op de dag van een herdenking ...’
 
Mauro Smit

‘Archeologisch bewijsmateriaal zal op termijn een onmisbaar  
instrument vormen in het debat over de Tweede Wereldoorlog’
 
Remco Reiding

‘Zeventig jaar nadat hij naar het front vertrok, stond Lidia  
eindelijk bij het graf van haar vader, Dmitri Kolynin.’
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(Door Harry Ruijs)

 Denken over herdenken
April en mei zijn voor Kamp Amersfoort gevuld met diverse 
herdenkingen. De jaarlijkse herdenking van de overdracht van 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort aan het Rode 
Kruis op 19 april 1945 vraagt organisatorisch de grootste inspan-
ning. Uitnodigingen, sprekers, tenten, stoelen, bloemen, muziek, 
parkeerplaatsen, broodjes, rolstoelen met en zonder duwers en 
nog 1001 andere zaken. Het vergt een lange voorbereidingstijd 
en inzet van veel enthousiaste mensen, maar het geeft allen veel 
voldoening dat we op onze eigen wijze weer stil kunnen staan 
bij de gruwelijke geschiedenis van deze plek. Ook dit jaar waren 
er weer meer dan 800 aanwezigen en we zijn er buitengewoon 
trots op dat er 60 oud-gevangenen aanwezig waren.

Bij de landelijke herdenking op 4 mei staan de slachtoffers sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog centraal. We geven op verschillende manieren vorm aan deze 
dag. Basisschool ’t Ronde komt met de leerlingen van de hoogste klassen een krans 

-
de een bezoek brengen aan het gedenkkruis Jannetjesdal. Eén van onze gidsen vertelt 
daar het verhaal van de vele executies die daar hebben plaatsgevonden. De stilte van 
deze verlaten plek geeft een huiveringwekkende dimensie aan deze herdenkingsbij-
eenkomst. Een paar uur later start de stille tocht in ons kamp en dan lopen we met 
meer dan 1000 mensen rond de Stenen Man. Een groter contrast met de leegte van de 
Leusderheide is nauwelijks denkbaar. 
Op 9 mei vieren de Russen de overwinning op de Nazi’s. Bij ons monument Koedriest 
worden de 101 vermoorde Russische krijgsgevangenen herdacht en op het Russisch 
Ereveld naast begraafplaats Rusthof in Leusden vindt een herdenking van alle Russische 
slachtoffers plaats. De ambassadeur van de Russische federatie, de heer Kolodkin, nam 
dit jaar samen met zijn vrouw, alle tijd om Kamp Amersfoort naderhand nog te bezoe-

ken. Er ontstond een interessante discussie over de perceptie van de meeste Nederlanders die bij de geallieerde 
troepen vooral denken aan onze bevrijders (Amerikaanse, Engelse, Canadese en Poolse troepen), maar zich niet 
realiseren hoe groot het aandeel van de Russische troepen is geweest bij het verslaan van het Duitsland van Hitler.

Herdenken wordt altijd ingekleurd door onze eigen perceptie en die kan van mens tot mens totaal verschillen.  
De discussies die rond 4 mei elk jaar weer oplaaien worden er door gevoed. Rationele argumenten zijn niet altijd in 
staat om de mening van anderen te beïnvloeden, gewoon luisteren naar andere standpunten is teveel gevraagd.  

‘herinneren, bezinnen en leren’ 
en als de gids het verhaal vertelt over de mishandelingen op het Nieuwjaarsappel in 1945, dan doemt vanzelf de 

op deze vraag te verklaren dat er nu eenmaal goede of foute mensen op deze aarde rondlopen. Een open discussie 
leidt tot verdieping; een verdieping die inhoud geeft aan bezinnen en leren. 
Deze discussies willen we graag elke dag van het jaar met onze bezoekers voeren, maar niet op de dag van een  
herdenking. Dan staat respect voor de slachtoffers en aandacht voor de aanwezigen centraal. Daarbij past geen  
discussie of relativering. Een herdenking vereist rust en waardigheid zodat ieder op zijn eigen wijze aan de slacht-
offers aandacht kan geven. Op dat moment heb je er geen behoefte aan om geconfronteerd te worden met de 
gedachten van je buurman of buurvrouw. Wij zullen er alles aan doen om onze herdenkingen met die rust en 
waardigheid te omgeven. En alle andere dagen zullen we onze bezoekers aan het denken zetten over goed en fout. 
Inderdaad: een uitdagende opdracht.
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Bij dit blad treft u een acceptgiro 
aan met het verzoek om Kamp 
Amersfoort met een donatie te 
steunen. Eenmaal per jaar vragen 
we u om een bijdrage en dat is 
niet uit luxe. Kamp Amersfoort 
heeft uw donatie hard nodig.  
Zonder deze zeer gewaardeerde 
steun kunnen we geen nieuwe 
projecten starten of dit mooie 
blad uitgeven. Maar komt u  
vooral eens kijken wat we met  
uw bijdrage hebben bereikt.  
U bent hartelijk welkom. En uw 
bijdrage dus ook!



 Holocaust Memorial Day
Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day  
- de bevrijdingsdatum van Auschwitz op 27 februari -  
de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere 
genociden. In Nederland vindt Holocaust Memorial 
Day ieder jaar plaats op de laatste zondag in januari 
bij het Auschwitz Monument in Amsterdam.

In de week rond 27 februari werden diverse activiteiten georganiseerd  
in verschillende steden door het hele land. In het herinneringscentrum  
bij Kamp Amersfoort werd op zondag 29 januari een lezing gegeven door 
Opperrabbijn Binyomin Jacobs.

Jacobs is Opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat en 
voorzitter van het Rabbinaal college voor Nederland. De positie van 
opperrabbijn is de hoogste functie die men in het Nederlandse rabbinaat 
kan bekleden. Daarnaast is Jacobs verbonden aan het Sinaï Centrum, een 
Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Medewerkers van het 
centrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten 
gevolge van oorlog, geweld en verlies.

In zijn kwaliteiten als Opperrabbijn werd Jacobs vaak geconfronteerd  
met problemen die hun oorzaak vinden in de Tweede Wereldoorlog.  
In het bezoekerscentrum sprak de opperrabbijn over de joodse visie op 
zorg, gekoppeld aan wat ontbroken heeft aan hulpverlening na de Tweede 
Wereldoorlog.

Met tal van - vaak schrijnende - voorbeelden uit de praktijk illustreerde Jacobs de moeilijkheden waar joodse 
overlevenden mee geconfronteerd werden. Er was nauwelijks tijd voor zorg. Nederland moest weer worden 
opgebouwd en er was niet of nauwelijks voorzien in de terugkeer van ondergedoken of weggevoerde joodse 
gezinnen. Na de doorstane onzekerheden en spanningen van het onderduiken, of de doorstane niet te bevatten 
gebeurtenissen in concentratie- en vernietigingskampen, werd aan velen van hen, vaak op niet  
mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat zij onwelkom waren. Joodse overlevenden werden bij terugkeer  
geconfronteerd met grote moeilijkheden bij het terugkrijgen van hun woning, hun in bewaring gegeven of  
geroofde bezittingen, of zelfs hun kinderen die te jong waren om zich te herinneren of te beseffen dat hun  

Het eerste dat menselijker wijze gedaan had moeten worden, aldus rabbijn Jacobs, is erkennen dat wat de 
overlevenden hadden meegemaakt niet te bevatten, onverdraaglijk en bovenal niet beredeneerbaar is. Er is geen 
verklaring voor vanuit de wetenschap, niet vanuit menselijkheid en ook niet vanuit religie. Dat wil zeggen als je 
religie wilt degraderen tot iets dat we kunnen begrijpen. We moeten aanvaarden dat we niet alles kunnen besef-
fen. Menselijkerwijs kunnen hulpverleners slechts fungeren als tussenpersoon en dan vooral door te luisteren.
Rabbijn Jacobs beëindigde de lezing met het beantwoorden van enkele vragen uit het publiek.

Indien u niet aanwezig was, maar wel geïnteresseerd bent in de inhoud van de lezing, dan kunt u de tekst van de 
lezing van Opperrabbijn Jacobs verkrijgen via info@kampamersfoort.nl. Het aanbod geldt natuurlijk ook voor 
diegenen die wel aanwezig waren en de tekst nog eens willen nalezen.

Eind april 2012 werd Opperrabbijn Jacobs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lucas Bolsius roemde zijn 
uiteenlopende activiteiten binnen Joods Nederland en zijn inzet op interreligieus terrein alsmede zijn verdiensten voor de Joodse school 
het Cheider en het bestuurslidmaatschap van het Europees Rabbinaal Centrum.
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(Door Gert Stein)
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 Sporen van de kampen
Het zijn Sovjettroepen die op 23 juli 1944 voor het eerst één van de grote 
kampen bevrijden. Kriegsgefangenenlager Majdanek ligt op enkele kilome-
ters van het centrum van Lublin, Polen. Door de snelle opmars van het Rode 
Leger werd het kamp deels intact aangetroffen. De meeste Duitse soldaten 
waren kort voor de komst van de Russische troepen op de vlucht geslagen.  
De 1500 gevangenen werden slechts door een handvol achtergebleven 
soldaten bewaakt.1 Met de bevrijding van Majdanek begint de grootschalige 
historische verslaglegging van de kampen. Russische fotografen maken  
fotoreportages en plaatsen hun eerste interpretaties in de bijschriften.  
Ze begeven zich hiermee in een dynamisch en complex onderzoeksveld 
waar een gebrek aan bronnen vaker regel dan uitzondering is.

Een interdisciplinaire aanpak kan van grote waarde zijn bij onderzoek op deze beladen 
plekken. Afbeeldingen, tekstdocumenten, egodocumenten, mondelinge overlevering 
èn archeologisch erfgoed kunnen samen de basis vormen voor een zo accuraat 
mogelijke historische interpretatie van de kampterreinen.2 Archeologisch onderzoek 
heeft de potentie om unieke inzichten te geven in het alledaagse leven in een kamp. 
Vondsten uit afvalkuilen, zoals recentelijk in Kamp Westerbork is gebleken, geven ons 
de mogelijkheid meer te weten te komen over het leven in een kamp.  Alle materiële 

hun gebruikers.

Nu de meeste ooggetuigen een hoge leeftijd bereikt hebben, beginnen andere bronnen belangrijker te worden. Veel persoonlijke 
belevingen zijn inmiddels goed gedocumenteerd op video, maar verder zullen historische bronnen weinig aanvullingen krijgen. 
Andere bronnen zoals egodocumenten en foto’s gaan daardoor zwaarder tellen. Een ontwikkeling waarvan holocaustrevisionisten 
(personen die geheel of gedeeltelijk de geschiedschrijving 
rondom de Holocaust verwerpen) handig en dankbaar 
gebruik maken. 

De afgelopen tien jaar zijn tientallen publicaties verschenen 
waarin revisionisten diverse algemeen geaccepteerde  
stellingen pogen te ontkrachten. Met een kritisch oog 
volgen zij ook het archeologisch onderzoek. Zij zien ook 
de belangrijke rol die de archeologische wetenschap in veel 
gevallen kan spelen op deze plekken. Het archeologisch  
bodemarchief is immers een nieuwe en potentieel  
belangwekkende bron. De archeologie krijgt hiermee echter 

daarom zorgvuldig te werk moeten gaan.
In een tijd waarin veel mensen het internet gebruiken als 
primaire informatiebron is het verbijsterend om te ontdek-
ken hoe beperkt en slecht toegankelijk het aanbod van we-
tenschappelijke informatie over de sporen van de kampen 
is. De informatievoorziening op internet heeft een sterke 
focus op het revisionisme, de ontkenning van de Holocaust. 
Er zijn vele forums, blogs en andere platformen waar dit on-
derwerp besproken wordt. Het matige tegengewicht komt 

H.E.A.R.T. en voorganger ARC. Projecten met een gesloten 
karakter, beperkte informatievoorziening en zonder de 
steun van gerenommeerde instituten. De eerste slag lijkt 
hiermee door de revisionisten gewonnen. Geïnteresseerden 
zullen na een zoekopdracht op internet eerder verschillen-

aantreffen dan onderbouwde wetenschappelijke publicaties.

(Door Mauro Smit)

Het Russische bijschrift luidt: “Opening waardoor de substantie ‘Zyklon’ 
in de gaskamer werd gegoten”. Revisionist Mattogno stelt echter dat 
de foto slechts een ventilatieschacht toont, geen kanaal dat in gebruik 
was als toegangspunt naar een ondergelegen gaskamer. Foto afkomstig 
uit het Gosudarstvenni Archiv Rossiiskoi Federatsii (Staatsarchief van 
de Russische Federatie), document nummer 7021-128-243.
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Opvallend is dat revisionisten stevig uithalen naar enkele 
wetenschappelijke archeologische publicaties, het werk van 
Kola te Bełzec is hiervan een tekenend voorbeeld. Archeologi-
sche vondsten maken verschillende aspecten van de materiële 
cultuur in een kamp inzichtelijk, niet enkel van de gevangenen, 
ook van de daders. De archeologie beperkt zichzelf vaak tot 
de functie of betekenis van het object, waardoor een focus 
op statusobjecten ontstaat. Dagelijkse gebruiksvoorwerpen 
krijgen hierdoor minder onderzoeksaandacht. Juist de objecten 
waarmee we onszelf omringen vormen sociale structuren,  
verbanden en tonen persoonlijke voorkeuren. De vondst van 
een stukje houtsnijwerk in de vorm van een hartje of kruisje 
is op zichzelf niet bijzonder. Wanneer de gevoelens en herin-
neringen van de eigenaar er bij worden betrokken kan een 
dergelijk object ineens symbool staan voor een laatste beetje 
hoop of machteloosheid3.

Kampterreinen en de daar gevonden objecten kennen een  
langere en meer uitgebreide geschiedenis dan alleen de 
Tweede Wereldoorlog. Het betrekken van al deze lagen is 
noodzakelijk wanneer men archeologisch onderzoek wil gaan 
doen, evenals een open discussie hierover. Wat is het belang 

Interdisciplinair objectief en technisch hoogstaand onderzoek 
met een open karakter heeft de meeste potentie. Dit tezamen 
vormt een sterke contextuele basis voor het onderzoek naar 
de kampen.

Het archeologisch bodemarchief kan slechts eenmalig worden 
opgegraven. Hoewel dit van toepassing is op àlle archeologi-
sche sites ter wereld lijkt het voor het doen van archeologisch 
onderzoek op deze locaties dubbel zo belangrijk. De ethische 
kwesties en beladenheid die spelen rond de sites zorgen haast 
voor een morele plicht om, met behulp van de nieuwste  
technieken, het meeste volledige interdisciplinaire onderzoek 
te doen. Waarom heeft men dan geen archeologisch onder-
zoek gedaan tijdens de bouw van de nieuwe Nederlandse  

-
nen zou kunnen zijn dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog 
simpelweg niet in de archeologische verwachtingskaarten 
van de verschillende gemeenten was opgenomen.4 Ook het 
ontbreken van dit thema in de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA) is tekenend. De interesse voor de 
archeologie van de kampen komt in Nederland relatief laat op 
gang. Mede door het veelbelovende onderzoek in Westerbork 
is er sprake van een groeiende aandacht voor dit onderwerp 
in Nederland.

Gilead, Haimi & Mazurek geven in hun artikel over de opgra-
vingen in Sobibór terecht aan dat de archeologie in principe 
nooit de bewijslast voor de Holocaust zou hoeven te dragen.5 
Hoewel dit standpunt deels terecht is zijn er voldoende  
situaties denkbaar waarin de archeologie wel degelijk de be-
wijslast op haar schouders krijgt. Het archeologisch onderzoek 
in Rathenow is een goed voorbeeld van de mogelijke cultuur-
politieke en maatschappelijke gevolgen van archeologisch  
onderzoek. Van werkkamp Rathenow ontbrak lange tijd elk 
spoor. Hoewel er egodocumenten bestaan van overlevenden 
die spreken van een kamp in de nabijheid van Rathenow, zijn 
andere bronnen zoals een plattegrond nooit gevonden. Als in 
2000 een archeologisch team onder leiding van archeoloog 
Matthias Antkowiak aangeeft de locatie van het kamp te willen 

achterhalen laat de lokale bevolking van zich horen. De huidige 
bewoners gaven aan zeker te weten dat echt geen kamp 
gestaan had in Rathenow en archeologisch onderzoek daar-
mee volstrekt overbodig zou zijn.6 Ook de gemeente werkte 
tegen en gaf geen vergunning voor archeologisch onderzoek. 
Zodra het onderzoeksteam echter via rechtswege toch een 
vergunning wist af te dwingen begon het onderzoek echter 
alsnog.7 Een luchtfoto van maart 1945 is het enige document 
waarop het kamp te zien is. De foto toont negen barakken, 
twee kleinere gebouwen, vijf wachttorens en een ruime appèl-
plaats. Ook zijn meerdere loopgraven, een dubbele rij hekken 
en wandelpaden tussen de verschillende gebouwen duidelijk 
waarneembaar. De foto stelt het team in staat het kamp terug 
te vinden. Het team doet een groot aantal vondsten, waarvan 
drie een duidelijk verhaal vertellen. Zo zijn diverse medische 
ampullen en flacons gevonden van niet-Duitse makelij. Deze 
zijn waarschijnlijk in de week na de bevrijding gebruikt door 
de geallieerden om de eerste medische hulp te verlenen aan 
de gevangenen. Ook de vondst van een aluminium doos met 

het verhaal van het kamp een persoonlijke tint. Wanneer ook 
prikkeldraad en aardewerk uit de SS-fabriek Bohemia wordt 
aangetroffen is onomstotelijk bewezen dat dit een werkkamp 
betrof. Deze kampen werden enkel door SS troepen bewaakt.8 

 
gemeente als een grote schok, zij hadden immers de volle 
overtuiging dat in Rathenow geen kamp had gestaan en 
archeologisch onderzoek overbodig zou zijn. Archeologisch 
onderzoek heeft het tegendeel bewezen.

Nu ook de meeste ooggetuigen een zeer hoge leeftijd bereikt 

1000 Duitse jongeren tot 30 jaar, toonde aan dat 21% geen en-

Bij mensen boven de 30 jaar lag dit percentage op slechts 4%.9 
Het is aannemelijk dat dit percentage in de toekomst enkel zal 
toenemen. In dit geval kan archeologisch onderzoek wel dege-
lijk een cruciale rol gaan spelen binnen de bewijslast: misschien 
niet zozeer òf de verschrikkingen hebben plaatsgevonden,  
maar meer hoe.

Moderne herinneringscentra en musea, maar ook het histo-
risch onderzoek an sich, focussen hun informatievoorziening 
vooral op beleving en presentatie. Het is de vraag of deze 
minder feitelijke, maar meer persoonlijke benadering in een 

presentatie van archeologisch onderzoek. Heeft archeologisch 
-

Voornamelijk in Polen en Duitsland heeft al veelvuldig archeo-
logisch onderzoek op de voormalige kampterreinen plaatsge-
vonden. Dit onderzoek zorgt ervoor dat de archeologie zich 
al deels bewezen heeft: het archeologische bodemarchief als 
nieuwe bron voor onderzoekers binnen dit vakgebied. De 
archeologische vondsten en sporen geven een uniek beeld van 
het alledaagse leven binnen de kampen en vormen daarmee 
een waardevolle toevoeging naast andere bronnen. Gedegen 
archeologisch bewijsmateriaal zal op termijn een onmisbaar 
instrument vormen, in het cultuur-politieke èn wetenschappe-
lijke debat over de Tweede Wereldoorlog.
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 Voormalige concentratiekampen

Tijdens de Duitse bezetting waren er in ons land een vijftal kampen te weten Amers-
foort, Ommen, Schoorl, Vught en Westerbork. Van dit vijftal zijn de kampen Amersfoort,  
Vught en Westerbork nu nationale herinneringscentra.
De schrijver maakt in zijn boek duidelijk dat het bestaan van deze herinneringscentra 
geen vanzelfsprekende aangelegenheid is. De centra zijn het resultaat van een moeizaam 
en dikwijls conflictrijk proces tussen verschillende belanghebbenden. Uitvoerig beschrijft 
Hijink de geschiedenis van de totstandkoming van de drie gedenkplaatsen. Hij besteedt 
ruim aandacht aan de overeenkomsten, maar wijst evenzeer op de verschillen die de 
drie kampen in het proces beleefden. Elke gedenkplaats heeft zijn eigen karakter met 

al deze aspecten heel diep in te gaan. Vermeldenswaardig is wel het feit dat de drie kam-
pen grofweg eenzelfde monumentaliseringsproces hebben doorlopen, aldus Hijink in zijn 
boek. Dat proces laat zich volgens de opvatting van de schrijver in drie fasen opdelen. 

De eerste fase, de periode van 1945 tot 1970, kenmerkt zich door de oprichting van 
nationale gedenktekens ter nagedachtenis van de omgekomen gevangenen. De tweede fase, van 1970 tot 1985, laat zich kenschetsen 
als de periode van de herontdekking van de kampen. In die periode werden de kampen met sloop bedreigd en groot was het gevaar 
dat ze uit onze herinnering zouden verdwijnen. Er was vaak, en dat gold zeker voor kamp Amersfoort, weinig of niets meer dat aan 
de kampen herinnerde. De laatste fase, van 1985 tot heden, omschrijft Hijink als de periode van verstilde herinnering. In die periode 
verrezen in Amersfoort, Vught en Westerbork herdenkingscentra die, voorzover mogelijk, werden ingericht als historische plekken. 

En elk van deze centra kent, volgens Hijink, drie bepalende vormen te weten een gedenkteken, een voormalig kampterrein en  
een herdenkingsmuseum (voor wat kamp Amersfoort betreft is er slechts in zeer beperkte mate sprake van een museum).  
Uitvoerig beschrijft Hijink vervolgens deze onderwerpen. In deze boekbespreking beperk ik mij tot het door de beeldhouwer  

oorlog deel uitmaakte van de Socialistische Kunstenaarskring aldaar, werd uiteindelijk gevraagd om het monument voor kamp 
Amersfoort te maken. Sieger, die grote bewondering koesterde voor zijn bekende plaatsgenoot Hildo Krop, was evenals Krop van 
mening dat het kunstenaarsschap schatplichtig was aan het belang van de gemeenschap. Begrippen als gelijkheid en solidariteit waren 
voor deze kunstenaars zeer belangrijk. Volgens Hijink heeft Sieger de Stenen Man een identiteit gegeven, die past bij deze opvat-
tingen. In dit monument, zegt Hijink, is Sieger trouw gebleven aan de arbeidersklasse en zo vervolgt hij, voeren het verzet, de strijd 
en de vastberadenheid de boventoon, boven het lijden, de pijn en de angst voor de naderende dood. Nog tal van andere belangrijke 
aspecten het beeld betreffende, worden door Hijink in zijn boek nader uitgewerkt. Het monumentale boek nodigt geinteresseer-
den uit daarvan kennis te nemen. Volledigheidshalve vermeld ik dat Roel Hijink, daar waar zijn boek gewijd is aan kamp Amersfoort, 
dankbaar gebruik heeft gemaakt van onderzoeksmateriaal dat hem ter beschikking werd gesteld door Cees Biezeveld, voormalig 
directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Onder de titel ‘Voormalige concentratiekampen, de monumentalisering 
van de Duitse kampen in Nederland’ is enige maanden geleden een om-
vangrijk boekwerk verschenen van de cultuurhistoricus Roel Hijink.

(Door Arend Slotboom)
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 Westerborkpad in Amersfoort

KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland 
en het Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork hebben een nieuwe wandelroute tot 
stand gebracht: ‘het Westerborkpad’. 

De wandelroute loopt zoveel mogelijk in de buurt van het 
treinspoor en brengt daarmee de deportatieroute in beeld 
die veel slachtoffers van de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog moesten volgen. Wandelaars gaan langs plekken 
met bijzondere verhalen. Vandaar ook de ondertitel van het 

Het Westerborkpad is 336 kilometer lang en bestaat uit  
31 etappes van circa 10 kilometer. Maar liefst 1.750 stickers 
markeren de route die uitgebreid wordt beschreven in een 
wandelgids. De wandelgids is te bestellen via de website  

De negende etappe van het Westerborkpad loopt van station 
Amersfoort, via de Stichtse Rotonde naar Kamp Amersfoort. 
Daarna volgt de route de Leusderweg naar het stadscentrum, 

om te eindigen bij station Schothorst. De afstand van deze 
etappe bedraagt 10,1 kilometer.

Een aantal bijzondere historische locaties werd niet opgeno-
men in de route. Het Russisch Ereveld, de oorlogsgraven bij 
begraafplaats Rusthof en de route naar het station (waarlangs 
grote groepen gevangenen onder zware bewaking werden 
weggevoerd) zijn enkele voorbeelden van historische loca-
ties die niet voorkomen in de route. Dat is opmerkelijk want 
de gemarkeerde en beschreven route voert er in sommige 
gevallen rakelings langs. De initiatiefnemers zijn op de hoogte 
gesteld van deze bevindingen en de verwachting is dat de 
beschrijving van de route tezijnertijd zal worden aangepast of 
aangevuld. Tot die tijd kunt u voor meer informatie terecht bij 
de medewerkers van de gedenkplaats. 

Het Westerborkpad is een gezamenlijk project van het  
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en KNBLO  
Wandelsportorganisatie Nederland, in samenwerking met 
Kenniscentrum Groen en Handicap. Meer informatie over het 
Westerborkpad en over de afzonderlijke etappes vindt u op de 
website www.westerborkpad.nl.

(Door Gert Stein)

 Kamparchieven NIOD niet toegankelijk
Vanaf maart 2012 wordt bijna zes meter archiefdocumenten van Duitse gevangenissen en kampen gedigitaliseerd. Het gaat om 
de archieven van de kampen Amersfoort, Schoorl en Ommen, de gijzelaarskampen Haaren en Sint Michielsgestel en een aantal 
Nederlandse gevangenissen waaronder het Oranjehotel in Scheveningen. Dit betekent dat de archieven 250b, 250e, 250f, 250h en 
250j vanaf medio maart 2012 ongeveer anderhalf jaar niet beschikbaar zijn voor onderzoek.
Naar verwachting zijn de archieven in de zomer van 2013 digitaal te raadplegen in de studiezaal. 

(Bron: Persbericht NIOD, 27 februari 2012)
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 Een muur met kogelgaten

Op dinsdag 20 maart 2012, precies 67 jaar na de executie van tien gevangenen uit Kamp Amersfoort, vond er 
een herdenking plaats bij het monument aan de Appelweg. Leerlingen van de de Openbare Basisschool Joost van 
den Vondel uit Amersfoort legden bloemen bij de ‘muur met kogelgaten’ en droegen gedichten voor.
Door initiatief van Ben Verduijn en met medewerking van de Amersfoortse basisschool Joost van den Vondel kwam er nieuwe 
aandacht voor deze plek. Een bijzondere plek, want nergens in Amersfoort zijn de gruwelijke gebeurtenissen uit de Tweede  
Wereldoorlog nog zo zichtbaar als aan de Appelweg.

 
verteld van vier van de tien verzetsmensen die op de Appelweg werden gefusilleerd.

De adoptie van het Fusillademonument 
aan de Appelweg in Amersfoort (Door Ben Verduijn)

Een niet geïnteresseerde voorbijganger zal er zonder het op te merken aan voorbij gaan. Het fusillademonument aan de Appel-
 

zijn door de tand des tijds vergrijsd en aangevreten. Niets wijst er op dat tegen deze muur, op dinsdag 20 maart 1945, tien, over 
het algemeen nog heel jonge mensen, zijn doodgeschoten. Doodgeschoten door de bezetter, als represaille voor de aanslag op de 
politieman Lutke Schipholt.

Het is dit fusillademonument waarvoor door mij contact wordt gezocht met een school in Amersfoort, met de vraag of deze 
school dit monument wil adopteren. Na reeds enkele pogingen ondernomen te hebben om het monument en de staat waarin 
het verkeert onder de aandacht te brengen, lijkt mij dit de geschiktste weg om dat te bereiken.

Het is de OBS Joost van den Vondel aan de Huijgenslaan in Amersfoort, die onmiddellijk positief op mijn vraag reageert.  
Contact wordt gezocht met de bij het monument betrokken gemeenten en het Comité 4 en 5 mei, om de adoptie van  

Wonderlijk en mooi is het hoe snel dit alles in zijn werk gaat. Nog geen week na het eerst gemaakte contact zijn de eerste 
afspraken al gemaakt. Zo zal groep 8 van de Joost van den Vondelschool, wanneer mogelijk elk jaar op de datum van de fusillade, 
20 maart, met een kleine ceremonie een bloemstuk bij het monument leggen. De overdracht van de adoptie aan de volgende klas, 
(dan groep 7) zal jaarlijks rond 4 mei plaatsvinden, waardoor de voortgang van adoptie gewaarborgd zal zijn.

Het is maandag 19 maart als ik, uitgenodigd voor een gastles, de Joost van den Vondelschool een bezoek breng. Ondersteund 
door een PowerPoint presentatie neem ik de leerlingen van groep 8 mee naar de maand maart in 1945. Vertel ik hen over de 
groep Edese verzetsmensen, die na werkzaam te zijn geweest bij een wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart, door de  
Duitsers wordt gegrepen. Na beestachtig te zijn verhoord worden zij ter dood veroordeeld en naar Kamp Amersfoort overge-
bracht om daar als Todeskandidaten te worden opgesloten in de bunker. 
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Een muur met kogelgaten
Een muur met een verhaal
Een muur
Met een boodschap
Voor ons allemaal
Een muur
Waartegen bloed vergoten
Voor vrijheid en voor recht
Een muur
Die dwingt, om daarbij stil te staan
En de toekomst in jouw handen legt

Ik neem de leerlingen mee naar de aanslag op de SD politieman Schipholt in de Westerstraat, op 14 maart 1945. Ik vertel over de 
angst van de bewoners van deze straat, dat er tien van hen daarvoor door de Duitsers doodgeschoten zullen worden. En over 
hoe groot hun opluchting eigenlijk is, als daar op dinsdag 20 maart, tegen de tuinmuur van dokter Brester, tien gevangen uit Kamp 
Amersfoort worden opgesteld en voor deze aanslag worden doodgeschoten.

De leerlingen zijn dan ook heel dicht bij de geschiedenis betrokken als zij dinsdag 20 maart met hun onderwijzer en onder- 
wijzeressen bij het monument aan de Appelweg aankomen. Wonderlijk stil horen zij de twee toespraken aan, gehouden door  

dat door hun klasgenote Anne Claassens voorgedragen wordt. Dringen zij een beetje naar voren als twee van hen, Jasmijn  
Reumkens en Michael Asfaw het mooie bloemstuk met lint voor het monument neerleggen.

Hoe dicht zij zich na dit alles bij het monument betrokken voelen blijkt wel uit hun gedrag nadat enkele andere aanwezigen ook 
hun bloemen hebben gelegd. Met zekere eerbied wordt het monument aanschouwd, en betasten hun vingers de kogelgaten in de 
muur. En uiten zij hun verwondering dat deze hun, evenals het monument, nooit zijn opgevallen.
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 De kinderen die nog leven
‘De kinderen die nog leven’ is de titel van een boek en 
tevens de titel van een bijzondere foto-expositie in de 
schietbaan bij Kamp Amersfoort. Het initiatief voor  
het boek en de expositie is afkomstig van ‘Amcha’, een 
organisatie die psychosociale hulp biedt aan overleven-
den van de Holocaust.

Tijdens de Holocaust werden zes miljoen joden in Europa vermoord. Na de 
bevrijding van West Europa trokken 800.000 joodse overlevenden naar Israel. 
Daar wonen nu nog 220.000 overlevenden van de Naziverschrikkingen. Vaak 
lijden zij aan de gevolgen van traumatische ervaringen. Amcha biedt psycho-
sociale hulp aan deze Holocaust overlevenden en is voor velen van hen een 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Amcha hebben fotograaf Bert 
Nienhuis en journalist Arjeh Kalmann, op uitnodiging van het bestuur van 
AMCHA Nederland, een aantal cliënten in beeld en schrift geportretteerd. 
Voor het eerst op 11 april konden belangstellenden kennis nemen van het 

-

Op het eerste paneel van de expositie kunnen bezoekers kennis nemen van de betekenis van de levensgrote 
portretten die aan beide zijden van de schietbaan, staan opgesteld. De portretten zijn indringend. Het zijn por-
tretten van mensen die als kinderen de Holocaust overleefden. Hun indrukwekkende verhalen over onder-
duik, vlucht, honger, angst, verlies van huis en haard en moord op familieleden, staan opgetekend in het boek 
’De kinderen die nog leven’ dat onder meer verkrijgbaar is in het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort. 

Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van de expositie. In tegenstelling tot eerdere berichten is de 
expositie niet tot eind juni, maar tot 31 september 2012 te bezoeken. U hoeft bij uw bezoek aan de expositie 
geen rekening te houden met de openingstijden van het bezoekerscentrum (tenzij u het boek wilt kopen).  
Het terrein rond de schietbaan is altijd toegankelijk. Meer informatie over AMCHA vindt u op de website 
www.amcha.nl. 

Eind april 2012 werd Roel van Praag, voorzitter van de St. Vrienden van Amcha Nederland, benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau voor onder meer zijn inzet als bestuurder van Amcha Nederland en vanwege zijn eerdere verdiensten voor de 
restauratie en het behoud van de synagoge in Amersfoort.

(Door Gert Stein)

De Israëlische ambassa-
deur Haim Divon samen 
met wethouder Hans  
Buijtelaar (li) verrichtten  
de openingshandeling.  
Zij onthulden het eerste 
paneel van de expositie.



 19 april herdenking (Door Diana Penders)

Op donderdag 19 april 2012 was het 
67 jaar geleden dat Kamp Amers-
foort door de Duitse autoriteiten 
officieel werd overgedragen aan 
mevrouw Loes H.M.A. van Overeem-
Ziegenhardt, hoofd van de Dienst 
voor speciale hulpverlening van het 
Nederlandse Rode Kruis. 
Op 19 april werd deze gebeurtenis 
tijdens een plechtigheid herdacht.

De herdenkingsplechtigheid werd bijgewoond door ruim 800 belangstellenden en genodigden waaronder oud-gevangenen, 
nabestaanden, vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van VWS, ambassades, de Provincie Utrecht, de  
gemeentebesturen van Amersfoort en Leusden, het Nederlandse Rode Kruis en diverse collega-instellingen.

 
postzegel’ gepresenteerd aan oud-gevangene De Jong. Voor belangstellenden bestond de mogelijkheid om het recent  

 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de heer ir. M. van Hoogevest werd gezamenlijk het eerste en zesde couplet  
van het Wilhelmus gezongen. Op de gedenkplaats werden de Nederlandse- en de Rode Kruisvlag gehesen.

 

Elien van der Meer).

Oud-gevangene mevrouw L.M.J. (Leni) van Gent hield een indrukwekkende voordracht. In februari 1945 werd de toen  
dertien jaar jonge Leni - samen met haar moeder, oudere broer en zus - gearresteerd en naar Kamp Amersfoort gebracht. 
Na een verblijf van drie dagen in een cel in de bunker van Kamp Amersfoort werden de vrouwen vrijgelaten.  
Broer Dimmen ging op transport naar Neuengamme en werd door de Amerikanen in Hamburg bevrijd.
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Oud-gevangene mevrouw L.M.J. (Leni) van Gent



Na het luiden van de appelklok door oud-gevangene C. ten Kate 
werden twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens startte 

Alle aanwezigen kregen een rode roos aangereikt. De twee oud-
gevangenen J. van Roeden en K. van Dijk legden de eerste krans 
namens alle oud-gevangenen.

Nadat iedereen de gelegenheid had gekregen om langs het beeld 
te gaan, was de 19 april-herdenking 2012 ten einde.

De herdenking werd mogelijk gemaakt door onder andere A1 Studio,  
Advies- en ingenieursbureau DHV, Bloemtiek Leusden, Catering Kroonenburg, 
Cavaleriemuseum, Comité 4 en 5 mei, Connexxion, Gemeente Leusden, 
Gemeente Amersfoort, Golfclub De Hoge Kleij, KLPD Leusden, LIDL, Politie 
Regio Utrecht, ROC ASA, Het Rode Kruis, Rotary Club Amersfoort-Stad, 
Scanmail Lithoservice BV, Smulders Audiovisueel, Sodexo Cateraars of 
Sodexo Nederland BV, Stichting DELA Fonds, Stichting Laméris Foundation, 
Uwthuiszorgwinkel.nl, Verhuurbedrijf Herko & Bus vof en vele vrijwilligers.

Prof. dr. P. Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Hij was - na oud-gevangene mevrouw Van Gent - de tweede spreker tijdens  
de herdenking. Aansluitend droeg Teun Schoemaker (16) zijn gedicht voor. 
Teun is één van de winnaars van de jaarlijkse dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’.

oud-gevangene C. ten Kate

De oud-gevangenen Peereboom en Bierman

De twee oud-gevangenen J. van Roeden (rechts) en K. van Dijk (links) 
legden de eerste krans namens alle oud-gevangenen.
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Tijdens de herdenking op 19 april 2012 werd een nieuwe Kamp 
Amersfoort postzegel gepresenteerd. Deze tweede herdenkingszegel 
is een vervolg op het initiatief van vorig jaar, toen voor het eerst een 
Kamp Amersfoort herdenkingszegel werd uitgegeven. Beide herden-
kingszegels kwamen tot stand door samenwerking met postzegel-
vereniging De Loupe uit Leusden.

De tweede herdenkingszegel werd ontworpen door Dick Klaassen,  
secretaris van postzegelvereniging De Loupe. De voorzitter van de vereniging, 
Hans Groot, viel de eer toe om het eerste vel zegels tijdens de herdenking 
te overhandigen aan één van de aanwezige oud-gevangenen. Vorig jaar mocht 
de heer Isaäc Peereboom, als oudste oud-gevangene (98), het eerste vel in 
ontvangst nemen. Dit jaar werd het eerste vel zegels uitgereikt aan de jongste 
oud-gevangene, de heer A.J. de Jong (78). De zichtbaar aangedane heer De Jong 
nam onder belangstelling van alle aanwezigen (waaronder ook de heer Peere-
boom) het eerste vel zegels in ontvangst.

Vanaf 19 april 2012 zijn de nieuwe zegels verkrijgbaar via het bezoekerscen-
trum van Kamp Amersfoort. Een zegel heeft een frankeerwaarde in categorie één. Dat is per 1 januari 2012 gelijk 

beperkte oplage, vooral hun weg vinden als uniek verzamelstuk.

Net als vorig jaar is de oplage gelimiteerd. De verkoop vindt plaats zolang de voorraad strekt.
U kunt uw bestelling per e-mail doorgeven via info@kampamersfoort.nl, met opgave van uw naam, adres, woon-
plaats en het aantal vellen dat u wenst af te nemen. De opbrengst komt ten goede aan de werkzaamheden van de 
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Oud gevangene A.J. de Jong neemt het eerste vel zegels in ontvangst van de voorzitter van postzegelvereniging De Loupe, Hans Groot.
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 Nieuwe herdenkingszegel (Door Wilma van kempen)



 Ingezonden brief (Door Jan Beijering)

Blijvend herinneren
Ik ben Jan Beijering geboren in 1934 in Borger. Ik kom 
uit een gezin met vader, moeder en drie zonen waarvan 
ik de oudste was. Broer Willem was van 1939 (helaas 
al overleden in 1988) en broer Johan is geboren in 
1947. Broer Johan is halverwege vorig jaar met de Vut 
gegaan en in januari van dit jaar gepensioneerd. Toen 
hij hoorde dat het kamp Amersfoort weer opengesteld 
was voor het publiek vroeg hij mij of ik belangstelling 
had om daar een keer naar toe te gaan. Dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd en op 20 juli 2011 zijn wij 
er met onze vrouwen naar toe geweest. 

Je komt er dan aan, en dan zie je de wachttoren en 
dat maakt direct al een diepe indruk. Vader heeft hier 
ongeveer drie weken gevangen gezeten en is waar-
schijnlijk 13 juli 1944 afgevoerd naar Braunschweig in 
Duitsland waar hij 14 juli 1944 is aangekomen. Later 
is hij overgeplaatst naar Walbeck/Grasleben waar hij 
tewerkgesteld werd in een zoutmijn.

Wij werden zeer hartelijk ontvangen door Eddy van 
der Pluijm, die ons ook verder rondgeleid heeft. Het 
was allemaal zeer indrukwekkend. Wij zijn dan ook 
direct donateur geworden. Eddy vertelde ons dat 
wij dan ook een uitnodiging zouden krijgen voor de 
herdenking op 19 april 2012 omtrent de bevrijding 
van het kamp (dit is tevens een belangrijke dag voor 
ons omdat mijn vader toen teruggekomen is uit 
Duitsland).

Wij zijn voor de eerste keer naar de herdenking in Amersfoort geweest. De herdenking maakte een diepe indruk op 
ons. Ik noem hier de goede ontvangst, de toespraken, het met elkaar zingen van het Wilhelmus. Maar vooral het verhaal 
van oud-gevangene mevrouw L.M.J. van Gent blijft diep in het geheugen verankerd. Ik moet hier niet te diep op in gaan 

donkere periode van ons land onvoorstelbaar veel leed gedaan en dat kwam heel sterk tot uitdrukking. Verder wil ik 
hier ook noemen de voortreffelijke muzikale begeleiding als vocaal en instrumentaal intermezzo. Het samen hier naar 

-

En dan ervaar je opnieuw de geweldige inzet van de vele vrijwilligers voor het kamp Amersfoort. 

Als nabestaanden van vader Jans Beijering (kampnummer 14764) zien we terug op een waarde(n)volle herdenking, die 
bijdraagt aan blijvend herinneren om Nooit te vergeten!!! Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij bedanken 
bestuur en medewerkers voor de uitnodiging. Wij hadden deze dag niet graag willen missen.

Dit jaar staat voor ons als nabestaanden in het teken van het spoor van vader. Deze zomer hopen we naar Duitsland, 
naar Walbeck te gaan en af te dalen in de zoutmijn waar vader gedwongen moest werken. Maar misschien daarover 
later meer.

Vanuit Drenthe een hartelijke groet aan U allen.
De beide broers Jan uit Borger en Johan uit Hoogeveen
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Jans Beijering (foto: familiearchief Beijering)



  ’t Ronde herdenkt (Door Gert Stein)

In 1985 heeft Montessorischool ’t Ronde uit Leusden 
het monument ‘Gevangene voor het vuurpelo-
ton’, ook wel ‘De Stenen Man’,  
geadopteerd. De adoptie 
maakt deel uit van een 
omvangrijk scholen-
project van ‘Co-
mité 4 en 5 mei’. 
Ieder jaar leggen 
leerlingen 
van ongeveer 
1.350 scholen 
bloemen bij 
monumenten 
en dragen zij 
gedichten voor. 
De Leusdense 
Montessorischool 
’t Ronde herdacht 
op 26 april bij Kamp 
Amersfoort. 

Leerlingen, leerkrachten, ouders en belang-
stellenden verzamelden zich rond half twee bij het bezoe-
kersgebouw. De onheilspellende weerberichten leken geen 
invloed te hebben gehad op de hoeveelheid belangstellenden. 
Na een korte maar indrukwekkende wandeling door de 320 
meter lange schietbaan naar het monument, waarbij een flinke 
plensbui de deelnemers overviel, stelden de leerlingen zich op 

voor het beeld. Leraren, ouders en andere belangstellenden 
sloten aan. 

Leerlingen van groep acht overhandig-
den een bloemenkrans aan leer-

lingen uit groep zeven. Deze 
overdracht stond symbool 

voor de overdracht van 
de adoptie van het 
monument voor het 
komende schooljaar. 
Na de kranslegging 
en het hijsen van de 
vlag werd in stilte 
herdacht. Daarna 

droegen enkele leer-
lingen hun prachtige en 

indringende gedichten 
voor. 

De Leusdense wethouder  
mevrouw A.J.M. Oskam-van Beek 

richtte vervolgens het woord tot de leerlingen 
waarna de herdenkingsplechtigheid werd beëindigd.

het Comité 4 en 5 mei, kreeg met deze herdenking door  
leerlingen van ’t Ronde een zeer passende invulling.
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 Requiem for Auschwitz (Door Jan van Haeften)

Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van Auschwitz vindt in 2012 in een reeks Europese steden een 
bijzonder project plaats. Requiem for Auschwitz: een monument in muziek, film, beeld en woord.  
De wereldpremiere vond plaats op 3 mei 2012 in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Onze collega Jan van 
Haeften was aanwezig.

Toen ik de kerk uitliep zag ik verschillende mensen geëmotioneerd nog op hun plaatsen zitten. Heel begrijpelijk.  
Het beluisteren van het muziekstuk dat zojuist was uitgevoerd, met de wetenschap wie de componist is en waarom  
hij het stuk had gecomponeerd, maakt diepe indruk...
Donderdagavond 3 mei j.l. was ik op uitnodiging aanwezig in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bij de première van het 

eerste uitvoering in een serie van meerdere concerten in verschillende Europese steden en bedoeld als ontmoetings-
moment voor vertegenwoordigers van Joodse-, Roma-, Sinti- en andere slachtoffergroepen van de Nazi’s tijdens WOII. 
Uit het programmaboekje van deze avond citeer ik het volgende m.b.t. de componist en zijn motieven.

De componist van Requiem for Auschwitz is de Nederlandse Sinto Roger Moreno Rathgeb. Autodidact Rathgeb maakt zich pas 
op latere leeftijd het notenschrift eigen en begint te componeren. Requiem for Auschwitz is zijn magnum opus, een muzikaal  
eerbetoon aan alle slachtoffers van de Holocaust. Het idee voor het Requiem ontstaat na een bezoek aan Auschwitz in 1998. 
Rathgeb gaat ermee aan de slag, maar zijn ambitie strandt in 2006. Om de ziel van de verschrikkingen in muziek te vatten, 
reist hij opnieuw naar Auschwitz. Die tweede confrontatie met het beruchte kamp dooft bij hem elke inspiratie. Emotioneel 
gebroken en gedesillusioneerd keert Rathgeb terug naar Nederland en schuift de compositie terzijde. Definitief, naar het lijkt...

Eind 2008 vraagt de organisatie van het Internationaal Gipsy Festival in Tilburg Rathgeb zijn werk te completeren met  
als doel: uitvoeringen in diverse Europese steden, omkleed met een veelzijdig cultureel programma over de Holocaust.  
Het concept spreekt Rathgeb aan. Hij gaat opnieuw aan het werk en vindt nu wel de inspiratie. In 2009 voltooit hij zijn  
meesterwerk: Requiem voor Auschwitz, een symfonie voor symfonieorkest, koor en solisten.

Een prachtig muziekstuk, vol overtuiging en passie uitgevoerd, afgewisseld met korte declamaties uit dagboeken  
van Nazislachtoffers, voorgedragen door verschillende bekende Nederlanders. En dit allemaal in een tot de laatste  
stoel bezette Nieuwe Kerk te Amsterdam. Van deze avond is een tv-opname gemaakt, uitgezonden op 4 mei via  
Nederland 2. Voor wie het dus alsnog wil beluisteren is dat mogelijk via uitzending gemist.  
Van harte aanbevolen; een passende vorm van herdenking op de vierde mei. 

Requiem for Auschwitz

Volgende uitvoeringen: Krakau / Polen 1 augustus, Boekarest / Roemenië 10 oktober, 
Frankfurt am Main / Duitsland 24 oktober,  Praag / Tsjechië 4 november, Boedapest / Hongarije 6 november.

Componist : Roger Moreno Rathgeb (Nl)
Orkest : Roma- und Sinti Philharmoniker (Dld)
Dirigent : Riccardo M. Sahiti (Dld)
Solisten : Kristina Bitenc (sopraan), Kadri 
  Tegelmann (alt), Gevorg Hakobjan (tenor), 
  Laurent Deleuil (bas)

Koor : Studentenkoor Amsterdam o.l.v.  
  Servaas Schreuders
Organist : Jan Raas

  Bram van der Vlugt.
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 Vergeet Jannetjesdal niet...
Stuifduinen, prachtige heide en kwetterende vogels misleiden bezoekers van deze plek 
op de Leusderheide. Niets herinnert aan de gruwelijke gebeurtenissen die hier plaatsvonden. 
Niets, behalve een groot wit kruis met de letters ‘RIP’.

De Leusderheide werd in de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt als executieplaats. 
Tenminste zestien keer klonken de schoten 
van een vuurpeloton over de heide. De 
slachtoffers waren Nederlandse mannen 
die werden verdacht van het plegen van 
acties tegen de bezettingsmacht. Na een 
veroordeling door een Duitse rechtbank  
of als represaille werden zij gefusilleerd 
en ter plekke begraven.

Na de oorlog werd direct een begin gemaakt 
met de zoektocht naar de verdwenen slachtoffers. 
Veelal op aanwijzingen van voormalige kampbewakers 
werden de graven gelokaliseerd. De slachtoffers 

in hun woonplaats of op een ereveld herbegraven. 
Het was een proces dat tot ver in 1947 zou gaan duren. 
Daarna werd het stil op de Leusderheide. Niets herinnerde 
aan de executies die hier plaatsvonden.

Op initiatief van nabestaanden kwam er een gedenkteken in de vorm van een wit kruis. Op 4 mei 1954 werd bij 

opgericht in de nabijheid van enkele massagraven, waaronder de plek waar 21 slachtoffers van de verzetsgroep 

van de Leusderheide waar de meeste executies plaatsvonden. Ruim honderd slachtoffers uit acht massagraven 
werden in dit deel geborgen. In een ander deel van de Leusderheide werden eveneens meerdere massagraven 
dicht bij elkaar aangetroffen. Deze plek werd nooit gemarkeerd of van een gedenkteken voorzien. Het gedenk-
kruis Jannetjesdal brengt ook deze slachtoffers in herinnering. 

Vanwege militaire (schiet)oefeningen werd het gebied voor publiek ontoegankelijk verklaard. Hoewel de schiet- 
oefeningen zijn gestopt bleef de Leusderheide gesloten voor publiek. Maar niet op 4 mei. Jaarlijks op 4 mei  
worden nabestaanden en belangstellenden in de gelegenheid gesteld om de Leusderheide, onder begeleiding van 
de terreinbeheerder van defensie, te bezoeken.
Het bezoek aan de Leusderheide werd dit jaar landelijk onder de aandacht gebracht door RTL4. Onder de titel 

 
op de Leusderheide. De ontoegankelijkheid van deze plek mag niet de reden zijn dat één van Nederlands grootste 
executieplaatsen wordt vergeten.

(Door Gert Stein)

De krans werd gelegd door Tim en Arne Bijsterbosch (foto: Olof van Aken).
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 Stille Tocht

Op 4 mei was er veel belangstelling voor Kamp Amersfoort. Honderden bezoekers lieten 
zich gedurende de dag rondleiden over het voormalige kampterrein. Nog veel groter was  
de belangstelling voor de Stille Tocht aan het einde van de dag. Vanaf kwart over zes verza-
melden de deelnemers zich op de parkeerplaats van het KLPD naast de gedenkplaats.  
Het is moeilijk voor te stellen, maar dit was ooit het terrein waar Duitse en Nederlandse  
SS-bewakers zich lieten gelden.

Om zeven uur werd de appelklok geluid en een stoet van 
ruim duizend deelnemers zette zich in beweging richting het 
monument ’De Stenen Man’. Het monument staat op de 
plek waar op 8 maart 1945, 49 mannen werden gefusilleerd. 
Slechts weinig deelnemers aan de tocht weten dat in het  
midden van de schietbaan nog twee executies plaatsvonden. 
Op 18 en 28 november 1944 werden hier zeven mannen 
doodgeschoten en begraven. Een SS’er die deel uitmaakte van 
het vuurpeloton van één van de twee executies, verklaarde 
na de oorlog dat een geëxplodeerde vliegtuigbom een flink 
gat in het midden van de schietbaan had geslagen.  
Er hoefde geen graf te worden gegraven.

De Stille Tocht voerde de deelnemers naar de Loes van 
Overeemlaan. Vroeger was dit de Appelweg. Over deze weg 
werden meer dan 35.000 gevangenen van de Sicherheits-
dienst naar Kamp Amersfoort gebracht. Over deze weg 
werden zij ook weer naar het station gevoerd, een onzekere 
bestemming tegemoet. Enkele honderden gevangenen ver-
lieten het kamp niet over deze weg. Zij werden in de directe 
omgeving van het kamp of op de Leusderheide begraven.

De Appelweg was ook voor enkele honderden gevangenen 
de weg naar de vrijheid. Maar niet voor de zwaar gewonde 
verzetstrijder die op 3 april 1945 op een brancard naar zijn 
graf werd gedragen. Naast de plek waar op 20 juli 1945 zijn 
graf werd gevonden bouwt men nu aan een nieuw dieren-
beschermingscentrum. Het was ook niet de weg naar de 
vrijheid voor de negen gevangenen die dachten dat zij werden 
vrijgelaten. Nadat zij in burgerkleding en met een ontslag-
bewijs de poort waren uitgelopen werden zij door verdekt 
opgestelde bewakers alsnog opgepakt. Zij moesten hun  
bezittingen weer inleveren, werden in een vrachtwagen 

geladen en op de Leusderheide geëxecuteerd. Het leek de 
kampleiding een goed idee om op deze manier geen onrust in 
het kamp te veroorzaken.

De Stille Tocht voerde verder naar Laan 1914. Langs de villa 
met de fraaie naam ’t Huijs te Kalkwegh’. De villa ligt nu 
enigszins verscholen en velen zullen het vooroorlogse  
dubbele woonhuis niet hebben opgemerkt. In de oorlog was 
dit een kantoor van de SD. Zes mannen werden in de kelder 
van de villa hardhandig verhoord. Op 23 april 1945 werden zij 
doodgeschoten en naast de oprit begraven.

Het oversteken van de kruising van de Laan 1914 met de 

aanzienlijk eenvoudiger, maar vooral veiliger geworden.  
Motoragenten die het verkeer op het grote kruispunt 
stopzetten zijn hier niet meer nodig. Overigens zal vrijwel 
niemand zich hebben gerealiseerd dat precies op de plek van 
dit kruispunt, ooit een barakkenkamp lag. Hier werden SS’ers 
van het Wachbataillon Nord-West gehuisvest en opgeleid. 
Nederlandse SS’ers die zich vrijwillig hadden aangemeld.  
Hun activiteiten beperkten zich niet tot bewakingstaken.  
Zij maakten deel uit van executiepelotons, waren behulp-
zaam bij het uitvoeren van represailles en razzia’s (Putten) 
en maakten jacht op arbeidskrachten, verzetstrijders, joodse 
onderduikers en bemanningsleden van neergestorte gealli-
eerde vliegtuigen.

Enkele minuten voor acht waren de meeste deelnemers van de 
Stille Tocht bij begraafplaats Rusthof gearriveerd. Na de krans-
legging en twee minuten stilte werd stilgestaan bij onbekende, 
Nederlandse, geallieerde en Russische graven. Hier stonden 
we stil, onderweg passeerden we zwijgzaam het verleden.

(Door Gert Stein)



 Renovatie ‘oorlogsgraven’
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(Door Gert Stein)

Tot voor kort lagen ‘de geallieerde vliegers’ van Rusthof begraven tussen de metershoge dennen  
van het bosrijke perceel met de aanduiding ‘Plot 13’. Tot voor kort want - de graven bleven dan wel  
onaangeroerd - de omgeving veranderde drastisch.

In samenwerking met de Gemeente Amersfoort en de Nederlandse Oorlogsgravenstichting begon in november 2011 
de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) met een renovatie van haar ereveld op Rusthof. Eind maart 
2012 volgde de Nederlandse Oorlogsgravenstichting dit initiatief. De Oorlogsgravenstichting wilde het aanzien van de 
Nederlandse oorlogsgraven verbeteren. Beide projecten waren voor mei 2012 afgerond.

Begraafplaatsen van de Imperial War Graves Commission, later de Commonwealth War Graves Commission, worden al 
sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog op dezelfde wijze ingericht. Een grasveld, grafstenen die omgeven zijn door 

Graves Commission om ook het ereveld op Rusthof op deze wijze in te richten. En dat is gelukt.
Het eindresultaat is zo anders dan voorheen, dat het moeilijk te geloven is dat het om dezelfde begraafplaats gaat.  
Om het resultaat te bereiken werden 13 bomen verwijderd (er vindt compensatie plaats!). Grafstenen werden tijdelijk 
weggenomen en, nadat gras en borders waren aangelegd, opnieuw geplaatst. De B-17 propeller, die door begraafplaats-
beheerder Kees Blankenstein was geschonken, werd verplaatst. Het object paste blijkbaar niet meer in het nieuwe 
concept, maar kreeg gelukkig een mooie plek.

Een bezoek aan de nieuwe Commonwealth begraafplaats bij Rusthof is de moeite waard. Is het niet vanwege het resul-
taat van de renovatie, dan wel om het simpele feit dat hier onze bevrijders liggen.

11 April 2009 Dezelfde plek maar dan op 17 April 2012



 Bevrijdingsvuur naar Amersfoort

 Tentoonstelling Historische verhalen
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(Door Gert Stein)

(Door Marlien De Kruijf)

Het Bevrijdingsvuur dat eerder vanuit Frankrijk via Eindho-
ven naar Wageningen was gebracht, werd in de nacht van  
4 op 5 mei aan ‘lopers’ uit heel Nederland doorgegeven.

Het evenement stond dit jaar volop in de belangstelling. 

deelnemers brachten het vuur naar alle provincies. Het thema van 

een lopend vuurtje door Nederland verspreiden’, stelde een zegsman 
-

Amersfoortse IJsvereniging (Aijv). Zij stalen de show en ontvingen als 
enigen ’al rollend’ de fakkel met het bevrijdingsvuur uit handen van de 
Wageningse burgemeester.

Op 5 mei om 01:30 uur startten zij hun tocht van veertig kilometer 
naar Amersfoort. Niet in estafette, zoals alle hardlopers; iedereen 
reed de hele afstand. In Amersfoort bereikten zij tegen 05.00 uur  
de gedenkplaats bij het voormalige Kamp Amersfoort, hun eindbe-
stemming. De burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius heette  
de groep welkom, waarna het jongste deelnemertje - de zevenjarige 
Gaia van Langerak - met haar fakkel het grote bevrijdingsvuur ontstak. 
Tenslotte stond er in het AIJV-clubhuis een luisterrijk ontbijt te  
wachten op alle moegereden skaters. Het vuurtje heeft op 5 mei de 
gehele dag gebrand.(Foto: Hein Visser)

Op maandag 7 mei vond de feestelijke opening plaats 
van de tentoonstelling Historische verhalen Soest.  
Op de tentoonstelling waren gedichten en banners over 
vrijheid te zien. De klas die het winnende gedicht had 
geschreven kreeg een prijs uitgereikt.

Tijdens het project Historische verhalen maakten leerlingen van 
tien basisscholen uit Soest en Soesterberg kennis met cultuur 
in hun eigen omgeving. Zij lazen het boek Oorlog zonder vader 
en ontmoetten daarna de schrijfster Martine Letterie. Daarna 
kregen zij een rondleiding bij Kamp Amersfoort, langs de plek-
ken die in het boek worden beschreven. Als afsluiting maakten de 
leerlingen een gedicht over vrijheid en schreven zij in de klas twee 
uitspraken over vrijheid op speciale gekleurde banners.

De klas die het mooiste gedicht schreef werd uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling op 7 mei. Op die dag 
waren ook de samenwerkingpartners van het project aanwezig: Kunst Centraal, Martine Letterie (schrijfster historische  
kinderboeken) en RegioCultuurCentrum Idea Soest. Daarnaast was wethouder Rosan Coppes uitgenodigd om de 
tentoonstelling te openen. 

Het winnende gedicht werd geschreven door Jip Swildens uit groep 7 van CBS De Postiljon uit Soesterberg. De jury 
vond dat Jip in haar gedicht heel mooi beschreef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De winnende groep kreeg de serie 

Vier leerlingen uit groep zeven van CBS De Postiljon uit Soesterberg 
lezen het winnende gedicht voor (Foto: Marlien de Kruijf)
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Aansluitend aan de korte ceremonie bij monument Koedriest 
volgde de bijeenkomst bij het Russisch Ereveld. Enkele honderden 
belangstellenden hadden zich verzameld voor de ingang bij be-
graafplaats Rusthof. Rode rozen werden uitgereikt en oranjezwart 
gestreepte linten werden opgespeld. Nabestaanden, afgevaardigden 
van ambassades en gemeentebesturen, samen met enkele hon-
derden belangstellenden, schaarden zich vervolgens in een rij om 
bloemen te leggen bij het gedenkteken.

Voor een belangrijke maar onopvallende groep aanwezigen was 
deze herdenking extra bijzonder. Het betrof de groep nabestaan-
den van slachtoffers die hier waren begraven. Op initiatief en door 
bemiddeling van de Stichting Russisch Ereveld werden zij in staat 
gesteld om naar Leusden af te reizen om het graf van hun vermiste 
familielid te bezoeken.

Na de kranslegging en nadat alle bezoekers de gelegenheid hadden 
gekregen om bloemen bij het gedenkteken te leggen, werd een 
korte herdenkingsdienst gehouden. Daarna vond in de aula van 
begraafplaats Rusthof een receptie plaats voor genodigden.

 Dag van de Overwinning

(Door Gert Stein)

Jaarlijks op 9 mei worden de gevallenen uit de voormalige Sovjet-Unie herdacht. Het is ook de dag waar-
op de overwinning wordt gevierd. In Leusden werd, evenals voorgaande jaren, op twee plaatsen herdacht. 
Bij monument Koedriest en op het Russisch Ereveld. 

Bij monument Koedriest, ten zuiden van het voormalige Kamp Amersfoort, werden bloemen gelegd door afgevaardigden 
en belangstellenden. Het monument staat op de plek waar na de oorlog de 101 anonieme slachtoffers werden gebor-
gen die in 1941 en 1942 in Kamp Amersfoort stierven als gevolg van ontbering, mishandeling en moord. Zij werden 

het Russisch Ereveld.
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 ‘Adoptanten-donateursdag’

Zaterdag 12 mei organiseerde Stichting Russisch Ereveld samen met  
Stichting Dodenakkers.nl een gezamenlijke adoptanten/donateursdag.  
De dag stond in het teken van de 101 Sovjet-Russen die in Kamp Amersfoort  
om het leven zijn gekomen.

Zo’n veertig geïnteresseerden verzamelden zich tegen 10 uur bij het voormalige Kamp Amersfoort. Vanwege 
de grote opkomst werd de groep in tweeën gesplitst. De eerste groep vertrok daarna voor een rondleiding 
naar het Russisch Ereveld, de tweede groep bleef in voormalig Kamp Amersfoort om daar rondgeleid te  
worden door één van de gidsen. Vervolgens werd ook monument Koedriest bezocht. Op deze plek werden  
77 Sovjet-Russische gevangenen gefusilleerd en begraven. Samen met 24 Sovjet-Russische gevangenen die  

 
rustplaats te krijgen op het Russisch Ereveld.

Rond het middaguur verzamelden beide groepen zich in restaurant Oud-Leusden. Daar werd een eenvoudige 
 

De documentaire is een speciale uitzending van het NCRV-programma Schepper & Co in het land. In de  
documentaire zien we Remco Reiding op bezoek bij nabestaanden in Rusland om hen te vertellen over het lot 
van hun vader. Ook is in de documentaire te zien hoe enkele nabestaanden het Russisch Ereveld in Leusden  
bezoeken. Bijzondere en aangrijpende beelden. Aansluitend op de documentaire sprak Remco Reiding nog 
enkele woorden. 

Na de lunch splitste de groep zich wederom op. De eerste groep vertrok naar het voormalige kamp en de  
tweede groep kreeg onder begeleiding van Remco Reiding een interessante en informatieve rondleiding over 
het Russische Ereveld. Reiding vertelde tal van wetenswaardigheden over de begraafplaats en stond stil bij 
enkele graven, waaronder uiteraard dat van de hoofdpersoon uit zijn boek, Vladimir Botenko. Ook werd stil 
gestaan bij het graf van Pjotr Koval. Van beide soldaten wist Reiding ruim tien jaar geleden als eersten de  
nabestaanden te informeren.

Rond half drie eindigde de succesvolle bijeenkomst. Enkele belangstellenden bezochten vervolgens nog op  
 

 bij Kamp Amersfoort.

(Door René ten Dam - Stichting Dodenakkers.nl)

Stichting Dodenakkers.nl zet zich in voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland en Nederlands 
funerair erfgoed buiten de landsgrenzen. Al meer dan 10 jaar publiceert de stichting op de website  
www.dodenakkers.nl artikelen over begraafplaatsen, kerkhoven en oorlogsmonumenten. Jaarlijks trekt  
de site meer dan 140.000 bezoekers. Dit jaar ontvingen donateurs van de stichting als donateursboek 

(Foto: René ten Dam)



Zeventig jaar nadat hij naar het front vertrok, stond 
Lidia Jakovleva (77) op 3 mei eindelijk bij het graf van 
haar vader, Dmitri Kolynin. Ze strooide aarde van het 
graf van haar moeder uit bij zijn laatste rustplaats.

Lidia was één van negen nabestaanden die op het Russisch Ere-
veld in Leusden het graf van een familielid bezocht dat decennia-
lang als vermist te boek had gestaan. Pas onlangs hoorde zij van 
de Amersfoortse onderzoeker Remco Reiding waar haar vader 
gebleven was. Hij stierf in mei 1945 aan tuberculose in de Duitse 
stad Bad Lippspringe, werd door de Amerikanen overgebracht 
naar het Limburgse Margraten en later in Leusden herbegraven.

Nog drie kinderen, vier kleinkinderen en een nicht van in Leusden 
begraven Sovjetsoldaten werden op 3 mei eindelijk herenigd 
met hun vader, grootvader of oom. De lange reis naar Nederland 
was georganiseerd door de Stichting Russisch Ereveld en mo-
gelijk gemaakt door grafadoptie en sponsors. De nabestaanden 
waren ondergebracht bij gastgezinnen in de omgeving.

Op 4 mei bracht Lidia in gezelschap van de acht anderen een 
bezoek aan Kamp Amersfoort. Daar hoorden zij het verhaal 
van de 101 Sovjetrussen, van wie er 24 in het kamp overleden 
en 77 op 9 april 1942 buiten het kamp werden gefusilleerd. Ze 
bezochten monument Koedriest op de fusilladeplaats. ’s Avonds 
liepen de nabestaanden, hevig onder de indruk van alle emoties 
en indrukken, mee in de Stille Tocht, die eindigde op het ereveld 
aan de Dodeweg.

Op initiatief van de Stichting Russisch Ereveld brachten de 
nabestaanden later die week ook een bezoek aan het voorma-

bekeken zij onder meer de plek waar het noodziekenhuis  
Baukloh stond en waar meer dan 130 in Leusden begraven  
Russen overleden.

stad aan een vreedzame, gemeenschappelijke toekomst bouwt 
door op vele manieren samen te werken met Rusland.  
,,Werken aan vriendschapsbanden is een goede zaak’’, reageer-

en in Leusden herbegraven soldaat. ,,Maar zolang er vermisten 
zijn, zijn niet alle wonden geheeld.’’

Na de Russische herdenking op 9 mei keerden de nabestaanden 
terug naar Rusland. Zij spraken van een onvergetelijke reis, die 
een einde maakte aan decennia van onzekerheid. Uit de grote 
belangstelling voor de Stille Tocht en de eerbiedige wijze waarop 
het ereveld wordt onderhouden, maakten zij op dat hun vader, 
grootvader of oom in Nederland niet wordt vergeten.

Reiding spoorde de familie van in totaal 187 Sovjetsoldaten op, 
die in Leusden begraven liggen maar in eigen land nog als vermist 
te boek stonden. Met behulp van al beschikbare en nieuwe 
documenten hoopt hij nog enkele tientallen nabestaanden te in-
formeren over het lot van hun vader, grootvader, broer of oom.

  Russische na zeventig jaar 
         herenigd met vader 
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Alla Revenok, dochter van Sovjetsoldaat Michail Skomorochov, brengt voor het eerst in haar leven een bezoek aan het graf van haar vader. Rechts haar dochter Svetlana,  
links Remco Reiding, op de achtergrond onder meer andere nabestaanden. (Foto: Irina Chernobrovkina)



  In Memoriam
In februari hebben we afscheid moeten nemen van een van onze gidsen.

Charles Allegond van Dijk, geboren op 11 juni 1939 te ’s Hertogenbosch, overleden op 2 februari 2012 te Leusden.
 

We herinneren hem om zijn gedrevenheid en vriendelijkheid naar onze bezoekers.
Collega’s van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 

 ’Die nacht vergeet ik nooit meer’

 Juffrouw Dina, mijn moeder

De Historische Vereniging Staphorst deed ons een nieuwe publicatie toekomen 
die we graag onder uw aandacht brengen. Het 218 pagina’s tellende boek met de 
titel ‘Die nacht vergeet ik nooit meer’ gaat over de razzia in Staphorst en haar 
slachtoffers. 

Twintig inwoners van Staphorst werden in de nacht van 30 op 31 augustus 1944 gearresteerd 
als vergelding voor een aanslag op hopman Blom, de commandant van NAD-kamp Beugelen. 
De Staphorsters werden afgevoerd naar Kamp Amersfoort en enkele dagen later op trans-
port gesteld naar concentratiekamp Neuengamme. Daar stierven zij allen, soms al na enkele 
weken, soms na maanden.
In het boek worden de gebeurtenissen in de nacht van de razzia gereconstrueerd. Ook wor-
den de omstandigheden beschreven waarin de Staphorsters in Amersfoort en Neuengamme 
moesten overleven. Van elk van de slachtoffers is daarnaast een levensverhaal opgenomen.  
Zo wordt niet alleen de razzia in Staphorst opnieuw belicht, maar krijgen ook de slachtof-
fers van deze razzia een gezicht. 

Renske Geerts-Massier. Zij is een dochter van een van de slachtoffers en initiatiefneemster voor het onderzoek. 

 
(www.historischeverenigingstaphorst.nl).

Kapelweg 108 en 110. Op deze adressen in Amersfoort 
leidde Cilia Loots in de oorlogsjaren een montessori-
schooltje en een kinderhuis. Hier verborg zij joodse 
kinderen. Maar ‘tante Ciel’ deed dat niet alleen.  

Een grote rol was wegge-
legd voor ‘juffrouw Dina’ 
die de verzorging van de 
kinderen op zich nam.

mijn moeder’ belicht  
Anneke van Heiningen de rol 
van haar moeder. 

‘Wat ga je van die kinderen 
houden en aan ze wennen …’ 
Zeventien jaar en onder de 
hoede van Juffrouw Loots 
zorgde zij gedurende de hele 

-
frouw Dina .... mijn moeder’ enthousiast, met veel liefde en 
vol overgave, misschien ook wel een beetje naïef. Zij genoot 
ervan. De kinderen liepen met haar weg.

Na de oorlog bleef er van dat enthousiasme weinig over. 
Waar was die sterke meid gebleven op wie de kinderen zo 

kinderen, waar zij met meer last dan lust voor leek te zorgen.

op basis van de dagboeken die haar moeder in en tot vlak na 
de oorlog heeft bijgehouden. Fascinerend en pijnlijk is het om 
te ervaren hoe een leven zo in haar eigen schaduw terecht 
kan komen.

 
Heiningen wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt BV  

(Door Gert Stein)

(Door Diana Penders)
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  Kind van het Ereveld
(Door René ten Dam - Stichting Dodenakkers.nl)

Ruim zestig jaar na 
de Tweede Wereld-
oorlog weet Remco 
Reiding met ´Kind 
van het ereveld´ de 
geschiedenis van een 
vergeten begraaf-
plaats met vergeten 
oorlogsslachtoffers 
onder de aandacht 
te brengen. Zonder 
afbreuk te doen aan 
de achtergronden 
van die geschiedenis 
maakt Reiding van 
de zoektocht naar 

nabestaanden een persoonlijke missie.  
Op bijzondere wijze laat hij zien hoe de 
geschiedenis van 865 Sovjet-Russen die in 
het verre Nederland hun laatste rustplaats 
vonden zijn eigen leven veranderde. 

Geboren in 1976 was Reiding tot de jaren negentig nauwelijks 
bekend met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
in zijn woonplaats Amersfoort anders dan de gebruikelijke 
geschiedenislessen op school. Eind jaren negentig, net 22 jaar, 
kwam daar verandering in toen Reiding als beginnend journa-
list voor de Amersfoortse Courant in aanraking kwam met 
het Russische Ereveld in het nabijgelegen Leusden. Op deze 
oorlogsbegraafplaats liggen 865 Sovjet-Russische slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Slachtoffers die 
op dat moment allang weer vergeten waren. Maar de plek 
had een vreemde aantrekkingskracht op Reiding. Wie waren 
deze soldaten en hoe kwamen ze in Amersfoort terecht, 

het verhaal van het ereveld. Het gemis van zijn vader en het 
vroegtijdige afscheid van zijn moeder had hem zelf doen wan-
kelen, maar de zoektocht naar nabestaanden zouden hem 
een nieuw doel geven in zijn leven. Reiding wilde de doden 
weer een gezicht geven, wie ze ook waren. Niet alleen voor 
de inwoners van Amersfoort, maar vooral ook voor de nabe-
staanden. Want niemand was het op dat moment gelukt om 
ook maar één nabestaande te traceren. Nog nooit had een 
nabestaande het graf van hun vader, broer of oom kunnen 
bezoeken. Voor Reiding iets onverteerbaars. 

Zijn eerste inventarisatie naar de doden van het Russisch 
Ereveld werd het begin van een lange zoektocht die het leven 
van Remco Reiding ten beste zou doen veranderen. 

Reiding startte zijn zoektocht met het achterhalen van de 
herkomst van de Sovjetsoldaten. In het nabij gelegen Kamp 
Amersfoort waren 101 Sovjet-Russen door honger omgeko-

men of vermoord. Maar al snel bleek dat ze niet allemaal in 
Amersfoort waren overleden. 73 slachtoffers waren her en 
der in Nederland overleden en in Leusden herbegraven.  
Het merendeel van de slachtoffers was echter eerst begraven 
geweest in het Limburgse Margraten voordat ze hun laatste 
rustplaats vonden in het midden van het land, ver weg van 
hun geboortedorp en familie in de toenmalige Sovjet-Unie.

De lezer wordt door Reiding op indringende wijze meegeno-
men in de zoektocht naar nabestaanden. Een zoektocht die 
start op de naastgelegen begraafplaats Rusthof en die zich 
als een olievlek uitbreidt van lokale archieven naar archieven 
in Duitsland en in de voormalige Sovjet-Unie. In het begin 
uiterst moeizaam, met kleine puzzelstukjes waarvan Reiding 
nog niet weet of hij ze kan plaatsen. Een doorbraak is er als 
hij in een Russisch archief de herkomst weet te vinden van 
ruim honderd van de oorspronkelijk in Margraten begraven 
Sovjet-Russen, namelijk het Duitse plaatsje ´Ljoedenschajd ,́ 

 
Dortmund. Vandaar gaat de zoektocht naar Duitsland en  
uiteindelijk via Margraten naar Delft. Terug in Nederland 
weet Reiding bij het Centraal Archievendepot van het 
Nederlandse ministerie van defensie uiteindelijk de Reports 
of Burial van alle in Margraten begraven Sovjet-Russen te 
vinden. Het zal hem brengen tot de eerste nabestaanden 
van slachtoffers met wie hij in contact komt. Ruim zestig jaar 
na de oorlog hoort Dimitri Botenko als eerste nabestaande 

laatste rustplaats. De nabestaanden van ruim 180 slachtoffers 
zouden dan nog volgen.

Het verhaal van Vladimir Botenko loopt als een rode draad 
door het boek. Enigszins geromantiseerd vertelt Reiding het 
levensverhaal van de dienstplichtige soldaat die vrouw en 
kinderen op de Krim heeft moeten achterlaten om in het 
Rode Leger de Duitse oorlogsmachine tot staan proberen te 
brengen. De wijze waarop Reiding dat heeft gedaan getuigt 
van veel respect voor de geschiedenis. Op basis van waarge-
beurde gebeurtenissen, gebaseerd op feiten en herinneringen 
van naasten en gestaafd door 14 jaar onderzoek doet Reiding 
daarmee recht aan die geschiedenis. 

Hij doet dat op een innemende wijze. Door niet alleen het 
dramatische levensverhaal van een van de slachtoffers te 
beschrijven, maar tegelijkertijd verslag te doen van de zoek-
tocht en daarmee inzicht in zijn eigen leven te geven, zien we 
als lezer hoe twee werelden uiteindelijk samenkomen. Met 
een meest bijzonder resultaat.

Wie een ontstaansgeschiedenis van een begraafplaats ver-
wacht in de traditionele zin zal met ´Kind van het ereveld´ 
in eerste instantie misschien teleurgesteld zijn. Maar Reiding 
weet de lezer snel mee te nemen in het verweven verhaal van 
een Sovjet-Russisch oorlogsslachtoffer en dat van een jonge 
Nederlandse onderzoeksjournalist. ´Kind van het ereveld´ is 
een aangrijpend verslag van een bevlogen zoektocht. (Meer 
informatie over het boek vindt u op www.kindvanhetereveld.nl)



 Actie ‘Niet weggooien’
’NIET WEGGOOIEN!’ is de naam voor een gezamenlijk initiatief van Nederlandse  
oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD. Het doel is om voorwerpen 
en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst.

Nog altijd duiken bijzondere materialen uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de sloop 
van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto’s, documenten 
of een voorwerp. Om te voorkomen dat ogenschijnlijk onbelangrijke voorwerpen of documenten worden wegge-

Jaarlijks doen samenwerkende oorlogsmusea en -instellingen in Nederland een oproep om bijzondere materialen uit 
of over de bezettingstijd niet weg te gooien, maar over te dragen aan één van de deelnemende instellingen. U kunt het 
hele jaar bij deze instellingen terecht, maar er zijn ook speciale actiedagen. De eerstvolgende actiedag op 14 augustus 
2012 staat in het teken van Nederlands Indië.

Meer informatie over de actie en de actiedagen vindt u op de website www.actienietweggooien.nl. De site biedt een 
aantal hulpmiddelen voor het doen van een schenking. Een overzicht van deelnemende instellingen helpt u bij het 
kiezen van een instelling waar een mogelijke schenking het beste past. Via een online aanmeldingsformulier wordt de 

site kan worden gedownload, kan een schenker aangeven wie de nieuwe eigenaar wordt van een schenking na overlij-
den van de schenker. Tenslotte biedt de website een overzicht van schenkingen die in het verleden werden gedaan. 
We willen benadrukken dat u altijd - dus niet uitsluitend op de speciale actiedagen - een schenking aan ons herinne-
ringscentrum (of aan één van de andere deelnemende instellingen) kunt doen. 
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(Door Eddy van der Pluijm)

Niet weggooien! Beide ogenschijnlijk waardeloze keukenbenodigdheden vertellen wel degelijk iets.  
Zij illustreren de enorme schaarste direct na de Tweede Wereldoorlog. De melkkan was van  
oorsprong een Duitse militaire gasmaskerbus. Het vergiet werd gemaakt van de filterbus van een 
Duits gasmasker (collectie GS).



  In Memoriam
Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
Jan Theodorus Voorneveld, geboren op 16-8-1920 te Haarlemmerliede en Spaarnewoude, overleden op 19 maart 2010  
te Hilversum.
Marius Soetendal, geboren op 28 maart 1922 te Ede, overleden op 6 september 2010.
Willem van der Veer, geboren op 25 december 1921 te Leeuwarden, overleden op 9 december 2011 te Heino.
Anthonie Johannes Albers, geboren op 3 december 1921 te Delft, overleden op 15 januari 2012 te Delft.
Wilhelmus Petrus Collignon, geboren te Schiedam op 17-06-1925, overleden op 18 januari 2012 te Schiedam.
Lieuwe Koopmans, geboren te Harlingen op 14 augustus 1922, overleden op 24 januari 2012 te Dordrecht.
Nicolaas Dirk Johannes Woord, geboren op 22 juni 1922 te Schiedam, overleden op 21 februari 2012 te Schiedam.
Pieter Gijsbert Kreukniet, geboren 28 november 1919 te Rotterdam, overleden op 24 februari 2012 te Gorinchem.
Douwe van der Lei, geboren 27 juni 1922 te Moddergat, overleden op 9 april 2012 te Dokkum.

 De oorlog in 7 minuten
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(Door Eddy van der Pluijm)

Het ‘Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden’ heeft in samenwerking met 
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork twee educatieve animatiefilms voor het 
onderwijs ontwikkeld; voor kinderen vanaf tien jaar.

 

vervolging en geven de leerlingen inzicht in het kader waarbinnen het persoonlijk verhaal van een gastspreker zich 
 

herinneringscentrum of oorlogsmuseum.

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat, zoals de titel al aangeeft, de oorlog in maar zeven minuten wordt belicht. 
Dat is natuurlijk zeer kort en bij de selectie van belangrijke gebeurtenissen zijn dus onvermijdelijk onderwerpen 

te bekijken via de website van het Steunpunt Gastsprekers (http://www.steunpuntgastsprekers.nl/materialen/ 
ondersteunendmateriaal.html).

 

Meer informatie over een ontmoeting met een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog, of van recentere conflicten 
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 Bijzondere schenking
(Door Gert Stein)

Op 5 mei 2012 mochten we een bijzondere schenking in ontvangst nemen van me-
vrouw Westerbrink-Jonker uit Stadskanaal. Het betrof enkele herinneringen aan en 
van haar vader G.D. Jonker waarvan bekend is dat hij in Kamp Amersfoort verbleef. 
Mevrouw Westerbrink-Jonker kent maar deels de oorlogsgeschiedenis van haar vader, 
die in 1972 overleed, en is op zoek naar informatie om het verhaal sluitend te krijgen.

 
 

O.D.’. Mevrouw Westerbrink weet dat haar vader, die leraar Frans was, af en toe wat extra eten kreeg van oud-leerling 
en mede-gevangene P.A. Groot.  

Na zijn verblijf in het Oranjehotel (zoals de strafgevangenis in Scheveningen werd genoemd) werd Jonker naar Kamp 
Amersfoort overgebracht. Indien Jonker inderdaad betrokken was bij de Ordedienst - de reden van arrestatie lijkt 

proces’. Mevrouw Westerbrink weet te vertellen dat, waarschijnlijk door een administratieve fout, acht gevangenen, 
waaronder haar vader, werden vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.  
Nadat hij zijn betrekkelijke vrijheid had teruggekregen dook hij onder tot het einde van de oorlog. 

 
Neemt u dan alstublieft contact op met een van onze medewerkers bij de gedenkplaats. Dat kan via e-mailadres  
info@kampamersfoort.nl of telefoonnummer 033-4613129.

Herinneringen van oud-gevangene G.D. Jonker:  
een broodplankje, een uit hout gesneden briefopener,  
een mes met bewerkt handvat met de tekst  
‘Amersfoort 1941’, twee kleine uit hout gesneden  
lepeltjes, een persoonsbewijs en een gedicht waarboven 
staat ‘3 mei - In Memoriam - 1942’.
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In het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort hangt levensgroot de 
‘Vondelplein foto’. De foto laat zien hoe een groep gevangenen, onder 
bewaking van leden van de ‘Schutzpolizei’, vanaf de Kapelweg het  
Vondelplein oversteken richting het station. De foto is de laatste uit een 
serie van zes, die allemaal op de Kapelweg in Amersfoort (van dezelfde 
groep gevangenen) werden gemaakt. De volledige serie foto’s wordt bij 
het NIOD bewaard onder de nummers 61854 t/m 61859. Lange tijd was 
er weinig informatie over de foto’s bekend en bestond de groep uit  
anonieme gevangenen met een onbekende bestemming.

Nadat nabestaanden zich meldden bij de gedenkplaats kwam meer duidelijkheid over de serie foto’s. 
In informatiebulletin 32 van juli 2010 kon worden gemeld dat twee gevangenen uit deze groep waren 

mannen kwam eindelijk duidelijkheid over de groep, de transportdatum (de datum dat de serie 
foto’s werd gemaakt), de bestemming en het vreselijke lot dat de meeste mannen trof. Het trans-
port vond plaats op 11 oktober 1944 en bestond uit ruim 1.400 mannen die naar concentratiekamp 
Neuengamme werden gevoerd.

Jan de Muijnck meldde dat hij de zekerheid had verkregen dat zijn vader, Abraham Floris de Muijnck, 

(Door Gert Stein) Derde identificatie

(Foto: NIOD nr. 61858)
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-
kelijk van het oordeel van anderen. Een collega van zijn vader en enkele andere personen konden 
bevestigen dat de kleine man met de pet niemand anders kon zijn dan Abraham Floris de Muijnck. 

Abraham Floris de Muijnck (geb. 26 april 1912) stond aan het hoofd van een gezin bestaande uit 
echtgenote Pieternella Margaretha, Jacob van vijf en Jan van één jaar oud. De Muijnck werd op 
22 juli 1944 gearresteerd. De reden van arrestatie is niet exact bekend, maar hangt waarschijn-
lijk samen met activiteiten rond het distributiekantoor waar hij werkzaam was. Na arrestatie en 
verhoor in Kamperland werd De Muijnck op maandag 24 juli 1944 overgebracht naar het Huis van 
Bewaring te Middelburg. Op maandag 31 juli 1944 werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort en 
ingeschreven onder nummer 3970. Op 11 oktober werd De Muijnck ingedeeld in het transport naar 
concentratiekamp Neuengamme. Drie dagen later werd hij in Neuengamme ingeschreven onder 
nummer 56109. Op 26-12-1944, nog geen drie maanden na aankomst, werd in de kampadministratie 
het overlijden van Abraham Floris de Muijnck genoteerd.

‘Inmiddels hebben nog enkele andere personen zich over de foto gebogen en is er geen enkele twijfel meer 
of de persoon mijn vader is. De ontdekking van deze foto is voor mij een bijzondere gebeurtenis maar een 
zeer dankbare ontdekking. Zelf heb ik mijn vader niet gekend en nu heb ik, vele jaren na zijn dood, het 
laatste echte beeld van hem in handen. U zult begrijpen dat deze foto een bijzondere plaats in ons huis 
heeft gekregen.’

Jan de Muijnck

Gemarkeerde personen van links naar rechts: Wilhelmus Daniel Lelieveld, Theodorus (Dirk) Schut (overleden in Neuengamme op 16-11-1944) 
en Abraham Floris de Muijnck (overleden in Neuengamme op 26-12-1944). (bron foto: NIOD nr. 61858)

 Oproep Arie Dekker (Door Eddy van der Pluijm)

Wie kent medegevangen, of behoorde zelf tot het transport van 9 juni 1944 naar Norderney? Graag zou Arie 
Dekker uit Gouda met hen in contact willen komen. 

Arie Dekker was, zoals hij het zelf omschreef, twee keer te gast in het P.D.A. De eerste keer werd hij binnengebracht in 1943. 
Dit moet zo rond de Pasen zijn geweest. Op 7 oktober 1943 werd hij op transport gesteld naar Berlijn (Laa Brandenburg AA) 

(Kamp Staaken).

De tweede maal dat de heer Dekker in het P.D.A. terecht kwam, was op 20 mei 1944. Hij werd ingeschreven in het P.D.A. 

Norderney’. Medegevangenen die hij daar heeft gekend waren o.a. Leonard Lang en ene Tang. Leonard Lang was de zoon van 
de importeur van FIAT, Tang was taxichauffeur in Amsterdam.

Kent u mede-gevangenen, of behoorde u zelf tot het transport wat naar Norderney ging dan kunt u contact opnemen met 
Eddy van der Pluijm via e-mailadres eddy@kampamersfoort.nl of telefoonnummer 033-4613129.



 Oproep Gert Molendijk

 Nieuwe ‘Geefwet’ (informatie van de Rijksoverheid)
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Na zijn tewerkstelling in Duitsland, is Gert Molendijk ondergedoken in 
zijn geboorteplaats Ridderkerk. Vervolgens werd hij tewerkgesteld in 
de Oekraïne van waar hij door bezet gebied is gevlucht, terug naar  
Rijsoord. Na verloop van tijd (24 Augustus 1943) is hij wederom opge-

gebracht. Vanuit Kamp Amersfoort is hij wederom naar Duitsland 
gebracht. Zijn reis eindigde in Dachau, waaruit hij de dag voordat de 
Amerikanen het kamp bevrijdden is ontsnapt. Naar eigen zeggen heeft 
hij de Amerikanen de weg naar concentratiekamp Dachau gewezen, 
zittend bovenop een tank.

Hebt u Gert Molendijk gekend of heeft u meer informatie, wilt u  
dan contact opnemen met Eddy van der Pluijm via e-mailadres 
eddy@kampamersfoort.nl of telefoonnummer 033-4613129.

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk 
extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort met een 
multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft 

schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruik maken, dan adviseren wij u in 2012 een periodieke schen-
king voor vijf jaar of meer af te spreken. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

geldt eenzelfde soort berekening.

Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 
1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25% is uitslui-

voordeel aan cultuur te schenken.

Meer informatie over de Geefwet vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl

(Door Eddy van der Pluijm)

Op dinsdag 21-02-2012 overleed oud-gevangene Gerrit Arie 
(Gert) Molendijk. Een stil gekoesterde wens van zijn klein-
dochter was om hem te verrassen met documenten en hem in 
contact te brengen met medegevangenen uit die tijd. Door zijn 
overlijden is dit helaas niet meer mogelijk. Dat neemt niet weg 
dat de kleindochter van de heer Molendijk nog altijd op zoek is 
naar informatie over haar grootvader. Hieronder vind u in het 
kort wat meer informatie over de heer Molendijk.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht waarmee het ministerie van  
Financiën giften aan cultuur wil stimuleren voor een periode van 5 jaar. In de Geefwet 
worden een aantal fiscale maatregelen voorgesteld. Nieuw is vooral de invoering van 
een zogenaamde ’multiplier’ van 125% op giften aan cultuur.



  Oproep vondsten
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Er zijn 150 naamplaatjes gevonden, of beter gezegd ponsplaatjes, waarop naam- en adresgegevens vermeld staan. 
Door de slechte staat waarin de plaatjes verkeren was het helaas niet mogelijk om alle gegevens te analyseren.  
Een groot deel is gelukkig wel zichtbaar, alleen hebben we tot op heden niet kunnen achterhalen waar deze gegevens 
voor staan.

De plaatjes zijn allemaal hetzelfde ingedeeld; een naam, adres + plaatsnaam en een aantal nummers en/of letters.  
Opvallend aan de plaatjes is dat de informatie in spiegelbeeld werd aangebracht en het alleen mannen betreft.  
Tevens komen deze mannen uit heel Nederland. Tot op heden is het een raadsel waarvoor en door wie deze plaatjes 
werden gebruikt en waarom ze in de omgeving van Kamp Amersfoort werden begraven.

Aangezien het onmogelijk is om de gegevens van alle 150 plaatjes op te nemen, volstaan we in dit artikel met slechts  
enkele vermeldingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens van Dhr Joh. Smink, Kampweg te Hardewijk,  
Dhr E. Stamhuis Nassaustraat 6 te Utrecht en Dhr F. Rademajer % H Blanken Groeneweg 32 te Kampen.
De complete lijst kunt u inzien via de link: http://www.kampamersfoort.nl/besloten/webbeheer/namenlijst_plaatjes.pdf

Tot slot kunnen wij u meedelen dat de plaatjes in hun laatste fase van conservering zijn en binnenkort te zien zijn in  
een vitrine in het bezoekersgebouw van Kamp Amersfoort. Mocht u meer gegevens of suggesties hebben betreffende 
het onderzoek, wilt u dan contact opnemen met Sanne Aarsen via sanne@kampamersfoort.nl. Hopelijk kunnen we  
met uw hulp spoedig het onderzoek naar de 150 plaatjes afronden.

(Door Sanne Aarsen)

Tijdens opgravingen vorig jaar, op de plek waar het nieuwe dierenasiel wordt gebouwd,  
zijn enkele zaken uit de periode van de Tweede Wereldoorlog naar boven gekomen. 
Een opmerkelijke vondst brengen we graag onder uw aandacht.

Vondstnummer 116 (vóór en na conservering) 
met de gegevens van Dhr C. V. Barneveld en  
J. V/Dijk, Achttienhoven uit Kerkdijk.
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De foto die was afgedrukt op de uitnodiging voor onze herdenking op  
19 april 2012 riep tal van vragen op. Vragen als: ‘wanneer werd de foto 
gemaakt?’, ‘wie zijn deze mannen?’, ‘kan mijn vader op de foto staan?’  
en zelfs ‘kunt u bevestigen dat mijn vader op de foto staat?’.  
Reden temeer om nog eens aandacht te schenken aan de foto.

 
Het Nationaal Archief. De foto is online te raadplegen in de fotocollectie van de website  

 
 

collectie van het NIOD en te raadplegen via www.beeldbankwo2.nl onder beeldnummer 62006).

Volgens de gegevens bij het Nationaal Archief werd de foto gemaakt op 7 mei 1945. De naam van 

 
 

concentratiekamp te Amersfoort. Alle gevangenen van het kamp staan klaar om naar huis terug  
te keren.’

 Wie zijn deze gevangenen?

(Door Gert Stein)

(Foto: Nationaal Archief, fotocollectie Anefo 2.24.01.01 900-2829)



 Publieksrondleidingen
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Tot zover de informatie van het Nationaal Archief. Nadere bestudering van de foto lijkt de gege-
vens van het Nationaal Archief te bevestigen. De foto is inderdaad in Kamp Amersfoort genomen 
(bij de Bekleidungskammer) en de mannen zijn voormalige gevangenen. Links (omcirkeld) staat 

rechts is Chris J. Lanooij (Lanooij schilderde na de bevrijding op de bewaard gebleven  
muurschildering de tekst ‘Overgedragen aan het Ned: Roode Kruis op den 19den April 1945’.)
Mocht u andere personen herkennen, of andere aanvullende gegevens hebben (die nog niet  
hierboven werden vermeld), wilt u dan contact opnemen met de medewerkers van de gedenk-

dan is dat mogelijk in ons bezoekerscentrum en via de link: 

(Door Willem Hilberts)

De rondleidingen vinden plaats op:

In de maanden juli, augustus, september en oktober worden iedere twee weken gratis 
rondleidingen aangeboden. De wandelingen op en rond het terrein van het voormalige 
Kamp Amersfoort starten op zondagen om 14:00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. 
Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te wandelen en kennis te nemen van de 
verhalen die door ervaren gidsen worden verteld.

Bezoekers kunnen zich niet alleen tijdens een rondleiding laten informeren, maar vooral ook tijdens 
hun bezoek aan het bezoekerscentrum. Gedurende de middag en na afloop van een rondleiding 
worden documentaires vertoond. Aanmelding is niet nodig en deelname aan de publieksrondleidingen 
is gratis. De rondleidingen starten bij het bezoekersgebouw aan de Loes van Overeemlaan en vinden 
plaats ongeacht de weersomstandigheden.
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