
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
 

PROGRAMMA HERDENKING KAMP AMERSFOORT 
 

19 april 1945  - 73 jaar -  19 april 2018 
 

 

11:00 uur Ontvangst oud-gevangenen  
 Speciaal voor oud-gevangenen, eventueel vergezeld van hun directe naaste familie, 

hebben wij ook dit jaar voorafgaande aan het officiële gedeelte, vanaf 11:00 uur een 
ontvangst inclusief lunch georganiseerd in ons bezoekerscentrum. 

   

 
Vanaf 
12:00 uur Ontvangst Speciaal Genodigden bij het bezoekerscentrum en aankomst   
  belangstellenden in grote herdenkingstent  
 
13:10 uur Aanvang muzikale opluistering van deze herdenkingsplechtigheid, dit jaar uitgevoerd door 

het orkest van de Politieharmonie Oost-Brabant o.l.v. dirigent Martien Maas.  
 Het vocale gedeelte van deze herdenkingsplechtigheid wordt uitgevoerd door Maaike 

Hupperetz, een jonge vocaliste van de ‘Fontys Hogeschool voor de Kunsten’ te Tilburg.  
 Zij wordt op de piano begeleid door de dirigent Martien Maas. 
 Een ieder wordt verzocht plaats te nemen in de herdenkingstent. 
  

13:30 uur Aanvang plechtigheid  
 

 Instrumentaal intermezzo  
 

• Welkomstwoord door de bestuursvoorzitter van de Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort, de heer lt.-gen. b.d. A.P.P.M. van Baal. 
 

• Aansluitend onder begeleiding van het orkest van de Politieharmonie Oost-Brabant 
het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus. Hierbij worden op de gedenkplaats de 
Nederlandse vlag en de Rode Kruisvlag gehesen. 
 

• Toespraak door de heer F. Dupon, oud-gevangene van Kamp Amersfoort. 
 

 Vocaal intermezzo  
 

• Toespraak door de heer Prof. dr. K. (Kim) Putters, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 

 

Instrumentaal intermezzo  
 

• Toespraak door mevrouw G. de Kroon, nabestaande. 
 

• Gedicht, voorgedragen door een van de winnaars van ‘Dichter bij 4 mei’ 2018. 
 

Vocaal intermezzo 
 

• ‘Taptoe infanterie’ verzorgd door het orkest van de Politieharmonie Oost-Brabant. 
Luiden van de appèlklok door mevrouw R. van den Berg (kleindochter Frans van den 
Berg jr.).  

• Twee minuten herinneringsstilte. Hoornsignaal einde herinneringsstilte. 
 

Instrumentaal intermezzo  
 

• Defilé onder aanvoering van 2 tamboers met omfloerste trom en de oud-gevangenen 
naar het beeld van Nationaal Monument Kamp Amersfoort "Gevangene voor het 
Vuurpeloton" (De Stenen Man), op de voormalige schietbaan/fusilladeplaats. 

  

Instrumentale begeleiding tot de stoet gepasseerd is. 
 

Ca. 14:30 uur Kranslegging bij het monument  
 
Ca. 15:00 uur Einde herdenking 2018 


