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Voorwoord

directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Willemien Meershoek

Kamp Amersfoort heeft een druk 
bezochte zomer achter de rug. Met 
name toeristen uit alle delen van het 
land en uit het buitenland kwamen 
Kamp Amersfoort bezoeken.
Onder hen verschillende keren een 
nabestaande die om meer informatie 
kwam vragen over een vader of opa. 
Vaak komt men ook iets brengen. 
Zo kregen wij onder andere een 
getypt origineel dagboekje van ene 
Jan Roorda. Hij heeft 8 maanden 
in Kamp Amersfoort gezeten en 
beschrijft wat hij heeft meegemaakt 
aan ellendige gebeurtenissen en 

Foto door Marco Peters

leefomstandigheden, maar ook aan mooie momenten van kameraadschap 
en geluk. Daarnaast kregen we enkele beeldjes die in Kamp Amersfoort door 
gevangenen zijn gemaakt. Dergelijke informatie aan materialen, brieven, boekjes, 
tekeningen en foto’s zijn heel belangrijk. Elk document voegt weer iets toe aan 
de kennis over wat zich in Kamp Amersfoort heeft afgespeeld of werpt daar 
weer een ander licht op. 

Deze week kwam er een oude vitale man op de elektrische fiets uit Culemborg 
binnen. Hij werd erop gewezen dat fietsen in de fietsenstalling horen en de 
gastheer vroeg hem daarna of hij hier al eerder was geweest. ‘Ja, in 1943!’. Een 
langdurig gesprek volgde. De man bleek al 92 jaar te zijn en wist heel veel te 
vertellen over zijn verblijf in het kamp. Volgende week komt hij weer en neemt 
wat spullen en documenten uit die tijd mee.
Bijzondere momenten zijn dat op een plek waarvan we overtuigend kunnen 
zeggen dat het een levende geschiedenis betreft!

Willemien Meershoek
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Ooggetuigen van 'Russen' in kamp 
doen hun verhaal
Door: Remco Reiding

Op 27 september 1941 kwamen 
op de veelosplaats van station 
Amersfoort 101 Sovjetsoldaten aan. 
Ze waren krijgsgevangen genomen 
aan het Oostfront en in veewagons 
naar Nederland afgevoerd. De 
soldaten waren afkomstig uit onder 
meer Oezbekistan en volgens 
bewakers door de nazi's als levend 
propagandamateriaal naar Amersfoort 
gestuurd. De aanblik van een stelletje 
in lompen gehulde spleetogen moest 
het Nederlandse volk, en met name 
de communisten in het kamp, ervan 
overtuigen dat wij beter de zijde van 
nazi-Duitsland konden kiezen in de 
strijd tegen het bolsjewisme.

In Kamp Amersfoort wachtte deze 
'Untermenschen' een vreselijk lot. 
Ze moesten het zwaarste werk 
verrichten, werden door bewakers 
vaak mishandeld, kregen maar 
halve porties van het toch al veel te 
karige eten en nauwelijks medische 
verzorging. In amper een halfjaar 
tijd stierven 24 van hen aan honger, 
ziekte en mishandeling. Toen 
een Sovjetsoldaat klaagde over 
ernstige kiespijn, trok kamparts Van 
Nieuwenhuijsen expres een verkeerde 
kies. Ook liet hij twee schedels van 
overleden 'Russen' amputeren en als 
wetenschappelijk studieobject in zijn 
kantoor plaatsen.
De overgebleven 77 Sovjetsoldaten 
werden in de vroege ochtend van 9 
april 1942 in vrachtwagens geladen 
en in groepjes van vier net buiten 
Kamp Amersfoort gefusilleerd. Bij de 
executieplaats, een paar honderd 
meter achter Kamp Amersfoort, 
staat een bescheiden monument, 
Koedriest genaamd. Kampbeul Hans 
Stöver had het al smalend voorspeld 
aan Nederlandse gevangenen: "Wir 

Een groep Sovjetsoldaten met spleetogen, hongerig en in lompen 
gehuld, die door de straten van Amersfoort naar het kamp sjokte. 
Die tragische gebeurtenis was in september precies 75 jaar geleden, 
maar de beelden staan nog op het netvlies van de ooggetuigen 
gebrand. Tijdens een bijeenkomst van de Stichting Russisch Ereveld 
deden zij hun verhaal. 

machen hier einen schönen russischen Friedhof."

De 101 die in en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen, zijn na de oorlog 
opgegraven en als onbekende Sovjetsoldaten begraven op het Russisch Ereveld 
in Leusden. Hoewel de meeste slachtoffers vermoedelijk afkomstig zijn uit de 
toenmalige Sovjetrepubliek Oezbekistan, is hun identiteit nooit vast komen te 
staan.

Desalniettemin probeert de Stichting Russisch Ereveld de nagedachtenis aan 
deze oorlogsslachtoffers levend te houden. Sinds 2013 organiseert de stichting, 
samen met Nationaal Monument Kamp Amersfoort, op 9 april een herdenking, 
waarbij 77 kaarsjes worden geplaatst bij monument Koedriest, op de plek van de 
executie. Daarnaast is het mogelijk het graf van een soldaat te adopteren. Er zijn 
nog meer dan vijftig graven van Sovjetsoldaten die in of nabij het kamp werden 
gedood, ter adoptie beschikbaar.

Russen in Kamp Amersfoort
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Op zaterdag 24 september 
organiseerde de Stichting Russisch 
Ereveld een bijeenkomst, de 
jaarlijkse adoptantendag, die 
geheel in het teken stond van deze 
101 Sovjetsoldaten. Verschillende 
ooggetuigen kwamen vertellen wat ze 
hebben gezien en waarom dat zo'n 

indruk heeft gemaakt dat de beelden nog op hun netvlies staan gebrand. 

De stichting ijvert ervoor om álle nog levende ooggetuigen van deze markante 
groep uit te nodigen en te interviewen. Als u deze soldaten heeft zien aankomen 
bij het station, zien voorbijkomen of werken in de stad of ze in het kamp heeft 
meegemaakt meldt u zich dan bij ons (info@russisch-ereveld.nl, 06-14393859).

Meer over de adoptantendag vindt u op de website www.russisch-ereveld.nl.

Portretjes gemaakt door gevangene Gerrit de 
Wilde in Kamp Amersfoort. Deze zijn het kamp 

uit gesmokkeld en zodoende bewaard gebleven. 
(Museum Flehite)
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Het dagboek van zuster Sebastine 
Oude verhalen, oorlogsdagen
Door: Carla Huisman

Soms krijgen we bij Kamp Amersfoort brieven of dagboekfragmenten in handen die vertellen 
over Kamp Amersfoort en omgeving tijdens de Tweede Wereloorlog. Dergelijke brieven en 
dagboekgfragmenten geven vaak een verassende kijk op de tijd van toen. Zo kregen wij van de 
familie Boonman uit Heinkenszand een getypt stapeltje dagboekfragmenten van hun tante, 
Zuster Sebastine van der Made, geboren in 1902, waarin zij vertelt hoe zij als hoofdzuster van de 
mannenzaal in het Elisabethziekenhuis in Amersfoort de oorlogsdagen beleefde. In de vorige editie 
publiceerden wij al een deel van dit dagboek. Hier het laatste deel: 
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Tijdens de jaarlijkse herdenking op 
19 april is tot op heden elk jaar een 
oud-gevangene van Kamp Amersfoort 
aan het woord. Dit jaar was dat 
Arie Kooiman die vertelt over zijn 
ervaringen in WOII. 

Onderstaand een aantal fragmenten 
uit zijn toespraak. 

Mijn naam is Arie Kooiman, ik ben 
95 jaar en oud gevangene van Kamp 
Amersfoort. Mijn kampnummer is 503. 
Op 16 april 1944 ben ik om 4 uur ’s 
nachts uit mijn huis gehaald en in 
veewagens vanuit Beverwijk naar 
Amersfoort vervoerd. Mijn vriend Aad 
Dors was daar ook bij. 

In Kamp Amersfoort aangekomen 
moesten we in de Rozentuin staan. 
Daarna werden we met twintig man 
aan het werk gezet: strovlechten. 
Mijn vriend Henk Huig is hierbij bijna 
doodgeslagen omdat de bewakers 
vonden dat hij het niet goed deed.
Op 7 juli 1944 zijn er 100 Beverwijkers 
naar Schkopau vervoerd om daar de 
schade van de bombardementen te 
repareren. Via Spergau en Leuna ben 
ik in Zöschen (tussen Halle en Leipzig) 
terechtgekomen. Daar werden we 
met zesentwintig man in tenten onder 
gebracht.

Arie Kooiman, toespraak 19 april
Door: Leen Bogers

We moesten daar allerhande werk 
doen, onder meer lijken sorteren. 
Op een bepaald moment zijn 
we met een paar man gevlucht. 
Via Sangerhausen en Paderborn 
ben ik lopend in Enschede 
terechtgekomen. Hier vandaan 
in westelijke richting verder tot 
Kampen. Daar kwam ik de zus van 
een oud-klasgenoot uit Beverwijk 
tegen die mij de weg naar Beverwijk 
wees.

Uiteindelijk stond ik voor mijn eigen 
huis. De naam op het naambordje 
op de voordeur was nog steeds die 
van mij. Mijn vrouw, zij woonde er 
nog, wilde niets weten over wat ik 
had meegemaakt. We hebben er 
niet over gepraat. Het leven werd 
weer opgepakt alsof er niets was 
gebeurd. Ik ging weer aan het werk. 
Het leven ging door.

Aan het einde van zijn toespraak haalt Arie Kooiman een recent 
televisiefragment aan waarop een vrouwelijke vluchteling te zien is. Hij herkent 
zichzelf, zijn verhaal, in haar. Beiden vluchteling in oorlogstijd. Arie destijds voor 
de oorlog in Nederland, de vrouw voor de oorlog in haar land. Hij vraagt zich 
af hoe de vrouw omgaat met niet weten waar haar familie is en hoe het met ze 
gaat. Deze vraag laat hem maar niet los.

De hele toespraak vindt u op de website van Kamp Amersfoort. 
www.kampamersfoort.nl

Arie Kooiman, 1943

Arie Kooiman, 2016



8

Werkgroep documentatie

Vier mensen opgepakt 
vanwege illegaal bezit van een 
radio
Bij het zoeken naar gegevens 
van een gevangene van Kamp 
Amersfoort doken er vier kaarten op 
van één gezin. Het betrof de familie 
Lukassen uit Leiden: vader, moeder 
en twee zoons. Het gezin is op 18 
augustus 1944 in Kamp Amersfoort 
terechtgekomen.
Zij zijn destijds opgepakt omdat de 
vader, Antonius Adrianus Lukassen 
(machinebankwerker), in het bezit was 
van een radio. 
Bij de moeder en de jongste zoon, 
Antonius Adrianus Lukassen 
(kantoorbediende, 17 jaar) is te 
zien dat ze zijn opgepakt omdat 
de vader een radio bezat. Bij de 
oudste zoon, Lammert Jan Lukassen 
(hoofdvertegenwoordiger, 25 jaar) 
is niet vermeld waarom hij werd 
opgepakt. We denken dat dat is omdat 
hij bij het gezin hoorde.
De vader kwam in cel 5 samen met 
zijn 17 jarige zoon, de moeder in cel 4. 
De oudste zoon werd in cel 1 gezet.
Allen uit het gezin kreeg een nummer. 
De vader had nummer 5693, de 
jongste zoon kreeg nummer 5694, 
de oudste zoon nummer 5695. De 
moeder, Agatha Lukassen-Nollis, 
heeft geen nummer gekregen. 
Hoewel zij geen nummer hebben 
gekregen, hebben er ook vrouwen 
in Kamp Amersfoort gezeten. Zij 
werden meestal ondergebracht in de 
bunkercellen.

De werkgroep documentatie bestaat uit vrijwilligers die onderzoek doen 
naar wie er in Kamp Amersfoort hebben gezeten, de reden waarom en hoe 
lang zij er verbleven. Wekelijks ontvangt Kamp Amersfoort nieuwe gegevens 
van nabestaanden die toegevoegd worden aan het archief waar al 26.000 
namen van oud-gevangenen in staan.

Door: Leen Bogers
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Nader onderzoek leverde op dat 
vader Antonius Adrianus Lukassen op 
11 oktober 1944 naar Neuengamme 
is afgevoerd. Zijn naam staat op de 
transportlijst naar Neuengamme. 
De twee zoons zijn op 8 september 
1944 vrijgelaten. Blijkbaar heeft 
Untersturmführer Wilfert hierin een 
rol gespeeld.

Over de moeder is verder niets 
bekend. Mogelijk is zij al eerder 
vrijgelaten, maar zekerheid hierover is 
er niet. 
Van de vader, A.A. Lukassen, is in het 
boek ‘Nederlanders in Neuengamme’ 

niets te vinden. Hij staat niet in de lijst 
van overledenen van Neuengamme. 
Ook staat hij niet vermeld als zijnde 
teruggekeerd.
Volgens de Oorlogsgravenstichting is 
hij op 8 februari 1945 overleden te 
Bergen-Belsen. 
Het is niet duidelijk hoe hij in Bergen-
Belsen is terechtgekomen. Mogelijk 
is hij voorgegaan op de dodenmars 
van Neuengamme (vanaf ca. 24 
maart 1945). Bij de nadering van de 
geallieerden in begin 1945 is een deel 
van de gevangenen uit Neuengamme 
geëvacueerd in oostelijke richting 
en zo onder meer in Bergen-Belsen 
terechtgekomen.
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De tien mannen maakten deel uit 
van verzetsgroepen uit Ede en 
werden hier op 20 maart 1945 
doodgeschoten, als represaille 
voor de dood van politieman Lutke 
Schipholt. Schipholt maakte overijverig 
jacht op joden, verzetsmensen 
en onderduikers en werd daarom 
door het verzet geliquideerd. 
Vanuit Kamp Amersfoort werden 
tien verzetsstrijders per bus naar 
de Appelweg gebracht en daar 
geëxecuteerd. Dit wordt jaarlijks op 
20 maart herdacht. 

Leerlingen van de Joost van den 
Vondelschool waren op maandag 21 
maart (omdat de 20e op zondag viel) 
bij deze herdenking aanwezig. Evenals 
de wethouder van Amersfoort, 
mevrouw Bertien Houwing en de 
heer Ben Verduijn. De vader van de 
heer Verduijn maakte ook deel uit 
van de verzetsgroep en is eveneens 
op 20 maart 1945 doodgeschoten 
(in Loosdrecht). Na de toespraak van 
de wethouder lazen de aanwezige 
kinderen de namen van de tien 
mannen voor. Ook werd er een 
gedicht voorgedragen door een 
leerling. Daarna werden bloemen 
gelegd, onder andere namens Kamp 
Amersfoort .

De tien mannen
A. Boonzaijer          
M.H. Lugthart
L. van Elst              
J. Mekking
P.R. de Geest          
F. Rombout
D. van Gelder          
B. Veenendaal
J. Kelderman          
E. Veenendaal

Appelweg
Door: Jaap Vos

Aan de Appelweg in Amersfoort staat een tuinmuur met daarin opgenomen een monument. 
Dat monument bestaat uit twee plaquettes met de namen van tien mannen, een plaquette met 
een lauwerkrans en tableaus met de tekst: 'De lofkrans groenens nimmermoe, die komt het haar 
derzulke toe, die 't al voor 't algemeen wagen'. 

Het monument aan de Appelweg is deze zomer 
gerestaureerd met gelden die door de Rabobank 

beschikbaar zijn gesteld. Omwonenden aan de 
Appelweg dragen zorg voor het monument.
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Herdenking 19 april 
Foto-impressie
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Door: Nico Landheer/Carla Huisman

Het is donderdag 4 november 
1943 als onze vader aankomt bij 
Kamp Amersfoort. Hij is 20 jaar en 
gearresteerd op het treinstation. De 
voedingsbonnen die hij smokkelde 
heeft hij nog net weten kwijt te spelen. 
Op 4 november 1943 verandert hij 
van Sikko Landheer in Häftling 2954. 
Hij heeft geen naam meer, hij is een 
nummer. 

We weten niet veel van hem, uit deze 
periode. Wat we wel weten is dat hij 
een doener was, een sociaal bewogen 
mens. Zijn geloof was belangrijk 
en zou dat zijn leven lang blijven. 
Hij heeft een enorme drang naar 
rechtvaardigheid en wil iets betekenen 
voor de zwakkeren in de samenleving. 
Hij vertelde eens dat die drang is 
ontstaan in de maanden dat hij in 
Kamp Amersfoort gevangen zat. 

We hebben vijf brieven uit zijn periode 
in Kamp Amersfoort die een stukje van 
zijn verhaal vertellen. Hij schreef die 
brieven aan zijn vader, stiefmoeder 
en broers. Het zijn vrome brieven vol 
zorg, vooral voor zijn vader.

De eerste brief is geschreven 
tweeënhalve week na zijn aankomst. 
‘Het gaat me goed,’ schrijft hij, ‘maakt 
u vooral geen zorgen. Als u terug wilt 
schrijven, doe dat dan vooral volgens de 
meegestuurde instructie. Een blocnote 
vel, meer niet, anders komt de brief niet 
aan. En vader, als u het niet kunt lezen 
vraag het dan aan Herman, die kan het 
wel vertalen.’

In 2015 bracht Nico Landheer met zijn vader Sikko (oud gevangene) een bezoek aan Kamp 
Amersfoort. Nico was enorm onder de indruk en besloot een deel van de herinneringen van 
zijn vader op te schrijven. 

De tweede brief is van vlak na Sinterklaas en vertelt over het pakket van het 
Rode Kruis. 
‘Een prachtinstelling’, schrijft hij. In deze brief staan ook instructies om koffers 
klaar te maken, want hij moet waarschijnlijk op transport naar Duitsland. In de 
volgende twee brieven krijgen steeds meer mensen de groeten. Ook de uiting 
van zijn geloof wordt intenser. 
De vierde brief sluit af met de zin ‘Rust mijn ziel uw God is koning’. Hierna volgt 
nog een extra brief die hij mag schrijven omdat zijn lievelingsbroertje Frank, 
slechts 5 jaar oud, in de Schiedamse Haven is verdronken.

Häftling 2954
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Op maandag 19 juni 1944 verlaat hij 
het kamp omdat het Rode Kruis heeft 
verklaard dat hij difterie heeft. Zo snel 
hij kan duikt hij weer onder tot het 
einde van de oorlog.

Hij vertelt niet veel over de oorlog 
en over wat hij heeft meegemaakt. 
Als wij als kleine jongens tijdens 
een wandeling op vakantie vroegen 
waarom papa zo moeilijk loopt is 
het antwoord ‘omdat papa last heeft 
van zere voeten.’ Paden met veel 
steentjes en keien worden al gauw 
een potenpad, voor ons nu nog een 
gevleugelde uitdrukking. Als we wat 
ouder zijn vertelt hij dat zijn zere 
voeten het resultaat zijn van de 
slechte klompen die hij moest dragen 
in het kamp. Veel meer vertelt hij 
niet, nooit. Het komt niet verder dan 
een paar opmerkingen. Over het feit 
dat Kotälla een schoft was en dat hij 
spijkers of schroefjes moest uitzoeken 
en hoe dapper een andere gevangene 
was dat hij alles weer bij elkaar 
gooide, zodat de Duitsers niets aan 
hun werk hadden. Of een verhaal van 
een medegevangene die Kotälla durft 
te zeggen dat ook zijn macht maar 
tijdelijk is. 

Pas als een vriend hem zegt dat, als hij 
echt gelovig is, hij ook Duitsland moet 
bezoeken, onderneemt hij deze reis. 
Het wordt een helende reis. Hij maakt 
Duitse vrienden voor de rest van zijn 
leven. Het wordt hem duidelijk dat hij 
een stap moet zetten, er zijn ‘foute’, 
maar gelukkig ook ‘goede’ Duitsers. 
Duitsland wordt uiteindelijk een 
geliefd vakantieland.

Door hard leren maakt Sikko na de 
oorlog carrière en uiteindelijk belandt 
hij bij de afdeling regime van het 
gevangeniswezen. Daar krijgt hij de 
opdracht om voor de gevangenis in 
Breda, De Koepel, nieuwe leefregels op 
te stellen. En in deze gevangenis zitten 
de bekende Drie van Breda, waaronder 
oud waarnemend kampcommandant 
Kotälla, gevangen. 

Het werk betekent vele bezoeken aan 
de gevangenis en op een dag komt hij 
oog in oog te staan met Kotälla. Zelf 

4 Mei

Ze stonden macht’loos zij aan zij
De blinddoek voor hun ogen.
Ze stonden recht en ongebogen
Ze wisten: het is haast voorbij.
Wanneer de droge schoten knallen,
Dan zullen zij als halmen vallen
En roerloos liggen zij aan zij.

Maar wee ons, wanneer we hun namen vergeten,
Wanneer hun verhaal niet wordt doorverteld,
Dan hebben we zelf weer ons vonnis geveld,
Wanneer onze kind’ren er niet meer van weten

Dan zal op een dag de hemel weer zwart zijn.
Dan dreunen weer de laarzen met grimmig geweld.
Dan worden weer duizenden zinloos geveld
Dan zal hun dood voor ons tevergeefs zijn.

Sikko Landheer

schrijft hij daar over: ‘Zo passeerden wij elkaar, de oud-gevangene, nu inspecteur en 
de oud-machthebber over leven en dood, nu gevangene. U kunt zich voorstellen dat 
er heel wat door mij heen ging. Wat had ik deze man tot in het diepst van mijn ziel 
gehaat. Ik had zijn dood gewenst met alle kracht die ik in mij had. Ik heb ook voor 
hem gesidderd. Hij was de man die daar in Amersfoort de macht had om mensen 
te kwellen en van die macht maakte hij gebruik. En weet u wat het wonderlijke 
was? Ik kon geen haat meer voor hem voelen. Ontdaan van zijn macht was het een 
kruiperig mannetje geworden waar ik hoogstens wat vaag medelijden voor kon 
voelen gemengd met geringschatting. Wat blijft er van een mens over wanneer zijn 
statussymbolen hem worden afgenomen en zijn kwalijke macht is verdwenen.’
De zorg en het oog voor de zwakkeren in de samenleving is altijd gebleven. 
Dienstbaar aan de samenleving met respect naar de ander, maar nooit 
onderdanig, nee dat nooit meer. 

Op 13 juni 2015, zijn verjaardag, bezochten wij Kamp Amersfoort. Een 
overrompelende en emotionele ervaring. Hier was het dus geweest, even 
was het heel dichtbij. De video’s met de verhalen van oud-gevangenen zijn 
indrukwekkend, onvoorstelbaar en laten een onuitwisbare indruk bij ons achter. 
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Lezing Rijpstra's ondergang

Als achterkleinzoon was Arend 
Hulshof geïnteresseerd in de 
geschiedenis van zijn overgrootvader 
Johannes Rijpstra, die via kamp 
Amersfoort in Neuengamme terecht 
kwam. Neuengamme was een groot
concentratiekamp bij Hamburg in
Duitsland waar gevangenen te werk
werden gesteld. Velen zijn hier
omgekomen.
Johannes Rijpstra. Hij stierf in 
december 1944 op de Spaldingstrasse 
in Hamburg-Hammerbrook, een van 
de buitenkampen van Neuengamme.

Hij vertelde over mensen in 
belangrijke functies die te maken 
kregen met dilemma's en hoe ze 
daarmee omgingen. Vervolgens 
vertelde hij over zijn opa. Over hoe 
hij worstelde met het uitvoeren van 
bevelen van de Duitse bezetter en 
zich tegelijkertijd afvroeg hoe ver 
hij hierin moest gaan. Na de lezeing 
was er uitgebreid gelegenheid om 
vragen te stellen aan Arend. Het 
publiek maakte daar gretig gebruik 
van waardoor het een boeiende 
interactieve lezing werd.   
 
Arend onderzocht zorgvuldig 
en uitgebreid het leven van zijn 
overgrootvader, die het als zoon 
van een Friese veldwachter tot 
burgemeester van het Achterhoekse 
dorp Zelhem had geschopt. Hulshof 
begon het onderzoek met het 
beeld dat de Zelhemmers van 
zijn overgrootvader hadden, een 
verzetsheld die als slachtoffer 
van het naziregime stierf. Gaandeweg ontdekte hij dat er andere kanten aan 
Rijpstra’s burgemeesterschap waren. Hij voerde ook maatregelen van de 
bezetter uit, hing borden op met ‘Verboden Voor Joden,’ maar hij zou worden 
gearresteerd omdat hij het verzet hielp. Hulshof onderzocht wat er precies 
gebeurde.

Op zondag 26 juni was Arend Hulshof te gast in kamp Amersfoort, om te 
vertellen over zijn boek. Arend, die naast schrijver ook hoofdredacteur is van 
Wordt Vervolgd (tijdschrift Amnesty International), vertelde in zijn lezing, die 
ongeveer 90 minuten duurde, over dilemma’s van bestuurders (waaronder 
burgemeesters) tijdens WO II en natuurlijk over zijn eigen zoektocht. 

Rijpstra’s ondergang. Het lot van een burgemeester in oorlogstijd. 

Door Arend Hulshof

De lezing werd extra aantrekkelijk door het gebruik van diverse foto’s en 
originele documenten. Het publiek luisterde geboeid en velen kochten 
na afloop het boek Rijpstra's ondergang. Het boek is te koop bij Kamp 
Amersfoort. 
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Het lot van Joseph Swaanswijk 

Omdat er onduidelijkheid bestond omtrent het lot van Joseph (Joop) 
Swaanswijk, gevangene in Kamp Amersfoort, is er door één van de 
vrijwilligers van Kamp Amersfoort (L.Bogers) een onderzoek ingesteld naar 
de omstandigheden waaronder hij in Kamp Amersfoort is omgekomen. 
Veel van de gegevens uit dit stuk zijn afkomstig van een artikel uit het 
tijdschrift van de Historische Kring Breukelen. Dit artikel is geschreven 
door Jacobus Swaanswijk, de oudere broer.

Door: Leen Borgers

Joseph Hendricus Swaanswijk 
(roepnaam Joop) werd op 16 Januari 
1920 in Haarlem geboren. Hij was 
de oudste van drie kinderen: hij had 
een broer, Jacobus en een zuster, 
Gerredina. Joop heeft na het behalen 
van het MULO – B diploma een cursus 
radiotechniek gevolgd. In 1938 kwam 
hij in dienst van het Telegraafkantoor 
te Amsterdam. Hier werd hij opgeleid 
tot radiotelegrafist. Door dit werk 
werd hij niet opgeroepen voor de 
Duitse Arbeidsinzet. In 1944 werd hij 
volledig betrokken bij het verzetswerk.

Hij kwam na diverse omzwervingen 
terecht in Mijdrecht en Breukelen. 
Joop raakte betrokken bij de 
zendgroep Breukelen. Vanuit een 
transformatorhuisje in Kockengen 
heeft hij naar Londen berichten 
gestuurd met betrekking tot een 
dropping. Tijdens dit werk is zijn 
zender gepeild. Joop heeft de 
aanwezige gegevens kunnen 
vernietigen in het zicht van zijn 
aanhouding. Hij heeft getracht 
zichzelf om het leven te brengen om 
niet gedwongen te kunnen worden 
verraad te plegen. Hij had zich over 
dit voornemen eerder wel eens 
uitgesproken.
Om dit te kunnen uitvoeren 
pakte hij met beide handen de 
in het trafohuisje aanwezige 
hoogspanningskabels vast. Het 
resultaat van die handeling 
was ernstige verbranding aan 
beide handen en armen. Joop 
is gearresteerd en naar Utrecht 
vervoerd, naar de Sicherheitsdienst. 
Hij is daar verhoord door Paul Fröhlich 
,maar Joop heeft niets losgelaten. De 

Binnenlandse Strijdkrachten zouden 
nog een plan hebben gemaakt om 
hem te bevrijden maar dit is niet tot 
uitvoering gekomen.
Joop is op 26 maart 1945 door vier 
mannen in Utrecht opgehaald en naar 
Kamp Amersfoort gebracht. Deze 
vier waren Berend Johan Westerveld, 
Willem van der Neut, Jan Burgers 
(chauffeur van Kamp Amersfoort) 
en SS-man Herzog. Hij is hier in de 
Bunker geplaatst, omdat hij in de 
ziekenbarak niet welkom was; hij 
zou in zo’n slechte conditie verkeerd 
hebben dat hij daar niet beter zou 
worden.

Na ongeveer zes dagen heeft 
kampcommandant Berg Joop weer 
ontdekt. Berg gaf bevel Joop te 
liquideren. Op 3 april 1945, ’s avonds 
om ongeveer 7 uur, kort nadat Loes 
van Overeem het Kamp Amersfoort 
had verlaten werd Joop op een 
draagstoel in een auto gezet door 
alweer Westerveld, Van der Neut en 
Burgers. Net buiten Kamp Amersfoort 
was die ochtend door Van der Neut 
al een graf gegraven. Hierna lopen de 
verhalen uiteen.

Er is een getuige die beweert dat 
Joop in bewusteloze toestand, maar 
wel levend, in het graf is gegooid. 
Het verhaal gaat dat de drie mannen 
die belast waren met de executie 
wel wapens mee hadden genomen, 
maar niet de bijpassende munitie. 
Het graf is daarna door het trio 
Westerveld, Van der Neut en Burgers 
dichtgegooid. Volgens deze versie zou 
Joop levend begraven zijn.
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Onderzoek in het Nationaal Archief 
(Centraal Archief Bijzondere 
Rechtspleging) leverde twee 
processen verbaal op, opgemaakt 
in 1946/7. Eén proces verbaal was 
van het verhoor van Westerveld 
door de Politieke Recherche Dienst 
Utrecht Oost, en één van de verhoren 
van Van der Neut, Burgers en 
kampcommandant Berg door Bureau 
Opsporing Oorlogsmisdrijven te 
Amsterdam.

Westerveld beweerde dat Joop naar 
het graf is gedragen. Westerveld zou 
op een afstand hebben gezien dat 
Van der Neut een aantal schoten 
heeft gelost, maar dat hij niet heeft 
gezien of deze schoten doel troffen. 
Hij heeft daarna enige schoten in 
de lucht afgegeven om het op een 
schietoefening te laten lijken. Toen 
Westerveld naar het graf ging heeft 
hij het met Van der Neut en Burgers 
dichtgemaakt.

Van der Neut beweerde dat Joop die 
avond om ongeveer 8 uur door een 
gevangenenverpleger (H.J.W. Smit) en 
dr. H. M. Boerma, arts in het kamp, 
uit de bunker in een door Burgers 
voorgereden auto werd gedragen. 
Westerveld zei Joop dat hij naar 
Utrecht gebracht zou worden. Van 
der Neut zegt dat hij wel begreep 
dat dit niet zou gebeuren, te meer 
daar hij een graf had moeten graven. 
Joop is met een draagbaar in de auto 
geplaatst. Nabij het graf heeft Van der 
Neut Joop met zijn machinepistool 
door het hart geschoten toen Joop 
nog op de draagbaar lag. Meteen 
heeft Westerveld, die op ongeveer 4 
meter van het graf stond, een aantal 
schoten met zijn machinepistool in de 
lucht gelost om de indruk te wekken 
dat het om een schietoefening ging. 
Van der Neut zei dat hij daarna Joop 
heeft omgedraaid op de draagbaar, 
en hem een schot door de nek 
heeft gegeven, eveneens met zijn 
machinepistool. Daarna heeft Van 
der Neut Joop in het graf gegooid dat 
daarna door hem met Westerveld en 
Burgers is dichtgemaakt.

Joop was heel rustig vóór zijn 
terechtstelling, hij heeft geen 
woord gezegd, aldus Van der 
Neut, die verklaarde het bevel tot 
executie te hebben gekregen van 
Oberscharführer Westerveld.
Uit hetzelfde proces – verbaal komt 
de getuigenis van Burgers. Deze 
komt vrijwel geheel overeen met die 
van Van der Neut, maar Burgers zei 
dat Joop suf was in plaats van rustig. 
Mogelijk was Joop bewusteloos na zes 
dagen zwaargewond achtergelaten te 
zijn geweest in de bunker.

In het laatste proces – verbaal 
verklaarde Berg dat hij alleen de 
formulieren voor de executie heeft 
getekend, maar zich er verder niet mee 
heeft bemoeid. Ook verklaarde Berg 
dat Joop door dr. Boerma in de bunker 
is behandeld.
Joop zou volgens Berg door Wilfert 
van het Sonderkommando Frank 
dat deel uitmaakte van de Duitse 
contraspionage, zijn ondervraagd.
Onderzoek in Archief Eemland bracht 
onder andere boven water een verder 
proces-verbaal. Dit is een proces-
verbaal van het verhoor van Van der 
Neut, Westerveld en Berg uit 1947, 
gedaan door Wolthuis en Van den 
Beukel.



17

Hierin verklaarde Van der Neut dat hij 
Joop, liggend op een brancard, een 
schot door het hart heeft gegeven 
met zijn machinepistool en dat 
daarna Westerveld een paar keer 
in de lucht schoot om het op een 
schietoefening te laten lijken. Nadat 
Van der Neut Joop had beschoten 
heeft hij hem omgedraaid en hem 
door de nek geschoten, eveneens met 
zijn machinepistool. Daarna heeft van 
der Neut het stoffelijk overschot van 
Joop in het graf gegooid. Ten slotte 
hebben Westerveld, Burgers en van 
der Neut het graf dichtgemaakt. In 
hetzelfde proces-verbaal verklaarde 
Westerveld in grote trekken hetzelfde, 
met dien verstande dat hij niet weet 
of de schoten van Van der Neut doel 
troffen.
Burgers verklaart in dit proces-verbaal 
dat Van der Neut Joop direct door het 
hart schoot, het lichaam omkeerde en 
nog een schot door de nek gaf.

De verklaring van Berg is dat hij 
(van Wilfert?) bevel heeft gekregen 
tot executie van Joop Swaanswijk. 
Hij heeft de plaats voor het graf 
aangewezen: 2 meter vanuit de 
achterzijde van de loods aan de 
Appelweg, ca. 200 meter rechts van 
de Laan 1914.
Helaas zijn in Archief Eemland het 
sectierapport en de foto van Joop 
Swaanswijk niet aangetroffen.
Bronnen bij Archief Eemland gaven 
aan dat dergelijke rapporten bij 
ziekenhuizen niet erg lang bewaard 
zijn.
Op 20 Juli 1945 is een proces – 
verbaal opgemaakt van de opgraving 
van het stoffelijk overschot van 
Joop. Dit proces - verbaal is gedaan 
door de man die beweerde dat 
Joop levend in zijn graf is gekomen. 
Uit dit proces – verbaal blijkt dat bij 
opgraving geen doodsoorzaak kon 
worden vastgesteld. Om toch een 
doodsoorzaak te kunnen vaststellen 
is het stoffelijk overschot van Joop 
naar het ziekenhuis in Utrecht 
overgebracht. Daar moest sectie 
worden verricht door professor 
Nieuwenhuijse, hoogleraar algemene 
pathologie en pathologische anatomie 
Rijksuniversiteit Utrecht. De uitslag van 
dit onderzoek zou achter het proces 
– verbaal moeten zitten, samen met 
een foto van Joop zoals hij opgegraven 
was.

Helaas is het rapport van prof. Nieuwenhuijse onvindbaar, het zat niet achter 
het originele proces – verbaal in het dossier in het Nationaal Archief en ook 
naspeuringen bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht leverden niets op. 
Mogelijk is het zoekgeraakt bij de verhuizing van het ziekenhuis in Utrecht.

Wél in het dossier in het Nationaal Archief was de genoemde foto. Deze gaf niet 
veel prijs. Het stoffelijk overschot zat onder de aarde. Van verband om de armen 
was niets herkenbaar. Maar de toestand van zijn (onder)kaak zou kunnen wijzen 
op de gevolgen van een schot door de nek.
In 1948 heeft Van der Neut bij een openbare terechtzitting van de Bijzonder 
Raad van Cassatie verklaard deelgenomen te hebben “aan het overbrengen en 
vervolgens afmaken van een zieke, invalide gevangene uit Utrecht”. Er zijn echter 
andere bekentenissen van Van der Neut bekend.
Van der Neut stond bekend als “de beul van Amersfoort”. Hij is op 26 December 
1952 met nog zes collega’s ontsnapt uit de gevangenis van Breda. Hij is door 
de Engelsen in Duitsland gearresteerd maar niet uitgeleverd. Van der Neut 
is nog opgedoken als Wilhelm Braun of Karl – Heinz Braun in Duitsland maar 
is spoorloos. Mogelijk is hij in 1983 overleden, maar een zoektocht naar een 
eventueel graf heeft niets opgeleverd.

Westerveld is na de oorlog ter dood veroordeeld maar zijn straf is omgezet 
naar 25 jaar gevangenisstraf. Hij zou deze straf hebben uitgezeten. Ook hij is 
spoorloos. Naar Burgers is niet verder gezocht. De vraag blijft hoe onafhankelijk 
de getuigenissen van Van der Neut en Burgers bij het BOO in Amsterdam waren 
maar dat Westerveld een soortgelijke verklaring tegenover de PRD in Utrecht 
heeft afgelegd, maken het niet onwaarschijnlijk dat Joop werd doodgeschoten 
voordat hij in zijn graf terechtkwam. Het is wel vreemd dat de bron van het 
levend begraven worden van Joop Swaanswijk niet aanwezig was bij het 
verhoor van Van der Neut waarin hij verklaarde Joop Swaanswijk te hebben 
doodgeschoten. Voor zover bekend waren alleen Van der Neut, Westerveld en 
Burgers bij de executie aanwezig.

Bronnen:
SABINE: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, ISSN 0922-1247; jg. 15 
(2000), 
nr. 2, p. 116-121:
Swaanswijk, J.: Joseph Hendricus Swaanswijk (1920 – 1945).
Verslag van de Bijzondere Raad v. Cassatie, Openbare Terechtzitting, 
woensdag 15 Sep. 1948. 
(Bekentenis Van der Neut).
Verslag van de Bijzondere Raad v. Cassatie, Openbare Terechtzitting, 
woensdag 14 Sep. 1949. 
(Bekentenis Westerveld).
Proces verbaal PRD Utrecht oost, nummer PDA 9158. (Getuigenis 
Westerveld).
Proces verbaal BOO Amsterdam No. G/102 a 1947. (Getuigenis Van der Neut 
/ Burgers / Berg).
Proces verbaal Politieke Recherche Dienst district “Utrecht Oost” no. 926. 
(Opgraving graf 12).
Proces verbaal G/115 a van 1947 (PV van diverse \
verklaringen naar aanleiding van de opgraving van 307 lijken).
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Edie Brouwer is mijn naam. Ik ben in 1958 geboren in Terschuur (gemeente 
Barneveld) en getrouwd met Dini. Wij wonen sinds 1987 in Bilthoven en 
kregen in 1989 onze zoon Hasker.

Ik werk sinds eind 2006 in de directievoering van de grote 
waterveiligheidsprogramma's in ons land en werk dus nog volop. Buiten de 
bescherming tegen watergeweld, vind ik het ook belangrijk om er voor te 
zorgen dat waarden van gelijkwaardigheid, verscheidenheid en vrijheid van 
meningsuiting en overtuiging geen geweld worden aangedaan. Mede daarom 
én vooral om de plek blijvend te herinneren waar het beste van de mens 
(hoop, moed, vergiffenis) en het duivels slechtste van de mens waren, werp ik 
me op als gids. 

Op 5 mei 1975 kwamen mijn grootvader (hij heeft hier gezeten van 8 
juli 1942 tot 8 januari 1943), mijn vader en ik voor eerst in wat toen nog 
resteerde van Kamp Amersfoort. Exact 41 jaar later mocht ik mijn eerste 
rondleiding geven. 

Edie Brouwer

Mijn naam is Eline Zuidema. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de 
Universiteit Utrecht. Daarna heb ik de master antieke cultuur gevolgd 
aan dezelfde universiteit , waarbij mijn grootste interessegebieden 
vrouwengeschiedenis en antieke literatuur zijn. Sinds het afronden van mijn 
studie heb ik nog steeds geen passend werk gevonden. Hierdoor werk ik 
parttime bij een grote supermarktketen als senior medewerker verkoop 
bakkerij. 
Omdat ik toch invulling wilde geven aan mijn achtergrond ben ik in 2014 
als vrijwilliger begonnen bij Kamp Amersfoort. Dit kamp was mij bekend als 
inwoonster van Amersfoort met interesse voor de geschiedenis van de stad. 
Tevens heb ik het kamp bezocht met mijn middelbare school en heb ik hier 
stage gelopen. Sindsdien heeft Kamp Amersfoort altijd mijn belangstelling 
gehouden. Binnen het kamp ben ik actief als onderzoekster en onlangs ben 
ik begonnen als gastvrouw. 

Eline Zuidema

Nieuwe vrijwilligers aan het woord
Kamp Amersfoort heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers! 
Bij Kamp Amersfoort zijn verschillende vrijwilligers actief. Er zijn gidsen, 
gastvrouwen en gastheren, onderzoekers en terreinverzorgers. Vrijwilligerswerk 
bij Kamp Amersfoort is interessant en leerzaam. Gaandeweg kom je meer te 
weten over de geschiedenis en over de Tweede Wereldoorlog. Je leert omgaan 
met groepen volwassenen, kinderen, jongeren en uniformdragers. En, je maakt 
deel uit van een betrokken team van vrijwilligers en vaste medewerkers. 

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar carla@kampamersfoort.nl 
Zij neemt vervolgens contact met je op.



19

Ik ben Fred de Boer, geboren te Haarlem. Ik ben beroepsmilitair geweest, 
Korps  Mariniers, maar helaas werd ik na een aantal jaren afgekeurd wegens 
ernstige gehoorbeschadiging. Ik ben daarna gaan werken bij een bank, maar 
daar lag mijn hart niet. Daarna ben ik in dienst getreden bij Het Spoorweg 
Bouwbedrijf (Strukton) en heb daar 30 jaar gewerkt. Veel meetwerk aan 
bruggen en het spoor en dat bracht mij door heel Nederland. 

Nadat ik op de leeftijd van 56 jaar met de VUT ging werd ik vrijwilliger bij 
het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg. Ik heb daar 18 jaar dienst 
gedaan als gastheer en rondleider.
Bij het samengaan van het MLM en het Legermuseum, heb ik nog een jaar 
bij het Nationaal Militair Museum als gastheer gewerkt.

Kamp Amersfoort was mij niet onbekend. Ik was daar vaker geweest en 
had meerdere boeken gelezen over het kamp. Maar het feit dat mijn 
schoonvader er enige maanden gevangen heeft gezeten gaf bij mij de 
doorslag om me aan te melden als vrijwilliger.
 
Mijn schoonvader kon bij mij zijn verhaal en de ellende die hij heeft 
meegemaakt kwijt. Hij heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Gelukkig. 
Het bevalt mij uitstekend bij Kamp Amersfoort.

Fred de Boer

Mijn naam is Fokko Ronda en ik woon met mijn vrouw gedeeltelijk in 
Amersfoort en Drenthe.
Ik heb 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Als hobby heb ik MO 
geschiedenis gestudeerd. In mijn vrije tijd loop ik samen met mijn vrouw veel 
lange afstandspaden. Op dit moment zijn wij bezig aan een grote route in 
België en met onze jongste zoon lopen wij het Pelgrimspad. 

Ik ben een liefhebber van films en ga regelmatig naar het theater voor 
cabaret, muziek en toneel. Ook bezoek ik graag musea.

Na mijn pensionering ben ik vrijwilliger (gids) geworden in Voormalig Kamp 
Westerbork. Om organisatorische reden ben ik daarmee gestopt. Ik heb me 
als vrijwilliger gemeld bij Kamp Amersfoort, omdat het verhaal van dit kamp 
doorverteld moet worden.

Fokko Ronda
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John Samuel Cordell

Tijdens de viering van de 71 jarige bevrijding van Kamp 
Amersfoort was John Samuel Cordell ook  aanwezig.  Hij 
maakte indruk door zijn verschijning; opgewekt en voorzien 
van zijn kampnummer: 2435.
Niet geheel bij toeval is kort daarop in Kamp Amersfoort een 
film over het leven van Cordell vertoond. Reden te meer om 
een artikel over hem te schrijven.

De heer Cordell, oud gevangene van
Kamp Erica en Kamp Amersfoort, 
heeft zijn levensverhaal verteld 
in de film over Kamp Erika en zijn 
autobiografie “Een leven vol Muziek en 
Kunst”. Van deze bronnen is gebruik 
gemaakt voor dit artikel.

John Samuel Cordell is in 1923 in 
Amsterdam geboren. In de Jordaan 
om precies te zijn. Hij zat in de 
schoolklas met John Kraaikamp (sr.) 
en Johnny Jordaan. Ook kende hij 
Cootje Verbruggen (Willy Alberti). 
Waarschijnlijk heeft dit alles 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
een gezonde humor.
Cordell kon goed tekenen, zo is hij in 
het grafische vak gerold. Hij werkte 
bij de drukkerij waar Het Vrije Woord 
werd gedrukt. Toen daar een NSB-er 
hoofdredacteur werd, werd het woord 
minder vrij, aldus Cordell.
Cordell moest zich melden om in 
Duitsland te gaan werken en besloot 
daarom onder te duiken in Den Haag. 
Hij nam zijn contrabas mee. Die zou 
later nog van pas komen. Cordell 
speelde volop in het Hongaarse 
orkest van Carlo Carcassola en reisde 
zo door heel Nederland. Helaas 
werd hij in Maastricht betrapt en 
zijn vrijstellingsbewijs uit Amsterdam 
kwam niet door.
Zo kwam hij terecht in Ommen. 
Beter gezegd: in Kamp Erika.

De naam Kamp Erika lijkt bijna op een 
naam voor een vakantiekamp, maar 
Cordell's beschrijving maakt duidelijk 
dat het niet om ontspanning ging. De 
gevangenen moesten hard werken 
in de bossen. Hij kwam terecht in de 
huishouding. Hij beschrijft hoe je om 
zes uur in drie minuten tijd een prak 
hete stamppot naar binnen moest 
werken. Daar werd  de soep wel 
degelijk zo heet gegeten als hij werd 
opgediend. Op een dag vroeg de 

kampcommandant om iemand die een tekening kon maken van koning Victor 
Emmanuel van Italië. Cordell kon dat en bleef nog lang bezig met tekenen. Vanaf 
zijn tekentafel was hij getuige van verschrikkelijke zaken als martelingen. Hij 
vertelt van de mishandelingen die hij wel hoorde maar niet kon zien.

Op een dag kreeg Cordell bezoek van zijn moeder die de commandant van 
Kamp Erika nog kende uit de Jordaan. Ze vroeg om Cordell niet naar Duitsland 
te sturen maar in Erika te houden. De opzet lukte maar half, want op 19 oktober 
1943 kwam Cordell onder nummer 2435 in Kamp Amersfoort terecht. Hier 
werd hij geplaatst bij het Jodenkommando. De oorzaak hiervan was zijn naam. 
Gelukkig kende de Lageroudste Cordell als musicus uit Amsterdam en zo kon hij 
overgeplaatst worden naar de Gijzelaarsbarak. Hier kon hij zijn karige rantsoen 
aanvullen met waren die hij verdiende met het maken van portrettekeningen 
van medegevangenen. Zo leerde hij  Anthonie Knollenberg kennen. Die later 
bekend zou worden als Tonny More, de man met de baard van het Cocktail Trio. 
Met Kerstmis verzorgden de mannen muziek voor de gevangenen.

In februari 1944 werd Cordell naar kamp Sachsenhausen bij Berlijn gestuurd. 
Van daaruit ging de reis naar het Oosten. Cordell besloot van de trein te 
springen en zo kwam hij in Linz in Oostenrijk terecht. Hij kreeg een baan bij de 
Hermann Göring Werke aldaar als technisch tekenaar. Dat was wel wat anders 
dan het tekenen van portretten. Hij kon geen technische lijn op papier krijgen 
maar hij kon wel weer muziek gaan maken in het fabrieksorkest. Hij kreeg een 
nieuwe (handgemaakte Hongaarse) contrabas. In 1945 werd Linz belegerd door 
Amerikaanse, Engelse en Russische soldaten en uiteindelijk bevrijd. In de oorlog 
verwarring had Cordell nog snel zijn nieuwe bas in bewaring gegeven bij een 
bevriende pater. Na de oorlog heeft hij hem opgehaald en deze contrabas heeft 
hij nog steeds!

Na de oorlog ging Cordell als portrettekenaar aan de slag in Amsterdam. Onder 
meer Ingrid Bergman was één van zijn klanten.

Door: Leen Borgers



21

Hierna kwam Cordell terecht bij 
Bovema als platenbaas. Hij ontdekte 
in die tijd beroemdheden als Johnny 
Jordaan (die hij natuurlijk al kende) en 
Tante Leen.

Zouden zijn ervaringen tijdens de 
bezetting de reislust bij Cordell 
aangewakkerd hebben? In 1957 
vertrekt hij naar Canada. Hier richt hij 
een jazzclub op en het gaat goed met 
hem. Toch volgt er weer een andere 
taak. Cordell komt bij de National 
Film Board of Canada. Blijkbaar trekt 
de muziek want in de weekeinden 
organiseert hij concerten. Midden 
in de bergen. Dave Brubeck, Sonny 
Rollins, Errol Garner, en Jimmy Smith 
komen spelen waardoor de concerten 
snel zijn uitverkocht.

Intussen ruilt Cordell in New York een 
eigen tekening voor een tekening van 
Willem de Kooning. Nu wordt er goud 
geld betaald voor een De Kooning. Het 
werk van Cordell doet blijkbaar niet 
onder voor een De Kooning. 
Als geboren Amsterdammer komt 
Cordell uiteindelijk toch weer terug 

naar Nederland en gaat weer aan 
het werk bij Bovema, terug van 
weggeweest. Tot 1974. Dan neemt hij 
ontslag en begint zijn museum The 
New Greenwich Village in Zuidwolde. 
De museumboerderij is sinds 1997 
niet meer in zijn handen. Cordell gaat 
kleiner wonen in Zuidwolde. Later 
vertrekt hij met een trouwe vriendin 
naar Spanje. Blijkbaar heeft hij weer 
reislust want in 2002 gaat hij alweer 
verhuizen, ditmaal naar Lagrasse in 
Frankrijk. Hier brengt hij de Collection 
Cordell onder in een nieuwe 
museumboerderij, genaamd Nouveau 
Greenwich Village. Hier zijn een aantal 
kunstwerken van onder meer De 
Kooning, Israels, Maks, van Dongen en 
Cordell tentoongesteld. Zijn liefde voor schoonheid heeft weer iets heel moois 
voortgebracht.

De ervaringen van Cordell in Kamp Erika hebben ertoe geleid dat, dankzij zijn 
inspanning, er een monument is opgericht voor Kamp Erika.
Het leven van Cordell is bijna te veel voor één man. “Never a dull moment”. Het 
is een avontuur van reizen, ontmoetingen, muziek, tekenen en mooie vrouwen. 
Je zou jaloers worden op zijn levensmoed. 
Volgens een criticus die zijn autobiografie schreef heeft 
Nederland meer Cordells nodig en minder pessimisten, tobbers en klagers. 
Ik sluit mij hier graag bij aan.

Stil
Op 19 april las Eline Huberts (16) 
uit Groningen haar gedicht Stil voor 
tijdens de herdenking bij Kamp 
Amersfoort. Haar gedicht was een 
van de gekozen gedichten tijdens de 
dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei. Deze 
wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd 
voor jongeren tussen de 14 en de 
19 jaar door het Nationaal Comité 4 
en 5 mei in samenwerking met het 
Poëziepaleis.

Het Comité organiseert de wedstrijd 
sinds 1998, elk jaar in de provincie 
waar op 5 mei de Nationale 
Viering van de Bevrijding begint, 
dit jaar de provincie Groningen. 
Op zes deelnemende scholen 
gingen professionele dichters met 
leerlingen aan de slag om een 
gedicht te schrijven over het thema 
herdenken. Vijftien gedichten 
werden geselecteerd voor de 
finale. Juryvoorzitter Anne Vegter 
(Dichter des Vaderlands) over de 

inzendingen van dit jaar: ‘Aan de vijftien beste inzendingen uit Groningen valt 
op dat de dichters heel precies en muzikaal kunnen dichten. De dichters zijn 
onderzoekend en de gedichten intelligent.’
Naast Eline, bracht de wedstrijd nog drie andere winnaars voort: Sterre Wolthers 
(16), Marjolein Werkman (18) en Ayu Ritzema (18). Zij droegen hun gedicht voor 
tijdens de herdenkingen op de Dam, in Nationaal Monument Kamp Vught en 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

Stil
op de koele grijze grond zit ik
naast de hond, samen stil.
samen zijn we stil, maar nog stiller zijn we
samen met mijn zusje, met mijn moeder.

twee minuten waarin het regent, stormt
en toch horen wij niets dan stilte
stilte die wordt opgevuld door onze gedachten over
alles, iedereen, toen en nu

die stilte die iedereen doet beseffen
hoe mooi het geluid is.

Eline Huberts
CSG Wessel Gansfort
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Vanaf het moment dat de gasten 
arriveerden in de Oranjerie van 
landgoed Leusderend werden 
zij ondergedompeld in het 
indrukwekkende verhaal over 
verleden, heden en toekomst van 
Kamp Amersfoort. Govert van Brakel, 
voormalig radiopresentator, vertolkte 
de tekst, geschreven door Alex 
Engbers, voorzitter van het Russisch 
Ereveld. Vanuit de verschrikkingen 
tijdens WOII, werden vergelijkingen 
gemaakt naar wat nu gebeurt in de 
wereld en werd duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk het is dat jongeren 
geconfronteerd worden met dat 
verleden en nadenken over waarden 
als vrijheid, goed en kwaad. WOII dient 
daarbij nog steeds als moreel ijkpunt 
en is uitermate geschikt om dilemma’s 
voor te leggen die ertoe bijdragen dat 
men bewust keuzes maakt in eigen 
gedrag. Betreffende tekst is een
aanrader! en volledig te lezen op: 
http://www.kampamersfoort.nl/avond-
om-nooit-vergeten/

De vertelling door Govert van 
Brakel werd afgewisseld met een 
voordracht van een gedicht door 
de burgemeester van Amersfoort 
(gedicht van Nynke Geertsma), 
door prachtige stukken op cello en 
viool door Hedwig Kok en Serena 
Vanheuverzwijn van het Amersfoorts 
Jeugd Orkest, door een lied uit het 
verhaal over Etty Hillesum door 
musicalzangeres Abke Bruins en een 
gedicht van Hanne Postma, winnares 
van het 4 mei gedicht 2015.

Na dit mooie programma startte de 
veiling onder de bezielende leiding 

Toekomst Kamp Amersfoort
Benefietavond 31 maart

De openingsavond van de campagne bracht ruim 12.000 EURO bijeen voor de vernieuwingsplannen.  

‘Meer dan zoals gehoopt’, zo kan de ‘avond om nooit te vergeten’ wel worden geduid. 
Op donderdag 31 maart lieten verschillende Amersfoortse artiesten van zich horen tijdens de 
benefietavond voor Kamp Amersfoort. In het bijzijn van zo’n 150 prominente Amersfoorters 
en kunstenaar Armando, werd het begin van de fundraisingcampagne ten behoeve van de 
vernieuwingsplannen van Kamp Amersfoort ingeluid. 

van Gerard de Kleijn met notaris Aart Veldhuizen aan zijn zijde.
Armando heeft bronzen boombladeren gemaakt voor Kamp Amersfoort. In 6 
verschillende vormen en 6 verschillende kleuren, ieder in een oplage van 100. 
De nummers 1 van de 6 oplagen werden geveild. Met een startbedrag van 250 
euro per boomblad, heeft de veiling 3.750 euro opgeleverd! Armando tekende 
persoonlijk de echtheidscertificaten van deze 6 boombladeren.
Daarna werden aandelen in de ontwikkeling van Kamp Amersfoort van 250 euro 
verkocht, waarbij iedere aandeelhouder een bronzen boomblad cadeau kreeg. 
Bij 25 euro ontving men een kunstkalender van Armando en bij 35 euro een 
T-shirt met een gedicht van Armando. De totale opbrengst van de avond was 
ruim 12.000 euro.

De crowdfunding gaat door! Inmiddels is er € 65.000 euro aan donaties 
binnengekomen. Er is ook een donatie van € 10.000, bedoeld om de te 
verwerven originele toegangspoort van Kamp Amersfoort te restaureren!!
Ook een oud-gevangene heeft ons voor de vernieuwingsplannen na zijn 
overlijden een legaat van € 25.000 doen toekomen!

Meer weten over de vernieuwingsplannen van Kamp Amersfoort?
Ook aandeelhouder worden?
Kijk op http://www.kampamersfoort.nl/beschermen-doneren/

Serena Vanheuverzwijn en Hedwig Kok van het Amersfoorts Jeugd Orkest.



23
Foto-impressie benefietavond 31 maart
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Lezing De engel en de adelaar

De onderduikmoeder, die verraden 
werd, overleefde niet. Van den Pol, 
betrokken bij een documentaire 
over diezelfde geschiedenis en Drion 
schreven deze roman op basis van die 
gegevens. 

In hun verhaal krijgen de ouders 
van de Joodse hoofdpersoon Judy 
(geboren in de oorlog) vlak voor hun 
briljanten bruiloft ruzie; de moeder 
zwijgt sindsdien. Judy ontdekt dat 
de ruzie met een vakantie in 1965 
in Stiermarken te maken heeft en 
gaat op onderzoek uit. Vanuit drie 
verschillende perspectieven ontvouwt 
het verhaal zich: vanuit Judy en 
haar onderzoek naar haar moeders 
verleden, vanuit de gedachten van 
haar zwijgende moeder en vanuit de 
Oostenrijker Franz Pölzer die in WO II 
in een doorgangskamp in Mechelen 
werkte en verliefd werd op een Joodse 
vrouw. 

Bettina Drion debuteerde met de 
roman ‘Een doodgewone week’. 
Bij Marmer verscheen de roman 
'Porselein’, over het oorlogsverleden 
van haar grootvader, en ‘Scherven’, 
waarin ze een beeld schetst van de 
impact van de Tweede Wereldoorlog 
op NSB-nazaten.

Hans van den Pol is communicatie-
adviseur en schrijver. Hij is tevens 
een van de initiatiefnemers van 
Monumenten Spreken, een stichting die 
documentaires maakt over de verhalen 
achter de Zaanse oorlogsmonumenten. 
Daarnaast is hij bestuurslid van het 
Stedelijk 4 en 5 mei Comité Zaanstad.
Gerhard te Winkel is stadsdichter 
van Leusden. Hij is schrijver, dichter 
en verhalenverteller. Oorlog en 
hoe mensen verder leven met de 
herinnering, heeft altijd zijn interesse 
gehad. Zo ontstond er een unieke 
samenwerking tussen de auteurs en de stadsdichter. 

De auteurs en de stadsdichter komen naar Kamp Amersfoort om daar een 
lezing te geven, met De engel en de adelaar als uitgangspunt (De lezing is een 
literaire reis door het landschap van goed en fout Duitsland en WOII). Bij elk 
kruispunt leggen zij het publiek dilemma’s voor aan de hand van hun poëzie en 
proza. Zij dagen de bezoekers uit om na te denken over keuzes. Actualiteit en 
geschiedenis lopen in deze reis door elkaar heen. Thema’s van toen zijn thema’s 
van nu. En zijn de keuzes waar mensen vroeger voor stonden wel zo anders dan 
die van nu?

Datum:  Zondag 9 oktober 2016
Plaats: Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Tijdstip:  11.30 tot circa 13.00 uur
Kosten: € 5,- per persoon inclusief koffie/thee

U kunt het boek ter plekke kopen en door de schrijvers laten signeren.
Opgeven kan via info@kampamersfoort.nl

Lintjesregen

De Engel en de adelaar is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: eind 
2011 ontdekte auteur Bettina Drion dat een jonge Joodse vrouw (tijdens 
WO II in Drions huidige huis) haar pasgeboren baby liet onderduiken. 
Ze vluchtte zelf het land uit en overleefde op bijzondere wijze.  

het duister aan de andere kant

Gids en gastheer bij Kamp Amersfoort, Hans van Engeldorp Gastelaars, kreeg 
in april een lintje uitgereikt voor zijn activiteiten als vrijwilliger. Hans verricht 
al jaren meerdere vrijwilligersfuncties waaronder Kamp Amersfoort en de 
Gereformeerde Kerk en woon- en zorgcentrum De Haven in Bunschoten-
Spakenburg. Daarnaast is hij betrokken bij het Korps Nationale Reserve als 
vrijwillig bestuurslid van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps National Reserve.   

Vorig jaar was zijn vrouw Corry al aan de beurt voor een lintje. Ook zij is al 
jaren actief als vrijwilliger bij Kamp Amersfoort en bij verschillende instanties in 
Bunschoten-Spakenburg.
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Vrijheid is...
Door: Carla Huisman

Het schrijven van deze gedichten, is onderdeel van een project van kamp 
Amersfoort: Historische verhalen. 
Het boek Oorlog zonder vader (geschreven door Martine Letterie) is het 
startpunt Leerlingen van groep 7 en 8 lazen dit boek en maakten vervolgens 
kennis met de schrijfster. Het boek gaat over haar vader, Frank Letterie. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd zijn vader opgepakt en van Kamp Schoorl naar 
Kamp Amersfoort gebracht. Van daaruit werd hij op transport gezet naar Kamp 
Neuengamme waar hij overleed. 

Martine Letterie vertelde over haar schrijverschap en over hoe dit boek 
tot stand kwam. De leerlingen brachten vervolgens een bezoek aan Kamp 
Amersfoort waar zij een rondleiding kregen die in grote lijnen de weg volgde die 
ook Martinus Letterie indertijd aflegde. Na het bezoek aan het kamp, praatten 
de kinderen op school over vrijheid en schreven een gedicht over wat vrijheid 
voor henzelf betekent. Het schrijven van het gedicht werd begeleid door een 
dichtmeester of juf die naar school kwam. 

Tuula Heyden

Martine Letterie en Tuula Heyden

Een jury bestaande uit een 
medewerker van Kunst Centraal, 
Kamp Amersfoort en de dichter 
Gerard Beentjes koos het mooiste 
gedicht. De winnares Tuula Heyden 
kwam met een deel van de klas 
naar Kamp Amersfoort waar zij 
in het zonnetje werd gezet. Bij de 
prijsuitreiking was ook Martine 
Letterie aanwezig. 
Het project is geïnitieerd door Kunst 
Centraal in samenwerking met IDEA 
en Kamp Amersfoort. 
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Vanaf 22 april tot eind mei hingen er in Kamp Amersfoort 
bijzondere gedichten over vrijheid geschreven door leerlingen van 
groep 7 & 8 uit Soest. 

Het winnende gedicht

Geluksmomenten

Mijn vingers glijden
over de snaren
De tonen gaan via mijn oren
en raken mij recht
in mijn hart
Ik vergeet alles
ik voel me vrij
Ik voel me vrij
en droom weg in de klank
De klank die mij raakt
Raakt in mijn hart

Mijn vriendinnen
ze staan naast me
We leunen tegen het hek
We lachen
lachen om elkaar
Als ik ze zo zie
zo zie lachen
Dan voel ik me vrij
vrij en blij
Maar ook voel ik mij een bofferd
Met zulke vriendinnen zoals
ZIJ

Ik speel stratego
Stratego met mijn 
Vader
We kijken ademloos
naar de stenen
Mijn moeder zit 
Ernaast
Mijn opa maakt foto’s
vanuit de bank
Mijn oma ligt op
de bank
In de achtergrond
klinken knallen
knallen van vuurwerk
Ik voel me gelukkig en vrij

Tuula Heyden
Groep 7
Ludgerusschool Soest

Het juryrapport
 
De jury heef het niet gemakkelijk
want het ene gedicht heeft dit
en het andere gedicht heeft dat 
en het zijn er 23 bij elkaar
en het ene jurylid vindt dit mooi
en het andere jurylid vindt dat mooi
en smaken verschillen altijd
en hier, vrijheid is een dikke bmw,
en de tekening vind je die niet goed
en deze dan ja maar nee 
en die toch maar niet
en deze gaat echt over vrijheid
en alles klopt rijm en ritme
en deze regel springt er echt uit

‘de sprietjes kriebelen in mijn das’
en het gaat over Syrië waar het 

oorlog is
en over hier, ik ben vrij, hier niet daar.
en ‘vrijheid, vrijheid, wat is dat voor

een woord’,
kijk maar, een grote vraag, en lees 
dan het antwoord: ik zei gewoon 
lekker nee.

en toch als jury moeten we kiezen,
zullen we dan maar stemmen,
nee, lees dit gedicht nog eens 
hardop 

en hoor hoe het klinkt,
mijn vingers glijden over de snaren,
het is de klank die mij raakt
het zijn de beelden die het doen
de vriendinnen leunen tegen het 
hek
ik speel stratego met mijn vader
ik zie opa een foto nemen.
Ja, dit is het winnende gedicht.
De jury knikt, gewogen en gewikt,
laat het vuurwerk klinken

en knallen:
Tuula Heyden van de 
Ludgerusschool is de winnares met 
haar gedicht ‘Geluksmomenten’. 

Leusden 21 april 2016
Gerard Beentjes, jurylid
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Het Derde Rijk en de tastbare 
erfenis 
Deze lezing bestaat uit een 
hoorcollege met ruimte voor vragen. 
Het is de afsluitende bijeenkomst 
van een cursus van 6x onder de titel 
Het Derde Rijk en de tastbare erfenis 
Deze dag is, los van de cursus, voor 
iedereen toegankelijk. 

De docent Drs. M. Andela beschrijft in 
het kort de geschiedenis van het Nazi 
Kampsysteem. Hoe heropvoeding 
ontaardde in massamoord en 
hoe tegenwoordig neonazi’s en 
revisionisten het werkelijke bestaan 
van dit systeem proberen te 
ontkennen en te ondergraven.

Vanaf de Nationaalsocialistische 
machtsovername in 1933 
ontstond er in Duitsland een 
wildgroei aan kleinere en grotere 
concentratiekampen. Aanvankelijk 
bedoeld voor communistische en 
socialistische tegenstanders van het 
regime van Hitler. Gedurende de 
jaren dertig kreeg het kampsysteem 
onder leiding van Heinrich Himmler 
en zijn Kamp SS zijn voorlopige 
beslag. De kampgevangenen 
werden steeds diverser. Criminelen, 
Jehova’s Getuigen, Roma en Sinti, 
homoseksuelen, landlopers, en vele 
anderen die zich in marge van de 
maatschappij bevonden. Na het begin 
van de Tweede Wereldoorlog breidde 
niet alleen het territorium van het 
Derde Rijk zich uit, ook het stelsel van 

Kamp Amersfoort werkt samen met 
het hoger onderwijs voor ouderen
Door: Carla Huisman

De Vereniging HOVO Nederland is de overkoepelende organisatie waarin de verschillende HOVO-instellingen 
zich hebben verenigd. Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) is het algemeen vormend cursorisch hoger 
onderwijs dat specifiek is gericht op de educatie van personen van vijftig jaar en ouder. De HOVO biedt een 
cursusprogramma aan met cursussen over kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, exacte vakken en 
meer. De insteek: onderwijs op academisch niveau, maar zonder studieverplichting en verplichte tentamens. 
De HOVO in Amersfoort/Utrecht biedt in samenwerking met Kamp Amersfoort op 5 november 2016 het 
volgende programma aan:

kampen groeide exponentieel. Hoewel de grootste misdaden gepleegd werden 
in de moordfabrieken in Oost-Europa, kreeg ook het bezette Nederland een 
aantal concentratie-, transit- en strafkampen. Kamp Amersfoort was tijdens 
de jaren 1941-1945 voornamelijk een doorgangskamp van de Duitse bezetter. 
Naast de nodige Nederlandse SS’ers en NSB’ers was hier ook de beruchte SS’er 
Joseph Kotälla actief. Een wrede psychopaat die uiteindelijk tot zijn dood (1979) 
in de Koepelgevangenis in Breda zou belanden.   

De rondleiding 
Kamp Amersfoort was tijdens de jaren 1941-1945 een doorgangskamp van 
de Duitse bezetter. Het is een van de minder bekende kampen uit die tijd, 
onder andere omdat het een beetje verstopt lag in de bossen op de grens van 
Amersfoort en Leusden. Veel van het kamp is na de oorlog vernietigd, maar 
authentieke overblijfselen en symbolische monumenten herinneren nog aan de 
plek en haar geschiedenis. Met kennis van zaken en grote betrokkenheid leiden 
de gidsen van kamp Amersfoort u rond over het binnen en buitenterrein van het 
kamp. 

Praktische informatie
• Datum zaterdag 5 november 2016
• Lezing 10.30 12.30 uur
• Lunch 12.30-13.30 uur
• Rondleiding in Kamp Amersfoort 13.30 tot 15.00 uur
• Nabespreking met thee en koffie 
•  tot uiterlijk 15.30 uur
• Kosten: € 53, - per deelnemer (Inclusief lezing, lunch en rondleiding tot 

uiterlijk 15.30 uur door een ervaren gids)
• Plaats: Kamp Amersfoort
• Docent: Max Andela 

Drs. Max Andela (1971) studeerde nieuwste geschiedenis en Midden-
Oosten studies aan de Radboud Universiteit. Sindsdien is hij actief in de 
televisiejournalistiek, zowel voor de publieke omroep als voor particuliere 
opdrachtgevers. Zijn eigen vader was ook kampslachtoffer en zo heeft de 
Tweede Wereldoorlog hem al vanaf vroege leeftijd bezig gehouden.

Opgeven kan via www.hovoutrecht.nl
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Adopteer een monument 
Een initiatief door Nationaal Comité 4 en 5 mei

Adopteer een Monument richt zich op 
de bovenbouw van de basisschool 
en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Het project stijgt uit boven 
verschillende levensbeschouwingen, 
religies en culturen. Adopteer een 
Monument loopt in de pas met de 
multiculturele populatie van veel 
scholen. In het project maken 
leerlingen kennis met de traditie 
van het herdenken. Niet alleen 
in woord en beeld, maar ook in 
daad. Leerlingen nemen actief 
deel aan een herdenking bij hun 
monument. Zo wakkert het project 
de historische kennis van scholieren 
aan. Tegelijkertijd versterkt het 
hun betrokkenheid bij vrijheid en 
democratie.

Op vrijdagmiddag 21 april waren 
100 leerlingen van Montessorischool 
‘t Ronde uit Leusden in Kamp 
Amersfoort te gast bij het 
monument De stenen man. De 
school heeft het monument in 1985 
geadopteerd.  Elk jaar leggen de 
bovenbouwleerlingen een krans bij 
het beeld. De leerlingen van groep 6 
nemen de adoptie symbolisch over 
van de achtstegroepers door het 
overnemen van de krans. Tijdens 
de plechtigheid dragen de kinderen 
(onder andere) eigen gemaakte 
gedichten voor. Tijdens de minuut 
stilte die in acht werd genomen was 
het indrukwekkend stil!

Begrippen als oorlog en vrijheid zijn voor veel kinderen abstract. Het 
project Adopteer een Monument biedt leerlingen de kans om zich te 
verbinden met de nationale geschiedenis waarvan we sporen tegenkomen 
in onze eigen omgeving. Ruim 1000 (basis)scholen ontfermen zich 
inmiddels over 700 oorlogsmonumenten. 

Een kind in de oorlog

Een kind helemaal alleen
Zonder mensen om zich heen

Het kind loopt over straat
in een gebied vol haat

wij hier in het heden
leven gewoon in vrede

maar denk eens aan dat ene kind
die zich nu in de oorlog bevind

die nu zit te beven
niet wetend wat hij straks zal beleven

hij die niet kan slapen in een lekker bed
hij die niet kan spelen in dolle pret

ik voel me schuldig dat ik hier zit
dat ik kan spelen helemaal fit

dat ik hier kan spelen
geen nare dingen hoef te beleven

daarom wens ik dat kind heel veel vrede
in de toekomst en in het heden

Simone (groep bb3)

Door: Nationaal Comité 4 en 5 mei / Carla Huisman

Montessorischool ‘t Ronde uit Leusden bij het monument De stenen man
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“Vandaag ben ik 95 geworden,” zegt 
ze met een brede glimlach, ’’en op 
mijn verjaardag wil ik ’s middags iets 
doen, maar het moet wel van belang 
zijn.’’ Geboren in betere kringen; dat 
verraden uiterlijk en spraak. “En wilt 
u even praten met een goede vriend. 
Hij vindt het lastig om hier te zijn 
omdat hij Duitser is, maar hij spreekt 
uitstekend Nederlands en hij is veel 
jonger.” Hij blijkt 85 jaar te zijn. 
De 85-jarige man zegt dat zijn ouders 
destijds goed bevriend waren met 
die van de jarige, maar ja, toen 
kwam de oorlog. “Mijn vader was 
beroepsmilitair in de Wehrmacht, 

Inspirerende ontmoetingen
tijdens de publieksrondleidingen
Het moet wel van belang zijn
Door: Hans Walstra

had een grote hekel aan de SS en kwam daar ook voor uit. Hij heeft het aan zijn 
rang en aan generaal Rommel te danken dat hij niet gearresteerd werd. Na de 
oorlog bekoelde de vriendschap, maar niet met mijn jarige vriendin. Ik vind het 
moeilijk, maar ga graag met u mee.” Hij stelt het zeker op prijs als ik straks zijn 
achtergrond vertel.
Bij de start van de rondleiding kijkt de rest van de groep de oude mensen 
eerst deels vertederd, deels geamuseerd aan. Dat verandert in bewonderend 
gemompel en vooral respect. Als ik tijdens het vertellen over de appèlplaats 
voorbeelden van bevelen in het Duits geef zie ik de oude man huiveren. Ook aan 
het begin van de schietbaan.
Bij de Stenen Man vertel ik over de kranslegging op 19 april, óók door de 
ambassadeur van de Bondsrepubliek. En nu komt er een lach op het oude 
gezicht. Met een licht accent zegt hij: “Mensch, U maakt mij blij!” 

Hans Walstra
Vrijwillige gids Kamp Amersfoort

Jaarlijks organiseert Unicef een 
filmfestival waarbij leerlingen van 
groep 8 een film maken waarin 
kinderrechten centraal staan. Eén 
van de scholen die meedeed aan 
dit festival was De Morgenster 
uit Nunspeet. Zij bedachten 
een bijzonder verhaal dat werd 
opgenomen in Kamp Amersfoort. 
Met hulp van de projectleider van het 
UKRF Filip Braams, was 
groep 8 een hele ochtend in de weer. 
Onder de titel Zoek de verschillen 
leverden zij hun filmpje in. 

Zoek de verschillen
Door: Carla Huisman

http://www.krff.nl/de-morgenster-i-s-m-
kamp-amersfoort-zoek-de-verschillen/
Tijdens de première op woensdag 
1 juni in de Rembrandt bioscoop in 
Utrecht werden tien films vertoond. 

De film van De Morgenster eindigde niet als 1e, maar kreeg wel een speciale 
nominatie.

De jury: Zoek de verschillen is een indrukwekkende film, goed gespeeld en met een 
mooie vertaling naar het hier en nu. En, niet onbelangrijk, de kinderrechten worden 
zeer goed vertoond en er wordt zelfs een originele oplossing geboden!

De winnaar was de Jozefschool uit 
Vinkeveen met de film Geen huwelijk, 
maar onderwijs
Zij gingen door naar de landelijke 
finale die op vrijdag 24 juni in Pathé 
Tuschinski in Amsterdam plaatsvond. 
Op de website van het Unicef 
Kinderrechten Filmfestival zijn alle films 
terug te vinden. http://www.krff.nl/
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Maatschappelijke stage
Door: Carla Huisman

Op sommige middelbare scholen is een maatschappelijke stage 
onderdeel van het leerprogramma. Doel van de maatschappelijke 
stage is  dat een leerling rondkijkt, sfeer proeft bij een niet-
commerciële (non-profit) maatschappelijke organisatie, en waar 
nodig, meehelpt. Een maatschappelijke stage duurt minimaal 20 
uur. Annemarie Sänger liep deze stage bij Kamp Amersfoort. 

Voor Kamp Amersfoort is het werken met stagiair(e)s een interessante uitdaging. 
Wat kunnen ze leren in het kamp? En andersom, wat kunnen wij als kamp leren 
van iemand die hier met een frisse blik binnenstapt. 

Annemarie is 16 jaar en zit in 4 VWO TTO van het Farel College in Amersfoort 
(Tweetalig Onderwijs). 

Hoe kwam je bij Kamp 
Amersfoort terecht?    
Voor mijn maatschappelijke stage 
(MAS) ben ik op zoek gegaan naar een 
plek die  ik interessant vond. Na alle 
doorsnee opties als de voedselbank, 
het dierenasiel, huiswerkbegeleiding, 
enz. verworpen te hebben, kwam mijn 
vader met het idee om MAS bij Kamp 
Amersfoort te doen. Dit sprak mij erg 
aan, omdat ik geschiedenis, en dan met 
name de oorlogstijden, erg boeiend 
vind. Ik schreef een mail naar Kamp 
Amersfoort en kreeg al vrij snel antwoord 
terug. Ik ben de eerste maatschappelijk 
stagiaire bij Kamp Amersfoort en heb 
een hele  mooie tijd gehad.

Wat vond je opvallend in het 
kamp?
Het eerste wat mij opviel toen ik 
aankwam in Kamp Amersfoort is de 
gezellige sfeer, ondanks dat het een 
beladen plek is. De bezoekers worden 
hartelijk ontvangen en alle vrijwilligers 
zijn ongelooflijk enthousiast. Ze vertellen 
in geuren en kleuren over alles wat er in 
Kamp Amersfoort is gebeurd en wat er 
nu te zien is. Het maakt ook niet uit wie 
er binnenkomt, voor iedereen is er een 
passend verhaal. 

Wat mij nog meer opviel bij Kamp 
Amersfoort is de mooie visie die er is op 
het kamp. Het kamp is een gedenkplaats, 
een monument voor iets wat ooit was. 
Er is niet geprobeerd om alles na te 
maken zoals het vroeger was, maar 
er is gekozen voor een symbolische 
vertolking van de verschrikkingen die 
hebben plaatsgevonden. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat ik beter ging nadenken over 
de symboliek.

Hoe is de stage ingevuld? 
Tijdens mijn tijd in Kamp Amersfoort 
heb ik vooral geholpen bij de catering 
tijdens lezingen e.d. Hiernaast heb ik 
ook nog meegeholpen met het project 
Historische Verhalen voor basisscholen 
uit Soest en omgeving. Ook heb ik nog 
een literatuuronderzoek uitgevoerd 
over interesse in literatuur over de 
oorlog, waarbij ik mijn klasgenoten heb 
geïnterviewd. Ik heb aan alle kanten een 
beetje kunnen snuffelen, iets wat ik erg 
op prijs stel.
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Wat vond je vooral 
inspirerend?
De verhalen van de gidsen vond ik 
het meest inspirerende in het kamp. 
Ondanks dat iedere vrijwilliger ongeveer 
dezelfde informatie vertelt tijdens de 
rondleiding, heeft ieder zijn eigen manier 
van vertellen. De verhalen worden verteld 
met passie, waardoor mijn interesse 
alleen nog maar groeide. Er is altijd 
ruimte voor vragen en hier wordt ook 
ruimschoots gebruik van gemaakt. 

Wat heb je geleerd?
Het belangrijkste wat ik geleerd heb in 
de tijd die ik bij Kamp Amersfoort heb 
doorgebracht, is dat er niet altijd iets 
tastbaars moet zijn om iets te kunnen 
herinneren en herdenken. Ik was nog 
niet zoveel in aanraking gekomen met 
symboliek op dit soort plekken waar 
herinneringen pijnlijk diep gaan. Kamp 
Amersfoort heeft echter veel van de pijn 
en emotie die zich in de loop der tijd 
daar heeft afgespeeld samengebracht 
tot een monument waar ruimte is voor 
nadenken over wat er gebeurd is, maar 

ook om nieuwe dingen te ontdekken. Ik 
denk dat dit  één van de dingen is die 
Kamp Amersfoort zo bijzonder maakt.

Tenslotte
Ik heb het erg fijn gehad tijdens mijn 
MAS, mede door het geweldige team, 
waaronder de talloze vrijwilligers, achter 
Kamp Amersfoort. Ik voel me vereerd 
deze kans te hebben gekregen en zal 
deze tijd nog lang met mij meedragen. 

En hoe was het voor Kamp 
Amersfoort?
Het was verfrissend om te zien hoe 
Annemarie mee liep, zichtbaar genoot 
van het contact met de vrijwilligers 
en en passant van alles oppikte. Ze 
vertelde waar ze nieuwsgierig naar 
was en had heldere tips voor de 
website. En dat zijn belangrijke dingen 
voor Kamp Amersfoort om te weten. 
Door dit soort stages leren wij bij 
Kamp Amersfoort wat jonge mensen 
beweegt en daar kunnen wij dan ook 
weer iets mee doen.
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Vrijwilliger aan het woord 

Bij Kamp Amersfoort werken een kleine 100 mensen, sommigen in vaste dienst, anderen als vrijwilliger. 
In het bestuur, in de tuin, als gastheer of gastvrouw, als gids of als onderzoeker. Een ding hebben 
ze met elkaar gemeen: allemaal dragen ze Kamp Amersfoort een warm hart toe. Ze besteden hun 
tijd, aandacht en energie aan het kamp. In deze rubriek is steeds één van deze medewerkers aan 
het woord. Dit keer is dat Inno Rutting, die als onderzoeker werkzaamheden uitvoert voor Kamp 
Amersfoort. Inno woont in Soesterberg. Hij is getrouwd en wordt binnenkort vader van zijn derde kind. 

Door: Carla Huisman

Inno was beroepsmilitair en is 8x 
uitgezonden. Naar Kosovo/Macedonië, 
Bosnië, Irak en Afghanistan. ‘In 2010 
was het wel genoeg. Ik werd ziek, 
(PTSS), kwam onder begeleiding en ben 
ondertussen helemaal afgekeurd. Maar 
ik wil wel graag iets betekenen, en ik 
ben nieuwsgierig. Ik wil graag weten hoe 
dingen in elkaar zitten.' Inno begint 
met een opleiding als gids, maar komt 
er al snel achter dat dat bij kamp 
Amersfoort voor hem niet de juiste 
activiteit is. Dat kwam te dichtbij, was 
te confronterend. Maar onderzoek, 

daar voelde hij wel voor. ‘Dat heb ik zelf in de hand, ik heb die vrijheid en ook 
afstand nodig.’

Inno loopt rond door het kamp, kijkt, zoekt en vindt van alles: ‘We zeggen 
voortdurend dat er zo weinig over is van het kamp en dat er niets meer te zien is, 
maar er is juist wel veel te zien. Alleen moet je het vinden en zichtbaar maken. Er zijn 
zoveel verborgen zaken in en rond het kamp. Neem nou het begin van de Loes van 
Overeemlaan, daar waar indertijd de slagboom naar de ingang van het kamp was. 
We hebben ontdekt dat aan de rechterkant in het bos een groot vierkant is, van zo’n 
3 bij 3 meter. Je kunt het nu moeilijk zien en het is natuurlijk helemaal overwoekerd, 
maar daar moet indertijd het wachthuisje hebben gestaan.’

Direct na de oorlog wilde men zo snel mogelijk vergeten wat er in het kamp was 
gebeurd. Afval en bunkerachtige resten verdwenen onder de grond. ‘Het zou 

Inno Rutting
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zomaar kunnen dat we ook daar nog 
van alles kunnen vinden. Fundamenten, 
paden en andere restanten vertellen nog 
steeds het verhaal van het kamp tijdens 
WOII. Er is nog zoveel te ontdekken. We 
kunnen veel meer laten zien en voelen. 
Daar horen ook heel praktische dingen 
bij als: Hoe loopt dat als je klompen aan 
hebt? Hoe lag een bed waar gevangenen 
op sliepen? Hoe zag een uniform van de 
SS eruit? Ook, of misschien zelfs vooral, 
voor de jongere generatie.' 

In het bezoekerscentrum van Kamp 
Amersfoort hangt een foto waarop 
gevangenen zich presenteren met 
een schop op hun schouder. Je 
zou denken dat ze naar hun werk 
vertrekken, maar is dat wel zo? Inno: 
'Ik denk dat ze juist terugkomen van 
hun werk. De wachttoren is dezelfde 
als degene die nu nog voor het 
bezoekerscentrum staat, op precies 
dezelfde plek. Het glas zit aan de 
achterkant en een mitrailleur is gericht 
op het kamp. Links van de gevangenen 

zie je dubbel prikkeldraad, dat was dus 
het gevangenendeel.' 

Hij loopt naar buiten en wijst. ‘Hier, 
net naast het prikkeldraad, liep het pad 
waarover de gevangenen van en naar 
het werk liepen. Verderop loopt dat pad 
nog gewoon door, nu op het terrein 
van de politie. Als je dat bedenkt met 
die foto ernaast, zou het dus betekenen 
dat ze juist terugkomen van hun werk.’ 

Soms lijkt een herinnering of iets wat je 
vindt heel klein, maar er hoort vaak een 
groot verhaal bij. Om dat te ontdekken, 
en door te kunnen geven, daar geniet ik 
van. 
In het leger heb ik geleerd om iets 
betekenen, voor mezelf maar ook voor 
anderen, voor de maatschappij. En dat 
vind ik nu langzaam weer terug in Kamp 
Amersfoort.’

Kamp Amersfoort heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers! 

Bij Kamp Amersfoort zijn verschillende vrijwilligers actief. Er zijn gidsen, 
gastvrouwen en gastheren, onderzoekers en terreinverzorgers. 
Vrijwilligerswerk bij Kamp Amersfoort is interessant en leerzaam. 
Gaandeweg kom je meer te weten over de geschiedenis en over de Tweede 
Wereldoorlog. Je leert omgaan met groepen volwassenen, kinderen, 
jongeren en uniformdragers. En, je maakt deel uit van een betrokken team 
van vrijwilligers en vaste medewerkers. Heb je interesse? Stuur dan een mail 
naar carla@kampamersfoort.nl Zij neemt vervolgens contact met je op.
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Jan van Zwam (14 jaar) zit in de 2e 
klas van het Christelijk Lyceum in 
Veenendaal. De docent Nederlands 
kwam met het voorstel om mee te 
doen aan de gedichtenwedstrijd. De 
wedstrijd werd georganiseerd door 
het Oranjefonds en was bedoeld 
voor leerlingen van Veenendaal en 
omgeving.

‘Ik weet nog dat we in het 
computerlokaal zaten toen de docent 
vertelde over de wedstrijd. Ze was zo 
enthousiast, dat we er gewoon aan 
begonnen. Ik houd al mijn hele leven van 
schrijven. Toen ik nog jong was schreef ik 
al korte verhalen, maar gedichten, daar 
was ik niet zo in thuis. 

Omdat ik niet zo goed kan rijmen, 
maakte ik zinnen die op elkaar lijken en 
herhaalde ik woorden. Toevallig hadden 
we dat net in de methode gehad. op de 
een of andere manier ging het schrijven 
heel goed. ’s Avonds heb ik er nog eens 
naar gekeken en her en der wat dingen 
aangepast. Ik heb het ook iets korter 
gemaakt, want ik had gehoord dat het 
niet te lang mocht zijn. Dus heb ik een 
alinea geschrapt. En toen was ik klaar. 
In totaal heb ik er misschien een uurtje 
aan gewerkt. Ik heb het gedicht aan mijn 
moeder laten zien en daarna heb ik het 
ingestuurd.

Ik dacht niet dat ik zou winnen, maar 
tot mijn verbazing kozen ze het gedicht 
van mij. Een van de juryleden vertelde 
me zelfs dat mijn gedicht er met kop en 
schouders bovenuit stak. En ik hoorde 
dat er zo’n 100 inzendingen waren 
geweest. Dat had ik helemaal niet 
gedacht.

De vrijheid omarmd

Ik mocht het gedicht dus voorlezen bij 
de dodenherdenking in Veenendaal op 
4 mei. Ik dacht dat het een kleinschalig 
gebeuren zou zijn, maar toen ik aan 
kwam stonden er al honderden mensen 
te wachten. Dat vond ik wel even 
behoorlijk spannend. Maar uiteindelijk 
ging het toch goed. 

En gaat Jan nu meer gedichten 
schrijven?
Dat weet ik nog niet. Gedichten zijn voor 
mij echt een heel nieuw terrein. Eerlijk 
gezegd vind ik verhalen schrijven tot nu 
toe veel leuker.

De vrijheid omarmd

O vrijheid, wat ben je mooi.
Niet zichtbaar, en toch zo mooi.
Niet voelbaar, en toch zo mooi.
Zo vanzelfsprekend als je lijkt, en 
toch zo zeldzaam.
Alles mogen zeggen wat je hart 
begeert,
Alles mogen denken wat je hart 
begeert,
Alles mogen geloven wat je hart 
begeert.
Zo vanzelfsprekend als het lijkt, en 
toch zo zeldzaam.
Dank je wel, Vrijheid.
Voor wat jij ons te bieden hebt.
Dank je wel, Vrijheid.
Dat je altijd na zware tijden 
wederkeert.
Dat je er altijd bent. 
Ook ten tijde van onderdrukking, 
diep in ons. 
Dank je wel, Vrijheid.
Vrijheid moeten we koesteren.
Diep in ons hart,
Diep in ons verstand,
Vrijheid moeten we verdedigen.
Vrijheid mogen we niet weggeven. 
Want zo vanzelfsprekend als het 
lijkt, en toch zo zeldzaam.
Vrijheid, Jij bent en blijft van ons.

In Veenendaal werd het afgelopen jaar een dichtwedstrijd georganiseerd voor de Dodenherdenking van 4 mei. 
Een wedstrijd waarin jongeren gedichten schrijven over vrijheid. Jan van Zwam deed ook mee. Tot zijn verbazing 
werd zijn gedicht gekozen en mocht hij het voorlezen op de dodenherdenking in Veenendaal op 4 mei.

Jan van Zwam
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Agenda komende periode

Zaterdag 10 en Open Monumenten Dag  
Zondag 11 september Op beide dagen is Kamp Amersfoort geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
                                                    Gratis rondleiding om 13.30 uur

 
zaterdag 24 september Adoptantendag Russisch Ereveld

Zondag 9 oktober De engel en de adelaar
 interactieve lezing
  • Lezing: 11.30 uur tot circa 13.00 uur
 • Kosten: € 5, - per persoon inclusief koffie/thee
 • Plaats: Nationaal Monument Kamp Amersfoort
 • Lezing start 11.30 uur !!!
 • Opgeven kan via info@kampamersfoort.nl

 U kunt het boek ter plekke kopen en door de schrijvers laten signeren.

Zaterdag 5 november Lezing HOVO Het Derde Rijk en de tastbare erfenis
 Hoorcollege en een wandeling over het binnen en buitenterrein van het kamp. 
 • Lezing: 10.30 12.30 uur
 • Lunch: 12.30-13.30 uur
 • Rondleiding in Kamp Amersfoort: 13.30 tot 15.00 uur
 • Nabespreking met thee en koffie tot uiterlijk 15.30 uur
 • Kosten: € 53,- per persoon
 • Plaats: Nationaal Monument Kamp Amersfoort
 • Opgeven kan via www.hovoutrecht.nl
  

Zaterdag 12 november Natzweiler herdenking
 Dit jaar vindt de Natzweiler Herdenking plaats op 12 november 
                                                   op het terrein van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
                                                   Deze wordt bijgewoond door nabestaanden, vertegenwoordigers van de Vriendenkring 
 van oud Natzweilers, de directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en 

belangstellenden.

Meer informatie over de herdenkingenen, evenementen en lezingen vindt u op www.kampamersfoort.nl
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In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

 Willem Horinga,  geboren op 25 maart 1922 te Buitenpost,    
  overleden op 19 juli 2016 te Assen
 Jan Kerkmeijer,  geboren op 2 februari 1925,
  overleden op 13 juli 2016 te Dieren
 Jan Arie Braanker,  geboren op 7 mei 1926 te Dordrecht,   
  overleden op 24 juni 2015 te Dordrecht 
 Jacob den Boef,  geboren op 27 maart 1924 te Dordrecht, 
  overleden op 8 juni 2015 te Laren
 Adriaan (Adrianus Theodorus) de Winter,  geboren op 28 juli 1927 te Rotterdam, 
  overleden op 17 mei 2016 te Milsbeek
 Johannis Baggerman,  geboren op 4 april 1926 te Werkendam, 
  overleden op 5 mei 2016 te Gorinchem,
 Jan Houtkamp,  geboren op 16 november 1926 te Bussum,
  overleden op 1 mei 2016 te Loosdrecht,
 Alphons Meeuwis,  geboren op 7 december 1916 te 's Gravenhage,
  overleden op 14 april 2016 te Cadier en Keer
 Reint van der Torn,  geboren op 2 juni 1919 te Groningen, 
  overleden op 13 april 2016 te Bosch en Duin
 W.F.C.M. De Rooij,  geboren op 24 augustus 1926, 
  overleden op 18 februari 2016 te Zeist
 Jacques IJzermans,  geboren op 22 november 1923, 

overleden op 29 april 2016 te Heerlen
 Cornelis E.A. Wegman,  geboren op 14 juni 1922 te Lent,
  overleden op 25 november 2013 te Ruurlo 

 Oud-gidsen Kamp Amersfoort

 (Gerrit) Kees Knegtmans,  geboren op 9 juni 1932 te ’s Gravenhage,
  overleden op 20 januari 2016 te Amersfoort
 Hennie Klein-Hofmeijer,  geboren op 15 november 1947 te Losser, 
  overleden op 1 mei 2015 te Soesterberg
Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Transport 15 januari 1945 van Kamp Amersfoort naar 
Wenen
Wij zijn op zoek naar, nog in leven zijnde gevangenen of 
nazaten van gevangenen die op 15 januari 1945 van Kamp 
Amersfoort naar Wenen op transport zijn gezet. 

Onbekende man
Op bijgaande foto ziet u twee mannen. De rechter is 
Kotälla, maar van de man links zouden wij graag willen 
weten wie hij is. 

Mocht u informatie hebben mbt tot 1 van deze oproepjes, 
dan kunt u contact opnemen met Kamp Amersfoort via 
info@kampamersfoort.nl ovv ‘Reactie op oproep’ en daarbij 
het onderwerp van de oproep.

In deze rubriek vindt u de 
oproepen die bij Kamp 
Amersfoort binnenkomen. 
Wilt u ook een oproep 
doen? Stuurt u deze dan 
per mail naar
info@kampamersfoort.nl 
ovv ‘Reactie op oproep’ en 
daarbij het
onderwerp van de oproep. 

Oproep


