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Voorwoord

Willemien Meershoek
directeur Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

Foto door Marco Peters

Kamp Amersfoort is dit jaar veel in het nieuws geweest. Dat is ook noodzakelijk
omdat er veel te vertellen valt over deze plek en wat hier allemaal tijdens WOII
is gebeurd. Het is belangrijk om dat te weten omdat het ons steeds vertelt over
waar wij als mensen toe in staat zijn in tijden van oorlog en rechteloosheid. Dat
ideeën die zich hebben vastgezet in ons hoofd, kunnen leiden tot gewelddadig
gedrag wanneer de gelegenheid zich voordoet. Hoe gedragen wij ons nu, in
tijden van betrekkelijke vrede en economische overvloed? Hoe gaan wij nu om
met ideeën in ons hoofd, met vooroordelen, met (on)verdraagzaamheid. Hoe
staat ons gedrag in verhouding tot wat nu gebeurt in de wereld. Met aanslagen,
vluchtelingen, discriminatie. Belangrijke vragen waar we in de toekomst méér
aandacht aan gaan besteden. Met de komende verbouwing ontstaat ruimte voor
een educatief traject waarin we ons eigen gedrag kunnen spiegelen. Op een
positieve, maar vooral ook leerzame manier.
Om alle plannen financieel rond te krijgen, is meer geld nodig. Steun ons, word
Beschermer als u dat nog niet bent. Hoe? Dat leest u in dit nummer of op onze
website www.kampamersfoort.nl
Graag tot ziens bij Kamp Amersfoort.
Willemien Meershoek
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BBC maakt film over ‘Russen’
Op 9 april was het 75 jaar geleden dat net buiten Kamp Amersfoort 77 Sovjetsoldaten werden doodgeschoten.
De druk bezochte herdenking van die tragische gebeurtenis haalde wereldwijd het nieuws.

Slavisch gezang klinkt door de bomen.
Alleen door het licht van camera's
is te zien dat aan het einde van het
bospad een koor naast een zuil staat
opgesteld. Meer dan 250 mensen
schuifelen in het schemerlicht naar
het monument.

Wat ooit begon als drie betrokken mensen met waxinelichtjes, is uitgegroeid tot
een aansprekende herdenking, constateren bezoekers. Ook de burgemeesters
van Amersfoort en Leusden én de ambassadeurs van Rusland en Wit-Rusland
nemen deel aan de ceremonie bij monument Koedriest. Op de plek van de
executie, de op één na grootste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog,
zijn ook scholieren van ‘t Atrium en leden van het Slavische koor Byzantium
aanwezig.

Hier liepen precies 75 jaar
geleden, net voor zonsopgang,
77 Sovjetsoldaten in groepjes van
vier hun dood tegemoet. Ernstig
vermagerd. In sjofele kleding. Huilend
en biddend. Enkele uren later lagen
al hun lichamen onder een laag
ongebluste kalk in een met aarde
gevulde kuil.

75 jaar eerder, in september 1941, zagen Amersfoorters 101 Sovjetsoldaten
hongerig, verzwakt en in lompen gehuld aankomen op het station en
daarvandaan naar het kamp sjokken. De Duitsers beschouwden de gevangenen,
hoofdzakelijk afkomstig uit Oezbekistan, als Untermenschen en behandelden
hen als een stel wilde beesten.

En nu lopen daar 77 mensen met een
kaarsje, voor elk van de gefusilleerde
Sovjetsoldaten één. En nog veel meer
mensen zónder, want voor het eerst
zijn er om half zeven 's ochtends meer
belangstellenden dan kaarsjes.

In Kamp Amersfoort kwamen 24 van de 101 Sovjetsoldaten door honger, ziekte
en mishandeling om het leven. De kamparts plaatste twee van hun schedels als
curiosa in zijn werkkamer. De overige 77 gevangenen werden op 9 april 1942
nabij het kamp gefusilleerd. Hun identiteit bleef onbekend, omdat de bewakers
een deel van de administratie vernietigden, toen ze in april 1945 Kamp
Amersfoort verlieten.
Alle 101 kwamen na de oorlog terecht in een naamloos graf op het Russisch
Ereveld, waar in totaal 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie een laatste
rustplaats kregen. Pas in 2000 werden de eerste families van in Amersfoort
begraven Sovjetsoldaten getraceerd en geïnformeerd. De Stichting Russisch
Ereveld slaagde er nadien in de families van meer dan tweehonderd soldaten op
te sporen. Zij wisten niet dat hun echtgenoot, vader, broer, grootvader of oom
hier begraven ligt. Veel nabestaanden brachten op uitnodiging van de stichting
een bezoek aan het graf, hetgeen aangrijpende momenten op de begraafplaats
opleverde.
Maar hoe succesvol onderzoek, opsporing en grafbezoek ook waren, de 101 uit
Kamp Amersfoort bleven anoniem. In 2016 koos het bestuur van de Stichting
Russisch Ereveld er daarom bewust voor meer aandacht te genereren voor
deze 101 Sovjetsoldaten. Twaalf ooggetuigen werden opgespoord en hun
aangrijpende verklaringen vastgelegd, met dank aan steun van de gemeente
Amersfoort, Monuta Helpt en het VFonds.
In samenwerking met Kamp Amersfoort wordt veel publiciteit gegenereerd.
Dat was op 9 april en nadien te merken. ‘s Avonds keken 2,5 miljoen mensen
naar de reportage die het NOS Journaal maakte over de herdenking. Het
televisieprogramma Andere Tijden maakte opnamen voor een hele uitzending
over de ‘Russen van Amersfoort’.
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De BBC maakte een documentaire,
die de groep gevangenen en het
kamp wereldwijd onder de aandacht
bracht en reacties vanuit alle
windstreken opleverde. En een filmpje
over het plaatsen van bloemen op
geadopteerde graven gaat in Rusland
‘viral’ en wordt door miljoenen
mensen bekeken.
“We zijn hartstikke blij met al die
aandacht en betrokkenheid”, zegt de
secretaris van de Stichting Russisch
Ereveld tegen de aanwezige pers.
“Zo hebben we deze jongens, die
zo ver van huis in een anoniem graf
rusten, toch nog uit de vergetelheid
kunnen halen.”
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De biografie van een beul
Historicus Richard Hoving schrijft
levensverhaal Joseph Kotälla
In de loop van 2018 verschijnt de biografie van Joseph Kotälla, de beruchtste bewaker van Kamp Amersfoort.
Het is voor het eerst dat Kotälla’s leven uitvoerig wordt beschreven. Richard Hoving verhaalt de komende tijd
in ons magazine over hoe zijn onderzoek verloopt en welke bijzonderheden hij tegenkomt.
Deel 2: De vrouw en de minnares.

Joseph Kotälla werkte als
gevangenbewaarder in de
Polizeigefängnis in Scheveningen (het
Oranjehotel) toen hij de 18–jarige
Annerose leerde kennen. Ze was de
dochter van Erna Kreikamp, die op
de vrouwenafdeling van de Duitse
gevangenis werkt. Kotälla werd tijdens
een bezoek aan Erna voorgesteld aan
Annerose. De vonk sloeg over. Toen
Annerose terugkeerde naar haar
woonplaats Kleve, net over de grens
bij Nijmegen, hielden de twee contact.
Annerose was een eenvoudige
vrouw. Het nationaalsocialistische
gedachtegoed van haar moeder ging
niet aan haar voorbij tijdens haar
jeugd. Op haar twaalfde werd ze lid
van de Hitlerjugend. Het lidmaatschap
van de nationaalsocialistische
jeugdbeweging was toen nog niet
verplicht. Rond de tijd dat ze Kotälla
leerde kennen, werkte ze als hulp in
de huishouding.

Op 1 november 1943 verloofden Joseph en Annerose zich. Ruim twee weken
later, Kotälla was inmiddels van de Polizeigefängnis overgeplaatst naar Kamp
Amersfoort, trouwden ze op het gemeentehuis van Kleve. Na de plechtigheid
kreeg het paar een luxe editie van Hitlers Mein Kampf cadeau. Ondanks dat hij
Annerose eeuwige trouw had beloofd, hield Kotälla er in Amersfoort meerdere
minnaressen op na. Onder de kamp-SS‘ers was dat een publiek geheim. In de
loop van 1944 kreeg Kotälla een relatie met een van de Nederlandse typistes die
op Abteilung III werkte, de 21-jarige Johanna van den Bogert. De Amersfoortse
winkelbediende was in december 1943 in het kamp komen werken. De twee
gingen samen in Amersfoort naar de bioscoop. De relatie hield stand tot het
eind van de oorlog. Van den Bogert werd voor haar werk in Kamp Amersfoort en
haar relatie met Kotälla door het Bijzonder Gerechtshof veroordeeld tot 2 jaar
en 6 maanden internering. Tijdens haar gevangenschap werd ze vernederd en
mishandeld.
Annerose bezocht haar man na de oorlog geregeld in de gevangenis in
Nederland. Maar het huwelijk strandde uiteindelijk. In 1960 werd de scheiding
uitgesproken. Annerose kon de uitzichtloosheid van Josephs gevangenisstraf
niet langer verdragen1. Met zijn Amersfoortse minnares had Kotälla nog één
keer contact, in de eerste jaren van zijn gevangenschap. In een brief vroeg
hij haar naar namen en adressen van gevangenen en personeel uit Kamp
Amersfoort die eventueel ten gunste van hem zouden kunnen getuigen. Johanna
antwoordde Kotälla in een zakelijk briefje dat ze hem niet kon helpen. Annerose
Kreikamp stierf in 1993. Johanna van den Bogert overleed in 2008.

1. Joseph Kotälla hertrouwde in 1966 met Margarete Samol, een oude jeugdvriendin.
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Op zoek naar familie van Annerose
reisde ik vorig jaar naar Duitsland.
Ik was op het spoor gezet door
een overlijdensbericht uit 2012 van
Annerose haar broer dat ik op internet
had gevonden. Onder het bericht
stond een correspondentieadres,
dat van Annerose haar nichtje was.
De brief die ik haar stuurde, bleef
onbeantwoord. Ik besloot daarop bij
haar langs te gaan.
Na een autorit van bijna drie uur
en een paar keer diep ademhalen,
meldde ik mij aan het tuinhek van een
vrijstaande woning. Nog voordat ik het
hek open had gemaakt om naar de
voordeur te kunnen lopen, kwam er
een hond luid blaffend aangelopen.
Een oudere vrouw kwam naar buiten
die de hond tot rust maande. Ik stelde
mij aan haar voor en legde uit dat ik
haar onlangs een brief had gestuurd.
De brief had ze gelezen, maar ze had

niet gereageerd omdat ze niets had te vertellen over haar tante Annerose of
Joseph Kotälla. De moeder van Annerose, haar oma, dat was een ‘type’ geweest
zei ze, maar veel meer wist ze ook niet te vertellen. We spraken een klein
halfuurtje en al die tijd bleef het hek tussen ons gesloten. Toen ik enigszins
teleurgesteld aanstalten maakte afscheid te nemen, maande ze mij even te
wachten. Ze liep terug naar haar woning en kwam even later met een bruine,
kartonnen map in de hand terug. “Allemaal oude papieren”, zei ze. Die waren
voor mij. Verbouwereerd keerde ik terug naar mijn auto. De map, gevuld met
de familiegeschiedenis in geboorte- en stervensakten, stevig onder mijn arm
geklemd.
De familie Van den Bogert liet bij een eerder onderzoek naar het
interneringskamp Laan 1914 via via weten geen prijs te stellen op contact. Voor
een goed beeld van de relatie tussen Kotälla en zijn minnares hoeft dat geen
bezwaar te zijn. Johanna van den Bogert is na de oorlog uitvoerig verhoord.
Ze ging naar eigen zeggen in het Duitse kamp werken omdat haar broer er
gevangen zat. Als medewerkster van de Abteilung III, het administratieve hart
van het kamp, kende ze de reputatie van Kotälla. “Ik wist wie hij was. Ik wist hoe
hij was. Ik heb gezien hoe hij gevangenen beulde”, verklaarde ze. Het stond voor
haar een relatie niet in de weg.
Tot zover dit fragment. Wilt u reageren? r.hoving@hotmail.com

Richard Hoving (1971) is historicus
en werkt als journalist voor het AD.
In 2011 publiceerde hij “Het ‘foute’ kamp,
De geschiedenis van het Amersfoortse
interneringskamp Laan 1914
(1945-1946)”.
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Jannetjesdal, 4 mei 2017
Ieder jaar worden op 4 mei op de Leusderhei de personen herdacht die
daar gefusilleerd zijn. De herdenking vindt plaats in het Jannetjesdal.

Direct na de oorlog zijn veel
slachtoffers van deze fusillades
opgegraven op aanwijzing van
de gevangen genomen Duitse
kampleiding. De kampcommandant,
K.P. Berg heeft hierbij een grote rol
gespeeld, hij heeft veel plaatsen
aangewezen waar slachtoffers
begraven waren.
Ook Kotälla en anderen hebben
een bijdrage geleverd. Mogelijk
heeft het uitzicht op eventuele
strafvermindering bij een aantal van
hen positief gewerkt.

opgericht. Bij dit kruis is op 4 mei 1954 de eerste herdenking gehouden. Enige
tijd geleden in het oorspronkelijke kruis vervangen en is er een trap geplaatst
om het kruis makkelijker te kunnen bereiken.

In en rond Kamp Amersfoort is het
aantal overledenen met directe of
indirecte relatie PDA: 615 (executies
of met andere doodsoorzaak).
Tijdens de oorlogsperiode zijn 182
lichamen opgehaald danwel
gecremeerd.
Na de oorlog zijn in de onmiddellijke
omgeving van het PDA door de DIB
41 graven aangetroffen met daarin
254 lichamen.
Eveneens na de oorlog zijn op de
Leusderheide door de DIB 17 graven
aangetroffen met daarin 159 lichamen
(waaronder Jannetjesdal).
Niet ontdekte of niet geregistreerde
graven: 21 met daarin 21 personen al
dan niet als vermist aangegeven.

Op 4 mei 2017 werd graf 25 in het bijzonder herdacht en René Veldhuizen,
onderzoeker van Kamp Amersfoort heeft zich verdiept in de achtergronden
en daar de volgende overdenking uitgesproken: Telkens wanneer ik op deze
prachtige plek kom, een plek die eruitziet alsof de tijd zich niet met haar
heeft ingelaten moet ik denken aan de woorden van de schrijver-kunstenaar
Armando.

Het grootste deel van de slachtoffers
is gefusilleerd maar er is ook
bekend dat er personen begraven
zijn die bezweken zijn aan ziekte of
zelfmoord hebben gepleegd. Ook zijn
er personen bij die “bfe” zijn (beim
fluchtversuch erschossen). Bfe was
een benaming voor onder meer
personen die tot dichtbij het hek om
het kamp werden gelokt. De bewaking
kan hen dan neerschieten. Veelal
leverde een “bfe“ een premie op!
Na de oorlog zijn slachtoffers
opgegraven, geïdentificeerd en
herbegraven.
Veel graven zijn gevonden in de
nabijheid van het kruis van het
Jannetjesdal. Waarschijnlijk was dat
de reden dat op die plek het kruis is
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Ieder jaar op 4 mei is er een herdenking bij het kruis. Omdat de Leusderhei
niet vrij toegankelijk is, het is nog steeds militair terrein, wordt de herdenking
begeleid door de terreinbeheerder van de Leusderhei. Het geeft voldoening
dat er ieder jaar meer mensen meedoen. Bij de herdenking wordt muziek
gespeeld door The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums.
Scouting Hopman Masselman Groep uit Soest vormt de erewacht bij het kruis.
De F.M.V. The Green Sparks zorgen ervoor dat ook mensen die slecht kunnen
lopen het kruis kunnen bereiken. De leden van The Green Sparks rijden met hun
terreinvoertuigen en nemen passagiers mee. Het is zo ook een kans om weer
met hun auto’s door diep zand te kunnen rijden!

Armando kende dit landschap en hij hield ervan. Maar als jonge jongen heeft
hij in het landschap rond Amersfoort onvoorstelbare dingen zien gebeuren, zo
onvoorstelbaar dat hij zijn boosheid mede op het landschap richtte. Hij vond
haar schuldig, schuldig omdat het landschap zich niets heeft aangetrokken
van de afgrijselijke taferelen. Het was volgens hem zelfs zo schaamteloos om
gewoon door te groeien alsof er niets was gebeurd.
Ach, zei hij, de natuur kan er toch ook niets aan doen. Als de een de macht heeft om
de ander te knechten heeft hij terrein nodig waar hij zijn lusten kan botvieren, hij
maakt dan bij voorkeur gebruik van bosachtige gebieden. Vandaar deze plek.
De cultuur heeft zich van de natuur meester gemaakt.
En de natuur laat met zich sollen, dat heb ik zelf gezien. En ze trekt zich nergens wat
van aan. Alleen de wind kan de bladeren doen beven.
Schuldig bos, schuldig landschap.’

De plek waar we nu staan was niet
altijd schuldig, althans eeuwenlang
niet. Hier trokken talloze kuddes
schapen vreedzaam langs en
oefenden er later groepjes militairen,
verder gebeurde hier eigenlijk niks.
Het landschap roerde zich langzaam
in groei en verval – totaal onschuldig.
Totdat in de middaguren van dinsdag
29 december 1942 hier vlakbij, op nog
geen 200 meter hiervandaan schoten
van een vuurpeloton klonken. De
eerste executie op de Leusderheide
was een feit - de heide verloor in de
ogen van Armando al haar onschuld.
Het zou echter nog erger worden,
rondom de plaats waar we nu staan
zijn na de oorlog 9 graven ontdekt.
Aan de zuidrand van de Leusderheide
ook 1 en achter de grote schietbaan
op zo’n 600 meter hiervandaan nog
eens 7. Alleen al op de Leusderheide
zijn 17 executies uitgevoerd waarbij
159 mannen hun vaak nog jonge leven
verloren.
Toen hier vlakbij op de bewuste 29e
december 1942 de eerste salvo’s
klonken zaten hier ver vandaan in het
concentratiekamp Vught 20 mannen
in de cel, onkundig van wat er op
de Leusderheide gebeurde. Deze
mannen deelden allen hetzelfde
lot, ze waren na een verblijf in
Kamp Amersfoort door het Duitse
Feldgericht in Utrecht ter dood
veroordeeld en wachtten in Vught met
spanning hun gratieverzoeken af. Ze
hadden geen weet van wat zich hier
op de Leusderheide afspeelde.
Waarom waren ze zo zwaar gestraft?
Wat was hun misdaad?
Ze hadden een illegale krant
gemaakt en verspreid. Meer niet!
Ze hadden pal gestaan voor de vrije
meningsuiting, voor het vrije woord
en hadden geen idee dat dit hun zo
noodlottig ging worden.
Vijf weken duurde het wachten in
Vught. De gratieverzoeken werden
uiteindelijk allemaal afgewezen.
Een van hen schreef in zijn
afscheidsbrief:
Rustig aanvaard ik de kogel die men mij
toebedacht heeft wegens het verspreiden
van het Parool. Een zaak die, onschuldig
van aard, zich door de politieke
verhoudingen zodanig heeft toegespitst,
dat wij perse geslachtofferd moeten
worden. Later zal de historie bevestigen

hoe overdreven dit vonnis is geweest en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn
zullen zich hebben te verantwoorden….
Op de avond van 4 februari 1943 kwam er een bevel van de Kommandantur dat
de 20 mannen hun kampklofjes moesten inleveren, hun burgerkleding weer
moesten aantrekken en dat zij niet naar bed mochten maar de nacht onder
bewaking in de eetzaal van een der barakken moesten doorbrengen. Bedrukt
zaten zij urenlang bij elkaar. Iemand van de groep opperde dat het misschien
wel meeviel - dat ze op transport naar Duitsland zouden gaan- om er voor de
Duitsers te werken.
Vroeg in de ochtend kwam een autobus voorrijden met daarin gewapende
mannen van de Sicherheitspolizei. Ze moesten instappen – de rit ging echter
niet naar Duitsland maar naar een plek op de Leusderheide vlakbij de plek waar
wij nu staan.
Hier kregen de mannen het bevel uit te stappen, de vrieskou in en liepen ze
de laatste meters van hun leven. Een van hen was invalide en moest door de
anderen worden ondersteund.
Als de schoten verstommen zwijgt het landschap. Hoe goed we nu ook luisteren,
het zwijgt nog altijd alsof het geen deel wil uitmaken van wat mensen hier
deden en wat mensen hier is aangedaan.
Op deze plek gedenken wij alle geëxecuteerden op deze Leusderhei en vandaag
in het bijzonder:
ADRIAAN VAN LEEUWEN

36 JAAR

KRIJN BREUR

25 JAAR

ALBERT NOUT

34 JAAR

COSMO MEDICI ROESKE

26 JAAR

GERARD BASTIAANS

34 JAAR

FRANS ROBBE

36 JAAR

JOHAN GROENEVELDT

24 JAAR

LAMBERT RIMA

35 JAAR

ELIAS WAAS

28 JAAR

HERMAN MEINARDI

29 JAAR

JOHANNES SMITS

23 JAAR

WILLEM GERRESE

33 JAAR

JULIUS VARWIJK

38 JAAR

WIBO LANS

58 JAAR

JAN ZWANENBURG

22 JAAR

ROBERT DOUMA

24 JAAR

JACOB MELKMAN

40 JAAR

NICOLAAS SNIJDERS

24 JAAR

WILLEM DE TELLO

42 JAAR

WILLEM GERTENBACH

38 JAAR

Er staat een ontroerende passage in de afscheidsbrief die de 25-jarige Krijn
Breur schreef in de lange nacht toen zij in de eetzaal in Vught wachtten op wat
komen ging:
VERTEL JULLIE KINDEREN OVER ONS EN ONZE STRIJD EN HET LEVEN DAT WIJ
WENSEN.
MOGEN ONZE GROOTSTE VERLANGENS DOOR HET LEVEN ZELF OVERTROFFEN
WORDEN.
WERK EN HEB LIEF.
VECHT EN WIN.
LEEF.
LEEF ALLEN EN WORDT GROOT.
Mogen zij rusten in vrede
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11 oktober 2017
Stille tocht ‘Transport 1944’

Tocht van Vrees en Hoop
Het is hét beeld van Amersfoort in de
oorlog: een foto van een grote groep
gevangenen, die onder begeleiding
van Duitse soldaten de ‘Tocht van
Vrees en Hoop’, liepen, van het station
naar Kamp Amersfoort en vice versa.
Nooit was de groep zo omvangrijk als
op woensdag 11 oktober 1944. Op
die dag, vertrok om 18.00 uur na een
urenlang appèl, een groep van ruim
1400 gevangenen van het kamp naar
het station. Daarvandaan werden
ze met de trein afgevoerd naar het
Noord-Duitse concentratiekamp
Neuengamme. Slechts weinigen van
hen overleefden de oorlog.
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In het vorige magazine plaatsten wij een oproep om zoveel mogelijk informatie
te krijgen over dit transport van woensdag 11 oktober 1944.
Er kwamen veel reacties en bruikbare tips binnen. Dankzij deze reacties hebben
we deze route ondertussen zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen.
Op woensdag 11 oktober 2017, 73 jaar na dato, organiseerde Kamp
Amersfoort een Stille Tocht langs deze route. Ter nagedachtenis aan deze
gevangenen. Om te herdenken, te herinneren en om niet te vergeten.
Meer dan driehonderd mensen herdachten het grootste transport vanuit Kamp
Amersfoort naar nazi-Duitsland. Zij liepen een stille tocht van het voormalige
concentratiekamp naar het station van Amersfoort.
Tot de deelnemers aan de stille tocht behoorden ook nabestaanden. De oudste
deelneemster was de 93-jarige Greet Schouten. Haar vader, Wouterus Verhoef,
werd ook op 11 oktober 1944 gedeporteerd en kwam twee maanden later in
Neuengamme om het leven.
De burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Putten plaatsten bij het station
een kaarsje ter herinnering aan de meer dan 1400 mannen die op 11 oktober
1944 werden afgevoerd. Onder hen waren 601 mannen, die bij een razzia in
Putten waren opgepakt.

Gedicht 4 en 5 mei
In deze tijd van vrede
Op 19 april, tijdens de herdenking van Kamp Amersfoort, las Floor Gaus
op het podium onderstaand gedicht voor.

Haar gedicht was één van de gekozen
gedichten van de dichtwedstrijd
Dichter bij 4 mei. Deze wedstrijd
wordt jaarlijks georganiseerd voor
jongeren tussen de 14 en 19 jaar
door het Nationaal Comité 4 en 5 mei
Amsterdam in samenwerking met het
Poëziepaleis.
Naast Floor, bracht de wedstrijd nog
drie andere winnaars voort: Güner
Tuzgöl (16) uit Heemstede, Marijn
Sterre Huijers (16) en Thijs de Lange
(19). Zij droegen hun gedicht voor
tijdens de herdenkingen op de Dam,
Nationaal Monument Kamp Vught
en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork.

In deze tijd van vrede
in mijn leven,
is het lastig te bevatten,
dat 73 jaar geleden,
op de plek waar ik nu zit,
mensen stierven voor mijn vrede,
mensen stierven voor mijn vrijheid,
en wat raar om te bedenken,
dat op dit moment op deze aarde,
er nog steeds mensen sterven,
voor de vrede en de vrijheid,
voor een meisje net als ik,
zodat zij later net als ik,
over 73 jaar,
mag klagen over school en huiswerk,
in plaats van bang te zijn,
voor bommen en de dood.
Floor Gaus
4HB, Eerste Christelijk Lyceum
Haarlem
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Terugblik
19 april 2017 in beeld
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Kamp Amersfoort
gaat per 1 januari 2018
toegang heffen
De toegang tot de bezoekersruimte van Kamp Amersfoort met de achterliggende
binnenplaats is tot op heden steeds vrij toegankelijk geweest. Dat gaat veranderen.
Om de kwaliteit van het onderhoud en hetgeen te zien is in stand te kunnen blijven
houden en te verbeteren, vragen we vanaf 1 januari 5 euro entree voor volwassenen
(18+) en 2,50 euro voor kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar. Veteranen hebben op
vertoon van hun veteranenpas gratis toegang. Evenals oud gevangenen en beschermers
op vertoon van hun beschermerspas (zie volgende alinea). De rondleidingen met
een gids op de zondagen blijven daarnaast 3,50 euro per persoon vanaf 8 jaar.

De poort gaat dicht en kan alleen
nog vanuit de binnenkant worden
geopend en bij de ingang van het
bezoekerscentrum komt een balie
waar men kaartjes kan kopen.

Wat verandert er nog meer?

Bent u beschermer van Kamp
Amersfoort? Dan krijgt u een pasje van
ons waarmee u altijd gratis toegang
heeft. Wie geen beschermer is, kan
dat bij het eerste bezoek meteen
worden. U bent beschermer door
aanmelding en het toezeggen van een
doorlopende bijdrage van minimaal
45 euro per jaar. U kunt zich ook
alvast als beschermer opgeven via
www.kampamersfoort.nl. In het menu
vindt u ‘beschermers’. Geef ook uw
naam, naam voor de eventuele (gratis)
partnerpas, adres en mailadres door!

Hoe staat dit in verhouding tot de komende verbouwing?

De bijdragen van beschermers
komen ten goede aan de
vernieuwingsplannen van Kamp
Amersfoort en met name de
educatieve toepassingen daarin.

Graag tot een volgend bezoek!

In ieder geval niet de koffie en thee; die blijven voorlopig gratis.
We gaan vanaf 2018 regelmatig kleine tentoonstellingen inrichten die een
bepaald onderwerp of verhaal uit Kamp Amersfoort uitlichten. Op de website en
via de pers wordt dit bij elke wisseling van tentoonstelling kenbaar gemaakt.
Het proces naar vernieuwing is flink op dreef. Het plan van eisen is gereed en
het ontwerp wordt definitief gemaakt. Vergunningsaanvragen zijn gereed. Soms
gaan zaken heel voorspoedig en soms lopen we wat vertraging op. Dat hoort
er allemaal bij. We hopen in de tweede helft van 2018 de schop in de grond te
kunnen zetten. Tijdens de verbouwing blijven we open. Of er dan ook toegang
gevraagd blijft worden, is afhankelijk van de kwaliteit die we dan wel of niet
kunnen leveren. Uiteraard proberen we de bezoekers zo weinig mogelijk hinder
te laten ondervinden van de verbouwing.
Na de verbouwing (eind 2019, begin 2020) passen we de toegangsprijs aan,
vergelijkbaar met Kamp Vught of Kamp Westerbork. We streven ernaar om dan
een geregistreerd museum te zijn en de voordelen van een museumjaarkaart te
kunnen bieden, zoals gratis toegang voor de houders.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
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Adopteer een monument
Op donderdag 4 mei kwamen 20 leerlingen van de Johannes Calvijn school uit
Amersfoort naar Kamp Amersfoort voor een speciale herdenking: Adopteer een
monument. De school heeft de wachtoren van het kamp geadopteerd. Ieder jaar
zal groep 8 dit gebruik overdragen aan een jongere groep die het jaar daarna de
honneurs waarneemt. Met gedichten, liedjes en rozen stond groep 8 stil bij wat
de wachtoren heeft betekend, toen en nu.
Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject, geïnitieerd door
Comité 4 en 5 mei Amsterdam, waarbij leerlingen van groep 7 en/of 8 een
oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Kinderen leren
hierdoor meer over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de
traditie van herdenken en bijbehorende rituelen.
De Johannes Calvijn school blijft ook de rest van het jaar betrokken bij Kamp
Amersfoort. Leerlingen van groep 8 helpen mee met het onderhoud en
verzorging van het terrein en dienen als klankbordgroep voor educatieve
projecten van Kamp Amersfoort.
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Belevenissen van een gids
De zilveren handgreep
het kamp in. De beuk is ondertussen
bezweken. Daar vertelde ik het verhaal
van de 82-jarige dominee Rijper, die
gevangen zat in Kamp Amersfoort.
Op 28 november 1944 werd hij
vermoord. Vlak voordat hij gefusilleerd
werd, rukte Kotälla het zakbijbeltje en
wandelstok uit zijn hand en wierp dat
in een kuil: het al gegraven graf voor
de dominee.

Ongeveer een jaar geleden verzorgde
ik een rondleiding voor een kleine
groep bezoekers. Eén van de
deelnemers was een dame van
middelbare leeftijd. Zij duwde een
rolstoel voor zich uit, met daarin een
jonge man van nog geen twintig.
Bijna aan het eind van de wandeling
kwamen we bij de restanten van
de grensbeuk. Dit was de plek waar
indertijd de gevangen linksaf sloegen,

Na de oorlog werd de dominee
opgegraven en kwam ook de zilveren
handgreep van de wandelstok weer
tevoorschijn. De dominee werd
herbegraven en de handgreep kwam
bij de familie Rijper terecht. Een
paar jaar geleden, schonk de familie
deze handgreep aan Kamp Amersfoort; Het leek hen de beste plek om dit te
bewaren. De handgreep is nog steeds te zien bij Kamp Amersfoort.
Terug bij het bezoekerscentrum van het kamp vertelde de dame die de rolstoel
duwde, dat zij een kleindochter was van dominee Rijper. De jonge man in de
rolstoel was haar zoon. In het bezoekerscentrum heb ik hen de handgreep
laten zien en hebben wij nog nagepraat over de dominee. Het blijft bijzonder
wanneer familie van oud-gevangen Kamp Amersfoort bezoeken en ik hen mag
rondleiden.
Jan Streppel is al jaren als gids verbonden aan Kamp Amersfoort.

Belevenissen van een gids
Russische gasten
Remco Reiding (onderzoeker en
initiator van de zoektocht naar
nazaten van Sovjetsoldaten die
omkwamen in Kamp Amersfoort)
had weer een aantal nabestaanden
opgespoord van Sovjetsoldaten die
op het ereveld begraven liggen. Hij
was er in geslaagd een aantal daarvan
naar Amersfoort te laten komen voor
een bezoek aan het graf van hun
dierbaren. Hij koppelde hier ook een
bezoek aan Kamp Amersfoort aan.

Aan mij de eer om dit gezelschap rond te leiden. Rondleiden is één ding, maar
in het Russisch is heel wat anders. Gelukkig had Remco gezorgd voor een tolk.
Een jonge Russische vrouw die voortreffelijk Nederlands sprak. Na iedere zin
vertaalde zij het direct in het Russisch.
Op een bepaald moment kwamen we bij de wachttoren. Dit object is een vast
onderdeel van de rondleiding en één van de weinige overblijfselen van het
kamp. Toen ik het woord “mitrailleur” gebruikte wist de tolk niet wat ik bedoelde.
In een opwelling zei ik toen “Kalasjnikov”. Men begreep meteen wat ik bedoelde.
Maar eigenlijk klopte het niet helemaal. Een Kalasjnikov is een Russisch wapen
dat in de tweede wereldoorlog nog niet bestond. Maar iedereen begreep waar
het om ging. En daar gaat het om.
Jaap Vos is al jaren als gids verbonden aan Kamp Amersfoort.
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Boek in de Etalage

Hier rust…Verhalen achter de
grafstenen op begraafplaats Rusthof
Onderzoeker Remco Reiding en
fotograaf Marco Hofsté gingen
op zoek naar verhalen achter de
grafstenen op de Amersfoortse
begraafplaats Rusthof. Ze vonden
• De redder van James Bond
• Een muzikant die optrad met de
The Beatles
• Een SS’er die stierf als verzetsheld
• En dominee Sjouke Rijper, oudgevangene van Kamp Amersfoort.
Vrijwel alle 15 domineeskinderen zijn
actief in het verzet. In hun huis aan de
Johannes Bosboomstraat in Amersfoort
dat bekend staat als ‘Oranjenest’ vindt de
bezetter wapens, illegale pamfletten, een
radio en een onderduiker. De zoons van
Sjouke Rijper en de onderduiker worden
doorgeschoten. Zijn vrouw en vier
andere kinderen worden gevangen gezet
in KA. Tien dagen na de dood van zijn
zoons vraagt dominee Rijper, leunend

op de verzilverde handgreep van zijn wandelstok, of hij nog even in zijn zakbijbeltje
mag lezen. Kotälla, de beruchte bewaker van Kamp Amersfoort, rukt het uit zijn
handen, breekt zijn wandelstok doormidden, en gooit beide in het pas gedolven graf.
Even later klinkt een doffe knal. Op 28 november 1944 beëindigt een executiepeloton
het leven van de 60-jarige dominee en onderwijzer. … in 2008 ontvangt Nationaal
Monument Kamp Amersfoort een pakketje uit Canada. Een kleindochter van Rijper
heeft een bijzonder kleinood toegestuurd dat sindsdien te bezichtigen is in een
van de vitrines in het herinneringscentrum. Het is de verzilverde handgreep van de
wandelstok van dominee Rijper die door kampbeul Kotälla in het graf is gegooid.
In het boek worden 51 graven uitgelicht
met hun verhaal en een foto.
Bij Rusthof is een route uitgezet langs
een deel van de graven. De wandeling
brengt bezoekers op veel verschillende
plekken op de begraafplaats.
Bij de uitgelichte graven staan bordjes
met de verhalen.
Het boek Hier rust... kost € 17,50 (incl.
verzendkosten) en is te bestellen op
www.remcoreiding.nl of verkrijgbaar bij
Rusthof, Kamp Amersfoort en de lokale
boekhandel.

Samen door de Tweede Wereldoorlog
Arie Dekker, 93 jaar oud en oudgevangene van Kamp Amersfoort
dook tijdens de Tweede Wereldoorlog
onder. Hij werd verraden en via
Kamp Amersfoort naar Duitsland
getransporteerd. Daar ontsnapte hij.
Op zijn vlucht ontmoette hij Anna
Pilanska, (tante Henny). Als 14-jarig
meisje was zij door de Duitsers
vanuit Rusland gedeporteerd en
als dwangarbeidster op een Duitse
boerderij te werk gesteld. Arie en
Henny werden verliefd, trouwden na
de bevrijding in Duitsland en liepen
vandaar naar Gouda. Hun huwelijk
duurde eenenzeventig jaar.
Niemand kende hun verhaal.
Zelfs tegenover hun eigen kinderen
lieten ze zelden iets los, tot enkele
maanden geleden.

Willem Dekker, gepensioneerd Landmacht Kolonel uit Zoetermeer, en neef van
oom Arie, raakte geïnteresseerd in het verhaal en interviewde hen wekelijks,
maandenlang. Kennissen die het verhaal hoorden, waren zo enthousiast dat
Willem de gok waagde en een uitgever benaderde. Op 9 juni 2017 verscheen
het boek onder de titel: Samen door de Tweede Wereldoorlog.
Op dinsdag 20 juni werd het eerste exemplaar van het boek door Willem Dekker,
overhandigd aan de Eddy van der Pluijm van Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, als dank voor de bijdrage die hij had geleverd.
Samen door de Tweede wereldoorlog; Het verhaal
van een ontsnapte Gouwenaar en een Oekraïense
dwangarbeidster.
ISBN 978-94-0223-681-1 / 9789402236811
Prijs € 18,99
Het boek is te verkrijgen via www.boekscout.nl.
Het boek is ook te koop bij Kamp Amersfoort.
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Nieuwe vrijwilligers aan het woord
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. 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.

Wieb Bijl
Mijn naam is Wieb Bijl, geboren in 1942. Sinds 1967
woon ik in Amersfoort. Na ruim 50 jaar ben ik gestopt
met werken (ik had een bedrijf dat speciale industriële
verpakkingsmaterialen en beveiligd papier verkocht)
en kwam er tijd voor andere zaken. Binnen de familie
en in gesprekken met goede vrienden is de oorlog
nooit ver weg. Toen ik las over de uitbreidingsplannen
van Kamp Amersfoort, vroeg ik een goede vriend die daar reeds vele jaren gids is, om
nadere informatie. Ik besloot me aan te melden als vrijwilliger. De opleiding tot gids heb
ik onlangs afgesloten (compliment voor Wim de Koeijer, coördinator opleiding gidsen).
Mijn eigen verhaal hoop ik in de komende weken af te ronden, zodat ik mee kan lopen
met ervaren gidsen om het vak steeds meer in de vingers te krijgen.

Sylvia Erdmann
Mijn naam is Sylvia Erdmann, 62 jaar oud en woonachtig in Amersfoort. Geboren en
getogen in Amsterdam, wonen wij al weer bijna 30 jaar in deze mooie stad.
Na mijn vroeg-pensionering als docente geschiedenis aan het Montessori Lyceum
Herman Jordan in Zeist ben ik op zoek gegaan naar zinvol vrijwilligerswerk met
raakvlakken met mijn historische achtergrond. Kamp Amersfoort voelt voor mij als
een warm bad. Afgelopen winter heb ik de opleiding gevolgd onder de bezielende
leiding van Wim de Koeijer. Nu volgt de praktijk onder toezicht van Jan Streppel,
ook zo’n inspirerende vrijwilliger. Behalve het gidsen zal ik ook een rol gaan spelen
in de verschillende educatieprojecten. Voor het eerst heb ik de herdenking op 19
april meegemaakt, wat een indrukwekkende gebeurtenis is dat. De aanblik van de
overlevenden deed me goed beseffen hoe belangrijk Kamp Amersfoort is voor de
huidige maar ook voor latere generaties.

Gijs van Bezooijen
In november 1945 werd ik in Amersfoort geboren en heb dus nog veel meegekregen van familiebelevenissen uit de
oorlog. Ik had al veel gelezen over WO II en zocht naast ‘handjeswerk’ als vrijwilliger iets met meer diepgang. Met de
oorlogsgeschiedenis op de achtergrond zoomt het PDA in op onderdrukking, verzet en beestachtig geweld. Wat daar
is gebeurd moet doorgegeven worden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en gaat naar mijn overtuiging een
spaatje dieper dan mensen rondleiden in bijv. een museum. Vooral de ‘dagboeken’ van Floris Bakels en Dirk Folmer
hebben door ooggetuige verslaglegging van de gruwelijkheden, waanzin, moed en geloof, diepe indruk op mij gemaakt.
Na militaire dienst en mijn studie aan de TH Delft ben ik in de afvalwereld terecht gekomen en heb daar als manager
in diverse organisaties gewerkt. Ik ben getrouwd, mijn vrouw Hannie heeft het leven geschonken aan 5 kinderen, die
inmiddels ook allen getrouwd zijn en samen voor 10 kleinkinderen hebben gezorgd.
Naast oppas opa ben ik voorts vrijwilliger bij St. Pieters en Bloklandsgasthuis, doe wat verschillende dingen voor de kerk
en ben voorzitter van de Culturele Commissie van de St-Joriskerk.
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Geesienus Kruithof
Sinds enkele jaren zijn wij woonachtig in Amersfoort. Met mijn vrouw Astrid
Rodrigues Pereira heb ik 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Mijn vrouw is geboren
en getogen in Amersfoort en één van onze kinderen woont met haar gezin in
deze mooie stad. Ik ben geboren in Friesland en opgegroeid in Kampen. Na
mijn middelbare school heb ik eerst een opleiding gevolgd voor landmeetkundig
tekenaar in Den Haag en heb ik gewerkt bij het Kadaster in Zwolle.
Op mijn 23e jaar ben ik een opleiding begonnen aan het seminarium De
Vinkenhof van de baptisten gemeenten te Bosch en Duin. Nadien ben ik
pastoraal maatschappelijk medewerker geworden in een verpleeghuis in
Amsterdam en later ben ik als leidinggevende in de ouderenzorg betrokken
geraakt.
Mijn interesse voor geschiedenis en de Tweede Wereld Oorlog is voor zover
ik mij kan herinneren altijd aanwezig geweest. Ook de gevolgen van de oorlog
binnen onze familie zijn mede debet aan deze betrokkenheid. Eind vorig jaar
las ik een oproep in Amersfoort Nu voor vrijwilligers bij Kamp Amersfoort. Met
interesse heb ik de opleiding voor gastheer/ gids gevolgd en sinds kort ben ik
gestart met het eigenlijke werk.

Gudule Custers
Mijn naam is Gudule Custers en ik ben in 1966 geboren in Swalmen (Limburg) en
daar ook opgegroeid. Toen ik 18 jaar was ging ik geschiedenis studeren aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, met specialisatie nieuwste geschiedenis (vanaf
1870). Die keuze had te maken met mijn interesse voor de achtergronden van
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel was journalist te worden en
research te doen. Onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt voor historici
ben ik wat afgedwaald van dat ideaal. Ik schrijf wel teksten, als medewerker
communicatie bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een
persoonsgebonden budget (pgb).
Omdat ik tijd over heb en in mijn huidige woonplaats Amersfoort iets wil doen
heb ik me opgegeven als vrijwilliger. In eerste instantie als gastvrouw, maar
misschien wil ik nog gids worden. Hoewel ik veel gehoord en gelezen heb
over de Tweede Wereldoorlog wist ik van Kamp Amersfoort bijna niets. In
september 2016 volgde ik een publieksrondleiding en was diep onder de indruk
van het verhaal van de gids over het kamp. Wat er zich heeft afgespeeld is zo
verschrikkelijk dat we het niet moeten vergeten en ervan moeten leren. Want het
verleden werkt nog steeds door in het heden en in de toekomst. Daarom wil ik
graag meehelpen aan de verspreiding van kennis over Kamp Amersfoort.
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Nieuwe vrijwilligers aan het woord
Angelia Beek
Ik ben Angelia Beek, 27 jaar en historicus. Sinds
juni ben ik vrijwilliger bij Kamp Amersfoort. Ik
verricht onderzoek naar het aantal gestorvenen en
overlevenden van het PDA. Vandaag de dag zijn er
nog steeds mensen spoorloos en zijn nabestaanden
zoekende naar wat er met familieleden is gebeurd.
Dat maakt voor mij dat het verleden levend is en versterkt de noodzaak naar meer
kennis over onze voorvaderen. Gedenkplaatsen, stichtingen en musea stimuleren
dit en maken inleving en begrip van het verleden mogelijk. Het heden is immers
voortgekomen uit het verleden en daarom mag het verleden niet in de vergetelheid
raken. Ik draag daar graag aan bij.

Elly Bartels
Elly Bartels, geboren in onze hoofdstad Amsterdam. Moeder van twee dochters,
en grootmoeder van 5 kleinkinderen. Zag het licht op 11 april 1950 ( leuke
bijkomstigheid, een van mijn kleindochters heeft zelfde geboorte dag, een pracht
cadeau). Mijn vader Bernard was een Belgische Joodse man. Mijn moeder Helga een
Duitse vrouw. Zie daar al de klik!
Vanaf mijn 9e in de opleiding van het Nationaal Ballet. Na de Montessori mulo daar
in verder gegaan. De prima ballerina ben ik nooit geworden, maar goed ook, anders
had ik nooit de sfeer van alleen plezier dansen geproefd. Ik stond aan de wieg van
Folklor Dansemble Amersfoort (FDA). Vele buitenlandse reizen, veel mensen uit
verschillende landen en culturen ontmoet, muziek en dans verbroedert.
Door het werk bij Omroep Amersfoort heb ik regelmatig de verslaggeving gedaan bij
opnames van Kamp Amersfoort. Ik mocht o.a. de heer Kleinveld interviewen. Ik was
er door gefascineerd, ook vanwege mijn achtergrond van een Joodse vader en een
Duitse moeder. Nu ik nog veel meer lees over het kamp en me probeer in te leven,
is die fascinatie alleen maar toegenomen. In de afgelopen jaren heb ik het kamp
zien groeien tot wat het nu is.
Op 12 juli mocht ik examen doen, om gids te worden, op een plek, waarvan ik met
hart en ziel de geschiedenis levend wil houden, en weet .... dat is mijn plek!!!

Jaap van Gelder
Mijn naam is Jaap van Gelder, 44 jaar. Sinds 1,5 jaar ben ik woonachtig in Amersfoort. Ik vind het belangrijk om naast
mijn werk (militair bij Defensie) ook als vrijwilliger werkzaam te zijn in Amersfoort.
Voor onze maatschappij is het goed om de geleerde lessen uit het verleden te blijven delen met anderen. De geleerde
lessen uit Kamp Amersfoort mogen absoluut niet vergeten worden. Als vrijwilliger zet ik me dan ook graag in om dit te
delen met anderen, ook bij mijn Defensie collega's. In mijn vorige woonplaats (Olst) heb ik ervaring opgedaan als gids bij
Stichting IJssellinie. Dit mooie werk hoop ik hier te kunnen voortzetten.

20

Vrijwilligers aan het woord
Jaap Vos en Elly Bartels
Bij Kamp Amersfoort werken een kleine 100 mensen, een klein aantal in vaste dienst, de meesten 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. Deze keer twee vrijwilligers aan het woord; Jaap Vos, gids van het eerste uur en sinds 1999 aan
het kamp verbonden en Elly Bartels, sinds 12 juli jl. verbonden als gids bij Kamp Amersfoort.
Jaap Vos was indertijd gids bij het
Gilde Amersfoort, toen hij werd
benaderd door voormalig directeur
van Kamp Amersfoort, Cees Biezeveld.
Een groep geïnteresseerden,
waaronder ook oud-gevangene Gerrit
Kleinveld, wilden Kamp Amersfoort
toegankelijk maken voor bezoekers,
ze wilden de herinneringen levend
houden. Met vijf gidsen van het
Gilde en de rest van de werkgroep
bedachten ze een programma,
zochten uit wat er mogelijk was en
begonnen met rondleidingen.
De grensbeuk, de plek waar de
gevangenen linksaf het kamp in
liepen, was er nog. Daar ging de
rondleiding standaard langs. En de
muurschildering natuurlijk, waar een
soort schuurtje omheen gebouwd
was. Er was één film die over het
kamp ging en die werd vertoond in
een zaaltje van de politie verderop op
het terrein.
Ondertussen zijn er verschillende
soorten rondleidingen, is er een
opleiding voor gastvrouwen,
gastheren en gidsen, lopen gidsen in
spe mee met ervaren gidsen en doen
ze tenslotte examen.
“Indertijd werkte ik bij de televisie,”
zegt Elly, “ik kwam regelmatig in het
kamp, ik zag het allemaal groeien. Ik
heb zelfs Kleinveld nog geïnterviewd.
Nu heb ik de tijd en duik ik er
helemaal in. Er is er veel meer dan ik
ooit gedacht had.”

zijn het nooit standaard rondleidingen, het is altijd weer anders. Het is zo mooi
als je met een groep kinderen rondloopt die vragen stellen die er toe doen. Of
oud-gevangenen die op bezoek komen en dan opeens gaan vertellen over de
tijd dat ze hier zaten. ‘Pa, dat heb je nooit eerder verteld, zeggen de kinderen
dan. Dat is zo bijzonder om mee te maken.”
Elly: “De jeugd is zo belangrijk. Ze zijn ook zo openhartig, ik geniet daar van. We
hebben die dialoog hard nodig. Het is absurd wat er nu gebeurt in de wereld.
Waarom is het zo moeilijk om te leren van wat is gebeurd?”
Jaap: “De dingen die hier gebeurden, zitten natuurlijk ook in ons, je weet
immers niet wat je doet in zo’n situatie. Of je bewaker wordt? Of je eten steelt
van je medegevangenen? Ik herinner me van de oorlog ook de haat die werd
opgebouwd tegen de Duitsers. Dan vergeet je dat dat ook gewoon mensen zijn,
met een vader, een moeder, een broer en een zus.”
Elly: “Ik verheug me op het vertellen van het verhaal van Kamp Amersfoort.
Mensen zijn zo geïnteresseerd, merk ik. Je ziet dat het wat met ze doet. Ik wil
daar graag aan meewerken. Ik wil met hart en ziel, ik wil een stukje worden van
hier.”

“Toen”, vertelt Jaap, “kwamen er
regelmatig oud gevangenen langs,
sommigen met enorme trauma’s.
Dat was soms schokkend om mee te
maken. Ik vind het nog steeds heerlijk
om gids te zijn bij het kamp. Gelukkig
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Vrijheid is...
In de maanden april en mei waren in Kamp Amersfoort gedichten te lezen
en te zien over vrijheid, als afsluiting van het project Historische Verhalen.
De winnaar van deze gedichtenwedstrijd, waaraan 8 basisscholen uit
Baarn deelnamen, is Amy Spilt uit groep 7 van de Koningin Wilhelmina
School uit Baarn.

Doel van het project is leerlingen aan het denken te zetten over het thema
vrijheid. De leerlingen hadden zich op het project voorbereid met behulp van
lesmateriaal dat speciaal voor hen is geschreven. Ze verdiepten zich eerst in het
thema aan de hand van het boek ‘Oorlog zonder vader’ van Martine Letterie.
De schrijfster bracht een bezoek aan de school waarbij ze vertelde over haar
opa die gevangen gezeten heeft in Kamp Amersfoort. Daarna kwamen de
leerlingen naar Kamp Amersfoort waar zij werden rondgeleid langs plekken
die in het boek beschreven zijn. Als afsluiting schreven de leerlingen een
gedicht over vrijheid. De mooiste gedichten waren tot en met 21 mei in Kamp
Amersfoort te zien.
Het project is geïnitieerd door Kunst Centraal in samenwerking met Kamp
Amersfoort.

Vrijheid is...
liefde,
geen angst
of haat.
En het zien van
blije kinderen
spelend
op straat.
Vrijheid is...
Gelijkheid
blank of bruin
wat maakt het ook uit!?
We zijn allemaal anders
want,
iedereen is welkom
in ons land.
Maar vrijheid is vooral...
Geen oorlog,
even stil zijn,
gedenken
alle mensen
alle angst
en
alle pijn.

Met de strengste juf ooit naar
het kamp
Op een koude dag in maart kwam groep 8 van basisschool School op de Berg uit Amersfoort naar het kamp
om filmopnames te maken. Zij deden mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Ze bedachten zelf waar de
film over zou gaan en met hulp van UNICEF werd het script verder uitgewerkt en de opnames gemaakt.

Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival is het grootste filmfestival voor
basisscholen, waar leerlingen van de bovenbouw spelenderwijs nadenken over
hun rechten en hier een eigen Mini Movie over maken.
De (gratis) mini movie app, is ontwikkeld door het UKF en helpt kinderen te
denken in de structuur van film. Op die manier leren ze hun mening/verhaal
om te zetten in een film. Alle basisscholen kunnen meedoen en de films gaan in
echte bioscopen in première.
Op dinsdag, 23 mei was de première in Leiden in bioscoop Trianon.
Daar werden 10 films vertoond. Deze première werd mede mogelijk gemaakt
door het VFonds. De beste film ging door naar de uiteindelijke finale op 23 juni
in Pathé Tuschinski in Amsterdam.
Groep 8 van School op de Berg maakte een mooie film met als titel: Met de
strengste juf ooit naar het kamp. Ze wonnen helaas niet, maar de film is absoluut
de moeite waard om te bekijken. https://www.kampamersfoort.nl/unicefkinderrechten-filmfestival-inzending-amersfoort/
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John Dons
Je krijgt te horen dat je lot onontkoombaar is en dat je zult worden
gefusilleerd. Hoe breng je dan je gemoed tot rust. John Dons volgde zijn
passie en maakte in de bunkercellen van Kamp Amersfoort zijn laatste
schilderij met de schilderspullen van kampbewaker en ‘goede nazi’ Willy
Engbrocks die amateur-kunstschilder was. Dat schilderij is 75 jaar na
dato weer terug in het kamp. Over John Dons, de Oranjewacht en over hét
schilderij gaat onderstaande.

John werd op 26 februari 1915
geboren in Utrecht in een protestants
gezin. Portretteren en kunstschilderen
had hij “voortreffelijk” (uit brief van
medegevangene Dick Boerrigter 3
juli 1942 uit het Kamp) in de vingers.
Nadat nazi-Duitsland op 10 mei
1940 ons land was binnen gevallen,
werd John lid van De Oranjewacht;
één van de eerste landelijke
verzetsorganisaties. Op 29 maart
1941 werd hij gearresteerd bij het
bergen van wapens en vastgezet in
het Oranjehotel te Scheveningen waar
al een groot aantal Oranjewachters
vastzat.
In een proces in het najaar van
1941 kregen 45 Oranjewachters als
uitspraak: drie doodstraf, de meeste
anderen (levens)lang tuchthuis en
enkelen gevangenis of vrij. De bezetter
wilde meer ter dood veroordeelden
en eiste revisie. In afwachting
daarvan werden de tot tuchthuis
veroordeelden naar Kamp Amersfoort
gebracht. Zo ook John Dons eind
maart 1942.
John kwam in de ziekenboeg van het
kamp. Hij tekende er Titus Brandsma,
collega-Oranjewachters en ook nazi’s:
“Zo gaat Dons er ook hoe langer
hoe slechter uitzien; hij is een open
T.B-lijder en loopt in beugels. Ik
geloof nooit dat hij zo’n leven vol kan
houden. Gelukkig wordt hij -dankzij
zijn geweldige tekenprestaties- goed
behandeld! Hij doet niets anders dan
portretten maken van de hogere
en minder hogere Germanen...” (uit
dagboek Dirk Willem Folmer d.d. 9
april 1942).
9 juli 1942.
In de revisie verandert de uitspraak
van het doodvonnis van drie naar
negen mensen waaronder John.

De andere acht zijn Piet Hoefsloot (oprichter), Frans Heinekamp (medeoprichter), Dick Boerrigter, Leo Twijnstra, Eddy van den Berg, dhr. Maertens, dhr.
Van der Ploeg, Peter van de Weijer. John hoorde dit op 7 juli 1942 ’s avonds van
Engbrocks en maakte ’s avonds en ’s nachts hét schilderij; vol symbolen zoals
bollenvelden in de kleuren van de Nederlandse vlag en dan in andere volgorde.
Op woensdagmiddag 8 juli 1942 werden de negen overgebracht naar de
Utrechtse gevangenis aan het Wolvenplein. John schrijft in zijn laatste brief aan
zijn vader: “bang ben ik niet” en eindigt met “tot ziens”. Op donderdagochtend
9 juli 1942 vroeg worden allen in Fort Rhijnauwen in Bunnik gefusilleerd. Op
die plek staat een monument. De namen komen later ook op de Erelijst der
Gevallenen zoals die op Binnenhof 1a in Den Haag ligt. John is 27 jaar geworden.
Direct na hun dood zijn de strijders gecremeerd in Velsen en hun urnen op
naam (!) gebracht naar de begraafplaats in Osnabrück waar die begin 1952
door het Rode Kruis worden gevonden. John wordt 5 februari 1952 bijgezet
in het familiegraf op de 1e Algemene Begraafplaats (nu Soestbergen) te
Utrecht. De andere acht hun urn wordt begraven in hun woonplaats of op de
Erebegraafplaats te Loenen.

Het schilderij

Bewaker Willy Engbrocks kreeg naar eigen zeggen het schilderij van John en
hangt het thuis op tot begin 1970 Rik Valkenburg hem ontmoet voor het boek
Mens in haatuniform over Willy. Naar aanleiding van die ontmoeting brengt Willy
het schilderij naar Hans, de broer van John Dons. Een emotionele gebeurtenis.
De overhandiging krijgt veel persaandacht en kampbeul Kotälla leest in de
Koepelgevangenis te Breda in Trouw er over en typt een brief naar Engbrocks.
Hierin geeft hij aan dat Willy handelde in strijd met de kampregel dat er geen
geschenken van gevangenen mochten worden aangenomen.
Nabestaanden van Hans Dons hebben het schilderij begin 2017 overgedragen
aan Kamp Amersfoort. Het levensbeschouwelijke programma Kruispunt wijdde
er haar uitzending
geheel aan op 30
april 2017.
In juli 2017
werd het tijdelijk
tentoon-gesteld
met andere zaken
die herinneren
aan John en, voor
zover mogelijk,
aan andere
Oranje-wachters.
Met name Piet
Hoefsloot en Dick
Boerrigter.
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Herinneringen aan Amersfoort
Roel Pomp, 85 jaar, emerituspredikant van de PKN

De vader van Roel Pomp werd in 1944 opgepakt en zat een aantal weken gevangen in Kamp Amersfoort.
Hij was o.a. verspreider van het verzetsblad ‘Trouw’ en behoorde tot een verzetsgroep van zeven mannen,
allemaal onderwijzer aan lagere scholen in de veenkolonie Nieuw Buinen in Drenthe.

Ze werden verraden en allemaal
op hetzelfde uur in dezelfde nacht
van 6 op 7 april 1944 in hun eigen
huis gearresteerd en opgesloten
in het beruchte, door de SS
geterroriseerde ‘huis van bewaring’ in
de stad Groningen, het zogenaamde
Scholtenshuis. Vervolgens werden
ze op 31 mei naar Kamp Amersfoort
overgebracht en daar gevangen
gehouden tot 6 juli, waarna ze door
de rechtbank van Utrecht veroordeeld
werden tot gevangenschap in
Duitsland, om in het Roergebied te
gaan werken: overdag de spoorlijnen
herstellen die ‘s nachts door de
geallieerden waren gebombardeerd.
Op 21april 1945 is de vader van
Roel Pomp daar overleden aan
uitputting, vernedering, honger en
ziekte. De andere zes leden van zijn
verzetsgroep hebben hun ellende
overleefd en ons later over zijn vader
verteld.
In de vijftiger jaren studeerde Roel
theologie in Utrecht en sloot de studie
af in de lente van 1958 met een stage
bij een predikant in Amersfoort. Op
zeker moment in die stagetijd van drie
maanden besloot hij om de plek waar
kamp Amersfoort was geweest te
bezoeken. Over dat bezoek schreef hij
onderstaand verhaal.

Amersfoort

De stad waar vader in 1944, van 31 mei tot 6 juli, in het concentratiekamp had
gezeten. Bijna was hij er doodgeschoten, maar hij werd doorgestuurd naar
Duitsland om in het Roergebied spoorlijnen te repareren die door geallieerde
bommenwerpers waren kapot gegooid. Na de oorlog deed kamp Amersfoort
dienst als legerplaats van het ministerie van defensie. Bij de schietbaan waar de
nazi’s gevangenen doodschoten, was in 1950 een houten kruis opgericht dat
een paar jaar later vervangen werd door een definitief monument, Gevangene
voor het vuurpeloton Ik had tot dan toe geen behoefte gehad om er eens heen
te gaan. Er werd thuis niet veel over gesproken. Amersfoort lag voor je gevoel
al een eind in de tijd terug. Het schrijnde wel, maar wat daarna was gebeurd,
was veel verschrikkelijker: het bericht dat vader was gestorven, bezweken
aan uitputting en ziekte, na een lange, barre tocht van het ene kamp naar het
andere. Als gezin waren we goed opgevangen door allerlei bewoners van ons
dorp, maar het had wel een aantal jaren geduurd voor het verdriet dragelijk
werd. Verwarring en gemis was ons leven binnengedrongen. En een kille
woede op de Duitsers en op de N.S.B.’ers, die vader en zijn verzetsvrienden
hadden verraden. Het was alsof je ademde op halve kracht. Toen ik hoorde
dat ik in Amersfoort stage zou gaan lopen, besloot ik om ook een keer naar het
voormalige concentratiekamp te gaan.
Ik fiets op een zondagmiddag richting Leusden. Het voormalige kamp ligt
aan de zuidkant van Amersfoort, aan de Appelweg. In 1939 was het opgezet
als barakkenkamp voor militairen die ingezet werden bij de aanleg van
verdedigingswerken. De bezetter maakte er een doorgangskamp van voor
Joden op transport naar Duitsland, tegelijkertijd was het een strafkamp voor
tegenstanders van het Duitse regiem.
Het is mooi voorjaarsweer, overal zitten mensen in hun tuin van de zon te
genieten. Langs de weg staan narcissen in volle bloei, meisjes zijn aan het
touwtje springen, jongens trappen een balletje. Op de hoek van twee straten
tingelt de bel van een ijscokar van Jamin. Er lopen mensen op af en de ijscoman
doet goede zaken.
Ik las in krantenknipsels die ik van iemand gekregen had, dat gevangenen
gedwongen werden om een schietbaan aan te leggen, twee meter diep en
driehonderdenvijftig meter lang. Onder barbaarse omstandigheden. Die
schietbaan werd gebruikt om gevangenen te fusilleren. Na de oorlog werden
er massagraven in gevonden. Aan het einde van de baan staat nu het beeld
Gevangene voor het vuurpeloton. Het staat op een sokkel van vijf vredesduiven
die de vijf oorlogsjaren symboliseren. Eén vuist van de gevangene is gebald als
teken van machteloze woede en ongebroken wil.
Ik zet mijn fiets tegen een hek aan het begin van de schietbaan en loop naar het
monument, dicht bij een grote boom die in de oorlog net buiten de afrastering
van het kamp stond. De takken van de boom hingen over de dikke hoog
opgestapelde rollen prikkeldraad. In één van de knipsels las ik het verhaal van
een gevangene die het kamp overleefde. Hij vertelt dat hij ervan droomde om
zich over het prikkeldraad te slingeren door een buigende tak te grijpen.
Ik blijf bij de boom staan en denk aan vader. Zou die hier ook gestaan hebben
en dezelfde droom hebben gedroomd? Wat was dat toch met vader? Waarom
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ging hij in het verzet? Hij had een
gezin met vijf jonge kinderen, de
jongste geboren in de oorlog. Hij
moet ergens door geraakt zijn
waardoor hij niet anders meer kon.
Maar door wat? Door wat die Joodse
slager was overkomen met wie hij
in de mobilisatietijd bevriend raakte
en wiens familie in Duitsland al ver
voor de oorlog vreselijke dingen had
meegemaakt? Zo iets moet het wel
geweest zijn. Geraakt worden tot in
het diepste van je ziel en je dan een
vraag stellen: wat moet ik doen?
Theologie begint beneden. Waar
heb ik dat gelezen? Ik ga staan en
loop verder, naar het monument. Ik
kijk naar de vuist van de man, dan
naar zijn gezicht. Machteloos en
ongebroken. Als Dietrich Bonhoeffer,
de Duitse verzetsdominee die
aan het einde van de oorlog werd
opgehangen. Zijn boek uit de
gevangenis, Verzet en overgave, had
ik meteen na verschijnen gekocht en
gelezen. Bonhoeffer werd geraakt
door het lot van de Joden en kwam in
verzet. Over God wist hij niet veel te
zeggen: leven met God zonder God,
zei hij, etsi deus non daretur:
Overal is donkere materie,
niet te zien, nergens te vinden,
maar wel aanwezig,
dat moet wel,
want ze werkt in
op sterren en planeten.
God is ook niet te vinden,
hij is verborgen,
een deus absconditus,
maar aanwezig
in de mens in benauwdheid,
die je raakt
en in beweging zet.
Ik loop verder en kom bij wat eens
door de SS sadistisch de rozentuin van
het kamp werd genoemd. Een smalle
langwerpige strafplaats met een vloer
van zacht zand waarin je wegzakte,
omgeven door betonnen palen met
rollen prikkeldraad die verbonden
waren met elektriciteit. Gevangenen
moesten hier vierentwintig uur en
vaak nog langer doodstil blijven staan
zonder eten en drinken. Vaak vielen
ze verzwakt en uitgeput tegen het
prikkeldraad aan en vielen dood neer.
Mozes in de woestijn, denk ik. Hij
hoorde bij een braamstruik het
angstgeroep van de Joden in Egypte.
En noemde dat de stem van God,
die tegen hem zei: Ik stuur je naar

Egypte, jij moet ze bevrijden, jouw volk, mijn volk. Ga en ik ga met je mee. Een
heilig moment. Mozes deed zijn sandalen van zijn voeten, diepgeraakt, en
stelde zich een vraag: wat moet ik doen? En wist het antwoord. En ging. De
omgekeerde transcendentie zou Bonhoeffer zeggen: God die zich schuilhoudt in
de vertrapten. Hun blik is zijn blik.
Ik kijk om me heen. Voor mij ligt de Leusderheide, slordig en doorkliefd met
sporen van legerauto’s. In de verte slentert een groepje mensen. Aan de horizon
glijdt de zon als een vurige bol onder de aarde. Een paar vogels vliegen krijsend
de lucht in. Ik kijk ze na, tot ze verdwijnen achter het dunne gordijn van roze
wolkenvelden, de oneindigheid in. Dan loop ik terug naar mijn fiets, in gedachten
verzonken: deze plek, dit concentratiekamp, dit Egypte, deze wanhoop in het
uitgestrekte universum, niemand heeft het opgemerkt, niemand hoorde een
stem, was er dan geen Mozes, was God te laat?
Op dat moment komen twee kleine meisjes huppelend het heidepad af. Als ze in
mijn buurt komen, blijven ze staan.
“Hebt u een dubbeltje voor ons?” vragen ze en steken hun hand alvast uit.
“Waarvoor?” vraag ik.
“Voor een ijsje,” zegt het ene meisje.
“Ik heb u gezien toen u op bezoek was bij mijn oma in het bejaardenhuis,”
zegt het andere meisje.
“Ja, ik jou ook, maar wat heeft dat met een ijsje te maken?”
“Nou,” zegt het meisje weer, “nu kennen we elkaar een beetje.
En als je elkaar kent, geef je om elkaar.”
“Je bent een leukerd.”
“Zij is mijn vriendin,” zegt het andere meisje, “we zitten in dezelfde klas op de
Julianaschool.”
“Zo, dat is mooi.” zeg ik.
“Geef je ook om elkaar als je elkaar maar een ietsie-pietsie kent, zoals wij?”
vraag ik.
“Ja hoor,” zeggen ze in koor.
Eén van hen bukt zich en houdt haar beide handen een paar centimeter boven
de grond en zegt:
“Ook als je elkaar maar zo’n pietsie kent.”
“Oké.”
Ik zoek in mijn portemonnee en haal er wat geld uit. “Voor jullie, omdat jullie
zo aardig zijn.”
Ik geef ze elk een kwartje.
“Dank u wel.”
En weg zijn ze, naar de ijscoman van Jamin die een eindje verderop een straat
inrijdt en het belletje van zijn kar laat tingelen.
Ik kijk ze na. Ook zoiets als bevrijding uit benauwdheid, grinnik ik. Waarschijnlijk
mogen ze van hun ouders geen ijsje kopen op zondag. De Julianaschool staat
bekend als zeer christelijk, met een strenge moraal. Wie weet willen die meisjes
zich van dat keurslijf bevrijden. Als je elkaar kent, al is het maar een beetje, dan
geef je om elkaar, dan heb je wat voor elkaar over, dan doe je aan elkaar wat
God aan jou doet: je geeft elkaar ruimte. Dat voelen die meisjes blijkbaar aan.
Wat de vraag om een ijsje niet los kan maken. Jezus en de sabbat, denk ik, wat
kon hij de moraalridders van zijn dagen op stang jagen.
Ik stap op mijn fiets. Ik zie de beide meisjes aan de achterkant van het
ijscokarretje staan. Ze eten snel hun ijsjes op, alsof ze bang zijn door iemand
gezien te worden. Ik fiets wat langzamer en tingel met mijn bel. De mensen die
bij het karretje staan, kijken nauwelijks op. De beide meisjes zwaaien naar mij,
alsof ze willen zeggen: bedankt voor het ijsje.
Uit de mond van kinderen klinkt een loflied tot God, flitst door me heen. Of je
nu Jood of christen bent of nog wat anders, daar gaat het om: ruimte geven aan
elkaar. Dan doe je aan elkaar wat God aan jou doet. Ik fiets stevig door, anders
ben ik nog te laat voor de maaltijd in het bejaardenhuis, waar ik voor die avond
was uitgenodigd.
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Twilhaar, een onbekend
doorgangskamp
Tijdens het lopen van het Pieterpad deze zomer, kwam ik in de buurt van Nijverdal een voor mij
onbekend durchgangslager tegen. Zo’n 20 km voorbij de Bestmenerberg, waar in de Tweede
Wereldoorlog het concentratiekamp Erica lag, was Twilhaar, midden in de bossen. Alleen een
toegangspoort (later bleek een replica), taluds waar de barakken stonden en een klein monument
herinneren aan het voormalig werkkamp dat later een durchgangslager voor Joden werd.
Mijn belangstelling was gewekt, ik nam wat foto’s en ging thuis op zoek naar achtergrondinformatie.

De mannen moesten hetzelfde werk doen als hun voorgangers, maar tegen een
lager loon. Ze wisten weinig over het lot dat hen te wachten stond. Ze hadden
enige bewegingsvrijheid, maar konden niet ontsnappen omdat thuis een gezin
wachtte dat mogelijk de gevolgen ervan zou voelen. Aan sommige mannen is
door bewoners een onderduikplek aangeboden, maar daar durfden ze niet op
in te gaan.
Onder het mom van gezinshereniging werden de mannen op 2 oktober 1942
naar Westerbork gestuurd. De meesten gingen vervolgens direct naar Auschwitz
en Sobibor. Het werkkamp was een durchgangslager geworden.
Tussen 1930 en 1940 was er grote
werkeloosheid in Nederland. De
regering schiep werkgelegenheid door
overal in het land werkverruimingskampen te stichten. Rijkswerkkamp
Twilhaar was er één van. De eerste
arbeiders kwamen uit Scheveningen
en Den Haag. Bewoners uit Nijverdal
vonden er werk en ze organiseerden
ook ontspanningsavonden voor de
mannen.
Half april 1942 kreeg de beheerder
van Twilhaar te horen dat de Duitse
bezetter het kamp had aangewezen
als joods werkkamp.
Op 10 juli kwamen 83 joodse mannen
uit Groningen en later nog zo’n 20
mannen uit Amsterdam en Brabant.
De Nijverdallers die hier werk hadden
gevonden moesten plaats maken voor
strenge bewakers.

Het werd een opvangkamp eind 1942 toen door de aanleg van de Atlantikwall
de kuststrook werd ontruimd. Gezinnen uit Scheveningen, Katwijk en Noordwijk
kwamen in Twilhaar terecht. Nadat de Canadezen het kamp bevrijdden, zijn er
korte tijd repatrianten gehuisvest. In 1947 werd kamp Twilhaar afgebroken.
Twee mannen uit Nijverdal, Jan Fikken en Alex Alferink, deden een ontdekking
toen ze in Westerbork waren: in hun woonplaats was een werkkamp geweest en
later zelfs een dwangarbeiderskamp waar Joden te werk werden gesteld.
Daar wisten ze niets van! Ze gingen op onderzoek uit. Navraag bij familieleden
en bewoners uit Nijverdal die de oorlog hadden meegemaakt leverde weinig op.
De gemeentearchieven zwegen en ook bij het NIOD was in eerste instantie
weinig bekend. Twilhaar lag voor de Nijverdalers “achter’n Barg”, uit het zicht.
Een afgelegen buurtschapje, een stukje niemandsland. Buren moeten het kamp
gezien hebben, maar boerderijen en woninkjes zijn na de oorlog afgebroken.
Herinneringen zijn vervaagd of weg. Een vrouw vertelt dat ze als 12 jarig meisje
gehoord had over dit kamp, maar ze moest haar mond houden. Later werd ze
niet geloofd. Men sprak niet over de oorlog en wat er gebeurd was.
Jan Fikken en Alex Alferink zijn verder gegaan met hun onderzoek. Ze hebben
namen getraceerd. Echter geen overlevenden. Twee mannen zijn teruggekomen,
een overleed in 1976 en een ander was net overleden toen zij in 2002 met
hun onderzoek begonnen. Er zijn ook foto’s van gevangenen gevonden en
gesprekken opgenomen met enkele nabestaanden.
Nu is er een tastbare herinnering: op 2 oktober 2003 is een monument onthuld
dat bestaat uit twee betonnen panelen waarin foto’s zijn verwerkt gevat in een
bronzen lijst. Een van de foto’s is vervaagd, de kunstenaar wil zo laten zien dat
zelfs de herinnering aan deze mensen kan vervagen.
Er zijn geen nieuwe bomen geplant, het is een open plek. Wel zie je taluds op de
plaats waar de barakken gestaan hebben. En er is een informatiebord. Zo wordt
de geschiedenis van deze plek verteld.
Harriët Schutter is als gids verbonden aan Kamp Amersfoort.
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Agenda komende periode
Zaterdag 4 november

Natzweiler herdenking bij Kamp Amersfoort, 10.00 - 14.00 uur
Er hebben ongeveer 590 Nederlandse verzetsmensen gevangen gezeten in
Natzweiler, waarvan 280 de oorlog niet hebben overleefd.
De jaarlijkse herdenking bij het monument, voor de slachtoffers die vielen in
Natzweiler, wordt bijgewoond door nabestaanden, vertegenwoordigers van de
Vriendenkring van oud Natzweilers, de directeur van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort en belangstellenden.

Zondag 24 december

Kaarsjes op de graven Russisch Ereveld, 16.30 uur
Op Kerstavond plaatst de Stichting Russisch Ereveld kaarsjes op alle graven op
het Russisch Ereveld, dus ook op de graven van de 101 Sovjetsoldaten die in
en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen.
Aanmelden graag via info@russisch-ereveld.nl.

Meer informatie over de herdenkingenen, evenementen en lezingen vindt u op www.kampamersfoort.nl

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 'oproep' en daarbij

Jas verwisseld
Op 19 april 2016 kwam Frans van den Berg naar de herdenking in Kamp Amersfoort.
Hij droeg daarbij zijn donkere jas. Toen hij later op de dag zijn jas weer opzocht, was
deze verdwenen. Er voor in de plaats hing een soortgelijke jas , maar veel minder dik.
Frans zou graag zijn eigen jas weer terug krijgen.
Kampgeld
De heer Toele-Alphons is op zoek naar origineel kampgeld en speciaal naar een 10
cent biljet zoals het linkerbiljet op de foto. Ter vergelijking hier twee biljetten. Op het
linker biljet staat geen asterisk en No. staat anders dan op het rechter biljet. Graag
zou de heer Toele-Alphons aan deze versie van het kampgeld komen.

het onderwerp van de
oproep.

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.
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In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

H. van der Hoeven,

geboren op 7 oktober 1927 te Rotterdam,
overleden op 10 september 2017 te ’s Gravesande

Krijn Jacobus Janse,

geboren op 9 oktober 1921 te Werkendam,
overleden op 26 augustus 2017

Nicolaas Straatsma,

geboren op 15 oktober 1923 te Amsterdam,
overleden op 24 augustus 2017 te Apeldoorn

mr. Albertus Gerardus Jacobus Haring,

geboren op 22 september 1923 te Sawah Loento,
overleden op 7 augustus 2017 te Amsterdam

Roel Veldman,

geboren op 14 september 1924,
overleden op 27 juni 2017 te Vero Beach VS

Hendrik Albert Uil,

geboren op 12 juni 1923,
overleden op 24 mei 2017 te Groningen

Gijs Huisman,

geboren op 28 december 1923 te Zwijndrecht,
overleden op 1 mei 2017 te Haarlem

Leni Marie Jansje van Gent,

geboren op 8 januari 1932 te Ridderkerk,
overleden op 8 april 2017 te Dieren

Klaas Piekema,

geboren op 25 september 1924 te Leeuwarden,
overleden op 1 april 2017 te Leeuwarden

K. Lanting,

geboren op 2 augustus 1924,
overleden op 16 maart 2017 te Bedum

Gijsbrecht Boudewijn Verster,

geboren op 8 januari 1924 te Laren,
overleden op 13 februari 2017 te Canada

Peter van Kessel,

geboren op 29 oktober 1925,
overleden op 28 september 2016 te Ontario, Canada

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:
Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.
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