
 1 

Witte Engel Lezing 
 

8 juli 2018 
 

Ad van Liempt over Loes van Overeem 
 

 
 
 
Zeer geachte aanwezigen, 
 
Vandaag precies 75 jaar geleden, op 8 juli 1943, meldde Loes van Overeem-Ziegenhardt zich 
bij de eerste wachtpost van kamp Amersfoort. Daar kon ze voorbij komen, de zuster in haar 
uniform van het Rode Kruis. Maar bij de tweede wachtpost ging het mis. Ze werd er 
afgesnauwd door de bewaking van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, en ze 
kwam er niet door. Haar plan – de 360 kort tevoren door het nazi-regime gearresteerde 
artsen van voedselpakketten voorzien – moest ze uitstellen.  
 
Op zichzelf was dat tegenhouden ten opzichte van Loes van Overeem geen vruchtbare 
stategie: ze beschikte over een ongeëvenaard doorzettingsvermogen en werd door dit soort 
botte weigeringen alleen maar gestimuleerd om vol te houden. Ze waren in Amersfoort nog 
niet van haar af – anders gezegd, voor Van Overeem was de strijd voor betere 
omstandigheden in het kamp nu pas echt begonnen. 
 
Wie was ze eigenlijk, die vrouw die in het kamp de bijnaam De Witte Engel zou verwerven? 
 
Ze is geboren als Loes Ziegenhardt, in 1907, in Den Bosch. Ze trouwt op haar 22e met Frans 
Rouppe van der Voort, een administrateur uit een Brabantse fabrikantenfamilie. Ze is in Den 
Bosch opgeleid als Rode Kruishelpster, en komt later in Breda terecht. Bij de Duitse inval in 
mei 1940 komt haar tot dan toe overzichtelijke leven in een soort maalstroom: ze meldt zich 
aan voor hulp aan gewonden en krijgt het direct extreem druk. Breda is enige tijd ontruimd 
geweest uit angst voor een bloedige slag om de stad. Die ging niet door, maar de burgers 
waren wel alle kanten op gevlucht, sommigen tot diep in België en zelfs Frankrijk. Loes en 
haar collega’s hebben twee vrachtwagens op de kop getikt en daarmee probeerden ze 
plaatsgenoten terug naar Breda te halen.  
 
Dat zijn uiterst gecompliceerde operaties omdat Duitse wachtposten voortdurend moeilijk 
doen en de wagens tegenhouden. Een aantal tochten maakt Loes samen met reserve-officier 
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van gezondheid Bob van Overeem, een internist in militaire dienst. Tussen de stille, 
bescheiden arts en de extraverte, assertieve Rode Kruis-zuster klikt het: ze krijgen een 
liefdesrelatie. Dat leidt er in 1941 toe dat Loes scheidt van haar man, en, als katholieke 
vrouw, een jaar later kiest voor het huwelijk met de protestantse dokter Van Overeem. Dat 
is in die tijd geen alledaagse en bepaald geen gemakkelijke stap. Echtscheiding wordt, zeker 
in katholieke kring, als een schande beschouwd, en er is geen open gesprek over mogelijk. 
Veel vrienden vinden, in lijn met de opvattingen van de katholieke kerk, dat Loes vanaf nu in 
zonde leeft en willen niets meer met haar te maken hebben. Loes stapt er niet luchthartig 
overheen, ze is diep gelovig. Ze durft geen stap meer te zetten in de kerk, ze lijdt onder haar 
verbanning, en ze stort zich met dubbele energie op haar werk voor het Rode Kruis. 
 
Ze begint zich, naarmate de oorlog vordert, te specialiseren in de zorg voor de gevangenen 
die door de nazi's zijn vastgezet. Aanvankelijk bezoekt ze de gevangenissen, waar de Duitsers 
de leiding hebben, vooral in de grote steden. Ze probeert er medicijnen uit te reiken en waar 
mogelijk ook voedselpaketten, als aanvulling op de veel te schaarse rantsoenen in de huizen 
van bewaring. Ze wordt een geliefde verschijning voor de mensen in de cellen. Ik las een 
getuigenis van een gevangene. Als ze je even had aangekeken, zei hij na de oorlog, kon je er 
de hele dag weer tegen.    
 
Loe de Jong behoort ook tot haar bewonderaars. Hij beschrijft fijn gedetailleerd wat de 
gevangenen in de Cellenbarakken van het Oranjehotel in Scheveningen op pasen 1944 als 
extraatje in hun door Loes uitgedeelde voedselpakket vonden: ‘zes vette palingen, een halve 
ontbijtkoek, vier appels, een sinaasappel en zelfs een ei.’ 
 
Het lijkt me logisch dat velen van u zich iets beginnen af te vragen. Dat Nederlandse Rode 
Kruis, dat was toch die laffe club, die geen poot uitstak voor de Nederlandse joden en voor 
de politieke gevangenen die in Duitse cellen zaten of in kampen dwangarbeid moesten 
verrichten? Daar is toch laatst een vernietigend rapport over geschreven? Hoe zit dat? 
 
Wel, toen ik me voor een boek over het 150-jarige Nederlands Rode Kruis in de materie 
moest verdiepen had ik die gedachte ook in het hoofd. Gaandeweg bleek me dat je een 
duidelijk onderscheid moet maken tussen het toenmalige hoofdbestuur van het Rode Kruis 
en sommige afdelingen en sommige individuele medewerkers. Dat heb je altijd met 
historisch onderzoek: de zaak zit altijd ingewikkelder in elkaar, generaliseren is eigenlijk uit 
den boze. 
Inderdaad, op het hoofdbestuur van het Nederlands Rode Kruis is scherpe kritiek mogelijk: 
voor de joodse gemeenschap heeft het nagenoeg niets ondernomen. Dat werd kort na de 
oorlog na een eerste onderzoek al vastgesteld, en het recente NIOD-rapport van Regina 
Grüter van november vorig jaar bevestigde dat beeld nog eens overduidelijk. 
 
En inderdaad, er zijn Rode Kruis-afdelingen die tijdens de oorlog geweldig werk hebben 
verricht. En er zijn ook individuele Rode Kruismedewerkers die slachtoffers geholpen hebben 
waar ze maar konden. Dat maakt het lastig een verantwoord totaalbeeld te geven van het 
Nederlandse Rode Kruis onder de Duitse bezetting.  
 
Het zal u inmiddels niet verbazen dat Loes van Overeem voortdurend in de clinch kwam te 
liggen met haar hoofdbestuur. En ook met Duitse autoriteiten. En trouwens ook met andere 
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Nederlandse hulpverleners. Loes van Overeem was namelijk geen gemakkelijk, meegaand 
type. 
 
Vanaf 1943 richt zij haar aandacht op twee concentratiekampen in Nederland waar politieke 
gevangenen zijn ingesloten, kamp Amersfoort en kamp Vught. In de omgeving van dat 
laatste kamp, rond Den Bosch dus, is al een forse club mensen bezig met extra voedsel voor 
de duizenden gevangenen in het concentratiekamp daar. Er wordt in feite fantastisch werk 
verricht, vooral onder leiding van twee dames uit de hoogste kringen, De Bussy en Van 
Beuningen. De laatste had een villa van 32 kamers, die je, volgens onderzoekster Regina 
Grüter, gerust met een distributiecentrum mocht vergelijken. Het probleem was vooral hoe 
je al die voedselpakketten bij de kampgevangenen kon krijgen. Hoe kwam je er binnen? 
 
Daar heeft Loes van Overeem iets op gevonden. Ze is erin geslaagd contact te krijgen met de 
tweede man van de SS in Nederland, de bevelhebber van de Sicherheitsdienst in Den Haag, 
dr Wilhelm Harster, een jurist. Dat ging via een slimme omweg: Loes en haar man Bob lieten 
zich via een kennis uitnodigen op een dinertje waar Harster en zijn vrouw ook aanwezig 
waren. Het was genoeglijk, en daarna volgde een tweede etentje, en vervolgens ondernam 
Loes van Overeem haar eerste directe actie in de richting van Harster: in een langdurig 
gesprek vroeg ze gratie voor twee ter dood veroordeelde leden van de verzetsbeweging OD 
(Ordedienst), Van Lanschot en Van Hamel. De invloed van Van Overeem bleek wel degelijk 
effectief: Harster voorkwam de executie van beide mannen. 
 
Daarna hield het echtpaar Van Overeem de contacten met Harster warm. Dat is wel een 
punt om even bij stil te staan. We hebben het hier over een top-nazi, die als Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes onder andere over het Judenreferat ging – 
de afdeling waar de deportatie van 100.000 joden werd georganiseerd, in Harsters periode 
meer dan 80.000 joden. Na de oorlog werd hij tot 12 jaar veroordeeld – een uitgesproken 
milde straf voor een schrijftafelmoordenaar van zijn allure. 
 
Ook de Duitse justitie-autoriteiten vonden dat. Ze begonnen in de zestiger jaren in München 
een nieuwe strafzaak tegen hem, nu om hem te veroordelen voor zijn verantwoordelijkheid 
voor de genocide op de Nederlandse joden. Dat ging heel moeizaam, tot in 1966, na het 
aantreden van een nieuwe officier van justitie, een zeker dr Benedikt Huber, een doorbraak 
werd bereikt. Wilhelm Harster deed tegenover Huber een bekentenis: hij wist dat de 
weggevoerde joden een zekere dood tegemoet gingen, hij had het vanaf 1942 geweten. Hij 
was daarmee de eerste top-nazi die het geheim van zijn wetenschap over de massamoord 
niet in zijn graf meenam. Hij kreeg nog een keer 15 jaar gevangenisstraf, waarvan hij maar 
een heel klein deel heeft moeten uitzitten. Maar zijn topfunctie als ambtenaar bij de 
regering van Oberbayern was hij definitief kwijt. 
 
Met deze Wilhelm Harster gingen Loes en Bob van Overeem de samenwerking aan. Het is 
niet zo gek dat sommige mensen daarin een vorm van collaboratie zagen. Maar het echtpaar 
had een groot en belangrijk doel voor ogen. En ze bereikten dat doel in april 1943. Toen 
kreeg het Nederandse Rode Kruis namelijk een door Harster persoonlijk ondertekende brief, 
waarin stond dat – ik citeer -  
 



 4 

‘…de heer dr Van Overeem en zijn vrouw als enige personen met mijn toestemming 
gerechtigd zijn om onderhandelingen te voeren met de commandant van het 
concentratiekamp in 's Hertogenbosch (kamp Vught dus) en indien noodzakelijk ook 
met de commandanten van de overige kampen in verband met de verzorging met 
medicamenten, vitamines etc.’ 

 
Interessant is de formulering: toestemming onderhandelingen te voeren met de 
commandanten. Heel slim natuurlijk. Daarmee liet Harster de commandanten in hun 
waarde, ze mochten zelf beslissen wat ze wel en niet toestonden. Maar hij zette ze ook 
onder druk, ze wisten dat ze voortaan met die mevrouw van het Rode Kruis moesten 
uitkijken, want die genoot bescherming op hoog niveau in de nazi-hiërarchie. 
 
Waarom zou Harster deze kans aan Van Overeem geboden hebben? Om haar charmes? Ik 
kan het me moeilijk voorstellen. Harster was een doorgewinterde nazi met bloed aan zijn 
handen. Ik denk wel dat hij aangenaam getroffen werd door het voorstel dat Loes van 
Overeem hem deed in een brief van 1 mei 1943. Ze vond dat er in de Duitse 
gevangenenkampen orde, rust en discipline zou moeten heersen, maar dat de 
omstandigheden dan ook rechtvaardig, hygiënisch en menselijk zouden moeten zijn. 
Daarmee schoot ze in de roos. Want Harster was, zoals wel meer hooggeplaatste collega's, 
vooral een man van orde en discipline. En bovendien kwam het de nazi’s niet slecht uit als 
de Nederlandse bevolking meehielp aan de voedselvoorziening in de kampen. Dat maakte de 
financiering ervan eenvoudiger. 
 
De brief van 1 mei had voornamelijk betrekking op de omstandigheden in Kamp Vught, dat 
officieel als concentratiekamp van de SS was ingericht om de druk op de kampen in 
Amersfoort en Westerbork te verlichten. Van Overeem klaagde erover dat de zieke 
gevangenen naakt op hun stromatrassen moesten liggen, met hooguit een enkele deken, en 
daardoor veel meer leden dan nodig. Ze vroeg om minder en kortere appèls - de zieke 
gevangenen waren vaak niet in staat zo lang op de appèlplaats te staan. Ze wees erop dat 
het sterftecijfer in Vught, vooral onder kinderen, zeer hoog was.  
In dat laatste zou radicaal verandering komen: vijf weken later, op 5 en 6 juni 1943, werden 
alle kinderen in het kamp Vught, de meeste met hun moeder, en soms vergezeld van hun 
vader, via Westerbork naar Sobibor afgevoerd. Het kindertransport, het werd vorige maand 
herdacht, toen was het 75 jaar geleden, bracht een golf van ontzetting teweeg. Van de meer 
dan 3000 mensen van dat transport zou niemand terugkomen. 
 
In de brief van Loes van Overeem van 1 mei aan de bevelhebber van de Sicherheitspolizei 
Wilhelm Harster stond nog een opvallende passage over een andere misstand in kamp 
Vught, ik citeer:  
 

‘In het kamp komt zeer veel homosexualiteit voor, wat vaak te herleiden is tot het feit 
dat er wegens plaatsgebrek soms twee of drie gevangenen in één bed moeten slapen. 
Bijzonder treurig lijkt in dit opzicht het gedrag van de blokoudsten (de Kapo's) te zijn, 
die vaak meerdere malen per dag bloedjonge jongens misbruiken en laten 
mishandelen als ze zich daartegen verzetten. Misschien is het U mogelijk om de zeer 
jonge gevangenen separaat van de blokoudsten te houden en ook de politieke en 
asociale gevangenen van elkaar te scheiden.’ 
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De brief van Van Overeem had ontegenzeglijk resultaat. Het systeem van de blokoudsten 
werd op korte termijn afgeschaft. Echtgenoot Bob van Overeem, de Rode Kruis-arts, kreeg 
samen met een collega toestemming om geregeld van gevangenen die daarvoor in 
aanmerking kwamen röntgenfoto's te laten maken. Loes van Overeem kon beginnen met de 
verstrekking van medicijnen, en later ook van voedselpakketten aan de gevangenen.  
 
In Amersfoort ging dat allemaal wat moeizamer. Kampcommandant Karl Berg verzette zich 
tegen de bemoeienissen van die drammerige zuster. De eerste keer dat ze met pakketten 
het kamp in probeerde te komen, vandaag 75 jaar geleden, strandde ze op de tweede 
slagboom. Maar langzamerhand kreeg ze meer invloed, en van Harster kreeg ze gedaan dat 
haar man in kamp Amersfoort de gevangenen medisch mocht onderzoeken. Bob van 
Overeem concludeerde dat de situatie bijzonder slecht was, en vanaf september 1943 mocht 
hij daar verbetering in brengen. Er kwamen injectienaalden, er kwam een inenting tegen 
difterie en er kwam mobiele röntgenapparatuur.  
 
Loes van Overeem wilde ook volop extra voedselpakketten gaan verstrekken, maar dat viel 
haar niet gemakkelijk. In die fase ontbrandde een tamelijk onoverzichtelijke 
competentiestrijd binnen het Nederlandse Rode Kruis. Er waren namelijk al verschillende 
groepen actief bij het inzamelen en aan gevangenen verstrekken van voedsel. Vooral de 
dames Van Beuningen en De Bussy hadden zich daarmee bijzonder verdienstelijk gemaakt. 
Het optreden van Van Overeem, die dankzij haar contact met Harster een speciale positie 
innam, wekte bij de dames verwarring. Wie ging nu precies waarover?  
 
Laten we vooral niet vergeten dat Van Overeem, in haar gedrevenheid, zeker niet de 
soepelste van het stel was: ze kon ten opzichte van de anderen uiterst venijnig uit de hoek 
komen. Loe de Jong die uitvoerig schreef over de perikelen binnen de kring van de 
hulpverleners, vatte de ontstane situatie kernachtig samen, ik citeer: 
 

‘Het kwam tot woedende ruzies en wederzijdse beschuldigingen waarbij mevrouw De 
Bussy door mevrouw Van Overeem als een psychopate afgeschilderd werd en 
mevrouw Van Overeem door mevrouw De Bussy als een kwalijke ‘vriendin van de 
Moffen’, speciaal van Harster.’ 

 
Dat heeft eigenlijk iets heel tragisch: mensen die met de beste bedoelingen een uiterste 
krachtsinspanning leveren om anderen te helpen, en dan onderling de grootste ruzie krijgen. 
In mijn onderzoek naar 150 jaar Rode Kruis kwam ik dat vaker tegen. 
 
Secretaris-generaal Offerhaus liep zich het vuur uit de sloffen om de partijen uit elkaar te 
houden en het werk te laten voortgaan. Eind 1943 kwam er een voorlopige oplossing. 
Omdat het Rode Kruis formeel alleen krijgsgevangenen mocht helpen en volgens de 
Conventie van Geneve niets te zoeken had in gevangenkampen, richtte het hoofdbestuur 
een nieuwe organisatie op: de Dienst voor Speciale Hulpverlening. Aan het hoofd kwam Loes 
van Overeem te staan. Ze had de pech dat Wilhelm Harster plotseling naar Italië werd 
overgeplaatst, maar zijn opvolgers Erich Naumann en Eberhardt Schöngarth namen de 
afspraken over. Naumann eiste wel dat Van Overeem, met uitsluiting van alle anderen, de 
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verantwoordelijkheid kreeg over de verzorging van de gevangenen. In Duitse ogen kon er 
maar één de leiding hebben.  
 
Er breekt een zware tijd aan, met veel problemen en te weinig mensen. In een terugblik zei 
Loes van Overeem later hoe ze die tijd beleefde. Ik citeer: 
 

‘Met een koel hoofd, een heilig willen, misschien ook met een beetje vrouwelijke 
intuïtie, moesten steeds meer beslissingen worden genomen. Wanneer men alles had 
kunnen voorzien, wie weet of ik dan wel de moed gehad zou hebben om dit alles door 
te zetten?’ 

 
In de zomer van 1944 kreeg Van Overeem in de leiding van de dienst steun van jhr Coen de 
Ranitz, die later bekend zou worden als burgemeester van Utrecht. Hij was gedelegeerde 
van het hoofdbestuur van het Rode Kruis en fungeerde als het oliemannetje in de 
organisatie. Hij doofde de conflicten die ontstonden rond Loes van Overeem, over wier 
hartelijke relaties met hooggeplaatste Duitsers voordurend roddels rondgingen. Maar het 
werk ging door. Comité’s in het land zamelden voedsel in en maakten er pakketten van, die 
vaak werden samengesteld in zogenaamde ‘smeerstations’: ruimtes in clubhuizen of 
bakkerijen waar boterhammen werden gesmeerd en belegd. Tientallen mensen, vooral 
vrouwen, hielden dat systeem in stand. Waar mogelijk leverde Loes van Overeem de 
pakketten dan persoonlijk in de kampen en de gevangenissen af, zodat ze de 
verantwoordelijkheid kon blijven dragen. Ze moest de Duitse autoriteiten dan wel beloven 
dat er geen briefjes naar binnen worden gesmokkeld.  
Zo worstelde de Dienst voor Speciale Hulpverlening zich door de oorlog heen, met vallen en 
opstaan, met hulp van vele kanten en met minstens zoveel tegenwerking.  
 
Dr Loe de Jong probeerde in zijn grote geschiedwerk de vraag te beantwoorden of het 
relatieve succes van Loes van Overeem, en al die andere vrouwen die zich voor de 
binnenlandse gevangenen hebben ingezet, al dan niet aan het hoofdbestuur van het Rode 
Kruis kan worden toegerekend. Hij somde de pluspunten op – vooral de steun bij het 
verkrijgen van voedsel en textiel. Maar hij stelde ook vast dat Van Overeem heeft moeten 
vechten voor elke vrachtauto die voor het vervoer van de pakketten nodig was en ook voor 
iedere liter benzine. De Jong kwam tot de conclusie dat Van Overeem, en andere actieve 
dames als De Bussy en Van Beuningen, vooral door hun eigen initiatieven en 
doorzettingsvermogen zoveel mensen konden helpen en dat hun werk ‘slechts in beperkte 
mate als ‘Rode Kruis-werk’ gezien kon worden. 
 
Regina Grüter zegt het in haar recente studie nog iets anders: ‘Het mag een wonder heten 
dat het binnen alle beperkingen van de bezetter en met  alle gekwetste, gepasseerde, 
opdringerige, bevreesde en moedige ego’s is gelukt verlichting te brengen aan een deel van 
de politieke gevangenen in Nederland.’ 
 
Kamp Vught werd op 5 en 6 september 1944 ontruimd, de 3200 gevangenen afgevoerd naar 
Sachsenhausen en Ravensbrück. Loes van Overeem was diep geschokt door de manier 
waarop dat gegaan was. In de laatste dagen, toen de geallieerde troepen steeds dichterbij 
kwamen, hadden SS’ers er op grote schaal gevangenen geëxecuteerd, de chaos en paniek 
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waren er compleet geweest. De moordzucht overheerste. Ze was bang dat zich dat ooit in 
Amersfoort zou herhalen. 
 
Vanaf half september probeert ze er vaste grond onder de voeten te krijgen. Ze is erg 
geschrokken van hoe de gevangenen eraan toe zijn. Op de 19e, als de slag bij Arnhem is 
losgebarsten, klaagt ze tijdens een inspectiebezoek aan het kamp bij commandant Karl Berg 
dat het zo niet langer kan. Ze zegt dat ze niet eerder het kamp zal verlaten voor de 
omstandigheden voor de gevangenen verbeterd zijn. 
 
Commandant Berg moet een ogenblik versteld gestaan hebben – dat mens moet compleet 
gek geworden zijn. Iedereen die in die periode kamp Amersfoort betreedt, wil er zo snel 
mogelijk weer weg – het is de akeligste plek van Nederland. Niet voor niks zal een jongetje 
dat hier in de buurt woonde en speelde ooit het terrein van het kamp een “schuldig 
landschap” noemen. Armando, want die bedoel ik natuurlijk, deze week overleed hij in 
Potsdam, leeft voort in zijn bijzondere werk als veelzijdig kunstenaar maar ook in die 
briljante term – het schuldig landschap.  
 
Daar, midden in dat landschap, besluit Loes van Overeem te blijven. Ze neemt haar intrek in 
een ruimte in een van de barakken, die ze Kamer 8 noemt. Een bed is er niet, ze slaapt er op 
de grond. Wasgelegenheid is er ook niet, en koken kan ze er evenmin. Vanuit de 
kampkeuken krijgt ze dagelijks een illegale maaltijd toegespeeld van kok Van de Berg. Ze 
houdt haar actie een paar weken vol - vrijwilligster in een kamp van dwang en terreur waar 
de kampleiding zonder enige controle een bewind van willekeur kan uitoefenen en een paar 
duizend gevangenen kan onderdrukken.  
 
Uiteindelijk geeft Berg toe; zijn probleem is dat hij weet dat Van Overeem goede relaties 
heeft met de nazi-top in Nederland, hij moet dus enige voorzichtigheid in acht nemen. 
Uiteindelijk laat hij een matras naar Kamer 8 brengen, en daarna zelfs een bed. Vanaf dat 
moment heeft Loes van Overeem een bruggenhoofd in kamp Amersfoort, ze bouwt haar 
zusterpost uit tot een kantoor met negen medewerkers die er alles aan doen om de situatie 
in Kamp Amersfoort te verbeteren. 
 
Uit die periode hebben we sinds kort dagboekaantekeningen van Wim Hoonhout, een 
procuratiehouder uit Gouda, die in het kamp zat als gijzelaar en bijhield wat er elke dag 
gebeurde. Dan blijkt pas echt wat zo’n hulpverleenster betekent. 
 

30 september: mevrouw Van Overeem bezocht ons. We krijgen allen een stel 
onderkleding, wel niet nieuw, maar toch zeer welkom, daar ik ’t mijne drieënhalve 
week heb gedragen. 
21 oktober: vanmiddag zond ze ons een boeket chrysanten met lieve groeten. Wat 
een feestelijk gezicht: bloemen in ons hok! Zo’n kleine vriendelijke attentie is van zo’n 
grote waarde. 
22 oktober: echtpaar Overeem bracht ons ware verrassingen: stel interlock 
ondergoed, kamphemd, sokken, brood, 3 peren, 1 appel en 15 sigaretten. Hoe is ’t 
mogelijk in deze tijd! 
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Maar zuster Van Overeem houdt zich niet alleen met voedsel bezig. In oktober 1944 
probeert ze iets te bereiken voor de 650 mannen die uit Putten zijn weggevoerd als 
represaille voor een aanslag die de ondergrondse had uitgevoerd op een Duitse militaire 
patrouille. Samen met de zakenman Van Gennep, die een oude bekende is van de Duitse 
bevelhebber in Nederland generaal Christiansen, krijgt ze voor elkaar dat alle Puttenaren in 
kamp Amersfoort voor hun vertrek naar de Duitse kampen medisch worden gekeurd. Dat 
leidt tot 55 afkeuringen op 650 mannen. Na enig bureaucratisch gedoe worden die 55 
mannen vrijgelaten en kunnen ze terug naar hun zwaar getroffen woonplaats. Het zal 
uiteindelijk een levensreddende actie blijken te zijn, want van de Puttenaren die naar de 
Noordduitse werkkampen worden gestuurd komt het overgrote deel niet terug. 
 
Loes van Overeem spant zich in deze periode ook in om te voorkomen dat de gevangenen 
van Amersfoort naar Duitsland worden afgevoerd, zoals in Vught is gebeurd. Dat lukt haar 
maar ten dele – in het laatste half jaar van de oorlog worden er ook uit Amersfoort 
honderden gevangenen naar elders getransporteerd, zonder dat iemand dat kan 
verhinderen.  
 
De permanente aanwezigheid van het Rode Kruis kan niet verhinderen dat er in kamp 
Amersfoort die laatste maanden nog gruwelijke dingen zijn gebeurd. Op de eerste dag van 
het laatste oorlogsjaar gaat Joseph Kotälla tijdens een urenlang appèl als een gek te keer ten 
overstaan van meer dan duizend gevangenen. Honderd mannen moeten daarna in de 
ziekenbarak worden opgenomen. Loes van Overeem kan deze misdaad niet voorkomen, ze 
ligt zelf ziek op bed. Wim Hoonhout heeft het meegemaakt. Hij is er kort over in zijn 
dagboek: 
 

1 januari: Diep geschokt over de wraakactie Kotälla na ontsnapping. In tranen. Ik wil 
hierover niet verder schrijven. 

 
Toch is die laatste maanden van de bezetting Amersfoort niet meer dat gruwelijke oord van 
de periode ervoor. Bij de nadering van de geallieerden zoekt de kampleiding een uitweg. Karl 
Peter Berg vertrekt in april, hij neemt zeventig gevangenen en dertien gijzelaars, onder wie 
Wim Hoonhout, mee naar Scheveningen, waar hij de leiding krijgt over de strafgevangenis 
daar. Op 19 april volgt de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis. Loes van Overeem 
wordt de nieuwe, tijdelijke commandant. Onvoorstelbaar eigenlijk, een verpleegster als 
kampcommandant. 
 
Haar assistent Jacques van der Heijden hijst de vlag van het Rode Kruis. Loes van Overeem 
klimt op een krakende stoel, zo eentje met een ronde leuning en spreekt de overgebleven 
kampgevangenen toe: 
 

‘Eindelijk gaat het moment aanbreken waarnaar heel ons land, onze families en 
wijzelf wel het meest verlangd hebben. In Amersfoort kan nu weer de Nederlandse 
Rode Kruisvlag wapperen. Ik dank God dat aan de door u geleden ellende een einde 
komt.’ 

 
Het is een emotioneel moment, voor alle aanwezigen. Kamp Amersfoort is vrij, maar het 
gebied eromheen nog niet. De oorlog gaat gewoon door, de strijdende partijen schieten hun 
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granaten over het kamp heen naar elkaar toe. Het duurt nog bijna drie weken voor de Duitse 
capitulatie een feit is en de gevangenen, voorzover ze vervoerd kunnen worden, het kamp 
verlaten. Loes van Overeem blijft tot de laatste kampgevangene is vertrokken. In de kranten 
van die dagen verschijnen de eerste stukken over de ‘Florence Nightingale van Amersfoort’ 
en over de ‘witte engel’.  
 
Ze heeft nog heel lang hulp verleend namens het Rode Kruis. Aan geïnterneerde NSB’ers. 
Aan slachtoffers van de watersnood in 1953. Aan repatrianten uit Indonesië. Ze overleed in 
1980, 73 jaar oud. Een jaar na de dood van haar man Bob, zonder wie ze het leven slecht 
aankon. 
 
Aan haar graf zei jhr Coen de Ranitz: ‘Haar werk is gekenmerkt door welhaast onbegrijpelijk 
bovennatuurlijke gaven. Van persoonlijke moed en bereidheid tot zelfopoffering tegenover 
de halsstarrige autoriteiten. Van onverzettelijke wil om hulpbehoevenden bij te staan, en ze 
te redden.’ 
 
En toch heeft ze nooit de heldenstatus gekregen die ze op grond van haar werk in de oorlog 
verdiend had. Dat komt natuurlijk door haar methode – dankzij goede relaties met een 
topnazi proberen andere mensen te helpen. Ik moet steeds denken aan de schrijver W.F. 
Hermans, die ooit over zijn fameuze boek De Donkere Kamer van Damocles zei: ‘De 
personages uit mijn boek zijn nooit mensen uit één stuk.’  
 
Dat geldt ook voor Loes van Overeem. Een mens van vlees en bloed, met nukken en 
eigenaardigheden, die wakker lag van de afwegingen die ze maakte, maar op het beslissende 
moment moed en onverzettelijkheid toonde en consequent voor de ander koos. Ze heeft 
geen standbeeld, er is maar één Loes van Overeemlaan in het hele land. Hier. Dat krijg je 
ervan. 
Maar ze is wel MIJN heldin. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
Ad van Liempt 
 
 
 
 
 
 
 

 


