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Geef gevangenen een gezicht
Nieuwe aanpak op 19 april
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Periode maart t/m oktober:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00 - 16.00 uur
(27 april gesloten)
Periode november t/m februari:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00 - 16.00 uur
(25 en 26 december en 1 januari gesloten)
Bij bijzondere gelegenheden kan de gedenkplaats
gesloten zijn. U wordt geadviseerd onze website
www.kampamersfoort.nl te raadplegen voor
actuele openingstijden.
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
door het vfonds met middelen uit de Nationale
Postcode Loterij en de BankGiro Loterij.
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Voorwoord

Willemien Meershoek
Directeur Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

Foto: Marco Peters

Geef gevangenen een gezicht

Voor Kamp Amersfoort verandert er veel de komende
tijd. Zo hebben we op 19 april, de dag waarop het kamp
in 1945 werd overgedragen aan het Rode Kruis, een
herdenking die er anders uitziet. Alleen al doordat we
dit keer de herdenking in het bosgebied van het kamp
houden. Het wordt een lopend verhaal met als uitgelicht
thema represaillerazzia’s.
Op de binnenplaats van het bezoekerscentrum is de
verbouwing in volle gang. Over pakweg een jaar bevindt
zich daar het ondergrondse museum. Nu nog moeilijk voor
te stellen, maar straks een enorme aanwinst voor deze
plek.

Op 1 april is de campagne ‘Geef gevangenen een gezicht’
gestart. De bedoeling is om in het nieuwe museum een
fotowand te realiseren met de gevangenen die in Kamp
Amersfoort hebben gezeten.
We vragen aan nabestaanden in het hele land om een
foto in te sturen van hun familielid dat in het kamp heeft
gezeten. Wij hebben daar een speciale website voor
gemaakt: www.geefgevangeneneengezicht.nl. Een prachtig
project om Kamp Amersfoort nóg beter op de kaart te
zetten.
Mocht u dat met ons eens zijn, dan zouden wij een
financiële bijdrage zeer waarderen. Want aanvullende
middelen om de totale verbouwing af te kunnen maken,
zijn nog hard nodig. Wij hopen op uw steun te mogen
rekenen.
Willemien Meershoek

VOORWOORD

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is bijna 75 jaar
geleden, maar de herinneringen zijn nog duidelijk aanwezig
en de belangstelling lijkt groter dan ooit.
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Alexander Rinnooy Kan:
“De wereld heeft maar weinig
geleerd van alle verschrikkingen“
Door: Jeroen Hendriks

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van het comité van aanbeveling van Kamp Amersfoort, spreekt op
19 april tijdens de jaarlijkse herdenking van de overdracht van het kamp door de Duitse autoriteiten aan
Loes van Overeem van het Nederlandse Rode Kruis. “Kamp Amersfoort is dringend bij mij in beeld gebracht.“
Wat betekent de herinnering aan de oorlog
voor u?

“Heel veel. Ik ben een na-oorlogskind. Mijn moeder was een
Engelse die na de oorlog naar Nederland is gekomen om
een frisse start te maken na een verbroken relatie. Haar
vriend was als piloot neergeschoten en krijgsgevangen
gemaakt door de Duitsers. Na de bevrijding was hij, door
alle verschrikkingen die hij had meegemaakt, geen spoor
meer van de jongen met wie zij had willen trouwen. Dus
hebben zij de relatie verbroken. Een heel treurig verhaal.“

En uw vaders kant?

“Mijn vader heeft zijn oudste broer, mijn oom, verloren in
de oorlog. Hij zat al vroeg in het verzet, als jonge advocaat
in de groep rond de Delftse professor Mekel. Mijn oom,
Ernest Kan, is in 1941 opgepakt en uiteindelijk in Duitsland
in 1942 gefusilleerd. Dat was een enorm verlies voor de
familie, waarvan de sporen altijd voelbaar zijn gebleven.
Mijn ouders vonden elkaar door vooruit te kijken. Maar elk
jaar op 4 mei was het even heel stil en somber in huis.“

Het raakt u diep?

“Zeker. De boodschap van wat er is gebeurd en nooit meer
mag gebeuren, hebben mijn ouders heel nadrukkelijk bij
mij neergelegd.“

Wat betekent Kamp Amersfoort voor u
persoonlijk?

“Mijn oom heeft een nacht in Kamp Amersfoort
geslapen. Na zijn arrestatie is hij met een groep vanuit
het 'Oranjehotel' in Scheveningen naar Duitsland
afgevoerd. Onderweg hebben zij een nacht in Amersfoort
doorgebracht. In de ziekenbarak was een scherm
neergezet waarachter zij verbleven. Oud-gevangene 'Mom'
Wellenstein vertelt in zijn boek Nummers die een ziel hebben
dat hij die groep heeft ontmoet. Hij is dus een van de
laatsten die mijn oom heeft gesproken.“

Biografie Alexander Rinnooy Kan

HERDENKINGEN

Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (1949) is sinds 2012
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hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is hij ook lid
van de Eerste Kamer voor D66. Van 2006 tot september
2012 was hij kroonlid en voorzitter van de SociaalEconomische Raad (SER). In de jaren 1991-1996 was hij
voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO en na de
fusie van VNO-NCW. Van 1996 tot 2006 was hij lid van de
raad van bestuur van de ING Groep.

Nieuwe opzet herdenking 19 april
Vanwege de uitbreiding van het
Daar eindigt het verhaal?

“Mijn oom is omgebracht in Sachsenhausen. De
vriendschap tussen de familie Wellenstein en mijn familie
dateert, meen ik, al van voor de oorlog. En nu zijn zijn zoon
Edmond en ik beiden bij Kamp Amersfoort betrokken.
Bijzonder hoe onze families elkaar zo weer raken.
Kamp Amersfoort is dringend bij mij in beeld gebracht. Dus
toen ik voor het comité van aanbeveling werd gevraagd,
hoefde ik niet lang na te denken.“

bezoekerscentrum vindt de jaarlijkse
herdenking van Kamp Amersfoort dit jaar
plaats aan de andere zijde van de Loes van
Overeemlaan. In het bos, naast de schietbaan
met De Stenen Man, wordt de overdracht van
Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis op
19 april 1945 herdacht.

Wat vindt u het belang van Kamp Amersfoort?

De verbouwing van Kamp Amersfoort tot een
modern educatief centrum met veel ruimte
voor bezinning spreekt u ongetwijfeld aan?

“Kamp Westerbork en Kamp Vught zijn ons voorgegaan met
een grootscheepse verbouwing. En ook Amersfoort was toe
aan vernieuwing. De plannen zijn veelbelovend en ik kijk uit
naar de opening volgend jaar.“

Er zit nog wel een gat in de begroting?

“Ik ben heel blij met alle financiële (overheids)steun tot
dusver, maar we komen inderdaad nog zo'n zeven ton
tekort. Maar ik ga er zonder enige aarzeling vanuit dat dat
geld er komt. Het kan niet zo zijn dat zo'n belangrijk project
afketst op de financiën. Daar ben ik 100 procent zeker van.“

Wat wordt uw boodschap bij de herdenking op
19 april?

“Mijn tekst is nog niet geschreven. Maar ik ga zeker een
verband leggen tussen de actualiteit en wat er in Kamp
Amersfoort straks nog intensiever kan worden beleefd.
Mom Wellenstein geeft in zijn boek een paar heel mooie
voorbeelden. Zoals hoe permanente honger je hele dag
volkomen kan domineren. Een obsessie om de hele dag
te kijken naar kansen om iets te eten te bemachtigen. Wij
hebben het goed, probeer je maar eens te verplaatsen in
die spanning en stress om in leven te blijven. Bij het woord
concentratiekamp denken mensen meestal meteen aan
de kampen in Duitsland en Polen. Maar verschrikkelijke
bijverschijnselen als angst en honger waren voor de
gevangenen van Kamp Amersfoort ook aan de orde van de
dag.“

De herdenkingsceremonie wordt anders
dan voorgaande jaren. De verschillende
onderdelen met muziek, tekst, video en
toespraken vormen samen een verhaal.
Een verhaal dat bezoekers op indringende
wijze laat herinneren, herdenken, erkennen,
gedenken, eren en vieren.
Want wat er in die donkere oorlogsjaren is
gebeurd, klinkt ook vandaag nog door in
getroffen families. Niet alleen bij hen die een
naaste verloren, maar ook degenen die de
oorlog wel overleefden waren voor het leven
getekend.
Bij de herdenking staan dit jaar represaillegijzelaars centraal: mannen die werden
opgepakt bij razzia's in en in de omgeving
van Sliedrecht, Putten, Beverwijk en Bedum.
Mensen die simpelweg op het verkeerde
moment op de verkeerde plek waren. Zij
werden uit het niets opgepakt en vastgezet in
Kamp Amersfoort. Menigeen kwam nooit
meer thuis.
Vanaf 12.30 uur zijn bezoekers welkom bij
Kamp Amersfoort. De ceremonie begint om
13.30 uur. Met het leggen van een krans bij
de Stenen Man eindigt de herdenking om
15.00 uur.

HERDENKINGEN

“Het is een van de paar plekken in ons land die tot
Nationaal Monument zijn bestempeld. Dus het is sowieso
een plek waar we zuinig op moeten zijn. Het is heel
verstandig en eigenlijk ook een verplichting om daar
iets bijzonders van te maken, waar we de verhalen van
getuigen kunnen horen, maar ook een plek waar jongeren
kunnen leren. Want het is onverminderd noodzakelijk om
de boodschap, dat dit nooit meer mag gebeuren, door
te geven. De wereld heeft maar weinig geleerd van alle
verschrikkingen.“
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Meer dan 1300 kaarsjes
op de oorlogsgraven
Door: Remco Reiding

Het was een prachtig gezicht: meer dan 1300 kaarsjes brandden met Kerst op de oorlogsgraven in Leusden.
Zowel het Sovjet Ereveld als de Nederlandse en andere geallieerde oorlogsgraven op Rusthof waren verlicht.

Op het Sovjet Ereveld naast begraafplaats Rusthof liggen
865 Sovjetsoldaten. Op Rusthof liggen 176 Nederlandse en
294 buitenlandse oorlogsslachtoffers begraven. Het betreft
vliegtuigbemanningen uit onder meer Groot-Brittannië,
Canada en Polen, maar ook Tsjechoslowaken, Italianen
en Grieken. Op geen plek in Nederland liggen zoveel
verschillende nationaliteiten bijeen als op Rusthof.
De meeste buitenlandse oorlogsslachtoffers liggen
duizenden kilometers van huis begraven. Hun
nabestaanden zijn niet in staat op Rusthof een kaarsje aan
te steken.

Foto: MFG-imaging

Vele tientallen vrijwilligers van de Stichting Sovjet Ereveld
waren naar de oorlogsgraven gekomen om te helpen.
Rusthof regelde de meer dan 1300 kaarsjes. Elk oorlogsgraf
werd aan het duister onttrokken. ,,We willen graag licht
brengen voor de slachtoffers van deze donkere bladzijden
uit de geschiedenis“, zei Wilco Plaggenborg, directeur van
Rusthof.

Kerstavond op Rusthof is al jaren een traditie. Jaarlijks
komen er twee- tot drieduizend bezoekers. Ze worden
ontvangen met warme chocolademelk en glühwein. En
iedere bezoeker kan een kaarsje krijgen om op het graf van
een dierbare te plaatsen.

HERDENKINGEN

Tocht van Vrees en Hoop
Buurtbewoners herdenken mee
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Op 11 oktober werd voor de tweede keer de Tocht van
Vrees en Hoop georganiseerd. Meer dan 250 mensen,
onder wie zestig leerlingen van het Corderius College,
liepen de route die gevangenen in
de oorlog aflegden van het kamp
naar station Amersfoort. Ze waren
extra geraakt door de vele kaarsjes
die omwonenden langs de route
hadden geplaatst.
De beladen wandeling is een
initiatief van Kamp Amersfoort.
De bedoeling is jaarlijks op 11
oktober de vele transporten naar
nazi-Duitsland te herdenken. Op
11 oktober 1944 vond de grootste
deportatie plaats: meer dan 1400
mannen werden vanuit Kamp Amersfoort afgevoerd naar
Neuengamme. Het merendeel keerde niet terug.

De groepen gevangenen maakten ook grote indruk op de
inwoners van Amersfoort. De transporten waren de enige
momenten waarop zij werden geconfronteerd met het
leed in dat duistere kamp, dat lag
weggestopt in de bossen aan de
rand van de stad.
De deelnemers liepen voor zover
mogelijk dezelfde route als de
gevangenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ze plaatsten kaarsjes
bij het station. Daarna gingen de
deelnemers – in tegenstelling tot
de gevangenen destijds – in vrijheid
naar huis.
Ook op vrijdag 11 oktober 2019 is iedereen van harte
welkom om mee te lopen.

Kring van Beschermers van
Kamp Amersfoort
Door: Jeroen van Dijke

De Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort wordt gevormd door een groeiende groep betrokken
donateurs. Het bestuur van de Kring doet inspanningen om inkomen te genereren die uitsluitend bedoeld
zijn voor extra projecten voor Kamp Amersfoort.
Denk hierbij aan extra onderdelen van de nieuwbouw zoals
de Rozentuin, het behoud van de kelder onder het kantoor
van de kampcommandant en het fotomonument ‘Geef
gevangenen een gezicht’, elders in dit nummer uitgebreid
beschreven. De kosten voor de projecten lopen uiteen van
5.000 tot 350.000 euro. Deze bedragen komen niet voor op
de exploitatiebegroting maar willen wij wel graag met o.a.
uw bijdrage realiseren.
Wordt daarom Beschermer van Kamp Amersfoort, zodat
wij deze extra plannen kunnen uitvoeren. Voor een bedrag
van minimaal 45 euro per jaar bent u dat en wordt u op de
hoogte gehouden van de activiteiten van Kamp Amersfoort.
U ontvangt tevens een pasje, waarmee u zo lang u
beschermer bent gratis toegang heeft tot het museum.
De stichting Kring van Beschermers is, evenals Kamp
Amersfoort, een culturele ANBI instelling. Dit betekent dat
u uw gift af mag trekken van de inkomstenbelasting. U
mag zelfs méér aftrekken dan het bedrag van uw gift; voor
particulieren is dat 125% van uw gift en voor BV’s is dat
150% van uw gift.
Wilt u online doneren?
Ga dan naar www.kampamersfoort.nl/doneren/

U kunt natuurlijk ook per bankoverschrijving betalen, op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928 t.n.v.
Kring van Beschermers. Vermeld daarbij:
‘Beschermer Kamp Amersfoort.’
Voor het toezenden van informatie en het Beschermer
van Kamp Amersfoort-pasje hebben we tevens uw
adresgegevens en mailadres nodig. Stuur die naar
beschermers@kampamersfoort.nl Mocht u daarna geen
verdere informatie willen ontvangen, dan kunt u dat
meteen aangeven.
Mijn naam is Jeroen van Dijke. Ik ben bestuurslid van de
Kring van Beschermers en jurist gespecialiseerd in donaties
en nalatenschappen. Ik help u graag verder indien u vragen
heeft of wellicht een speciaal project wilt financieren. Denk
daar ook eens aan, als u uw testament wilt opstellen.
Kortom, er zijn vele mogelijkheden om de herinnering aan
Kamp Amersfoort niet verloren te laten gaan.
Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06-24688304. U
kunt ook mailen naar jeroenvandijke@me.com.
We hopen van harte dat we op uw steun mogen rekenen!
Jeroen van Dijke

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

Willem Tamminga
Frans van Vliet
Andries Hagoort
Willem van den Hoek
Lambertus Poelstra
Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

geboren op 25 juni 1925 te Bedum
overleden op 8 maart 2019
geboren op 14 februari 1924 te Vinkeveen/Waverveen
overleden op 26 november 2018 te Bilthoven
geboren op 29 juni 1926 te Numansdorp
overleden op 15 september 2018
geboren op 14 april 1923 te Hilversum
overleden op 30 augustus 2018
geboren op 30 april 1924 te Middelstum
overleden op 14 november 2015 te Ermelo
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Geef de gevangenen een gezicht
Door: Jeroen Hendriks

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten meer dan 35.000 Nederlanders gevangen in Kamp Amersfoort.
Vaders, zonen, zelfs moeders en dochters. Dappere mensen die verzet hadden gepleegd, pechvogels
die willekeurig bij een razzia waren opgepakt. Jong, oud, groot, klein. Arts, timmerman, Kamerlid,
kermisklant. Ze stierven of ze overleefden. In het kamp namen de nazi’s hun waardigheid af.
Ze werden een gezicht in de massa, een nummer in plaats van een naam. Een fotomonument
gaat dat veranderen.

“Wij van Kamp Amersfoort willen hen weer mens maken.
Een naam geven. En een gezicht”, vertelt projectleider
Remco Reiding. “Om te laten zien met hoeveel ze waren,
om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien
dat ze allemaal een uniek mens waren en geen willekeurig
nummer in de kampadministratie”.
Kamp Amersfoort, officieel het Polizeiliches
Dürchgangslager (PDA), was een verschrikkelijke plek
tussen 1941 en 1945. “De gevangenen zijn in dit kamp door
de bezetter ontmenselijkt”, zegt Reiding.

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

“Hun kleding en bezittingen werd afgenomen. Gevangenen
raakten hun naam kwijt en werden een nummer. Levende
geraamten door honger en ziekte, in vodden in de massa.
We hechten er dan ook heel veel waarde aan om hen een
gezicht te geven, om hen zichtbaar te maken op de plek
waar zij zoveel leed hebben moeten doorstaan. Want voor
ons zijn de gevangenen geen nummer, maar is elk van hen
een waardevol mens van vlees en bloed.”
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Met de hopelijk vele duizenden foto's wordt een
Fotomonument opgericht in de vorm van een grote wand
met afbeeldingen. Die wand wordt onderdeel van de
nieuwe museale ruimte die in april 2020 wordt geopend
(zie elders in het magazine). Een indringend eerbetoon aan
de mensen die in Kamp Amersfoort kortere of langere tijd
gevangen hebben gezeten.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, maar er
moet ook nog heel veel gebeuren. Want geen fotowand
zonder foto's!
Uiteraard heeft Kamp Amersfoort in de archieven van een
aantal oud-gevangenen al een foto, maar dat zijn er bij
lange na nog niet genoeg om de wand te vullen.
Daarom wordt de hulp ingeroepen van het grote
publiek. Familie van oud-gevangenen, musea,
herinneringsstichtingen, verzamelaars van
oorlogsmemorabilia enz. Reiding: “Iedereen die over
(originele) foto's en ander beeldmateriaal, zoals getekende

portretten beschikt van oud-gevangenen vragen wij deze in
te sturen“.
De foto’s kunnen worden aangeleverd op de speciale
website www.geefgevangeneneengezicht.nl.
Daar worden de foto’s na controle en bewerking ook
gepubliceerd. Via deze website kunnen mensen ook een
donatie te doen om het hele project en het Fotomonument
mogelijk te maken.

Bekendheid

De verwachting is dat het ambitieuze plan tevens de
bekendheid van Kamp Amersfoort vergroot en aandacht
creëert voor de uitbreidingsplannen. Projectleider Reiding:
“Niet alleen in de omgeving van het voormalige kamp, maar
in heel Nederland. De gevangenen kwamen immers uit elke
stad en dorp en we zoeken foto’s in elk stad en dorp.
Door er een soort nationaal project van te maken hopen wij
ook op meer binding en betrokkenheid van nabestaanden
en belangstellenden”.
Met meer dan 35.000 gevangenen, een enorme klus. “We
gaan zo veel mogelijk niet zelf op zoek naar foto's. Het is
ondoenlijk om zelf op zoek te gaan naar alle foto's, dus
daarom doen we een beroep op mensen in het hele land.“
“En we controleren uiteraard het materiaal goed, want het
kan en mag niet zo zijn dat er per ongeluk een foto komt te
hangen die er niet hoort.“
Om de schijnwerpers op het project gericht te houden
komend jaar, zal het publiek op de hoogte worden
gehouden van tussentijdse 'successen', belooft Reiding.
“Na alle oproepen tot het zoeken en insturen van foto's
zal het meeste werk achter de schermen plaatsvinden.
Om 'in beeld' te blijven gaan wij gaandeweg het project de
publiciteit zoeken met resultaten van vergaard materiaal.
Heel respectvol. Want op die manier wordt ook het verhaal
van een specifieke oud-gevangene (opnieuw) verteld en
levend gehouden. Het spreekt vanzelf dat wij dat alleen

doen als de nabestaanden daarmee instemmen.“
Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort,
verwacht veel van het bijzondere project, dat in
samenwerking met de Kring van Beschermers van Kamp



   
  

Amersfoort tot stand wordt gebracht: “Ik hoop dat iedereen
dit project omarmt en nog één keer de zolder op kruipt
of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de
oud-gevangenen weer zichtbaar te maken. Voordat het te
laat is.“
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Oog in oog met de laatste getuigen
Door: Jeroen Hendriks

Fotograaf Frank Diemel bedacht een unieke manier om de herinneringen aan Kamp Amersfoort levend te
houden. Hij portretteerde oud-gevangenen en plaatst hun levensgrote beeltenissen in het 'schuldig landschap'
rond het kamp.

“Zij behoren tot de laatste mensen die het verhaal over
Kamp Amersfoort uit eerste hand kunnen vertellen. Deze
mensen, die daar als jonge jongens en meiden vaak door
domme pech zijn beland, hebben er levensveranderende
dingen meegemaakt. Dat moet bewaard blijven”, aldus
Diemel.
De fotograaf werkt al ruim twee jaar aan zijn project
‘Oog in oog met de laatste getuigen’. In die tijd sprak en
fotografeerde hij zeventien mannen en een vrouw die
tussen 1941 en 1945 gevangen hebben gezeten in het
kamp.
Waarom juist Kamp Amersfoort? Diemel: “Ik heb een aantal
voormalige kampen in Duitsland en Polen bezocht. Zeer

indrukwekkend. Zo kwam ik ook in Amersfoort. Er is hier
helaas minder bewaard gebleven. Daar wil ik wat aan doen
door mensen terug te halen naar de plek waar zij ooit
gevangen hebben gezeten.”
Hij heeft er bewust voor gekozen om de mensen niet
te fotograferen bij bijvoorbeeld de wachttoren of het
monument De Stenen Man. Dat zou onnodig kunnen
afleiden. De beelden zijn gemaakt in het bos naast
het herinneringscentrum dat ooit tot het kampterrein
behoorde.
“In het ‘schuldig landschap’, zoals kunstenaar Armando die
als kind vlakbij het kamp woonde, het zo mooi noemde.
Een oud-gevangene herinnerde zich dat hij op die plek had
moeten houthakken. Voor de anderen was het ‘gewoon’ het
bos naast het gevangenenkamp”, vertelt Diemel.
“Foto’s maken was nog een hele klus, want de mensen
waren oud en broos. En soms krakkemikkig.
Een aantal van hen is inmiddels overleden. De jongste nu
nog levende is 92...”

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

Maar het is gelukt om achttien prachtige portretten te
maken. “De foto's van ruim twee meter hoog worden
slechts voorzien van het kampnummer van de oudgevangene. De beeltenissen worden geplaatst in datzelfde
'schuldig landschap' waar zij ooit als gevangenen
rondliepen, zodat bezoekers en wandelaars op het
terrein oog in oog komen te staan met een mens van
vlees en bloed”, verklaart Diemel zijn gedachte achter de
tentoonstelling, die mooi aansluit bij ‘Geef de gevangenen
een gezicht’, het fotoproject van Kamp Amersfoort (zie
elders in het magazine).
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“Dat wekt hopelijk een soort spanningsveld op, waardoor
mensen gaan nadenken. Elders in de tentoonstelling zijn de
namen en de periode waarin de mensen gevangen zaten
te vinden. Niet meer, niet minder. We hebben er bewust
voor gekozen om via deze mensen het verhaal van Kamp
Amersfoort te vertellen en niet hun individuele verhalen.”
Diemel benadrukt dat het geen sombere tentoonstelling
wordt. “Menigeen staat lachend op de foto. Iedereen heeft
een wond opgelopen in het kamp, maar daarna is hun
leven verdergegaan.”
De opening van de tentoonstelling is op 11 april.
Oud-gevangene Arie Kooiman (Foto Frank Diemel/Plaatwerk Fotografen)

Oud-gevangenen van Kamp
Amersfoort aan het woord
100 verhalen!
De persoonlijke verhalen van oud-gevangenen zijn van onschatbare waarde. Daarom besloot de toenmalige
directeur van Kamp Amersfoort eind 2010 om zoveel mogelijk oud-gevangenen van Kamp Amersfoort te laten
interviewen. Men wilde de verhalen horen en vastleggen nu het nog kon. Uiteindelijk resulteerde dat in 106
interviews.

Het gaat in deze gesprekken om een schat aan verhalen
die we graag voor een breed publiek toegankelijk willen
maken. Zowel voor de individuele bezoeker die meer
wil weten over het dagelijkse leven in het kamp, als voor
educatieve projecten, waar citaten van verschillende oudgevangenen kunnen aanzetten tot reflectie. Het verhaal van
Kamp Amersfoort wordt op deze manier zo goed mogelijk
ingezet.

Werkgroep

Een werkgroep screende alle interviews op
verstaanbaarheid, geschikte thema’s en specifieke verhalen
over het kamp. Dankzij diverse subsidies zijn we nu in de
gelegenheid om vanuit dit bijzondere materiaal een aantal
korte filmpjes te laten maken, waarin oud-gevangenen
vertellen over hun leven in het kamp. Indrukwekkende
momenten met onderwerpen als honger, terreur of straf.

A1 studio

Het project wordt uitgevoerd door Dick van den Berg van
A1 studio.

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

De rijkdom van de interviews
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Audiotour op Ereveld
LICHT groot succes
Door: Jeroen Hendriks

De missie van de makers van de theatrale audiotour LICHT op het Sovjet Ereveld om de daar begraven
Sovjet-militairen en hun verhalen voor het voetlicht te brengen is met vlag en wimpel geslaagd.
voor. Met de landelijke aandacht die de LICHT-tour
heeft gekregen is echter weer een stap in de goede
richting gezet.
Op 28 februari hebben Dali Asanisjvili uit Georgië
en actrice Willeke van Ammelrooy, die de rol van
Dali in de audiotour vertolkte, samen het graf
van haar vader Arsen bezocht. Een emotioneel
moment. Dali kreeg pas een aantal jaren geleden
van Remco Reiding te horen dat haar vader
begraven ligt in Leusden.

Op het ereveld, naast begraafplaats Rusthof vlakbij Kamp
Amersfoort, liggen 865 oorlogsslachtoffers die daar kort na
de Tweede Wereldoorlog anoniem zijn (her)begraven.

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld,
inmiddels tevens werkzaam voor Kamp Amersfoort,
heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de identiteit
van de gesneuvelde militairen te achterhalen en hun
nabestaanden te informeren. In ruim 200 gevallen is dat
inmiddels gelukt.
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Het bijzondere verhaal over zijn speurwerk en de verhalen
achter de lange rijen witte grafstenen is luister bijgezet in
een indrukwekkende rondleiding die afgelopen weken ’s
avonds gelopen kon worden op het ereveld.
Dankzij subsidies en met de hulp van een team van
professionals en enthousiaste leerlingen van de
Amersfoortse middelbare
school ’t Atrium zijn de
makers erin geslaagd een
gezicht te geven aan de
jonge militairen die ver van
huis en haard zijn gestorven
in de strijd tegen het nazigeweld.
Door de moeizame
verhoudingen tussen 'Oost
en West' kregen zij daar, in
tegenstelling tot de andere
geallieerden, echter nooit
de verdiende erkenning

Minister van Staat en president van de
Oorlogsgravenstichting mr. Piet Hein Donner heeft
de tour ook gelopen op de openingsavond, omdat
hij benieuwd was hoe een moderne rondleiding
eruit zou kunnen zien. Hij toonde zich geraakt en onder de
indruk door de verhalen en de bijzondere aanpak.
LICHT volgde op Donker, een gezamenlijk project van Kamp
Amersfoort, de Stichting Sovjet Ereveld en begraafplaats
Rusthof. Op alle drie de locaties werden foto’s getoond van
Klaas van Huizen. Hij maakte in het donker indrukwekkende
beelden van sporen van oorlog in de omgeving.
LICHT is een initiatief van Stichting Laudio in opdracht van
de Stichting Sovjet Ereveld en in samenwerking met Kamp
Amersfoort, begraafplaats Rusthof en onderwijsinstelling 't
Atrium. De theatrale audiotour is mogelijk gemaakt door
bijdragen van het vfonds, de provincie Utrecht, de gemeenten
Amersfoort en Leusden, Dioraphte, het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het K.F. Hein Fonds.

Foto: Klaas van Huizen

Laatste aanwinsten
Het sigarenkistje van Hans Gutteling
Door: Jeroen Hendriks

Bij Kamp Amersfoort komen ruim 70 jaar na dato nog steeds geregeld authentieke spullen binnen die oudgevangenen hun hele leven hebben bewaard, maar waarvan familie na hun dood graag wil dat het wordt
bewaard op 'de plek waar het thuishoort'. Zo ook het kistje vol herinneringen van Hans Gutteling.
“Het is een bonte
verzameling van
documenten,
foto's, passen,
bonnetjes,
kampgeld,
krantenknipsels en
ansichtkaarten“,
vertelt Eddy
van der Pluijm,
onderzoeker van
Kamp Amersfoort.
“Er zitten zelfs
treinkaartjes bij“.
Hans Gutteling
(geb. 26-12-1922
te Velsen) werd opgepakt bij de zogenoemde Beverwijkse
Razzia op 16 april 1944. De jonge lokettist van de

Nederlandse Spoorwegen werd van huis meegenomen en
naar Kamp Amersfoort afgevoerd. Hij werd op transport
gesteld naar Schkopau. Na enkele maanden werd hij
'afgekeurd' voor dwangarbeid wegens difterie en op 8
september 1944 werd hij overgebracht naar een ziekenhuis
bij Leipzig. Eenmaal hersteld wist hij een baantje te
bemachtigen als lokettist op het station van Groitzsch waar
hij bleef werken tot de bevrijding. Ondanks zijn functie bij
het spoor is Hans lopend teruggegaan naar uiteindelijk een
oom in Varsseveld, alles bij elkaar zo'n 650 kilometer.
Gutteling overleed in 2002. En nadat zijn echtgenote vorig
jaar overleed, zocht hun schoonzoon dhr. Alblas contact
met ons voor de overdracht van de persoonlijke spullen.
Hij vertelde dat zijn schoonvader sinds de oorlog alles had
bewaard in een lege sigarenkist. Een waardevolle gift voor
Kamp Amersfoort die het nodige uitzoekwerk zal vergen
door de omvang en diversiteit van de inhoud van het kistje.

De dochter van Heinz Landman (geb. 27-2-1905 te Düsseldorf) was vorig jaar al met enkele familieleden naar
Kamp Amersfoort gekomen om documenten van haar vader uit de oorlogsjaren te laten zien. Die mochten we
inscannen.
Maar na overleg binnen de familie hebben wij nu zijn
originele, zelfgemaakte dagboekje gekregen. Een kleinood
waarin Landman notities maakte vanaf het moment
dat hij – vermoedelijk gearresteerd op verdenking van
communistische sympathieën – werd opgesloten in
Kamp Schoorl op 28 april 1941. Vanuit Schoorl kwam
Landman terecht in Kamp Amersfoort en van daaruit is
hij naar Buchenwald gebracht, waar hij op 11 april 1945
de bevrijding heeft meegemaakt. Daar eindigen ook zijn
aantekeningen.
Onderzoeker Eddy van der Pluijm is content met het
dagboekje. “Zoiets is natuurlijk uniek. De heer Landman
schrijft over zijn verblijf in Amersfoort onder andere dat er
op een dag 100 Russen worden binnengebracht.

Daar is relatief weinig
informatie over omdat
veel documentatie uit
de eerste periode van
het kamp verloren is
gegaan. Dus hier zijn
we erg blij mee.“
Heeft u nog iets liggen
thuis dat interessant
kan zijn voor Kamp
Amersfoort? Wij horen
het graag.

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

Het dagboekje van Heinz Landman
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Een oord van bang wachten
Door: Leen Bakker

Het grootseminarie is drie oorlogsjaren lang gebruikt als gijzelaarskamp en Polizeigefängnis. De integrale studie
door Peter Bak hierover heeft geresulteerd in een met diverse foto’s geïllustreerd boek dat de geïnteresseerde lezer
weet te boeien.
Het Haarense grootseminarie was samen met het
kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel niet
alleen verblijfplaats van gijzelaars maar er zaten ook
verzetsstrijders, agenten van het bekende Englandspiel en
Joodse burgers gevangen. De gijzelaars hingen represailles
boven het hoofd. De anderen waren in bange afwachting
van hun wegvoering of berechting.
In het boek worden duidelijk de tegenstellingen geschetst
tussen de gijzelaars en de gevangenen als het gaat om
hun lotsbestemming en de beleving daarvan. In de eerste
twee hoofdstukken wordt beschreven waarom de gijzelaars
werden opgepakt en vastgezet in Buchenwald, totdat zij
eind 1941 worden overgebracht naar Haaren.
Gelijktijdig worden dan 54 gevangenen uit Kamp
Amersfoort overgebracht naar Haaren om daar te werken
in de huishoudelijke dienst. Die 54 wisten niet wat hen
overkwam na de ellendige behandeling in Amersfoort.
Een van hen schrijft naar huis: “We werden groots
ontvangen. We kregen warm eten in een grote zaal. We
kwamen op drie kamers te slapen, voorzien van nieuwe
bedden, twee wollen dekens, schone lakens en weer
hoofdkussens met sloop. Alles centraal verwarmd”.
Weliswaar was de kampleiding bij voortduring uit op eigen
voordeel, wat vaak ook ten koste gaat van het beschikbare

PUBLICATIES

Helsluis
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Altijd al was Judith Brinkman nieuwsgierig naar de foto die
bij haar oma aan de muur hing. Het bleek te gaan om de
broer van haar oma, die in Duitsland was
omgekomen. Maar ze begreep dat het
gevoelig lag, stelde verder geen vragen
en bleef zich dus altijd afvragen hoe
het nou zat met die broer. Totdat ze de
website van Anja van der Starre over de
Merwedegijzelaars ontdekte en begreep
dat hij op 16 mei 1944 was opgepakt bij
de Merwederazzia en afgevoerd naar
Kamp Amersfoort.
Dat verhaal inspireerde Brinkman tot het
schrijven van een kinderboek: Helsluis,
een verhaal over de Merwederazzia. Het
boek werd dit voorjaar uitgebracht en op
alle scholen in Hardinxveld-Giessendam
en Sliedrecht uitgedeeld.
Helsluis is een goed geschreven verhaal,

voedsel voor de gijzelaars en gevangenen. Maar dat kon
in het algemeen ruimschoots gecompenseerd worden
met gesjoemel met vele zaken en het binnenhalen van
pakketten van familie en het Rode Kruis.
In het tweede deel van het boek wordt uitgebreid verslag
gedaan van de ervaringen en belevenissen van de
gevangenen. Ervaringen die nog een duidelijk maken hoe
wispelturig meedogenloos het nazibewind in wezen was.
Samenvattend, een
boek dat zeker het
lezen waard is. Al is
het maar om het beeld
helder te krijgen dat
grootseminarie Haaren
en kleinseminarie SintMichielsgestel niet alleen
een gijzelaarskamp
vormden waar men
soms vergat gevangene
te zijn, maar waar ook
veel geleden is. Daarmee
zijn Haaren en SintMichielsgestel eveneens
plaatsen van groot
verdriet.

Door: Carla Huisman
waarin de lezer meeleeft met Anna. Juist omdat het door de
ogen van een jong meisje is geschreven, maakt het verhaal
duidelijk welke dilemma’s een rol speelden
in de oorlog.
Anna heeft schoon genoeg van de
oorlog en ze is niet de enige. Als dan
ook nog op een kwade dag de bakker
wordt neergeschoten, komt een groep
bewoners in opstand. Maar dat wordt
wreed afgestraft door de vijand. 500 jonge
mannen worden opgepakt, waaronder
Johan, de broer van Anna. Hij wordt
afgevoerd naar Kamp Amersfoort en op
11 oktober 1944 op transport gezet naar
Neuengamme. Anna zal hem nooit meer
zien.
Het boek is verkrijgbaar bij Kamp
Amersfoort voor € 7,50.

De biografie van een beul
‘Een doodgewoon ijdel mensch’
In de loop van 2019 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 in ons magazine over hoe
zijn onderzoek verloopt en welke bijzonderheden hij tegenkomt. Deel 4: Een vergeten herinnering.

Het stokje

In de vorige aflevering schreef ik over
‘Het stokje van Kotälla’. Een oudere
Utrechtse dame dacht dat ze een
stokje had dat haar man na de oorlog
van Kotälla had afgepakt. Die kwestie
is opgehelderd. Het stokje blijkt een
Duitse tentharing uit de oorlogsjaren
te zijn. (Met dank aan Antoni van
Camp).

Het verhaal verscheen op 20 oktober
1945 in Het Parool onder de titel
Genoeglijke avond, Kothälla! Een
Amersfoortsche herinnering.
Wittkampf beschrijft dat Kotälla op
een middag naar de kleermakerij
(Schneiderei) van het kamp loopt. Uit
angst voor de SS’er verlaat een aantal
gevangenen via de achterdeur de
werkbarak.
‘Maar Kothalla heeft dezen keer niets
kwaads in zin. Hij is op het oogenblik een
doodgewoon ijdel mensch, die vanavond
uit zal gaan en van wiens mooiste jas
een naad losgesprongen is. „Sorgen Sie
dass es in Ordnung kommt“, zegt hij
wonderlijk kalm tegen den eenigen man
die in de „Schneiderei" achtergebleven is.
Deze staat stram in de houding en roept
volijverig overluid: ,,Wird sofort gemacht

Herr Oberscharführer!" De geweldige
knikt en klikklakt weg.’
Als Kotälla uit het zicht is, stroomt de
kleermakerij weer vol. De gevangenen
ondernemen dan een riskante
actie. Ze zoeken hun kleding af naar
luizen en stoppen het ongedierte
in Kotälla’s uniformjasje, op plekken
‘corresponderend met lichaamsdeelen
waar het slecht jeuken is’. Aan het eind
van de middag komt de SS’er terug
en schiet nietsvermoedend zijn jasje
aan. Even later luidt de bel voor het
avondappel, dat hij afneemt.
‘Zie hem vief stappen met zijn mooie
uniform en zijn keurige laarsjes. Roerloos
staat het heele kamp als hij langs
de gelederen dribbelt. ,,Abzahlen!....“
Een! Twee! Drie! Vier! Vijf!.... Het is vlug
afgeloopen vanavond, want Kothälla
heeft haast. Hij gaat immers uit. De
gevangenen staan nog steeds in de
houding. Op de eerste rij staan de
jongens van de Schneiderei en fixeeren
in uiterste spanning de onberispelijk
getailleerden rug van den gevreesden
kleinen man. ... Hij loopt op de poort toe,
hij staat even stil, hij draait zich om en
werpt nog een minachtende blik op het
stomme vee voor de barakken. Dan gaat
hij de poort door en krabt.’

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)”.

ONDERZOEK

Journalist Willem Wittkampf (19241992), in de jaren vijftig en zestig
volgens velen de beste interviewer
van Nederland, zat begin 1944 een
paar maanden in Kamp Amersfoort
gevangen. Over zijn kamptijd schreef
hij niet, zo wordt algemeen gedacht.
Tijdens mijn onderzoek vond ik echter
een verhaal van Wittkampf over
Kotälla die soms ‘een doodgewoon
ijdel mensch’ bleek te zijn.

Heeft u vragen, opmerkingen of
suggesties? Mail naar: rhoving@hotmail.
com of reageer via Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort, Loes van
Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden.
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‘We willen alle gevangenen in
beeld brengen’
Door: Jeroen Hendriks

De onderzoekers van Kamp Amersfoort halen niet alleen letterlijk de onderste steen boven,
zoals bij de opgravingen wegens de verbouwing, maar ook figuurlijk. Ze speuren in de talloze
authentieke documenten, die ruim 70 jaar na dato steeds meer ter beschikking komen. Een
heidens karwei, vertelt Pierre den Os, voormalig politiecommandant en beheerder van het archief
over gevangenen van Kamp Amersfoort.
Dat klinkt als een flinke klus?

“Zeker. Er was vrij veel informatie
beschikbaar uit het archief van het
Rode Kruis, maar dat is allemaal onder
grote tijdsdruk gescand toen het
archief naar het NIOD zou verhuizen.
Gevolg was dat heel veel documenten
samengevoegd zijn. Ik heb inmiddels
zo’n 95.000 documenten één voor één
'losgeknipt' en gesorteerd, zodat we
het makkelijker kunnen terugvinden in
ons digitale bestand. Ik heb ook een
lijst gemaakt van alle afkortingen en
hun betekenis die gebruikt worden op
de documenten, want dat geeft veel
inzicht.”

Wordt het bos al zichtbaar
tussen de bomen?

Wat is het doel van die operatie?

ONDERZOEK

“We willen alle gevangenen die tussen 1941 en 1945 in
het kamp hebben gezeten in beeld brengen. Te beginnen
met hun naam, geboortedatum en kampnummer. Dat is
de basis. Waar beschikbaar vullen we dat aan met foto's,
boeken, brieven en egodocumenten. Zo lezen vrijwilligers
stapels boeken op zoek naar informatie die verwijst naar
oud-gevangenen. We verzamelen die informatie over
individuele gevangenen onder meer om vragen die nog
altijd leven bij nabestaanden zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden. Daarnaast willen we ook het verhaal dat
onze gidsen over Kamp Amersfoort vertellen completer en
nauwkeuriger maken met onze informatie.”
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Om wat voor documenten gaat het?

“We verzamelen en analyseren documenten over alle
mensen die voor korter of langer in Kamp Amersfoort
hebben moeten verblijven. Van de zogenoemde
'Karteikarten', een soort basisadministratie met de
belangrijkste persoonsgegevens van gevangenen, tot
transportkaarten en -lijsten, medische informatie en
financiële gegevens.”

“Voorheen was je een halve tot
een hele dag of soms meer bezig
om informatie over een specifieke
gevangene terug te vinden. Lijsten van de Duitse
administratie waren soms op naam, dan weer op nummer
en soms helemaal niet gerangschikt. Dat gaat nu veel
sneller bij onderzoek. Er is behoorlijk wat informatie
bewaard gebleven, maar ook veel nog zoek of verloren
gegaan.”

Hoe komen jullie aan die documenten?

“Het begon met het al genoemde Rode Kruis-archief.
Het Rode Kruis, in de persoon van Loes van Overeem,
speelde een belangrijke rol in het kamp in de zogenoemde
tweede periode van begin 1943 tot de bevrijding. En na
de oorlog werd het Rode Kruis belast met de repatriëring
van Nederlandse gevangenen uit alle Duitse kampen naar
Nederland.
Ook komen er veel data van de International Tracing
Service (ITS), het grootste Europese archief, waarin de
administraties van vrijwel alle kampen zijn samengebracht.
We zijn verder bezig inzage te krijgen in de administratie
van Kamp Vught. En we willen bijvoorbeeld nog inzage in
databases met predikanten en SS-frontarbeiders, waarvan

er beide veel in Kamp Amersfoort hebben gezeten. En het
NIOD heeft nog veel dossiers, maar daar zit een embargo
op tot 2020-2025, dus informatie die je zoekt moet je daar
met de hand overschrijven.”

Wanneer is het project af?

“Ik ben er nu drie jaar mee bezig en hoop de bulk eind dit
jaar verwerkt te hebben. Dan gaan we werken aan een
manier om de informatie overzichtelijk te presenteren.
Maar of dat qua tijdspad allemaal lukt... Het werk is nooit af
door alle nieuwe informatie die erbij komt.”

Is het archief voor het publiek in te zien?

“Het archief is voorlopig alleen voor intern gebruik en
onderzoekers. We delen uiteraard wel informatie met
nabestaanden van oud-gevangenen. Op termijn zou het
ook openbaar kunnen worden, maar daar moet nog
over besloten worden, want je hebt te maken met strikte
privacyregels.”

“Uiteraard, daar zijn we heel blij mee. Mensen die nog
informatie, spullen, documenten of foto’s hebben van een
opa, oom, tante die in het kamp heeft gezeten, kunnen bij
ons terecht.”
Op de website (www.kampamersfoort.nl) staat een
formulier om in te vullen, een mailtje naar
info@kampamersfoort.nl mag ook. Als dat niet lukt,
mag bellen ook: 033-4613129.

ONDERZOEK

Kunnen particulieren ook informatie
aandragen voor het archief?
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Nieuw museum staat er in 2020

Schop gaat in de grond voor uitbreiding
Door: Willemien Meershoek

Oud-gevangene Wim de Ridder en de burgemeesters van Amersfoort en Leusden hebben op 15 februari de
officiële aftrap verricht voor de uitbreiding van Kamp Amersfoort. Ze onthulden gezamenlijk het bouwbord en
hieven het glas op een succesvolle verbouwing.
Archeologisch onderzoek en de aanbesteding van de bouw
zijn al achter de rug. Nog even en dan gaat de schop in de
grond, het beginsignaal voor een grondige uitbreiding van
het herinneringscentrum. Over ruim een jaar staat op de
plek van het concentratiekamp een grote, ondergrondse
museale ruimte voor exposities, verdieping en reflectie.

De bedoeling is dat de nieuwbouw in het voorjaar van
2020, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog,
gereed is. Momenteel beschikt Nationaal Monument Kamp
Amersfoort slechts over één relatief kleine binnenruimte,
waarin alle activiteiten plaatsvinden.

TOEKOMST KAMP AMERSFOORT

Dankzij toezeggingen van onder meer het vfonds, de
Nationale Postcodeloterij en het ministerie van VWS is het

meeste geld bijeengebracht. Ook in de omgeving waren
de reacties positief: de provincie Utrecht en de gemeenten
Amersfoort en Leusden dragen bij.
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Illustraties: INBO Architecten
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Hoe ziet dat nieuwe museum eruit?
Loop mee met een denkbeeldige
bezoeker

Door: Willemien Meershoek

We staan voor de originele poort, waar destijds de
gevangenen werden binnengebracht. De poort is weer
in gebruik als hoofdtoegang. Nu voor bezoekers, die
kennis gaan nemen van een belangrijke verhalen over
de Tweede Wereldoorlog.
Aan het loket van een klein gebouw naast de poort koop
ik een kaartje en neem ik een audioapparaatje mee.
Ik betreed een immens grote binnenplaats met hoge
omheining. Ik ben blij dat er meer mensen rondlopen,
want ik weet niet of ik het plein anders had willen of durven
betreden. Recht tegenover me bevindt zich een maquette
waar ik naartoe loop. Eerst me maar eens oriënteren waar
ik me bevind.
De audiofoon geeft me uitleg over wat ik allemaal zie. Ik
betreed een lange smalle gang langs de omheining en
maak kennis met het begrip ‘Rozentuin’. Hier moesten
gevangenen soms urenlang in de kou stilstaan. En als ze
bewogen, dan kregen ze klappen. Beklemmend.

TOEKOMST KAMP AMERSFOORT

Ik loop verder en zie allemaal voetstappen in het plaveisel.
Een hele schoolklas is bezig met die voetstappen; ze
hebben nog niet door dat ze op appel staan.
Ik zie weer een poort, maar nu afgebeeld in de omheining.
Ik kan er niet doorheen. Mijn apparaatje vertelt me dat zich
hier de poort naar het gevangenendeel bevond en dat ik
momenteel op het SS-gedeelte sta.
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Ter hoogte van het voormalige kantoortje van de
kampcommandant staat een hoog, bescheiden gebouw van
overwegend spiegelend glas. Ik neem u mee naar binnen.
We zien een trap en een lift, maar ook een doorgang naar
een kleine ruimte waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Hier zat kampcommandant Berg achter zijn bureau met
uitzicht op de vijver en de eendenkooi, geflankeerd door
bloeiende tulpenbollen.

Mishandeling en honger

Op de muur twee fresco’s die hij door gevangenen heeft
laten schilderen; mannen zogenaamd vredig aan het
werk, achter prikkeldraad, dat wel. De vijver en de fresco’s
stonden helaas in schril contrast met de werkelijkheid:
een kamp met wrede behandeling van gevangenen;
mishandeling en honger voerden de boventoon.
We nemen een stukje van deze geschiedenis tot ons en
dalen de trap af naar het museum. Tot mijn verrassing
loop ik door een keldergewelf met echte bogen. Dat had ik
hier niet verwacht! Ik beluister dat dit de kelder onder het
kantoortje van de kampcommandant was. Die hebben ze
dus laten zitten of teruggeplaatst. Bijzonder!

Beneden kijk ik in een grote, mooie ruimte waar objecten
in zijn geplaatst. Eerst de introductiefilm in een besloten
ruimte. Daarna de tentoonstelling. Opvallend is een grote
muur met vele foto’s van merendeels jonge mannen. Ik
begrijp meteen dat dit de oud-gevangenen moeten zijn.
Een aantal van hen is uitgelicht en op verschillende displays
is van alles over hen te zien en te beluisteren. Ook daders
hebben hier een plek. Ik lees, luister, voel. Indrukwekkend.
Afschuwelijk.
De wisseltentoonstelling gaat deze keer over de vele
brieven, ook afscheidsbrieven, die zijn verzonden vanuit het
kamp. Onvoorstelbaar.

Wat zou jij doen?

Ik schuif aan bij een groep die een educatieve ruimte
betreedt. We krijgen een groepstest over vooroordelen
waar we redelijk in scoren. Dat valt dus mee! Maar dan
gaan we individueel aan de slag met dilemma’s en het
maken van keuzes. De vragen en cases lijken makkelijk
en ze gaan over situaties uit deze tijd. Toch bekruipt me
een speciaal gevoel en twijfel ik steeds meer aan wat ik
daadwerkelijk zou doen in bepaalde situaties. Zeker als
ik ook nog eens de consequenties van mijn keuzes krijg
voorgelegd. Er zijn toch echt vragen bij waarvan ik niet
doorhad dat mijn antwoord zo zou doorwerken. Pffff,
confronterend.
Met een iets minder goed gevoel keer ik weer terug naar de
groep. Anderen kijken ook enigszins vertwijfeld. We krijgen
goede feedback. Niemand geeft eenduidige, 100% sociaal
wenselijke antwoorden. Zo reageren we als mensen, we
hebben daar allemaal redenen voor, maar die werken niet
altijd positief uit voor anderen. Daarom is het goed stil te
staan en na te denken over keuzes die we kunnen maken.

Voetstappen

Na de afronding betreden we een bezinningsruimte. Ik zie
de voetstappen van boven die licht doorlaten. Ik ga even
zitten en denk nog eens na. De voetstappen intrigeren me;
ik vraag me af welke voetstappen ik achterlaat tijdens mijn
leven…
We zijn aan het eind van het museum en ik ga de trap op.
Boven gekomen kijk ik recht in de schietbaan. Prachtig!
Alweer kippenvel.
Voordat ik het buitengebied en de schietbaan ga bekijken,
drink ik even koffie. Ik laat alles nog eens op me inwerken.
Ik neem me voor om na te gaan hoe ik zelf kan bijdragen
aan een betere samenleving. Idioot dat we toch steeds
weer elkaar moeten of willen bestrijden?

Spuugbriefje voor
mejuffrouw R. Fennik
Onlangs werden we gebeld door een mevrouw over een 'spuugbriefje'. Ze vertelde dat haar moeder dit
kleinood bewaarde sinds de Tweede Wereldoorlog en dat nu de tijd was gekomen om het briefje weg te
doen. Of Kamp Amersfoort belangstelling had?
Onlangs werden we gebeld door een mevrouw over een
'spuugbriefje'. Ze vertelde dat haar moeder dit kleinood
bewaarde sinds de Tweede Wereldoorlog en dat nu de
tijd was gekomen
om het briefje
weg te doen. Of
Kamp Amersfoort
belangstelling had?
Een spuugbriefje,
vertelde ze, was
een klein dun
papiertje dat
gevangenen
in hun mond
stopten als ze op
transport gingen.
Ze spuugden
het uit op een
plek waarvan
ze hoopten dat
het briefje werd
gevonden door
‘goede’ Nederlanders, die het dan zouden afleveren bij de
geadresseerde. Zo konden ze nog een laatste groet sturen
aan hun familie of geliefde.
Dit briefje is gevonden in het Soesterkwartier in Amersfoort,
wist mevrouw ons te vertellen. Het is geadresseerd aan

mejuffrouw R. Fennik in Amsterdam. Na wat zoekwerk
hebben we achterhaald dat er tijdens de Tweede
Wereldoorlog inderdaad een familie Fennik op Balistraat
33 in Amsterdam
woonde. Deze
familie had in
ieder geval twee
dochters en
mogelijk is een van
hen mej. R. aan
wie dit briefje is
gericht.

Het opgestuurde spuugbriefje op ware grootte

Meer weten we
voorlopig niet.
We hebben wel
veel vragen. Zoals:
Wie is Joop? Zat
hij gevangen in
Kamp Amersfoort?
Waarom is het
briefje niet op
de Balistraat
aangekomen?

De familie Fennik woont daar nu niet meer, maar waar wel?
Kortom: Als u meer weet, horen we dat graag! Berichten
hierover sturen naar info@kampamersfoort.nl

Familie van gevangenen gezocht
Graag zou ik in contact komen met de nabestaanden/
familieleden van Jacob Migchelsen uit Harderwijk,
Joop Westenburger uit Domburg, Jacob Zwep uit
Doornspijk. Samen met Thomas van Lanschot uit Helvoirt
(alias Marinus H. Maas) en Piet(er) Brouwer uit Urk maakten
zij deel uit van het transport van 15 maart 1945 kamp
Amersfoort-Neuengamme.

aan te komen in KZ Wöbbelin. Na hun bevrijding, op 2 mei
1945, moesten Thomas van Lanschot en Piet Brouwer
achterblijven in één der noodhospitalen in Ludwigslust,
waar zij overleden en ook begraven zijn.

Naar ik nu weet zijn zij bij elkaar gebleven tijdens de daarna
volgende kampen en transporten om uiteindelijk half april

Met vriendelijke groet,
Janne Bakker

OPROEP

Uw reacties, waarvoor bij voorbaat mijn dank, graag naar
bakkersjanne@gmail.com.
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Educatie in Kamp Amersfoort
Herinneren, bezinnen en… leren
Door: Carla Huisman

Veel bezoekers van Kamp Amersfoort zijn leerlingen. Wat bieden we hen eigenlijk?

Het motto van Kamp Amersfoort is Herinneren, bezinnen
en leren. Door verhalen van oud-gevangenen te horen
en door rond te wandelen over het terrein van het kamp
krijg je als bezoeker een indruk hoe gevangenen hier
rondliepen in hun schamele kleding, met honger en
angst en een onzekere toekomst. Je wordt als bezoeker
geconfronteerd met de gruwelijkheden die in het kamp
hebben plaatsgevonden en je voelt de beklemming van de
plek. Dan gaat dat verhaal van toen leven.

In gesprek

De gidsen van Kamp Amersfoort gaan graag het gesprek
aan met (jonge) mensen, bijvoorbeeld door het geven van
rondleidingen. Zo bezoeken veel groepen van het primair
en het voortgezet onderwijs, studenten van het VMBO en
MBO, lerarenopleidingen, hogeschool en universiteit, het
kamp. Onderwerpen als straf, identiteit of vrijheid komen
daarbij regelmatig ter sprake, en vooral wat dat betekent
voor het leven van nu.
Daarnaast biedt kamp Amersfoort een aanvullend
educatief programma, want we weten dat de impact van
een bezoek aan het kamp groter is als een groep goed is
voorbereid.

Kofferproject

EDUCATIE

Zo is er bijvoorbeeld het kofferproject. Een koffer met daarin
voorwerpen, die een rol speelden in het kamp tijdens
de Tweede Wereldoorlog en allemaal een eigen verhaal
vertellen. Want waarom was bijvoorbeeld een zakdoek zo
belangrijk in het kamp? Leerlingen die de inhoud van de
koffer kennen en een en ander hebben onderzocht, komen
anders binnen en stellen andere (vaak meer verdiepende)
vragen.
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Gids in de klas

Of het project Gids in de klas, speciaal ontwikkeld voor
het primair onderwijs. Een gids komt naar de school om
daar alvast kennis te maken met de groep. Hij of zij vertelt
over de Tweede Wereldoorlog en welke plaats Kamp
Amersfoort daarbij innam. Daarna komen de kinderen
naar het kamp waar ze weer dezelfde gids treffen, die hen
rondleidt over het terrein. Het bezoek is op school op een
vanzelfsprekende manier voorbereid, kinderen hebben
nagedacht en komen daardoor met andere vragen en
gedachten.

Bertus

Voor het voortgezet onderwijs is er onder andere het
project Bertus. Bertus zat gevangen in Kamp Amersfoort en
werd naar Neuengamme getransporteerd, waar hij stierf
in een van de buitenkampen. De familie wist niet waar hij
was gebleven en bleef hem zoeken. Uiteindelijk werden
zijn resten gevonden in 2010. Bertus werd via Kamp
Amersfoort, naar het familiegraf in Nederland gebracht,
waar hij naast zijn broer werd begraven.
Van de zoektocht en het uiteindelijk afscheid maakten
zij een tijdschrift, waarin naast dit verhaal ook diverse
andere onderwerpen aan bod komen. Het tijdschrift met
bijbehorend lesprogramma kan door docenten van het
voortgezet onderwijs worden aangevraagd. De rondleiding
in het kamp sluit aan op de voorbereiding die in de klas is
uitgevoerd.

Na een bezoek aan Kamp Amersfoort

En wat doe je als je een bezoek hebt gebracht aan het
kamp? Waar wil je met elkaar over door praten of denken?
Hoe zorg je dat datgene wat de leerlingen hebben
gehoord en gezien een plek en wie weet een vervolg
krijgt? Op de site van het kamp bieden we hiervoor diverse
mogelijkheden. Een gesprek of een creatieve uitwerking.
Zodat je samen daadwerkelijk een stap kunt zetten in
keuzes waar jij voor staat.

Plekken met een verhaal
Het aantal bezoekers van de musea en herinneringscentra neemt toe. Niet alleen
van het basis- en het voortgezet onderwijs, maar ook vanuit het mbo komt er
steeds meer vraag naar rondleidingen.

Het project is gekoppeld aan het vak burgerschap. Voor
het vak burgerschap wordt niet alleen verwacht dat de
leerlingen bepaalde kennis opdoen, maar ook dat ze
bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Leerlingen wordt
geleerd om kritisch na te denken en met behulp van
argumenten hun mening te vormen, onderscheid leren
maken tussen feit en mening, respect te hebben voor
andere meningen, leren wat de waarden en normen zijn
van een democratische samenleving en inlevingsvermogen
ontwikkelen.
Rondom 10 december, de dag van de mensenrechten,
bezochten honderden studenten van mbo Amersfoort
het kamp in het kader van dit project. Voordat de
studenten naar Kamp Amersfoort kwamen, volgden zij een
voorbereidende digitale les op school. Daarin kwam basale
kennis over de Tweede Wereldoorlog aan de orde en
bekeken ze filmfragmenten waarin oud-gevangenen (of hun
nabestaanden) in gesprek zijn met jongeren van het mbo.

Rondleiding op maat

In Kamp Amersfoort kregen de studenten een rondleiding
die helemaal op hen was afgestemd. Dat betekende dat
de gidsen vooral in gesprek gingen met de studenten over
wat er indertijd in het kamp is gebeurd en wat dat kan
betekenen voor keuzes waar studenten vandaag de dag
mee te maken hebben.
Dat de studenten onder de indruk waren van het bezoek
was duidelijk. Klas HSA-MO4-2D17 (Hotelschool) maakte na
afloop foto’s van plekken die indruk op hen hadden.
Victor Petit, Pepijn en Thomas Lagerwey en Tim Veldman
kozen de bunkercellen. Tim: “Als je in kamp Amersfoort zat
was je opgesloten tussen grote hekken en werd je constant
in de gaten gehouden door bewakers. Je dacht dat het niet
erger kon maar dat kon het wel. Als je werd opgesloten in de
isoleercel. Toen ik daar stond was het koud maar ik kon om me
heen kijken. Moet je na gaan als de isoleercel dicht was.
Het was er koud, donker en je had niemand. Je was alleen”.
Thomas: “ Het gevoel dat iemand alleen in die cel heeft gezeten
en niet wist wanneer die eruit kwam of die ooit nog terugkeerde
[ …]. Dat de helft van de cel er nog staat is een mooi stuk
geschiedenis, ook voor de nabestaanden.”
Het project wordt gesubsidieerd door het
vfonds.

EDUCATIE

Aangezien de herinneringscentra het belangrijk vinden dat
deze studenten een passend aanbod krijgen, heeft Kamp
Amersfoort in samenwerking met collega-organisaties
(Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal
Monument Kamp Vught, Joods Cultureel Kwartier en het
Indisch Herinneringscentrum) een project opgezet voor
mbo-leerlingen onder de titel: Plekken met een verhaal.
Er is ook een aparte website bij gemaakt:
www.plekkenmeteenverhaal.nl.
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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 een mail naar
carla@kampamersfoort.nl. Zij neemt vervolgens contact met je op.

Anneke Bruijn
Ik ben Anneke Bruijn, geboren in mei 1940 in
Zwartsluis, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht.
In Ermelo heb ik de opleiding voor verpleegkundige
gedaan. Daar heb ik ook mijn echtgenoot leren
kennen. Mijn schoonfamilie heeft in de oorlog veel
gedaan om Joden een schuilplaats te verlenen. Ze
waren gewone mensen die te maken kregen met
vervolging van Joodse mensen. Ze stonden voor
de keuze: veilig de ogen sluiten voor dit onrecht of met gevaar voor eigen leven te
helpen. Ze kozen voor het laatste. Ik vind het belangrijk dat we herinneren wat er
gebeurd is en dat we ervan leren. Wat zouden wij doen als we voor zulke moeilijke
keuzes komen te staan?

Marianne Kostervan Diest
Mijn naam is Marianne Koster-van Diest. Ik ben geboren in 1946 te Bussum.
In 1968 ben ik getrouwd en na zes jaar in Leusden-Zuid gewoond te hebben,
ben ik naar Amersfoort gekomen, waar ik nu al 46 jaar woon. Ik heb 21 jaar als
boekhoudster bij twee advocatenkantoren gewerkt. Mijn leven zit daarnaast vol
met vrijwilligerswerk. Jaren heb ik als vrijwilliger op de scholen van mijn dochter
en als penningmeester van diverse koren gewerkt. Na mijn pensioen wilde ik
graag bezig blijven, dus heb ik me aangemeld bij Remco Reiding van de Stichting
Russisch Ereveld. Door Remco ben ik in contact gekomen met Kamp Amersfoort.
Ik heb altijd wel geweten dat Kamp Amersfoort bestond, maar me er nooit in
verdiept. Ik heb me als gastvrouw opgegeven, maar voorlopig zit ik bij de kassa en
ondertussen kom ik steeds meer te weten.

VRIJWILLIGERS

Jokelien Salomons
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Ik ben Jokelien Salomons. Mijn geboorteplaats is Bergentheim, een dorp dicht bij de Duitse grens. Ik
ben moeder van een dochter en een zoon. Vanaf 2010 woon ik met mijn partner in Amersfoort. Tot
augustus 2017 was ik locatiemanager in de kinderopvang. In de ruim zeven jaar dat ik nu in Amersfoort
woon, heb ik al heel wat wandelingen gemaakt over het voormalige kampterrein. Iedere keer ben ik
weer onder de indruk. Door de verhalen van mijn familie en alle verhalen die ik heb gelezen over Kamp
Amersfoort weet ik wat voor impact een oorlog kan hebben op een generatie en de generaties daarna.
Ik ben bijzonder gemotiveerd om bezoekers hiermee kennis te laten maken. Zodat het nooit wordt
vergeten. En dat ook de komende generatie zich in zal zetten dat zoiets nooit meer gebeurt.

Ireen Ragetli-Bode
Mijn naam is Ireen Ragetli-Bode en ik ben kort na de bevrijding geboren. Vandaar de naam
Irene, hetgeen vrede betekent. Ik ben al enige tijd de vrouw van vrijwilliger Nico Ragetli en we
hebben samen vijf kinderen grootgebracht. Al heel jong las ik over de dingen die gebeurd zijn
in de concentratiekampen. Dat kwam ook, omdat een oom van mij tewerkgesteld was aan de
Birmaspoorweg en dit niet overleefd heeft. Vrouw en kinderen zaten in een Jappenkamp. Jaren
geleden liepen we met een rondleiding mee op het Kamp en ik vond het heel bijzonder dat er van dit
stukje geschiedenis zo weinig bekend was. Mijn interesse was gewekt. Ik voel me bevoorrecht dat ik
mijn steentje bij mag dragen aan zo'n bevlogen team, als gastvrouw en kassamedewerker, en eraan bij
te dragen het heden en verleden te verbinden door de geschiedenis van het Kamp te vertellen.

Belevenissen van een gastheer
Ruud Slabbertje

“Mijn opa heeft hier gezeten”, vertelt de vrouw en ze
haalt uit haar tas wat fotokopieën van een geboorteakte.
Ik ben in verwarring gebracht. Als een Duitse bezoeker
binnenkomt en liever in het Engels een gesprek voert, stel
je je als gastheer in op een gevoelig gesprek. “Maar toen die
mevrouw zei dat haar opa hier heeft gezeten, speelden er
direct allerlei vragen door mijn hoofd. Een Duitser? Tijdens
de oorlog? Dan was het misschien een bewaker? Maar
familieleden van bewakers komen meestal niet zomaar
binnenstappen, zeker niet met papieren in hun tas.”
“Waarom zat uw opa hier?” vraag ik daarom voorzichtig.
“Hij is geboren in Purmerend en getrouwd met een Duitse
vrouw. Hij werd opgepakt omdat hij in het verzet zat”,
vertelt ze.
Meneer Engeln wordt opgepakt op 28 november 1941
in Maastricht en naar Kamp Amersfoort gebracht. In de
database van Kamp Buchenwald vinden we zijn kampkaart,
waarop staat dat hij daar op 30 november 1942 aankomt
vanuit Kamp Amersfoort. Vanuit Buchenwald wordt hij
naar Dachau gebracht en komt via Natzweiler tenslotte in
Mauthausen terecht, waar hij op 14 september 1944 sterft
in een van de buitenkampen.
Mevrouw heeft haar grootvader nooit gekend en ze
praten met elkaar over de lange en zware weg die hij heeft

afgelegd. En dan vertelt ze opeens dat zij en haar man
net terug zijn van een reis naar Israël. “Wij willen schuld
bekennen”, zegt ze. “Wat bedoelt u?” vraag ik.
“Mijn vader was een volwassen man in de oorlog en heeft
gekozen voor de andere kant, hij was een nazi. We zijn altijd
in Duitsland blijven wonen, maar nu is het tijd voor ons
om schuld te bekennen. Voor wat Duitsland in de oorlog
heeft gedaan.” Ze kijkt naar haar dochter. “Ik wil niet dat de
generatie van onze dochter dit moet oplossen. Wij moeten
dit doen, ónze generatie, daarom waren we in Israël en
daarom zijn we ook hier.”
Ruud Slabbertje is gastheer en gids bij Kamp Amersfoort.

VRIJWILLIGERS

Het is een rustige dinsdagmiddag in mei, als er een jong
gezin het bezoekerscentrum binnenstapt; vader, moeder
en een dochter van een jaar of vijftien, zestien. Ik ben deze
middag gastheer en loop op ze af. Ze spreken Duits, maar
ze geven de voorkeur aan een gesprek in het Engels.
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Belevenissen van een gids
Door: Jan van Haeften

Van de vele persoonlijke contacten gedurende mijn tijd als vrijwilliger van Kamp
Amersfoort zijn er enkele die veel indruk hebben gemaakt en die ik niet snel zal vergeten.
Een daarvan is een bijzondere ontmoeting met de heer Henk van Dee in Leiden.
Jan van Haeften

Als de deur opengaat, staat er een verzwakte man voor
mij, maar met een vriendelijke en nog levendige oogopslag.
Zijn energie is beperkt en het spreken kost hem zichtbaar
veel inspanning. Ik besluit het bezoek kort te houden en
vooral te luisteren. Want Henk van Dee heeft duidelijk wat
te vertellen.

maar de vijand bracht me z’n hel
en speelde fel geconcentreerd het
kat en muizen spel.
’k heb later gelukkig willen zijn,
bij kaarsen, kaas en bekers wijn
bleef ik aldoor, doorwoeld van pijn
voelen niet meer onbekommerd te zijn.
Fragment uit Voor de gelukkigen, 25 jaar later

VRIJWILLIGERS

Met moeite begeeft hij zich naar de kast aan de
andere zijde van de woonkamer. In zijn hand een
boodschappentas met daarin een zuurstoffles, uit bittere
noodzaak. Hij vertrouwt mij toe dat hij terminaal is en al
veertien dagen niet meer heeft gegeten. Uit de kast pakt
hij enkele kunstwerken van zijn vader, waarvan ik - nadat ik
een gedicht heb gelezen - direct begrijp dat die heel serieus
moeten worden genomen.

eens had ik gelukkig kunnen zijn
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Aanleiding voor het bezoek is een mail van dochter Violet
van Dee. Zij schrijft mij dat haar grootvader Hendrik van
Dee tijdens de oorlog enige tijd gevangen heeft gezeten in
Kamp Amersfoort. Een ervaring waarmee hij de rest van
zijn leven heeft geworsteld en die ook van grote invloed is
geweest op zijn gezin. Dichten, schilderen en kunst lijken
hem te hebben geholpen dit trauma naar de achtergrond
te werken. Maar in enkele van zijn tekeningen en gedichten
spelen het kamp en de herinneringen daaraan een
belangrijke rol.
Grootvader Van Dee is overleden in 1995 en het grootste
deel van zijn kunstwerken is in bezit gekomen van de
vader van Violet. Henk voelt al sinds de opening van het
Nationaal Monument Kamp Amersfoort de noodzaak of de
wens een bezoek te brengen. Maar de ‘open zenuw’ die het
kamp ook voor hem nog altijd is, heeft hem hiervan steeds
weerhouden. Nu is hij echter ernstig ziek en waarschijnlijk
te verzwakt om de reis naar Amersfoort nog te maken.
Van Dee wil van mij weten of hij met NMKA afspraken kan
maken over de overdracht van de kunstwerken van zijn
vader. Ik stel hem voor om dat zelf te doen bij een bezoek
aan Kamp Amersfoort. Ik had namelijk een mogelijkheid
gevonden om dat per ambulance te organiseren. Het idee
spreekt Van Dee zichtbaar aan; hij belooft met zijn dochter
Violet – beiden arts – te overleggen en mij daarover per
mail te berichten.

Stil

Twee maanden blijft het stil. Dan komt er een bericht
dat mijn angstige vermoeden bevestigt. Violet mailt mij
eind februari dat vader kort na mijn bezoek is overleden.
Hij heeft mijn aanwezigheid en inspanningen zeer
gewaardeerd. En hij was vast van plan om mij te mailen,
maar zijn gezondheid ging opeens heel snel achteruit. Op
29 januari 2018 is Henk van Dee gestorven.
Verdriet en verplichtingen maakten het niet mogelijk
eerder te mailen, schrijft Violet, maar binnen de familie
heeft zij geïnventariseerd wat te doen met de kunstwerken
van (groot)vader. Iedereen is het erover eens dat deze
herinneringen aan WOII aan NMKA moeten worden
overgedragen omdat het de meest geëigende locatie is
voor deze werken.

Bezoek

Op 19 mei 2018 is het zover. Violet en haar zuster met
enkele andere familieleden, waaronder andere kinderen
van oud-gevangene Hendrik van Dee komen naar het
kamp. Een ontmoeting die beide partijen veel voldoening
geeft. De familie realiseert zich op de locatie te zijn waar
(groot)vader gedurende de oorlog enige tijd gevangen
had gezeten. Wij als medewerkers van NMKA vinden het
een eer enkele aansprekende kunstwerken in ontvangst
te mogen nemen van een oud-gevangene. Kunstwerken,
voortkomend uit ervaringen van gevangenschap in het
PDA. Met onze toezegging uiteraard dat deze kunstwerken
zorgvuldig en consciëntieus worden bekeken en
opgeslagen.

Naschrift

Uit de archieven van NMKA hebben we kunnen
vaststellen dat oud-gevangene Hendrik van Dee,
geboren op 12 september 1919, in het PDA verbleef
in de zomer van 1944 onder kampnummer 2107.
Van Dee zou volgens een transportlijst op 22 juni
1944 op transport gesteld zijn naar Duitsland,
maar uit andere documenten bleek hij nog in
PDA aanwezig op 17 juli van dat jaar. Informatie
betreffende Van Dee van na die datum ontbreekt.
Vaststaat dat hij na de oorlog weer is thuis gekomen.
M.m.v. Arend Slotboom en Eddy van der Pluijm
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AGENDA

Agenda
Dinsdag 9 april
06.30 - 08.00 uur

Herdenking executie 77 Sovjetsoldaten
Monument Koedriest, Loes van Overeemlaan, Leusden
Parkeren bij de golfbaan. Verzamelen vanaf 06.15 uur. Na afloop zijn er koffie/thee
en broodjes bij Kamp Amersfoort. Daarna kunt u deelnemen aan een rondleiding.

Vrijdag 19 april
13.30 - 15.00 uur

Herdenking Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Tijdens de herdenking spreken Alexander Rinnooy Kan en nabestaanden van
gevangenen (zie elders in dit magazine). Parkeren alleen met parkeerkaart; aan te
vragen via info@kampamersfoort.nl

Zaterdag 4 mei
11.00 - 15.30 uur

Rondleidingen
Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Elk halfuur start een rondleiding, de eerste om 11.00 uur, de laatste om 15.30 uur.
De rondleidingen zijn gratis. U dient wel entree te betalen (volwassenen: € 5,-;
jongeren van 8 tot 18 jaar € 2,50; oud-gevangenen, veteranen, beschermers en
kinderen tot 8 jaar gratis). Aanmelden vooraf is niet nodig.

Zaterdag 4 mei
13.00 - 15.00 uur

Herdenking executies
Jannetjesdal, Kolonel van Royenweg, Leusden
Het militair oefenterrein is doorgaans gesloten voor publiek, maar deze middag
kunt u de executieplekken bezoeken en de herdenkingsplechtigheid bijwonen.
De herdenking begint om 14.00 uur. Deelnemers dienen om 13.30 uur aanwezig te
zijn op het verzamelpunt aan de Kolonel van Royenweg in Leusden. Komende vanaf
de Doornseweg volgt u de aanwijzingen op de bordjes.

Zaterdag 4 mei
18.45 - 20.15 uur

Stille Tocht en Dodenherdenking
Loes van Overeemlaan 19 / Dodeweg 31, Leusden
Opstellen vanaf 18.00 uur bij Kamp Amersfoort. De tocht leidt naar het monument
‘Gevangene voor het vuurpeloton’ en vervolgens via de Loes van Overeemlaan, Laan
1914 en de Dodeweg naar het Sovjet Ereveld en de oorlogsgraven op begraafplaats
Rusthof. De bezoekersruimte van Kamp Amersfoort is deze dag tot 20.00 uur
geopend.

Zondag 5 mei
11.00 - 15.30 uur

Rondleidingen
Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Elk halfuur start een rondleiding, de eerste om 11.00 uur, de laatste om 15.30 uur.
De rondleidingen zijn gratis. U dient wel entree te betalen (volwassenen: € 5,-;
jongeren van 8 tot 18 jaar € 2,50; oud-gevangenen, veteranen, beschermers en
kinderen tot 8 jaar gratis). Aanmelden vooraf is niet nodig.

Donderdag 9 mei
11.00 - 12.00 uur

Herdenking Sovjet Ereveld
Dodeweg 31, Leusden

Zondag 7 juli
10.30 - 12.00 uur

Loes van Overeem Lezing over Anna Rijper-Ros
Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Sjouke Rijper (in het dagelijks leven eindredacteur van Omroep Max) portretteert
zijn grootmoeder Anna Rijper-Ros (1886-1980). Dit jaar is het 75 jaar geleden
dat Anna gevangen werd gezet in Kamp Amersfoort. Haar man (de Amersfoortse
predikant Sjouke Rijper), twee zoons en een jonge onderduiker werden door
kampbeul Joseph Kotälla gefusilleerd. Entree: € 5.

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

Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:

