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Toespraak van Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort 

 

 

Dames en heren, 

 

Van harte welkom op deze bijzondere plek op de Leusderheide! We bevinden 

ons op een voormalige schietbaan van het Nederlandse leger welke in de 

oorlog door de Duitsers werd gebruikt, en waar 32 verzetsmannen zijn 

geëxecuteerd. 

Een groep vrijwilligers van Kamp Amersfoort heeft de executieplekken hier op 

de Leusderheide nauwgezet in kaart gebracht. Inmiddels hebben hier in het 

gebied verschillende herdenkingen plaatsgevonden, allen 75 jaar na het tijdstip 

van executie, allen mannen uit het verzet. We zijn nu bij de laatste groep 

moedige mannen. Bijzonder dat u hier in grote getale bent gekomen. U bent 

bijna allen nabestaande van de hier gefusilleerde mannen. Kinderen, een broer, 

kleinkinderen, neven, nichten en andere aanverwanten. U komt overal 

vandaan. And a special welcome to the relatives from Sydney and New York. 

Wij vinden het een eer dat, naast de burgemeesters van Leusden en 

Amersfoort, ook de burgemeesters van Nijmegen en de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug, alsmede wethouders van Amsterdam en Rotterdam hierbij 

aanwezig zijn. U begrijpt dat de mannen die we hier herdenken voornamelijk 

uit die gemeenten kwamen. 

 

Van de 354 mensen die in de oorlog rond Kamp Amersfoort zijn geëxecuteerd, 

verloren 32 hun leven tegen deze kogelvanger. Zonder enige vorm van proces. 

Hier zagen zij allen in de zomer van 1944 voor het laatst de zon, de wolken, de 

bomen. Hier hoorden zij voor het laatst de vogels. Hier hadden zij hun laatste 

gedachten en gevoelens. En u als nabestaande ziet voor het eerst de plek waar 

dit heeft plaatsgevonden. 

 

De jongste was 20 jaar, de oudste 67. Het merendeel van de 32 mannen was 

twintiger of dertiger. De meesten gehuwd, vader; soms sinds kort of aanstaand. 

Ze waren werkzaam op kantoor, in de bouw of in de middenstand, waren 

uiteenlopend in levensovertuiging en één in hun missie: Nederland vrij! 

  



In mei 1945 waren de families veelal nog in ongewisse afwachting van het lot 

van hun geliefden. Tot maanden na de bevrijding, daar boven, zeven 

massagraven werden gevonden. De hoop op een spoedig levensteken moest 

plaats maken voor duidelijkheid, verdriet en veel vragen. Het verlies heeft 

ongetwijfeld ingrijpend doorgewerkt op het verdere leven van echtgenotes, 

ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen; úw levens. 

 

De 32 mannen zijn omgebracht omdat ze verzetsdaden hebben gepleegd of 

weigerden voor de Duitsers te werken. Moedige mannen aan wie wij ook nu 

een voorbeeld kunnen nemen. Zij stonden op tegen onrecht en wisten dat ze 

daarmee een zeker risico liepen. Wij herdenken deze mannen omdat dit 

belangrijk is in de verwerking van veel verdriet, ook al heeft dit 75 jaar geleden 

plaatsgevonden. We herdenken ook om stil te staan bij moedig gedrag van 

vandaag. Bijvoorbeeld door tegen vooroordelen in te gaan, niet mee te lachen 

bij discriminerende grappen, daar zelfs iets over zeggen, anderen, bijvoorbeeld 

vluchtelingen, een helpende hand toe te steken, ook al voelt dat 

ongemakkelijk. Opstaan tegen onrechtvaardigheid levert vandaag ook risico’s 

op. Risico’s op hoon, buitensluiting, een pak slaag of erger. Kortom, er is nog 

steeds moed voor nodig om verzet te plegen tegen onrechtvaardigheid. Ik wens 

ons allen daarom veel moed waarmee we onze vrijheid en die van de mensen 

om ons heen blijven bevechten. Opdat deze 32 mannen niet voor niets dit 

grote offer hebben gebracht. 

 

Ik geef nu het woord aan Edie Brouwer die ons meer vertelt over de mannen 

die we hier herdenken. 

 



Toespraak van Edie Brouwer, organisator/onderzoeker Kamp Amersfoort 

 

32 mannen verloren hun leven voor deze kogelvanger en werden vervolgens 

boven achter het talud begraven. De eerste werd hier vermoord op maandag 

12 juni 1944. De reden van zijn executie is onbekend. Het enige wat we weten 

is zijn naam en leeftijd en dat zijn graf lag tamelijk buiten het gebruikelijke 

gebied hierachter en dat het daarom ook pas als laatste werd getraceerd.  
 

Vijf Rotterdamse gemeenteambtenaren zijn verontwaardigd over de 

Jodenvervolging. In die ongekende uitsluiting van mensen, louter op grond van 

hun Joodse ras, berusten zij niet. Zij vervalsen persoonsbewijzen voor hen en 

verstrekken onbevoegd distributiebonnen. Op 5 juli 1944 worden zij 

gearresteerd en kort erna geïnterneerd in Kamp Amersfoort. Anderhalve week 

na hun arrestatie wordt het hoofd van de Rotterdamse burgerlijke stand door 

verzetsstrijders geliquideerd. Hij collaboreerde met de bezetter. Als represaille 

worden twee dagen later, op maandag 17 juli 1944, om 16.00 uur, zes 

Rotterdammers hier meedogenloos vermoord. De vijf ambtenaren evenals de 

vader van één van hen die ook in het Kamp gevangen zat. 
 

Ongetwijfeld zijn zij juist vol hoop geweest, omdat de voorgaande maand - op 6 

juni 1944 - de geallieerde invasiemacht op de stranden in Normandië is geland 

en oprukte vanuit het zuiden. Doch de oorlog hier wordt nog grimmiger. Na de 

mislukte aanslag op Hitler op 20 juli 1944 bepaalt de bezetter dat 

verzetsmensen zonder rechtsgang ter plekke kunnen worden gefusilleerd. 

Gratieverzoeken, bij uitzondering toegewezen, behoren tot het verleden. Tijd 

wordt niet langer gegund om afscheidsbrieven te schrijven. Pastorale 

begeleiding wordt afgeschaft.  
 

In Kamp Amersfoort worden de nummers opgeroepen van acht Nijmegenaren. 

Ze hebben illegale bladen, met name De Waarheid en Vrij Nederland, verspreid 

en distributiebescheiden verstrekt aan onderduikers. Eind juni 1944 waren zij 

opgepakt, vastgezet in Arnhem en korte tijd later naar Amersfoort gebracht.  

Omdat het verzet begin juli 1944 in korte tijd een informant liquideerde en 

twee nazi-militairen, worden de acht Nijmegenaren als wraak hier vermoord op 

vrijdagavond 21 juli 1944. Drie andere Nijmeegse gevangenen worden in Kamp 



Vught omgebracht. Zij allen vielen met de vrijheid in zicht, want een kleine 

twee maanden na hun dood wordt Nijmegen door de geallieerden bevrijd. 

Maandagavond 4 september is op Radio Oranje te horen dat geallieerde legers 

de Nederlandse grens overschreden hebben en dat het uur van de bevrijding 

heeft geslagen. Massahysterie ontstaat onder de bevolking. Met name NSB-ers 

vluchten panisch richting Duitsland de volgende dag; Dolle Dinsdag. Doch ons 

land heeft voorbarig gejuicht; de oorlog is nog niet voorbij. 
 

Drie dagen later, op 8 september, wordt vanuit de Utrechtse gevangenis een 

groep van 89 mannen naar Kamp Amersfoort gebracht. Spoedig gevolgd door 

de opdracht om drie van hen om te brengen wegens verboden wapenbezit en 

het verbergen van deserteurs. Tegen de avond zijn zij hier gefusilleerd. Eén van 

hen was ondergedoken geweest bij zijn ouders en verraden door zijn broer. 
 

Nog geen etmaal later, op zaterdag 9 september, vielen hier vier jongemannen 

uit Driebergen. Zij hebben op Dolle Dinsdag een NSB’er enigszins afgestraft. 

Doch ons land had toen voorbarig de vlag uitgehangen. De jongemannen 

werden opgepakt en hier nietsontziend vermoord. Kort er na vernamen de 

families het gruwelijke bericht via een publieke bekendmaking op plakkaten. 
 

Dwangarbeid moest de nazi-oorlogsindustrie zo lang mogelijk draaiend 

houden.  Negen mannen uit Noord-Holland, met name Amsterdam, en uit 

Limburg leggen meermaals die oproep naast zich neer. Ze willen bij hun gezin 

blijven en dat onderhouden. Tot ze worden opgepakt en geïnterneerd in het 

Kamp. Op 24 september 1944 wordt een telegram van de SS-chef in Zwolle met 

hun namen bezorgd bij de leiding van Kamp Amersfoort. De negen vernemen 

dat zij vrij worden gelaten! Amper zijn zij buiten de poort of ze merken de 

verraderlijke misleiding: ze worden overvallen, de gekregen ontslagbewijzen 

worden ingenomen en ze moeten in gereed staande wagens stappen. In de 

namiddag vallen zij op deze plek; vandaag 75 jaar geleden. De negen zijn 

geëxecuteerd vanwege verzetsacties in Zwolle. Ze werden eerst misleid door de 

kampleiding om onrust bij andere gevangenen te voorkomen. 

 

Een echte vergissing lijkt dat kort na de executies wordt vastgesteld dat van 

twee gevangenen met dezelfde achternaam, hetzelfde geboortejaar en 

dezelfde geboortestreek -doch geen nabije familie- de ‘verkeerde’ is vermoord. 



Daarop wordt ’s avonds alsnog hier ook de ‘bedoelde’ gevangene omgebracht. 

Vandaag herdenken wij deze tien slachtoffers tegelijk met de hiervoor 

genoemde 22 andere slachtoffers. Zij zijn gevallen in een ongelijke strijd. 



Toespraak van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen 
 

Dames en heren, 

Dank voor de gelegenheid om hier, mede namens de gemeentebesturen van 

Amsterdam, Rotterdam en Utrechtse Heuvelrug, enkele woorden tot u te 

mogen richten. 

Dit jaar en volgend jaar staan in het teken van 75 jaar vrijheid. Het zuidelijk deel 

van Nederland, ook  daar waar ik burgemeester ben, werd al in september 

1944 bevrijd na Operatie Market Garden; de rest van Nederland ging een barre 

en lange hongerwinter tegemoet, waarna zoals bekend de bevrijding volgde in 

mei 1945. 

Tijdens de herdenkingen van operatie Market Garden die de afgelopen dagen 

op tal van plaatsen in Zuid- en Oost-Nederland zijn gehouden, zijn vele 

woorden gesproken. Woorden van dankbaarheid, woorden over  heldendaden, 

over verdriet, over hoop en vrees. De belangstelling bij deze herdenkingen lijkt 

elk jaar groter te worden. Een goede zaak.  

Al bij de viering van 50 jaar bevrijding werd de vraag opgeworpen of we 

moeten blijven herdenken en blijven herinneren aan de oorlog. En sindsdien 

wordt deze vraag met enige regelmaat gesteld. Het antwoord daarop is wat mij 

betreft een ondubbelzinnig JA.  Nu de laatste oorlogscrisis op onze eigen 

bodem steeds verder achter ons ligt, nu de generatie die bewuste 

herinneringen aan die tijd heeft, langzaam opgevolgd wordt door een nieuwe 

generatie, gaan wij van herinnering naar geschiedenis. Van memory to history 

zoals dat zo mooi gezegd wordt.  Dat houdt voor ons als nieuwe generatie in 

dat we de inspanningen om die tijd niet te vergeten, eerder moeten vergroten 

dan verkleinen. We zullen nog meer  woorden moeten spreken om dit voor 

elkaar te krijgen, we zullen nog meer moeten laten blijken dat we deze 

woorden ook oprecht menen. Herdenken mag nooit een achteloze gewoonte 

worden, maar moet ons blijvend laten voelen dat vrede en vrijheid verdiend 

moeten worden.   

 Onze vrijheid is immers geen vanzelfsprekend recht, geen alledaags luxeartikel, 

geen gegeven dat er altijd is geweest en dat  er altijd zal blijven. Voor onze 



vrijheid is gestreden, zwaar geleden en hebben velen grote offers gebracht. De 

32 mensen die wij hier vandaag herdenken, beseften dat het verkrijgen en 

behouden van vrijheid inspanningen vereist. Zij hebben zich verzet tegen een 

tirannieke overheerser, wetende dat dit grote risico’s met zich meebrengt. Zij 

kwamen uit Amsterdam, Rotterdam, het gebied dat nu Utrechtse Heuvelrug 

heet en uit Nijmegen, maar zij kwamen ook van elders. Verzet vond, al dan niet 

op grote schaal, immers in ons hele land plaats. Doordat gewone mensen niet 

aan de zijlijn bleven staan, konden anderen in veiligheid komen, werd de 

bezetter gedwarsboomd en zijn levens gespaard. Hoeveel precies, dat weten 

we misschien niet, maar er zijn talloze verhalen van grote en kleine 

verzetsdaden. Verhalen van verzet in woorden, op schrift, in gewapende acties, 

in geruisloos tegenwerken van de bezetter.  De woorden van de heer Brouwer 

zojuist over de 32 gefusilleerden waren hier een goed voorbeeld van. Daaruit 

bleek ook weer zonneklaar dat er niets romantisch was aan dit verzet. Het was 

zoveel meer dan een serie avonturen, of spannende acties. Het was bittere 

ernst, het was gevaarlijk, het was een tijd van armoe, van gebrek, van 

wantrouwen en verraad. En velen hebben het meedoen aan het verzet met 

hun leven moeten bekopen. De 32 mensen die wij hier vandaag herdenken 

staan mede symbool voor dit verzet.  Wij zijn het aan hen en het offer dat zij 

gebracht hebben verplicht te blijven strijden voor vrede en vrijheid, voor recht 

en democratie. 

Dames en heren, 

Ik zei het zojuist al, vele woorden zijn in de achter ons liggende herdenkingen al 

gezegd. En vele woorden zullen in de aanloop naar 75 jaar bevrijding nog 

gesproken gaan worden. Woorden van gelijke strekking, van dankbaarheid en 

met als rode draad: dit nooit weer. Het is niet altijd eenvoudig bij herdenkingen 

de juiste woorden te vinden. En van de andere kant zijn woorden alleen niet 

genoeg; ook in onze daden zullen wij moeten laten zien dat wij de vrijheid 

koesteren die wij nu al zo lang hebben. Niet alleen hier op deze plek en 

vandaag tijdens deze herdenking. maar juist in ons alledaagse leven, moeten 

wij uitstralen in woord en daad dat wij van de vrijheid houden, voor onszelf, 

maar zeker ook voor een ander. Wij moeten hiervoor vechten en nooit 

klakkeloos gaan aannemen dat deze vrijheid er blijvend zal zijn. Ik wil om dit te 



illustreren afsluiten met een gedicht van de Duitse verzetsstrijder dominee 

Martin Niemöller. 

Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen communist. 
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen sociaaldemocraat. 
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen heb ik gezwegen 
     ik was immer geen vakbondslid 
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen Jood. 
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen katholiek. 
Toen ze mij kwamen halen 
     ...was er niemand meer die nog kon protesteren. 

 

Dank u wel. 

 

 


