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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)
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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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De nieuwbouw Kamp Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorwoord

Willemien Meershoek
Directeur Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

Geachte lezers van InBeeld,
het zijn onzekere tijden waarin getracht wordt het coronavirus te bestrijden. We hopen dat u allen hier gezond
doorheen komt.

Het zal u niet ontgaan zijn: recent onderzoek door
medewerkers en vrijwilligers van Kamp Amersfoort
heeft uitgewezen dat er geen 35.000 gevangenen zijn
geweest, maar tenminste 45.000. Ondanks dat de
gevangenenadministratie waarschijnlijk in april 1945 is
vernietigd zijn van 31.000 personen de identiteitsgegevens
inmiddels achterhaald, van 7.000 nog niet en nog eens
7.000 werden indertijd als collectief ingeschreven, dus
na een razzia als groep zonder individuele gegevens. Het
blijft kortom een voortdurend, complex onderzoek dat de
reikwijdte van dit verschrikkelijke kamp aantoont.
Het ondergrondse museum van 1100 m2 nadert zijn
voltooiing. Ik zie uit naar de officiële opening in het
najaar, om u de verhaallijnen, de museale invulling en de
faciliteiten zoals een virtual reality voor groepsreflectie te
kunnen tonen. Heeft u wellicht nog documenten, foto’s of

Foto: Marco Peters

objecten die verband houden met Kamp Amersfoort, dan
horen wij dat graag. Mocht u financieel willen bijdragen aan
dit schitterende museum als toonaangevend onderdeel
van het gehele complex; ook heel graag. We hebben nog
middelen nodig om ook de afwerking op een kwalitatief
hoog niveau te kunnen voltooien.
Wij hopen spoedig onze bezoekersruimte weer te kunnen
openen en zien u dan graag weer terug.
U kunt per bankoverschrijving een bedrag doneren op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928
t.n.v. Kring van Beschermers. Vermeld daarbij:
‘Nieuwbouw Kamp Amersfoort.’
Het kan ook online: Ga dan naar
www.kampamersfoort.nl/doneren/
Elk bedrag is welkom!
Willemien Meershoek

VOORWOORD

U zult begrijpen dat de herdenking van 19 april niet door
kan gaan in de traditionele vorm. Wij hebben gekozen
voor een andere, virtuele invulling. Op 19 april kunt u via
social media en de website van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort (www.kampamersfoort.nl) de video bekijken
die we die dag online zetten. Zodat we op die bewuste
zondag allen vanuit onze huiskamers stil kunnen staan
bij het einde van de terreur in het kamp. Op die die dag
is het exact 75 jaar geleden dat de leiding over Kamp
Amersfoort overgedragen werd aan Loes van Overeem, die
het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigde. Daarna
zou het nog tot 7 mei 1945 duren totdat twee Canadese
voertuigen door de poort van het kamp reden.
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Fotoproject
Het fotoproject is nu ongeveer een jaar bezig.
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in ruim 3300 foto’s van gevangenen van het Kamp Amersfoort.
Deze zijn, op een klein aantal na, gepubliceerd op de website www.geefgevangeneneengezicht.nl.

We gaan gewoon door met het project.
U kunt uw foto uploaden via bovenvermelde site of als dat
niet lukt kunt U de foto met gegevens van de ex-gevangene
toesturen naar foto@kampamersfoort.nl

Foto niet zichtbaar, wat nu

Het komt soms voor dat u wel een naam ziet maar geen
foto. Dit komt omdat de foto’s automatisch op de website
worden geplaatst. Als het format van de foto niet goed is
kan het programma deze niet plaatsen. Wij kunnen dat niet
zien en het programma geeft hiervan geen melding.
In dat geval kunt u een mail sturen naar
foto@kampamersfoort.nl en wij passen dan het format aan,
zodat de foto wel zichtbaar wordt.
Is zowel de naam als de foto niet zichtbaar dan is de foto
niet geplaatst omdat degene, die U als gevangene heeft
opgegeven, niet in ons systeem te vinden. Het foto-team
heeft dan geprobeerd u te contacten wat niet zal zijn gelukt
of er zijn nog steeds onvoldoende gegevens om dat alsnog
te doen.
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De procedure

Als u een foto inbrengt kijkt het foto-team na of degene
die u aanmeldt bij ons staat geregistreerd als gevangene
van Kamp Amersfoort. Daarna kijkt een fotograaf het
format na en past dat indien nodig aan. De foto wordt dan
gepubliceerd op de website.
Is degene die wordt aangebracht geen gevangene, volgens
de ons beschikbare gegevens, dan wordt de foto niet
geplaatst. Het foto-team neemt dan contact op met de
inbrenger voor aanvullende informatie.

De fotomuur

Als de nieuwbouw van ons centrum gereed is, zullen de
foto’s vertoond worden via een ‘fotomuur’.
De verwachting is dat de opening rond najaar 2020 zal zijn.
Ook daarom kunnen foto's nog steeds worden toegevoegd.
Er zitten namelijk 10 schermen tussen de foto's op de
muur waar foto's voortdurend op wisselen.
Namens het foto-team
Pierre den Os

   



Mocht u inmiddels meer informatie hebben dan kunt u dit
toesturen via de mail naar foto@kampamersfoort.nl zodat
wij een nieuwe beoordeling kunnen maken.


 




Herdenking 19 april virtueel
Een traditionele herdenking met duizenden aanwezigen kan vanwege het coronavirus vanzelfsprekend niet
doorgaan.
Nationaal Monument Kamp Amersfoort biedt op 19 april om 13.30 uur via de website
www.kampamersfoort.nl, social media en omroepen een primeur waardoor iedereen toch de herdenking kan
bijwonen. U ziet hoe de vlag wordt gehesen, de kampklok wordt geluid, oud-gevangene de heer Snaas tot ons
spreekt en staatssecretaris Paul Blokhuis zich tot ons richt in het kader van 75 jaar vrijheid.
Zelfs het koor treedt ‘live’ op zonder dat zij daarvoor bijeen zijn.
Het is een wereldprimeur dat een herdenking doorgang vindt zonder fysieke samenkomst.

Het programma van 19 april vanaf 13.30 uur wordt
uitgevoerd met bijdragen van:
De heer Snaas, oud-gevangene
Frans en Willemijn Rijper, nabestaanden
Nicoline Snaas, dochter oud-gevangene en dirigente van
het Familiekoor
Het Kamp Amersfoort Familiekoor

Rolf Buijs, dirigent Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO),
bestaande uit 75 jonge musici tussen de 14 en 24 jaar
Charivari Trio
Paul Blokhuis, staatssecretaris ministerie van VWS
Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort
Zanger Sjors van der Panne
Rowan van den Berg, nabestaande
Tamara Tromp, winnaar gedichtenwedstrijd 4 mei
Dennis Brussaard, regisseur
Op 19 april aanstaande is het exact 75 jaar geleden dat
Kamp Amersfoort werd overgedragen aan het Rode Kruis.
Het einde van het eerste grote en langst operationele
concentratiekamp van Nederland was daarmee een feit.

HERDENKINGEN

Uniek is het koor van familie / nabestaanden van oudgevangenen. een initiatief van Miedine Inaas, zelf dochter
van een oud-gevangene. Kamp Amersfoort werkte hier
graag aan mee. Andere Tijden maakte hier op 25 maart een
uitzending van.
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Staatssecretaris Paul Blokhuis:
“Met elkaar de belangrijke opdracht
dit nooit meer te laten gebeuren”
Door: Jeroen Hendriks

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) spreekt op 19 april tijdens de 75e herdenking van de overdracht
in 1945 van Kamp Amersfoort door de Duitse autoriteiten aan het Nederlandse Rode Kruis.
“Kamp Amersfoort is een belangrijke herinneringsplaats, een 'Lieu de mémoire'.”

INTERVIEW

Biografie Paul Blokhuis
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Paul Blokhuis (1963) is politicus van de ChristenUnie en sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij o.a. Statenlid in de
provincie Gelderland en wethouder in Apeldoorn. Blokhuis studeerde geschiedenis in Leiden en ging
in 1990 werken voor de Tweede Kamerfractie van de RPF en later de CU. Ook was hij voorzitter van
de RPF-jongerenorganisatie.

“Mijn ouders hebben de oorlog vrij bewust meegemaakt.
Het gezin van opa en oma Blokhuis heeft twee Joodse
onderduikkinderen opgevangen. Een jongetje, Max, was tot
na de oorlog deel van dit gezin. Zijn ouders zijn vermoord
en een oom kwam hem in 1946 ophalen. Mijn vader
woonde met zijn ouders en broers en zus in Oosterbeek en
maakte daar de Slag om Arnhem mee.”

Persoonlijke betrokkenheid dus?

“We hebben veel verhalen uit eerste hand gehoord. Ik heb
het altijd onvoorstelbaar gevonden dat zoveel mensen
zich lieten meeslepen door de duivelse ideeën van Hitler.
Mijn ouders leven helaas niet meer. Er vallen steeds meer
getuigen weg. Ik ben heel gemotiveerd om het verhaal
zo goed mogelijk te blijven doorvertellen aan de nieuwe
generaties.”

Hoe ziet u Kamp Amersfoort?

“Voor mij is Kamp Amersfoort een heel confronterende
plek omdat je er in directe verbinding staat met de
verschikkingen uit de Tweede Wereldoorlog. De
fusilladeplaats, die voor de toenmalige kampgevangenen
te zien was, maakt diepe indruk. Evenals de muur van
cortenstaal. Niet te bevatten dat hier 45.000 mensen zijn
gevangengezet en gemarteld. Vaak alleen om hun politieke
overtuigingen.”

Dat raakt u?

“Zeker. Tegelijk maakt het me ook strijdbaar. We moeten
er met z’n allen alles aan te doen om te voorkomen dat
de geschiedenis zich herhaalt. Dat begint bij herinneren
wat er is gebeurd en die geschiedenis doorgeven aan
volgende generaties. Zodat ook zij weten dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is. Dat we het moeten beschermen
en koesteren. Kamp Amersfoort is een belangrijke
herinneringsplaats, een 'Lieu de mémoire'. De ellende vond
daadwerkelijk op deze locatie plaats.”

Er komt een nieuw museum met veel ruimte
voor bezinning. Dat zal u aanspreken?

“Dat spreekt mij zeker aan. Ik vind het heel goed dat Kamp
Amersfoort nieuwe vormen blijft bedenken om het verhaal
van de Tweede Wereldoorlog op een aansprekende
manier te vertellen. Nu de laatste mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt ons ontvallen, zijn deze
fysieke plaatsen samen met de verhalen van ooggetuigen
essentieel om het verhaal levend te houden. Ook jongeren,
voor wie de oorlog heel lang geleden lijkt, kunnen in Kamp
Amersfoort beseffen dat wat er vroeger is gebeurd nooit
meer mag voorkomen.”

Wat vindt u van de moderne opzet?

“Nieuwe generaties vragen ook om nieuwe manieren
waarop het verhaal van de Tweede Wereldoorlog
verteld kan worden. Jongeren maar ook ouderen in de
samenleving vragen om het herdenken meer persoonlijk
en interactief te maken. Jongeren plaatsen foto’s en hun
ervaringen van een bezoek aan een kamp op social media
en hiermee bereiken ze leeftijdsgenoten. Deze persoonlijke
boodschap heeft impact en is een goede aanvulling van
het geschiedenisboek op school. Kennisoverdracht en
interactie zijn van groot belang, maar zeker ook bezinning:
rustig denken over de vraag hoe deze bizarre episode
heeft kunnen ontstaan en hoe we deze ellende kunnen
voorkomen.”

Het ministerie subsidieert o.a. de verbouwing
van het kamp, kunt u daar wat over vertellen?

“Ik wil bijdragen aan het zo toegankelijk mogelijk maken van
historische plaatsen. Authentieke plekken, waar het verhaal
aangeraakt en gevoeld kan worden zijn van groot belang.
Vooral voor jongeren. Zij kunnen zo deze verhalen horen
en begrijpen wat er is gebeurd. Daarom zijn plaatsen als
Kamp Amersfoort belangrijk.”

U ziet dat de oorlog weer 'leeft' in ons land?

“De bezoekersaantallen van de herinneringscentra zijn de
laatste jaren flink toegenomen. Dat laat zien dat er ook
echt de behoefte is in de samenleving om de verbinding
op te zoeken met dit verleden. Dit moet in de toekomst
ook mogelijk blijven. Het is in 2020 75 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog eindigde. Het jaar waarin we al 75
jaar in vrijheid mogen leven. Dit jubileumjaar gebruiken
we ook om te onderstrepen hoe belangrijk het is om niet
te vergeten wat er is gebeurd, ook al is het steeds langer
geleden. Daarom heb ik besloten om de uitbreiding van
Kamp Amersfoort dit jaar te ondersteunen.”

Wat is uw drijfveer om bij de herdenking te
spreken?

“Voor mij is de Tweede Wereldoorlog een moreel ijkpunt
in onze samenleving. De enorme inbreuk op onze
fundamentele vrijheden heeft een groot stempel gedrukt
op de geschiedenis en op de levens van honderden
miljoenen mensen. Met elkaar hebben we in deze
samenleving de belangrijke opdracht om dit nooit meer te
laten gebeuren.”

INTERVIEW

Wat betekent de herinnering aan de oorlog
voor u?
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Terugblik herdenkingen
8 maart 2020

Op zondagmorgen 8 maart 2020 werd in het Nationaal
Monument Kamp Amersfoort de executie van 49 mannen
herdacht, 75 jaar geleden.
Indertijd was de geplande roof van een vrachtwagen
mislukt omdat de verzetsleden ’s nachts per abuis
een naderende auto aanhielden bij de Woeste Hoeve
(Beekbergen).
Na het vuurgevecht bleef één van de drie inzittenden, de
hoogste politiechef van Nederland, SS-generaal Hans Albin
Rauter, zwaargewond achter.

HERDENKINGEN

De bezetter reageerde als represaille met de terechtstelling
van 263 personen op diverse plaatsen, zoals 117 bij de
Woeste Hoeve en 49 in Kamp Amersfoort. De 49 mannen
hadden bijna allemaal eerder in het Oranjehotel in
Scheveningen gevangen gezeten.
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Ruim 300 nabestaanden van de slachtoffers, waaronder
ook familieleden uit Engeland, Israël en Duitsland, woonden
de herdenking bij.
Bij de plechtigheid hield de loco-burgemeester van
Den Haag, mw. Bruines, een toespraak en waren de
loco-burgemeesters van Amersfoort en Leusden aanwezig
om bloemen te leggen.

9 april 2020

Op 9 april werden de Sovjet-soldaten bij koedriest
herdacht. Deze soldaten zaten gevangen in Kamp
Amersfoort. 24 van hen overleden door honger en
mishandeling. De overige 77 werden op 9 april 1942 vroeg
in de ochten geëxecuteerd. de herdenking vond plaats in
gesloten kring. Het Sovjet Ereveld heeft er een video van
gemaakt die via Facebook terug is te zien.

Alle grafstenen op het
Sovjet Ereveld worden vervangen
Op de nieuwe grafstenen worden zo veel als mogelijk de juiste en volledige namen, geboortedata en data van
overlijden vermeld.

De Russische regering heeft 300.000 euro beschikbaar
gesteld voor de renovatie van het Sovjet Ereveld. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nederlandse
Oorlogsgravenstichting, de beheerder van het Ereveld, dat
zich nabij Kamp Amersfoort bevindt.
“We zijn blij met de betrokkenheid, de medewerking en de
flexibiliteit van de Oorlogsgravenstichting en de Russische
ambassade’’, aldus Reiding, directeur van de Stichting
Sovjet Ereveld. “We hebben er alle vertrouwen in dat we
deze klus gezamenlijk gaan klaren.”
De eerste drie rijen grafstenen zijn eind 2019 al vervangen.
De andere zes rijen volgen dit jaar en volgend jaar.

Op het Ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de SovjetUnie begraven, onder wie 101 jongemannen die in en nabij
Kamp Amersfoort om het leven werden gebracht. Die 101
liggen er als onbekenden begraven, maar Reiding heeft
onlangs in Oezbekistan een spoor ontdekt dat mogelijk
leidt tot de identificatie van één van deze mannen.
In Tasjkent is toenemende aandacht voor het verhaal
van deze 101 mannen, die vermoedelijk uit Oezbekistan
afkomstig zijn. Zo maakt het ministerie van film in
samenwerking met de Stichting Sovjet Ereveld een
documentaire. Daarnaast zijn er concrete plannen voor een
speelfilm, waarbij Kamp Amersfoort in Tasjkent nagebouwd
zou moeten worden.
Ook krijgt het verhaal van de 101 een plek in het nieuwe
overwinningspark, dat in de Oezbeekse hoofdstad wordt
gebouwd. In de stad Samarkand, waar een deel van de 101
gevangenen mogelijk vandaan komt, zijn concrete plannen
voor de oprichting van een monument voor deze groep.

HERINNERING

De verbeteringen zijn het gevolg van meer dan twintig jaar
speurwerk door de Amersfoortse onderzoeker Remco
Reiding. Zijn onderzoek heeft geleid tot een stortvloed
aan nieuwe, eerder onbekende gegevens. Zo is van bijna
300 soldaten de identiteit vastgesteld, is van honderden
soldaten de volledige naam achterhaald en zijn duizenden
geboortedata en data van overlijden bekend geworden.
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Het nieuwe museum
Door: Willemien Meershoek

Het gebouw van 70 meter lang en 13 meter breed zit in de grond.
De muurschilderingen die bijna een jaar in het bezoekerscentrum hebben gestaan, zijn
inmiddels weer terug op hun originele plek. Het gaat nu hard met de verbouwing.

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

Ook de tentoonstelling is steeds verder in ontwikkeling:

10

Je ziet hier bijvoorbeeld één van de voormalige gevangenen en bewakers die wordt uitgelicht
(ook letterlijk). Er zit een lade onder de foto die je open kunt trekken. De verlichting achter de
foto krijgt dan een warmere kleur en in de lade bevinden zich één of meer voorwerpen die
samenhangen met de betreffende persoon. Via een audiokastje kun je het verhaal over deze
persoon beluisteren. Zo zullen tien personen worden uitgelicht, zowel voormalig gevangenen als
voormalig kampbewakers.
Uiteraard bevat de tentoonstelling nog een flink aantal andere onderdelen, maar die laten we
graag zien wanneer het museum gereed is. In het museum komt ook een groepsruimte waar
een educatief programma voor wordt ontwikkeld.

Met virtual reality worden keuzes voorgelegd waarbij de groepsleden zich gaan realiseren dat
niet alles zwart of wit is en dat je keuzes kunt maken in je eigen gedrag, met name van belang in
het kader van vooroordelen en verdraagzaamheid.
Met een groep van maximaal 16 personen kan het programma worden gevolgd.

De bouw gaat op dit moment nog door, maar dat kan nog anders worden door de coronacrisis.
We zien u dan allemaal graag terug in ons nieuwe museum!

EXPOSITIES EN PRESENTATIES

De laatste ruimte wordt bezinningsruimte. Een ruimte om even stil te kunnen staan
bij wat je allemaal gezien en gehoord hebt. Op de muur kan geschreven worden.
We hopen van harte dit najaar de opening te kunnen realiseren.
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Kamp Amersfoort voller
dan gedacht
Geen 35.000 maar zeker
45.000 gevangenen
Door: Chris Ververs, copyright De Telegraaf

AMERSFOORT · Er zaten fors meer mensen gevangen in Kamp Amersfoort dan tot nu toe werd aangenomen.
Onderzoekers van het huidige Nationaal Monument Kamp Amersfoort hebben het aantal moeten bijstellen van
circa 35.000 naar zeker 45.000.

ONDERZOEK

Kamp Amersfoort was in
de Tweede Wereldoorlog
het eerste, grote en
langst operationele
concentratiekamp
in Nederland en werd
gebruikt als verzamel-,
doorvoer- en strafkamp. De
gevangenenpopulatie liep
uiteen van verzetsstrijders,
ontduikers van de
Arbeitseinsatz, Joden,
Jehovah’s Getuigen,
gijzelaars, criminelen (zoals
zwarthandelaren), Sovjetkrijgsgevangenen tot aan
Amerikaanse staatsburgers.
Het kampregime werd
gekenmerkt door
zware arbeid, weinig
eten, ernstige fysieke
mishandeling en urenlang
op appèl staan.
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Onderzoekers van het
kamp zijn de afgelopen
jaren bezig geweest met
het identificeren van alle personen die er ooit hebben
vastgezeten. Dat speurwerk is niet zonder resultaat
gebleven. “Het zijn er niet 35.000 geweest, zoals we altijd
aannamen”, vertelt Floris
van Dijk van het Nationaal
Monument Kamp Amersfoort.
“Van 38.000 geregistreerde
gevangenen kennen we nu de
identiteit van 31.000 personen.
Indien zij werden doorgestuurd naar een kamp in Duitsland
weten wij van verreweg de meeste ook naar welk kamp;
velen van hen keerden niet terug. Van nog eens 7000
gevangenen werd de identiteit niet vastgelegd maar die
werden als groep ingeschreven. Dat zijn onder anderen de

slachtoffers van de razzia’s in oktober en november 1944
uit Hilversum, Bussum, Baarn en een deel uit Rotterdam.”
Hoewel de kampadministratie vrijwel zeker is vernietigd
door de nazi-kampleiding
aan het einde van de oorlog,
hebben de onderzoekers toch
veel gevangenen in beeld
weten te krijgen.

‘Het was soms een
moeizame zoektocht’

“Het vaststellen van de identiteit van een gevangene was
soms een moeizame zoektocht langs archieven, bestanden
en specifieke documenten uit heel Europa”, aldus Van
Dijk. “Het is echt een geweldige prestatie van het hele
onderzoeksteam.”

Postzegel
75 jaar bevrijding!
Elke 5 jaar laat Kamp Amersfoort een postzegel drukken waarvan de eerste dan op
19 april uitgereikt wordt. Dat is dit jaar lastig, maar we doen het toch! Niet fysiek,
maar per post. Met een brief erbij.
Dit jaar gaat het eerste velletje naar Jan de Vaal, door
iedereen Skippy genoemd. Skippy heeft in Amersfoort,
Vught, Natzweiler, Cochem, Erzingen, Allach en Dachau
gevangen gezeten. Skippy is 97 jaar en vraagt elke keer
wanneer hij bij een herdenking is of we nog postzegels
hebben. En die hebben we weer!

De postzegels kosten 16 euro per velletje van 10 stuks
(dat is inclusief verzendkosten).
De opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw.
Bestellen kan via info@kampamersfoort.nl.
Graag naam en adres vermelden.

Duurzame overeenkomst
met MBO Amersfoort
Het afgelopen jaar hebben ongeveer 1.000 MBO studenten in het kader van het vak burgerschap, een
programma gevolgd bij Kamp Amersfoort.

POSTZEGEL

Vanaf komend najaar heeft Kamp Amersfoort een
programma waarbij groepsleden verdergaand reflecteren
op eigen gedrag. Dat gebeurt met behulp van virtual reality.
MBO Amersfoort heeft daar een voorschot op genomen.
Op 12 maart hebben het college van bestuur van MBO
Amersfoort en de directie van Kamp Amersfoort hiertoe
een overeenkomst getekend. Gedurende 5 jaar gaan
10.000 studenten Kamp Amersfoort bezoeken en dit
programma volgen. Wanneer de scholen na de Corona
crisis weer gestart zijn, gaan we hier meer aandacht aan
besteden met interviews van studenten en gidsen.

/ SAMENWERKING

Dat programma was zeer succesvol. Speciaal hiervoor
getrainde gidsen van Kamp Amersfoort zijn steeds het
gesprek met de groepen aangegaan. Er was veel ruimte
voor inbreng van de studenten zelf en er werden steeds
relaties gelegd met gebeurtenissen in deze tijd; de
belevingswerelden van de studenten.
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Laatste aanwinsten
Bewijsmateriaal uit rechtszaak van
dwangarbeiders tegen IG Farben
Door: Jeroen Hendriks

Uit de nalatenschap van voormalig gevangene C.W. (Christiaan) Welgemoed (11-2-1916 te Abcoude), kregen
wij onlangs een grote stapel documenten die gebruikt zijn als bewijsmateriaal in het proces dat een groep
ex-dwangarbeiders heeft gevoerd tegen chemieconcern IG Farben.
Het gaat om onder meer stervensoorkonden,
persoonsbewijzen en transportlijsten. Voormalige
dwangarbeiders of hun nabestaanden hebben die
documenten opgestuurd naar het comité 'Appel
E-Compagnie Zöschen', onder voorzitterschap van
Welgemoed, in een poging een schadevergoeding te
krijgen.
Uit een bericht in De Tijd van 8 maart 1957 blijkt dat er
1127 Nederlanders vanuit Kamp Amersfoort tewerkgesteld
zijn bij de Buna-fabrieken in Schopau en de Leuna-Werke in
Leunadorf. Hooguit 200 van hen zijn levend teruggekeerd,
aldus de krant.
Dochter Diana Welgemoed, die de documentatie aan
Kamp Amersfoort heeft geschonken, vertelt. “Mijn vader
is in juli 1944 opgepakt en als ‘politiek gevangene’ vanuit
Amsterdam naar Kamp Amersfoort gebracht. Na een paar
weken is hij met veel anderen op transport gezet naar Halle
in de buurt van Leipzig, waar zij moesten werken als slaven
van IG Farben.

TEWERKSTELLING

Met een man of 50 hebben zij straf- en werkkamp Zöschen,
een nevenkamp van Buchenwald, zelf moeten opbouwen
voordat zij er gevangen werden gezet. Behalve in de
fabrieken van IG Farben werken, heeft hij ook lijken en
blindgangers moeten ruimen na het bombardement op
Dresden. Hij is uiteindelijk meer dood dan levend bevrijd in
de Buna-fabriek iets verderop.
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Hij stond al als gestorven geregistreerd, maar met hulp van
een Duitse arts is hij toch in leven gebleven. Meteen na de
bevrijding is hij lopend en liftend in drie weken tijd naar
huis gereisd. In 1956 is hij teruggekeerd naar het kamp in
Zöschen dat toen in de DDR lag. Hij had geen papieren of
niks, maar hij was de eerste gevangene die terugkeerde. De
autoriteiten hebben hem een paar dagen laten rondkijken.”
In 1957 werd bekend dat IG Farben schadeloosstellingen
zou gaan betalen aan Joodse slachtoffers en nabestaanden.
“Mijn vader dacht toen: wij waren ook slaven van IG
Farben. Met anderen hebben zij toen het Zöschen-comité
opgericht. Steeds meer slachtoffers en nabestaanden
meldden zich aan en die mensen stuurden documenten
op om te bewijzen dat zij ook recht hadden op een

vergoeding. Het proces is gevoerd in Frankfurt a.d. Main.
En uiteindelijk heeft IG Farben ook de dwangarbeiders
schadeloosgesteld”, vertelt Diana.

“Ik wist dat de doos bij mij op zolder stond, maar het is
nogal ‘zware materie’. Het oorlogsverleden van mijn vader
heeft mijn hele leven gekleurd. Toen ik eindelijk zover
was heb ik alles uitgezocht. Spullen van mijn vader heb ik
bewaard. De rest heb ik aan Kamp Amersfoort geschonken,
want het gaat over het leed van heel veel mensen.”
Onderzoeker Eddy van der Pluijm van Kamp Amersfoort
is zeer content met de documenten. “Dit is een van de
interessantste schenkingen van de laatste tijd, zeker ook
omdat het over zoveel voormalige gevangenen gaat.
We zijn druk bezig alle documenten in te scannen en de
informatie toe te voegen aan de individuele dossiers van de
mensen die hier gevangen hebben gezeten.”
Tuinarchitect Welgemoed is in april 2015 op 99-jarige
leeftijd overleden.

TEWERKSTELLING

Heeft u nog iets liggen thuis dat interessant kan zijn voor
Kamp Amersfoort? Wij horen het graag.
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De biografie van een beul
Het schriftje en het inschrijvingsboek
Door: Richard Hoving

Afgelopen najaar verscheen de biografie van Josef Kotalla, de beruchtste
bewaker van Kamp Amersfoort. Het is voor het eerst dat Kotalla’s leven uitvoerig
is beschreven. Richard Hoving verhaalde de afgelopen jaren in ons magazine
over het verloop van zijn onderzoek. In het laatste deel: De afronding van een
onderzoek en het begin van een nieuw project.

Na ruim zes jaar onderzoek heb ik mijn biografie van
Josef Kotalla afgerond. De ontbrekende umlaut in zijn
achternaam is geen schrijffout, zoals een kennis die ik
uitnodigde voor de boekpresentatie zich geschrokken
afvroeg. Om onduidelijke reden werd de naam van de beul
van Amersfoort na de oorlog als Kotälla geschreven. Ik ben
ervan overtuigd dat het Kotalla moet zijn. In mijn boek leg ik
uit waarom

ONDERZOEK

De kleine SS’er Josef Kotalla was een oorlogsmisdadiger,
daar laat ik in zijn biografie geen misverstand over bestaan.
Ik heb geen begrip voor zijn daden, maar probeer in mijn
boek te verklaren hoe hij kon uitgroeien tot de beul van
Amersfoort en waarom hij ruim dertig jaar na de oorlog
gedoemd was in gevangenschap te sterven.
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Het werk zit erop. Het is
tijd om mijn studeerzolder
‘te ontdoen’ van de beul
van Amersfoort. De
boeken en aantekeningen
van mijn archiefbezoeken in binnen- en buitenland gaan
in dozen en naar de opslag. Twee bijzondere stukken die
ik tijdens mijn onderzoek heb verworven, schenk ik aan
archieven. Zodoende kunnen andere onderzoekers er
kennis van nemen.

Verzamelaar

Elke biograaf droomt ervan uniek materiaal te vinden dat
nieuw of ander licht werpt op zijn hoofdpersoon. Mijn
biografendroom leek al vroeg in mijn onderzoek uit te
komen toen een vrijwilliger van de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort mij tipte dat op verkoopsite
Marktplaats.nl ‘persoonlijke papieren’ van Kotalla te koop
werden aangeboden. Een afspraak was gauw gemaakt.
De aanbieder bleek een Nieuwegeinse oorlogsverzamelaar
te zijn, die de stukken op een veiling had gekocht. Voor
ongeveer 100 euro wisselden de papieren van eigenaar.
De aanbieding op Marktplaats was geen omvangrijke
archiefschat, maar bevatte wel uniek persoonlijk
materiaal. Tussen de stukken zat een schoolschriftje met
aantekeningen van SS Anwärter Josef Kotalla over de
wapens en munitie waarmee hij als aankomend SS’er was
uitgerust. Hij trad eind 1939 als kandidaat-lid toe tot de
SS. Naast ideologische scholing kreeg hij wapenonderricht.
Kotalla leek een ijverige leerling.
In het ruitjesschrift noteerde hij in een net handschrift
nauwgezet de kenmerken van de wapens. Het eerste dat
hij beschreef, was ‘das Gewehr 98’, het standaardwapen
voor Duitse militaire eenheden. Na het verdedigingswapen
volgen beschrijvingen van een pistool, handgranaat en
machinegeweer. De aantekeningen sluiten af met de
verschillende soorten patronen die voor de wapens
werden gebruikt. Kotalla was gehecht aan het schriftje.
Hij bewaarde het zorgvuldig tijdens de oorlog.
Dit onderstreepte het belang dat hij aan zijn opleiding als
SS’er hechtte. Het schriftje van Kotalla schenk ik binnenkort
aan de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Een tweede bijzonder archiefstuk dateert van na de
oorlog. Het is het boek waarin de Duitse en Nederlandse
oorlogsmisdadigers die in de Koepelgevangenis in
Breda werden opgesloten, staan ingeschreven. Het
inschrijvingsboek telt honderden bekende en minder
bekende namen. Kotalla, die op 7 november 1952 van het
Drentse Norgerhaven naar Breda werd overgebracht, staat
als nummer 562 ingeschreven tussen Karl Hofmann en
Ferdinand Frankenstein. Zijn landgenoten Franz Fischer en
Ferdinand aus der Fünten waarmee hij tot aan zijn dood in

Breda zat, staan elders in het boek.
Het grote inschrijvingsregister, dat ook uiterlijke
kenmerken van de gevangenen vermeldt, werd in 2000
door gevangenismedewerker Ton Mink gered uit een
ondergelopen kelder van de Koepelgevangenis. Mink had
als bewaarder gewerkt met de laatste oorlogsmisdadigers
in Nederlandse gevangenschap (De drie van Breda). Hij
besloot het inschrijvingsboek mee naar huis te nemen. De
rest van het gehavende Koepelarchief laadde Mink met een
collega in een busje van Justitie en werd elders in het land
opgeslagen. Toen ik de voormalige gevangenbewaarder
voor mijn boek over Kotalla opzocht, gaf hij mij het
inschrijvingsboek mee. Het grote boek, dat niet in al te
goede staat is, gaat naar het Brabants Historisch Informatie
Centrum in Den Bosch.
De boekenkast op mijn studeerzolder biedt een lege
aanblik. Maar niet voor lang. De vrijgekomen planken zijn
voor een nieuw project, de geschiedenis van Amersfoort
in de Tweede Wereldoorlog. Een uitdaging die ik samen
met journalist en biograaf Wichard Maassen aanga.
In ons onderzoek ligt de nadruk op het leven en de
gebeurtenissen in de stad tussen 1940 en 1945, maar ook
Kamp Amersfoort komt aan bod. Wat was de relatie tussen
de stad en het kamp? Wie waren de Amersfoorters die in
het kamp werkten? Welke bedrijven verdienden aan de
aanwezigheid van de Duitsers?
En hoe wisten Amersfoorters
met alle risico’s van dien het
leed van de gevangenen te
verzachten?

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

Ondergelopen kelder
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Onderzoek naar graven
van slachtoffers
‘Beter inzicht in werkwijze
van Duitse kampleiding’
Door: Jeroen Hendriks

De onderzoekers van Kamp Amersfoort vinden 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds
informatie. De meeste nieuwe gegevens en inzichten komen voort uit eindeloos spitten in archieven en dossiers.
“Eigenlijk ongelovelijk saai werk”, lacht onderzoeker René Veldhuizen. Maar als er daardoor nog een overledene
in een veldgraf wordt gevonden, voelt dat als een ‘beloning’ voor het monnikenwerk.

Het Nabestaandenkoor staat op zaterdagochtend
geconcentreerd te oefenen bij de Gedenksteen aan het
begin van de schietbaan voor de herdenking op 19 april.
De klanken waaien uit over het terrein. Over de plekken
in het bos waar oorlogsslachtoffers begraven lagen en
mogelijk nog liggen.

ONDERZOEK

We lopen naar een bossage links van de schietbaan.
“Deze grove dennen stonden er in de oorlog al, ik hoop dat
ze behouden blijven.” René kent het terrein op zijn duimpje.
Samen met collega-onderzoekers Johan de Kruijff en Inno
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Rutting neemt hij het veldwerk van de onderzoeksgroep
voor rekening, waarbij zijn focus ligt op de overledenen in
en rond het kamp.
“We hebben aan de hand van oude documenten
en militaire luchtfoto's als eerste de graven van
geexecuteerden op de Leusderhei in kaart gebracht en
vervolgens die op het voormalige kampterrein. Zodat we
weten wie, waar ligt begraven en hoe hij is omgebracht.
Alles vastgelegd in een persoonlijk dossier”, vertelt de
voormalige luchtmachtvlieger.

Wat nu rest zijn de moeilijkste gevallen. Mensen die,
zo weten we uit documenten, in en rond het kamp zijn
overleden, maar waarvan niet vaststaat waar de stoffelijke
resten zijn. En die zaken gaan we een voor een aanpakken”,
klinkt het vastberaden.
René is een zoon van Johannes Veldhuizen, die samen
met de bekende ontnapte gevangene Gerrit Kleinveld, na
de oorlog als lid van de Politieke Opsporingsdienst (POD)
kampcommandant Berg ontvoerde uit de gevangenis in
Rotterdam. Op die manier konden zij hem ondervragen
in Kamp Amersfoort en hem onder meer graven van
geexecuteerden laten aanwijzen. “Dat is mijn drijfveer,” zegt
René. “Ik wil het werk van mijn vader voortzetten.”
Al lopend en vertellend, wijst de onderzoeker plekken aan
waar stoffelijke resten zijn gevonden of vermoedelijk nog
liggen. De vraag rijst waarom die graven 75 jaar na de
oorlog nog niet geruimd zijn.
Het door de onderzoekers zelf graven naar overledenen
is echter wettelijk verboden. Alleen de Bergings- en
identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) mag dat.
“Daar hebben we een hechte en goede samenwerking mee,
maar ze hebben het erg druk”, aldus Veldhuizen.

Daarom doen de onderzoekers van Kamp Amersfoort
zoveel mogelijk voorwerk, zodat de ‘Gravendienst’ zo
gericht mogelijk kan zoeken.
Binnenkort staat er weer een operatie op de planning.
Het gaat om een verzetsstrijder die door de Duitsers
op heterdaad werd betrapt bij het saboteren van
verbindingskabels en in opdracht van de Sicherheitsdienst
(SD) in Zeist naar Kamp Amersfoort is gebracht. De
executie is onder leiding van kampbeul Kotalla uitgevoerd.
Uit privacy-overwegingen vertelt René alleen de
hoofdlijnen. “Maar we weten uit oude verhoorverslagen
precies hoe het is verlopen. Als we het slachtoffer vinden,
ben ik daar een jaar mee bezig geweest. We hebben ook
DNA van een familielid, dus hopelijk kunnen we de zaak
afronden zodat de man waardig herbegraven kan worden.”
Het vastleggen van zoveel mogelijk informatie over de
executies en slachtoffers is ook na 75 jaar belangrijk
voor de geschiedschrijving rond Kamp Amersfoort. Alle
gevonden graven zijn vanaf de bevrijding genummerd.
Graf 1 ligt bij De Stenen Man, waar 49 mensen zijn
geexecuteerd op 8 maart 1945 als represaille voor de
onbedoelde overval van verzetsstrijders op SS-generaal
Rauter bij de Woeste Hoeve. “We hebben een reconstructie
kunnen maken van de gebeurtenissen bij hun executie.
Heel luguber. Maar we krijgen steeds beter inzicht in de
manier waarop de Duitse kampleiding opereerde. Het
totaalplaatje wordt helderder”, aldus René Veldhuizen.

ONDERZOEK

“Bij de zoektocht stuitten we al snel op tenminste 42
sterfgevallen met 'een open einde'. Mensen waarvan we
niet wisten waar ze zijn begraven, maar ook doden waarvan
de indentiteit niet vaststond. Daarvan zijn nu 23 dossiers
compleet en van onze cold case-lijst gehaald.
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Word beschermer
van Kamp Amersfoort
De kring van beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
maakt extra projecten mogelijk met uw bijdrage.
U bent al lid vanaf € 45,- per jaar.
U kunt per bankoverschrijving een bedrag doneren op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928
t.n.v. Kring van Beschermers.
Vermeld daarbij: ‘beschermer Kamp Amersfoort.’
Het kan ook online: Ga dan naar
www.kampamersfoort.nl/doneren/

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

Foppe Dupon

geboren op 17 februari 1923 te Burgum
overleden op 7 juli 2019 te Garyp

Cornelis Johannes Jansen van Galen

geboren op 31 mei 1924 te Amsterdam
overleden op 7 februari 2019 te Harderwijk

Jan Venhuizen
Gerrit Pit
Wim de Ridder

geboren op 21 augustus 1925 te Winsum
overleden op 28 februari 2019 te Winsum
geboren op 23 december 1921 te Enschede
overleden op 27 september 2019 te Deventer
geboren op 10 januari 1927 te Hoogland
overleden op 17 maart 2020 te Amersfoort

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:

