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Openingstijden Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort
Dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur 
Het museum is gesloten op
Maandagen, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 
Eerste en Tweede Kerstdag.

Bij bijzondere gelegenheden kan het museum 
en het herinneringscentrum 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

Micha Bruinvels

Directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Foto: Roger CremersDames en heren,

Herdenkingen werden net als andere publieke activiteiten 
de afgelopen twee jaar geraakt door het coronavirus. 
Bij het voorbereiden van het programma voor 19 april, 
waarmee de overdracht wordt herdacht van Kamp 
Amersfoort aan het Rode Kruis, was nog lang niet duidelijk 
wat de status van coronabeperkende maatregelen zou 
zijn. Dit jaar vindt derhalve, net als in 2020 en 2021, een 
speciaal virtueel programma plaats. Het biedt iedereen en 
over de hele wereld de mogelijkheid om het programma 
te volgen achter een laptop, ipad of mobiele telefoon.
Laten wij hopen dat volgend jaar een klassieke, 
gezamenlijke herdenking weer mogelijk is. Dus wellicht 
ten overvloede: op 19 april is er geen publieke activiteit bij 
Kamp Amersfoort.  
 
Het programma zal in het teken staan van transport. 
Ruim de helft van de 47.000 gevangen is door de nazi’s 
vanuit Kamp Amersfoort op transport gezet naar kampen 
elders in Europa. Velen daarvan keerden niet terug. Enkele 
nabestaanden hebben de reis die hun voorouder heeft 
gemaakt opnieuw beleefd, om zo in eigen woorden te 
kunnen vertellen hoe zij de reis van Kamp Amersfoort naar 
het kamp van bestemming hebben ervaren.
 

Wel hoop ik u te kunnen begroeten op 4 mei. 
De herdenking op de Leusderheide bij Jannetjesdal, in de 
middag, zal namelijk wel openbaar kunnen zijn. 
Evenals de dodenherdenking en de voettocht van Kamp 
Amersfoort naar begraafplaats Rusthof in de avond. 
Of, verder vooruitkijkend, tijdens de ‘Tocht van Vrees en 
Hoop’ op 11 oktober.
 
In deze InBeeld treft u verschillende artikelen. 
Naast onderwerpen gekoppeld aan de actualiteit, word 
ik als nieuwe directeur van Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort in staat gesteld mijzelf aan u voor te stellen. 
Ik hoop u, nu de coronamaatregelen dat toestaan, op 4 mei 
of in ons prachtige museum met het buitenterrein met zijn 
monumenten en grondsporen mij persoonlijk aan u voor te 
stellen!

Micha Bruinvels
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Nieuwe directeur stelt zich voor:
Micha Bruinvels

Wie ben jij, hoe ziet jouw arbeidsverleden er uit? 
Hoewel opgeleid tot bedrijfseconoom zie ik mezelf vooral 
als een generalist. Mijn professionele draai vond ik pas 
nadat ik vanuit de commercie overstapte naar de non-
profit sector, door te gaan werken voor een organisatie met 
een maatschappelijk belang. 
Ik heb 18,5 jaar voor World Press Photo gewerkt, begonnen 
als projectmanager en uiteindelijk geëindigd als directeur 
wedstrijden. Mijn vorige droombaan! Verantwoordelijk zijn 
voor de belangrijkste prijs in het leven van personen die je 
bewondert: visueel journalisten. Naast bewondering voor 
hun oog, juist ook voor de moed en toewijding om verhalen 
te vertellen die van belang waren, zijn en blijven. 
Daarnaast heb ik al die jaren mij wereldwijd mogen 
inzetten voor vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting 
en het vrije verkeer van informatie in landen waar dit 
geen vanzelfsprekendheid is. De laatste jaren ben ik als 
freelancer betrokken geweest bij het Amsterdams 4 & 
5 mei comité, Canon, Pride Photo en directeur a.i. van 
Stichting de Zilveren Camera.
Als geboren Amersfoorter (1971) ben ik vereerd om hier te 
mogen werken. Privé ben ik samenwonend met Jennie, zijn 
wij ouders van de driejarige Moos, ben ik passief en actief 
fan van wielrennen en ben recent zaalvoetbalkampioen 
geworden (voor het eerst in 33 jaar).
 
Hoe zie jij jezelf als professional? 
Ik ben gedreven, loyaal en oplossingsgericht, en streef 
integriteit en transparantie na. Daarnaast ben ik gericht 
op ontwikkeling van de organisatie, met een scherp oog 
voor de cultuur en waarden. Het liefste werk ik bij kleine, 
informele organisaties. En ik ben geen passant!

Wat is jouw link met de Tweede Wereldoorlog? 
Als zoon van een oorlogwees speelde de oorlog een 
uitgesproken, maar ook juist onuitgesproken, rol in mijn 
opvoeding. Mijn vader heeft als enige van het gezin de 
oorlog overleefd, na te zijn achtergelaten toen zijn moeder 
en broer werden afgevoerd. Hij is door het verzet van 
Amsterdam naar Arnhem gebracht, en heeft daar de rest 
van de oorlog doorgebracht bij mijn grote heldin ‘Tante 
Dinie’ en haar dochter. 

Wat is jouw motivatie om het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog te delen?
Ik ben zeer gedreven om over de gevolgen van de 
verschrikkingen van de oorlog te vertellen. Niet alleen om 
te herinneren wat onder andere mijn familie is overkomen, 
maar ook over de impact die het heeft gehad op het gezin 
waarin ik ben opgegroeid.
Én om blijvend de aandacht te vestigen op de 
democratische verworvenheden sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Vrede is niet vanzelfsprekend en vrijheden 
dienen te worden gewaarborgd. 
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Gaten in de Stad - Plantage Middenlaan (foto Jeroen Hofman)

Kamp Westerbork (foto Roger Cremers)
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Heb je voorbeelden uit jouw leven waarin jouw motivatie 
tot uiting kwam?
Als dienstplichtig militair ben in 1991 vrijwillig de Koerden 
gaan helpen in Noord-Irak, op de vlucht voor Saddam 
Hussein na een mislukte opstand die volgde op operatie 
‘Desert Storm’. De Koerden zijn een relatief kleine 
bevolkingsgroep, zonder formeel thuis, die onderdrukt 
werden, en worden, door autoritaire regimes.  
In mijn tijd bij World Press Photo werd vaak kritiek geuit op 
het feit dat vooral de negatieve kant van het wereldnieuws 
werd belicht. Ik kon mij in die kritiek niet vinden. Juist 
als iets vastgelegd wordt, kan het nooit meer ontkend 
worden en kan het mogelijk als bewijs dienen om daders 
veroordeeld te krijgen. 

Bij wat voor projecten met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog ben jij betrokken geweest in de afgelopen jaren?
Als producent van het fotoproject ‘Gaten in de Stad’ van 
het Amsterdams 4 & 5 mei comité en het Joods Cultureel 
Kwartier. De Jodenvervolging sloeg onherstelbare gaten in 
Amsterdam. Samen met fotograaf Jeroen Hofman hebben 
we geprobeerd de gaten van deze gitzwarte geschiedenis 
zichtbaar te maken. 

Samen met Ad van Liempt was ik lid van de 
selectiecommissie 'Tweede Wereldoorlog in 50 beelden: 
Provincie Utrecht’. Met beelden uit de andere provincies en 
de overzeese gebieden vormde dit project de basis voor 
de nationale ‘In 100 Foto’s’, georganiseerd door het NIOD. 
Tijdens 75 Jaar Bevrijding zijn de 100 meest aansprekende 
foto’s van de Tweede Wereldoorlog gekozen, waaraan Ad 
en ik ook als jurylid hebben deelgenomen. 

Als adviseur ben ik betrokken geweest bij ‘Sobibor begon 
in het Vondelpark’. Dat is een monument, opgericht naar 
aanleiding van de toespraak van Koning Willem-Alexander 
op 4 mei 2020, en werd een jaar later onthuld. 

In 2018 heb ik dezelfde reis gemaakt als mijn grootmoeder 
en haar oudste kind 75 jaar eerder. Vanuit Amsterdam 
naar Westerbork, om daar drie nachten te verblijven 
en vervolgens in evenzovele nachten per trein naar 
vernietigingskamp Sobibor. Om aandacht te blijven 
vestigen op wat er met mijn familie, en vele andere families, 
is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolgd 
worden en uiteindelijk in koelen bloede omgebracht, alleen 
vanwege geloof en afkomst. 

En daarnaast om parallellen te trekken naar het heden 
omdat nationalisme en populisme destijds weer opgeld 
deden, en ik aandacht wilde vestigen op de gevolgen 
daarvan. Ben met ‘#Westibor’ veel in het nieuws geweest. 
Ondertussen heb ik lezingen over het project gegeven op 
Westerbork en bij de Bevrijdingsmaaltijd, op Bevrijdingsdag 
zal ik dat weer doen tijdens Open Joodse Huizen.  
 
Hoe zie jij de toekomst van NMKA? 
Willemien Meershoek heeft een monumentaal fundament 
achtergelaten, waarop de komende jaren gebouwd kan 
worden. Ik zie kansen om Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort te laten groeien en bloeien!  
Daarbij is wat mij betreft een wereld te winnen: lokaal, 
regionaal, provinciaal, nationaal, internationaal, en vooral 
digitaal. Diverse doelgroepen bereiken via communicatie en 
educatie, ongeacht afkomst en/of leeftijd.
Daar wil ik mij graag voor inzetten, om de aandacht te 
krijgen en de bekendheid te geven aan het kamp, de 
gevangen en hun verhalen. Om parallellen te trekken naar 
het heden, en iedereen bewust te maken van eigen en 
andersman denkbeelden en gedrag. Juist nu!
Om te herinneren, te bezinnen en te leren… 

Vondelpark (foto Friso Spoelstra)
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Titus Brandsma in 
Kamp Amersfoort
Anno 2022 dragen talloze straten, scholen en kerkelijke instellingen de naam van Titus Brandsma. 
In Bolsward is een museum aan hem gewijd en de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een onderzoeksinstituut 
naar hem genoemd. Tijdens zijn gevangenschap in Kamp Amersfoort was hij een grote steun en inspiratie voor 
medegevangenen. Na zijn zaligverklaring in 1985 wordt Titus Brandsma op 15 mei 2022 heilig verklaard 
door paus Franciscus.

In het kerkelijke gezin Brandsma werd op 23 februari 
1881 in het Friese gehucht Oegeklooster Anno-Sjoerd 
Titus geboren. Na het gymnasium in het Brabantse Megen 
te hebben afgerond trad hij in 1898 toe tot de orde der 
karmelieten in Boxmeer, onder de kloosternaam Titus. 
Na zijn priesterwijding in 1905 studeerde hij filosofie en 
sociologie in Rome, waar hij in 1909 promoveerde.  

Terug in Nederland doceerde Titus Brandsma aan het 
karmelieter studiecentrum in Oss en wijdde zich ook in 
geschriften aan mystiek, katholieke emancipatie, pedagogie, 
natuurschoon, milieu en journalistiek. In theologisch 
opzicht zag hij God als diepste grond van ons wezen en 
alom tegenwoordig, en was de Spaanse mystica Theresa 
van Avila (1515-1582) zijn geestelijk leidsvrouw. In 1923 
werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en werd daar negen jaar later rector magnificus. 
Daarnaast vervulde Brandsma vele bestuurlijke functies 
op terreinen als katholieke religie, Friese taal en natuur- en 
dierenbescherming. Zijn hoge werktempo verhield zich 
slecht met zijn broze gezondheid. 

Titus Brandsma nam jarenlang openlijk stelling tegen 
het nationaalsocialisme. Op 19 januari 1941 werd hij als 
‘deutschfeindlich’ gearresteerd en overgebracht naar 
de gevangenis van Arnhem. Vandaar belandde hij in cel 
577 van het Oranjehotel in Scheveningen. Op 12 maart 
1942 maakte hij kennis met Kamp Amersfoort, kreeg 
gevangenenummer 58 uitgereikt en kreeg een plek in 
Barak II. Zijn verblijf daar duurde tot 28 april. Hij is velen 
tot steun, schrijft gedichten en draagt op 3 april (Goede 
Vrijdag) in een barak een meditatie voor over Geert Grote 
en de Lijdensgedachte, waarvan door een medegevangene 
een tekening is gemaakt. Het kwam hem op woede van 
Karl Berg te staan, toen nog derde in de hiërarchie en 
vanaf maart 1943 kampcommandant. Een portret van 
Brandsma werd gemaakt door de Utrechtse kunstschilder 
John Dons (gevangenenummer 94), die later op 9 juli werd 
geëxecuteerd en wiens schilderij met Hollands landschap 
twee nachten voor zijn terechtstelling in het kamp was 
gemaakt (collectiestuk NMKA-2017-003).

Zoals gezegd maakte Brandsma op vele medegevangenen 
grote indruk. Mom Wellenstein (# 46) beschreef Brandsma 
als volgt: “Schuin voor me staat een wonderlijke man, 
klein, in ’t zwart, met brilletje en een grote zwarte hoed; 
kennelijk een priester. Hij ziet er zo hulpeloos uit, zo 
weinig tegen de situatie opgewassen, dat ik medelijden 
met hem krijg. Later zal ik hem beter leren kennen. 
Het is Titus Brandsma, professor aan de Universiteit te 
Nijmegen. Inderdaad, hulpeloos is hij, maar dan ook alleen 
lichamelijk! Nooit heb ik in mijn leven een geestkrachtiger, 
evenwichtiger en beminnelijker mens ontmoet dan hij.” 
Dirk Folmer (# 310) noemde hem “Een buitengewoon 
man! Deze kennismaking doet mij goed! Wat heeft deze 
man een prachtige sprekende handen”, “Wat is hij toch 
een prachtmens!” en “… een fantastisch mens om je 
met je geestelijke moeilijkheden te helpen.” Over diens 
zwakke gezondheid schreef Folmer: “Alle lopende zieken 
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en zwakken die Stubedienst hadden moesten nu ook 
aantreden! Arme Brandsma, we worden hier wel goed 
opgevoed! Een opvoeding tot de dood!” Geer Borst (# 
950), hoogleraar interne geneeskunde, herinnerde zich: 
“Professor Brandsma was steeds opgewekt en wist deze 
opgewektheid ook op zijn omgeving over te dragen. Hij 
interesseerde zich voor alle mogelijke problemen en kwam 
niet in het minst onder de indruk van de terreurmethoden, 
waarmee men ons daar geestelijk en lichamelijk probeerde 
klein te krijgen.” En vrijmetselaar Ivo van Voorst van Beest 
(# 42) verklaarde: “Pater Titus was een hoogst beschaafde, 
fijn besnaarde, prachtige en sympathieke mens. Hij was een 
prachtfiguur, die ons allen, van welk geloof wij ook waren, 
in hoog aanzien stond. Een man met een immer opgewekt 
humeur. Deze persoon vergeten wij nimmer meer!” 

De bekende radio-dominee Dirk van den Bosch (# 851) 
overleed op 20 maart 1942 aan dysenterie. Tijdens zijn 
verblijf in Kamp Amersfoort werd ook Brandsma ernstig 
ziek en opgenomen in de ziekenbarak. Hoewel van 
verschillend geloof, sloot Brandsma vriendschap met 

de jonge Groningse dominee Johannes Kapteyn (# 107), 
“het begin van een warme relatie tussen Titus Brandsma 
en de jonge dominee J. Kapteyn uit Groningen, die deze 
mannen Gods vrijwel tot hun dood zal verbinden op de 
gezamenlijke kruisweg”, aldus de Amsterdamse gijzelaar 
Christiaan Gunning (# 495).  

In het museum van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
ligt een rozenkrans die voor Brandsma zou zijn gemaakt, 
wellicht door Piet Hoefsloot (collectiestuk NMKA-2015-127). 
Op 28 april werd Brandsma samen met onder andere 
Kapteyn op transport gezet. Via de gevangenissen van 
Kleef en Frankfurt komt Brandsma op 19 juni 1942 in een 
vrachtwagen in Dachau aan. Door zijn zwakke gezondheid 
werd hij opgenomen op de ziekenafdeling waar hij op 26 
juli 1942 een dodelijke injectie fenol kreeg toegediend. 
Kapteyn zou ook overlijden in Dachau, op 8 augustus 1942.  
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Collectieregistratie
Zoals bekend beschikt Nationaal Monument Kamp Amersfoort over een nieuw ondergronds 
museum van 1100 m2. Daar wordt het verhaal van de historische plek verteld aan de hand van 
objecten, foto’s, documenten en wisselexposities, in samenhang met de monumenten en zichtbare 
sporen in het buitenterrein.

De laatste tijd hebben musea veel geïnvesteerd in 
digitalisering van hun collectie en ontsluiting voor een 
groter publiek. Nu is het de beurt aan Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort om hierin de noodzakelijke stappen te 
zetten. Dat betekent dat een project is gestart waarbij vier 
medewerkers op een externe locatie alle museale items 
met een link naar de authentieke plek Kamp Amersfoort 
door de vingers laten gaan. Met Hellen, Henriette, Lara 
en Matthijs is veel ervaring geborgd op de terreinen 
administratie, archeologie, archivering en museologie. 

Alle originele documenten (brieven uit Kamp Amersfoort, 
Entlassungsscheine, kampgeld etc.), originele objecten 
(bestek van gevangenen, kleding etc.), beeldmateriaal 
(foto’s, landkaarten etc.) en overige entiteiten met een 
grote cultuurhistorische waarde gaan zij analyseren, 
fotograferen, scannen, registeren, beschrijven, verpakken 
en opslaan in het archief dan wel geklimatiseerd depot. De 
uniciteit, authenticiteit en museaal-informatieve waarden 
van de duizenden collectiestukken zijn dus de belangrijkste 
criteria. Elk item wordt in 14 velden nauwkeurig 
beschreven.

Uiteindelijk wordt de collectie digitaal aangeboden. Niet 
alleen worden daarmee museale collecties voor een 
groter en diverser publiek toegankelijk, maar wordt ook 
de collectiemobiliteit van musea (bruiklenen) dankzij 
digitalisering bevorderd. 
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Een briefje van twintig, een 
herenfiets en een stuk zeep: 
het artsenverzet
Wat hebben een briefje van twintig gulden, een herenfiets en een stuk zeep met elkaar gemeen? Het antwoord 
luidt: het zijn voorwerpen die te zien zullen zijn in de tentoonstelling getiteld Artsen(l)eed in Kamp Amersfoort. 
De opening van deze tentoonstelling staat gepland voor december 2022.

Eind 2021 verscheen de tweede publicatie van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort, in de serie ‘Geschiedenis 
van een plek’. De publicatie ‘Het artsenverzet en Kamp 
Amersfoort’ (door Floris van Dijk, Cees Rodenburg en 
†Pieter van Amerongen) vertelt het bijzondere verhaal van 
het openlijke en goed georganiseerde verzet van medici 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding voor het 
verzet onder artsen was de groeiende onvrede over de 
ideologische uitgangspunten van het nationaalsocialisme 
die strijdig waren met de medische ethiek, de houding 
van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst (NMG) als reactie op 
eisen van de bezetter en de aantasting van de medische 
onafhankelijkheid. Zij verenigden zich bijna voltallig in 
een geheime organisatie, genaamd Medisch Contact. De 
acties van Medisch Contact bestonden onder andere 
uit meerdere weigeringen van opdrachten van de 
bezetter (zoals het melden van slachtoffers van steek- en 
schotwonden), openlijke protestbrieven aan nazi-instanties 
en het afstand nemen van de medische bevoegdheid. 
Geen enkele andere beroepsgroep heeft zo succesvol, 
geweldloos en langdurig verzet gepleegd. 

Voor deze publicatie is archiefonderzoek gedaan, zijn 
privé-archieven met correspondentie geraadpleegd, 
zijn (soms niet eerder gepubliceerde) egodocumenten 
van ooggetuigen geraadpleegd, is secundaire literatuur 
geanalyseerd en zijn diverse experts benaderd. Door 
dit onderzoek konden enkele geheel nieuwe conclusies 
worden getrokken. Zo blijken maximaal 305 aan 
Medisch Contact deelnemende artsen opgesloten in 
Kamp Amersfoort; een eerste groep van 11 in begin 
1942, een tweede groep van maximaal 280 rond 26 
juni en 13 augustus 1943. De eerste groep artsen uit 
1942 genoot tot op zekere hoogte enige voorrechten 
(werden niet ingedeeld in werkploegen, mochten niet 
mishandeld worden en hoefden doorgaans niet op 
appèl te staan), terwijl de groep uit 1943 volledig was 
onderworpen aan het kampregime en onder andere 
dwangarbeid moest verrichten. Daarnaast zijn 5 nieuwe 
‘estafetteberichten’ (de geheime correspondentie tussen 
de organisatorische eenheden van Medisch Contact) 
ontdekt, waardoor het totaal op 42 komt. Eén van die 5 
nieuw ontdekte (uit juli 1943) wijst uit dat 55 opgepakte 
artsen nog voor aankomst in Kamp Amersfoort werden 
vrijgelaten nadat zij de protestbrief van 23 juni hadden 
herroepen, hetgeen door Medisch Contact als ‘verraad’ 

werd gekwalificeerd. Dat bewijst weer dat het traditioneel 
genoemde aantal van ‘360 gearresteerde artsen’ heeft 
geleid tot maximaal 305 opsluitingen in Kamp Amersfoort; 
maximaal, omdat er aanwijzingen zijn dat een enkeling 
in het Oranjehotel, Sint-Michielsgestel of Kamp Vught 
werd opgesloten. Ook zijn door dit onderzoek 211 namen 
getraceerd van in 1943 opgesloten artsen op basis van 
mémoires, oorlogscorrespondentie, arrestantenkaarten, 
transportlijsten, naoorlogse processen-verbaal en andere 
archiefstukken.

Naast deze publicatie komt eind dit jaar ook de biografie 
van nazi-kamparts Nicolaas van Nieuwenhuysen uit (door 
Arjeh Kalmann en Adriaan van Es). Een tentoonstelling 
zou recht doen aan het gehele indrukwekkende 
verhaal. Hiervoor zal de museumruimte - bestemd voor 
wisselexposities - worden ingericht. In de tentoonstelling 
wordt de geschiedenis verteld van zes personages uit 
Kamp Amersfoort, namelijk twee kampartsen en vier 
opgepakte artsen. Bezoekers maken kennis met hen 
voordat de oorlog is uitgebroken, het verhaal van hun 
verblijf in het kamp, het dagelijks leven aldaar en hoe het 
hen verging nadat de oorlog was afgelopen. 

Bij wijze van kader worden onder andere de ideologie van 
het nazisme, het project Lebensborn en T4 (massamoord 
op geestelijk en lichamelijk gehandicapten) geschetst. 
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Memoires Jan Roorda

Auteurs: Vie van Steenbergen en Floris van Dijk
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Aan het eind van de tentoonstelling wordt de brug met 
het heden geslagen door lastige medische keuzes voor te 
leggen. 

Maar nu de museale objecten… hoe zit het daar mee? 
Eén van de hoofdpersonen in de tentoonstelling is de 
Deventer schoolarts Jean Brutel de la Rivière. Hij fietste 
in 1941 honderden kilometers door Noord-Nederland 
om collega’s te mobiliseren en te laten participeren in het 
verzet via Medisch Contact. De geheime verzetsorganisatie 
werd gedoopt Medisch Contact. Brutel de la Riviere wordt 
beschouwd als één van de boegbeelden van Medisch 
Contact, net als Jan Roorda. Een ander fraai object zijn de 
originele memoires van deze Haarlemse huisarts. 

Medisch Contact bestaat overigens nog steeds, maar sinds 
1945 (!) in de vorm van een wekelijks vaktijdschrift.

Zo vertelt elk voorwerp in de tentoonstelling een verhaal. 
Voor de overige verhalen moet u even geduld betrachten 
tot winter 2022. Dan bent u van harte welkom kennis te 
nemen van de verhalen achter de zeep, het briefje van 
20 gulden en vele andere objecten en documenten in het 
museum van NMKA!

F. van Dijk, C. Rodenburg, †P. van Amerongen, Het 
artsenverzet en Kamp Amersfoort, Uitgeverij BLKVLD 
Zandvoort (2021), 128 p., € 14,95. Verkrijgbaar via 
www.kampamersfoort.nl/winkel of de betere boekhandel.

J. Brutel de la Riviere

Loes van Overeemlezing

Op 8 juli 1943 stond Rode Kruis-medewerkster Loes 
van Overeem voor de eerste keer aan de poort van 
Kamp Amersfoort. Zij maakte zich zorgen over de 
voedselvoorziening en leefomstandigheden van de 
gevangenen. Ondanks aanvankelijke tegenwerking door 
kampcommandant Berg betrad zij in september voor het 
eerst het kamp en kreeg voor elkaar dat de eerste van 
meerdere voedseluitdelingen op 30 juni 1944 plaats vond. 

Ter ere van haar bijzondere inspanningen organiseert 
Kamp Amersfoort sinds 2018 op of rond 8 juli de Loes 
van Overeemlezing. Hierin staan vrouwen in of rond 
Kamp Amersfoort centraal. Nu de coronabeperkende 
maatregelen definitief van de baan lijken wordt op vrijdag 
8 juli 2022 een lezing gegeven over kunstenares Anna 
Edwards. Maninne Verkade, die afstudeert op de ca. 220 
Amerikaanse staatsburgers van Kamp Amersfoort, neemt 
de toehoorders mee door de memoires van Anna en de 
lotgevallen van deze bijzondere groep gevangenen.lo
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Oekraïense gevangene in 
Kamp Amersfoort
De Oekraïense havenstad Odessa is gebouwd op heuvels en ligt aan de Zwarte Zee. 
Tijdens de Krimoorlog werd de stad zwaar getroffen door artilleriebeschietingen. In de Tweede 
Wereldoorlog werd de stad van augustus tot oktober 1941 opnieuw in as gelegd door Duitse en 
Roemeense aanvallen en bombardementen, met vele, vele tienduizenden doden. Daarna volgden 
massamoorden op Joden en andere burgers.

Te midden van talloze protestmarsen, opstanden en 
stakingen wordt de muiterij op de pantserkruiser Potjomkin 
in 1905 wel gezien als symbolische start van de Russische 
Revolutie; het marineschip zette vervolgens koers naar 
de thuishaven Odessa, dat leidde tot een bloedig treffen 
tussen de opstandelingen en het tsaristische leger. In 
datzelfde jaar werd de grote Joodse gemeenschap (een 
derde van de populatie) getroffen door één van de 
pogroms in de stad. 

Op 25 november 1908 werd Kelmann Dayles geboren in 
Odessa. Hij was de zoon van Izak Dayles, geboren in 1871, 
en Hana Dayles-Schösler (eigenlijk waarschijnlijk Chasler), 
geboren in 1872. Het gezin arriveerde op 4 januari 1912 
in Rotterdam en bestond tevens uit de zusjes Schifra 
en Golda en broer Pawel. Schifra overleed op 14 januari 
1915 en vader Izak op 1923. Golda trouwde in 1919 met 
Leon Gandz (waarvoor zij een certificaat opvroeg bij het 
Russische consulaat, gedateerd 25 augustus 1919) en 
zij kregen twee kinderen. De gezinnen Dayles en Gandz 
woonden op de Hondiusstraat 32a in Rotterdam. Daarna is 
de ongehuwde Kelmann, vertegenwoordiger/fabrikant van 
beroep, verhuisd naar de Willem Buitenweg 97 in dezelfde 
stad.

Kelmann kwam op 18 september 1942 aan in Kamp 
Westerbork. Tussen 3 en 5 oktober is blijkbaar een telling 
gehouden want op een persoonskaart staat dat Kelmann 
ook op 12 en 13 oktober, 7 november en 13 november 
in Westerbork verbleef, met zijn moeder Hana, zoals met 
pen is genoteerd. Blijkens een kaart van de Joodsche Raad 
was zijn Jood-zijn mogelijk discutabel. Hij belandde op 

18 mei 1943 in Kamp Amersfoort, werd geregistreerd als 
‘Jude’ en kreeg gevangenenummer 79 – zoals blijkt uit de 
persoonskaart van het Nederlandse Rode Kruis. Hij was 
één van een transport van 573 Joden; dat blijkt weer uit 
het Diensttagebuch, de militaire incidentenregistratie van 
Kamp Amersfoort. Die groep werd weggestuurd vanuit 
Westerbork omdat daar een grote groep uit Amsterdam 
werd verwacht en Kamp Amersfoort net opnieuw was 
ingericht en daarmee wel plaats bood. Op 11 juni 1943 
werd hij terug op transport gezet naar Kamp Westerbork. 
Blijkens kaarten uit de cartotheek verbleef hij daar in 
woonbarakken 55 en 62. 

Vanuit Kamp Westerbork voerde de reis op 25 februari 
1944 naar Theresienstadt (het Tsjechische Terezin). Op 
28 juni 1944 stuurde Kelmann een berichtje aan zijn 
familie waarin hij hen bedankte voor een toegestuurd 
pakket. In Theresienstadt had het Rode Kruis een inspectie 
afgedwongen, waarbij het inspectieteam volledig om de 
tuin werd geleid met fake cafés en sportvelden. Door dit 
“succes” werd een evenzo misleidende nazi-documentaire 
Theresienstadt: Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen 
Siedlungsgebiet gedraaid vanaf 1 september 1944. Om 
de schijn te wekken dat het kamp niet overbevolkt was 
werden vooraf juist veel Joden naar Auschwitz gestuurd, 
maar blijkbaar was Kelmann één van de achterblijvers. 
Dan is het vrijwel zeker dat Kelmann gedwongen in de 
film heeft geacteerd, want alle Joodse ‘acteurs’ en filmcrew 
werden vervolgens naar Auschwitz gestuurd om te worden 
vergast. Inderdaad werd hij op transport gezet, met ca. 
2500 anderen naar Auschwitz, op 28 september 1944. 
Vervolgens belandde op hij op 10 oktober 1944 in Dachau, 
waar hij gevangenenummer 115675 kreeg. Kelmann 
Dayles is op 36-jarige leeftijd vermoord op 19 december 
1944 in Dachau. Zijn overlijden werd gemeld in een ‘akte 
van overlijden van vermisten’, gedateerd 12 juni 1951; 
hij is daar per abuis evangelisch en heeft een verkeerde 
geboortedatum van 23 maart 1909. 

In de Rotterdamse wijk Delfshaven, voor de Hondiusstraat 
32a, ligt een struikelsteen van Kelmann, tezamen met zijn 
moeder Hana (vermoord in Sobibor op 13 maart 1943), 
Leon Gandz (3 februari Neukirch), Golda Gandz-Dayles 
(5 november 1942 Auschwitz), David Gandz (3 april 1943 
Neukirch) en Isaak Gandz (31 maart, ergens in Midden-
Europa). De broer van Kelmann, Pawel, heeft als enige de 

Auteur: Floris van Dijk
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Persoonskaart van Kelmann Dayles



12

o
ek

ra
ïe

n
se

 g
ev

an
g

en
e i

n
 k

am
p 

am
er

sf
o

o
rt

oorlog overleefd omdat hij gemengd gehuwd was: via Kamp 
Westerbork werd hij overgeplaatst naar werkkamp Havelte. 

Door het heldhaftige verzet van de stad tegen de nazi’s 
kreeg het na de Tweede Wereldoorlog de eretitel 
‘Heldenstad van de Sovjet-Unie.’ De ondergrondse 
organisatie die oud-SS-ers hielp vluchten naar met name 
Zuid-Amerika noemde zich cynisch ODESSA, als verwijzing 
naar deze Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. 

Auteur: Carla Huisman

 foto’s: Vincent Mentzel
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Geef een (prenten)boek cadeau
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen
in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. 

Wat zou het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling 
met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft staan 
– met als resultaat dat boeken een vaste plaats krijgen in 
zijn of haar leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen 
boekhandels en diverse partners ieder jaar hun krachten 
om in het voorjaar een jeugdboek en een prentenboek 
beschikbaar te stellen voor een klein bedrag.

Het Achterhuis van Anne Frank
Dit jaar is ‘Het Achterhuis van Anne Frank’ gekozen, het 
wereldberoemde dagboek van Anne Frank in een prachtige 
uitgave met fotokatern en plattegrond. Het is een boek dat 
uitnodigt tot gesprekken thuis of in de klas of tijdens een 
bezoek aan Kamp Amersfoort 

Boekhandel Veenendaal 
Boekhandel Veenendaal uit Amersfoort deed mee met 
de actie omdat zij, net als Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort vindt dat het belangrijk is dat het verhaal 
van Anne Frank en de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog verteld blijft worden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben in Kamp Amersfoort 2500 Joden 
gevangenen gezeten, die bijna allemaal zijn vermoord in de 
Holocaust. 

Speciale boekenkast
De boekhandel deed zelfs nog een schepje boven op de 
landelijke actie: zij nodigende kopers uit om een extra 
exemplaar van het boek aan te schaffen. Dat extra boek 
doneerden zij vervolgens weer aan Kamp Amersfoort. Ze 
bewaarden de boeken in een speciale boekenkast. Het 
aantal groeide gestaag en op 6 april kwamen zij met dozen 
vol naar het kamp, 278 exemplaren in totaal. 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
Dat is een prachtig cadeau voor Kamp Amersfoort! Want 
al die boeken geven wij opnieuw cadeau, maar nu letterlijk 
daar waar het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, de 

jodenvervolging, de onderduikers en onderduikverleners 
en veel andere gevangenen, zich heeft afgespeeld. 
Bijvoorbeeld het verhaal van Victor Kugler, een van de 
helpers van de onderduikers in het achterhuis, die in 
Kamp Amersfoort gevangen zat van 11 tot en met 26 
september 1944. Hij had gevangenenummer 7006, 
maar wist te ontsnappen bij een bombardement op het 
gevangenentransport.

Uitdelen!
Wij delen de boeken uit aan leerlingen die meewerkten aan 
speciale projecten in Kamp Amersfoort, zoals Historische 
verhalen en Theater na de Dam. En aan wethouders en 
beleidsmedewerkers van de gemeente die betrokken zijn 
bij deze projecten. We verrassen leerlingen en studenten 
uit het voortgezet onderwijs die met hun school een 
bezoek brengen aan Kamp Amersfoort. En we delen het 
boek uit aan een speciale bezoekersgroep van kamp 
Amersfoort: de uniformdragers. Jonge mensen die bereid 
zijn om hun leven in dienst te zetten van de samenleving en 
staan voor de handhaving van veiligheid en vrijheid zowel in 
binnen- en buitenland. 

Een boek cadeau
Zo creëren we wekenlang bijzondere momenten. En van 
al deze uitdeelmomenten maken we foto’s, zodat we aan 
het eind van het jaar een unieke foto-collectie hebben. Met 
natuurlijk als titel: ‘Een boek cadeau.’

Auteur: Carla Huisman
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Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:

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/

Word beschermer 
van Kamp Amersfoort

In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
 
 Martinus Bos geboren op 23 mei 1925 te Sliedrecht
  overleden op 3 april 2022 te Bleskensgraaf
  de laatst bekende, toen nog in leven zijnde
  Merwedegijzelaar

 Cor Endstra geboren op 23-11-1923 te Amsterdam
  overleden op 14 december 2021

 Teun van der Welle geboren op 26-12-1920 te Ooltgensplaat
  overleden op 23 oktober 2021 te Ayr, Toronto, Canada

 
Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.


