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Deel 1  De Tweede Wereldoorlog 
Eerste Wereldoorlog  
Om te weten hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen, moet je iets weten van de Eerste 
Wereldoorlog. Die was van 1914-1918. Duitsland hoorde bij de landen die deze oorlog hadden 
verloren en dat betekende dat het land grote delen van zijn grondgebied moest afstaan. Het mocht 
geen eigen leger meer hebben en het moest jaarlijks een enorm bedrag aan schadevergoeding 
betalen. Ook door de grote armoede en werkeloosheid ging het heel slecht in Duitsland. Mensen 
werden ontevreden en onrustig. 

 

Adolf Hitler, de NSDAP  
Adolf Hitler, een politicus die in 1924 al aan de verkiezingen mee deed, wist handig om te gaan met 
de ontevredenheid die ontstond. Hij beloofde dat hij Duitsland een groot en machtig land zou maken 
met veel werk en welvaart. Zijn politieke partij, de NSDAP, won in 1932 de verkiezingen.  
In 1933 werd hij rijkskanselier, wat ongeveer hetzelfde is als in Nederland een minister-president. 
Toen de president een jaar later overleed, nam Hitler zijn functie over.  
Vanaf dat moment noemde hij zichzelf de leider van het Duitse volk, Führer in het Duits. Hij liet 
fabrieken bouwen en autowegen aanleggen, maar ook concentratiekampen om zijn tegenstanders in 
op te sluiten. Daarnaast voerde hij wetten in om joden te discrimineren, hij geloofde dat zij minder 
waard waren dan andere mensen. En hij bouwde aan een sterk leger, want hij was vast van plan om 
de schande van het verlies van de Eerste Wereldoorlog ongedaan te maken. 
 

Begin van de Tweede Wereldoorlog  
Duitsland had ruimte nodig, vond Hitler. Hij onderhandelde, bedreigde en viel met het leger aan, en 
veroverde  zo Oostenrijk en een deel van Tsjechië. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de 
overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog, keken eerst bezorgd toe, maar toen Duitsland op 1 
september 1939 ook Polen binnenviel, verklaarden ze Duitsland de oorlog. Dit wordt het begin van 
de Tweede Wereldoorlog genoemd. 

 
Nationaalsocialisme 
Hitler geloofde heilig in het nationaalsocialisme. Dat was een politieke stroming die het ene ‘ras’ 
beter vond dan het andere. Het (blonde) Arische ras werd gezien als het beste en andere groepen, 
zoals joden, zigeuners en Slavische volken, als minderwaardig. (‘Untermenschen’). Haat tegen joden 
wordt ook antisemitisme genoemd, aanhangers van het nationaalsocialisme ‘nazi’s’. Niet alle 
Duitsers waren nazi’s, en er waren ook Nederlandse volgelingen van het nationaalsocialisme.  
 

Oorlog in Nederland 

Nederland had gehoopt dat het, net zo als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal kon blijven en niet 
mee hoefde te doen aan de oorlog, maar op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen. 
Nederland vocht terug, maar moest zich op 15 mei 1940 overgeven. Vanaf dat moment was 
Nederland bezet door nazi-Duitsland.  
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Deel 2       De geschiedenis van Kamp Amersf4oort in vogelvlucht 
 

Kamp Amersfoort militair kamp  

Kamp Amersfoort werd in 1939 gebouwd en was bedoeld voor de huisvesting van Nederlandse 
militairen. Maar toen in 1940 de nazi’s Nederland binnenvielen, namen zij het kamp over, om het 
voor hun eigen soldaten te gebruiken.  
 
Kamp Amersfoort wordt een gevangenis  
 

 
 
Een aantal Nederlanders ging in verzet en werden daarom gevangen genomen en in kampen gezet, 
o.a. in Kamp Schoorl, in Noord-Holland. Dit kamp lag niet gunstig en bovendien werd het te vol. 
Daarom besloot men om Kamp Amersfoort te gebruiken als gevangenenkamp. Er was al een dubbele 
omheining met prikkeldraad aangebracht en er waren zes wachttorens geplaatst. Ze noemden het 
kamp het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA).  
 

 
Afkorting van Polizeilisches Durchgangslager 

 
De eerste gevangenen  
De eerste 195 gevangenen kwamen vanuit Kamp Schoorl op 18 augustus 1941 in Kamp Amersfoort 
aan. De ontvangst was hardhandig. In het boek ‘Oorlog zonder vader’ geschreven door Martine 
Letterie, schrijft één van deze gevangenen in een naar buiten gesmokkeld briefje: Als jullie deze brief 
krijgen is het me gelukt hem uit het kamp te smokkelen. Het is hier slecht. Achteraf was Schoorl een 
vakantieoord vergeleken bij hier. Samen met een paar honderd man ben ik hierheen gebracht vanuit 
Schoorl in vrachtwagens. We hadden geen idee wat er ging gebeuren. Direct na aankomst werden we 
door Duitse bewakers totaal in elkaar geschopt. En dat gebeurt nu nog dagelijks, tijdens het werk. 
 
Erweitertes Polizei Gefängnis  
Eind januari 1942 en begin 1943 werd Kamp Amersfoort uitgebreid, er kwamen acht nieuwe 
barakken voor gevangenen bij. De gevangenen die tijdelijk naar Kamp Vught waren gestuurd 
kwamen terug. Na de heropening, in mei 1943, werd het kamp Erweitertes Polizei Gefängnis 
genoemd. 
 
Hulp van het Rode Kruis 
Loes van Overeem werkte bij het Rode Kruis en trok zich het lot van de gevangenen erg aan. Op 8 juli 
1943 ging ze voor het eerst naar het kamp, maar ze werd weggestuurd; commandant Berg wilde haar 
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niet in het kamp hebben. Van Overeem overlegde met de hooggeplaatste Wilhelm Harster, en zo 
kreeg ze het toch voor elkaar. Toen ze zich in 1944 voor de zoveelste keer bij de commandant 
meldde, zei hij: ‘Dan moet u maar ergens tussen de gevangenen een slaapplekje zoeken.’ Dat deed ze 
en ze bleef tot het kamp echt bevrijd werd. Omdat zij veel in het kamp was en goed toezicht hield, 
werd het leven voor de gevangenen stukken beter. Zij noemden haar ook wel De Witte Engel. Later 
werd ook de straat, waaraan het kamp ligt naar haar vernoemd.  
 
Bevrijd 
 

  
Loes van Overeem 

 
In april 1945 waren de Canadese en Britse legers (dit werden de geallieerden genoemd) zo dicht bij 
het kamp dat de bewakers er vandoor wilden. Op 19 april 1945 droegen ze het kamp officieel over 
aan het Rode Kruis en op 20 april vluchtten ze naar Scheveningen, waar ze hoopten veilig te zijn. 
Voor alle zekerheid namen ze vanuit het kamp een groep gijzelaars mee. Die werden later allemaal 
weer vrijgelaten. 
 
De laatste 478 gevangenen die nog in het kamp zaten, waren vanaf 19 april wel vrij, maar ze 
mochten het kamp niet verlaten. Buiten was het immers nog volop oorlog. Pas toen de bevrijders op 
7 mei 1945 het kamp binnen reden, waren de gevangenen echt vrij. Ieder jaar staat Kamp 
Amersfoort op 19 april hierbij stil, met een speciale herdenking. 
 
Gearresteerd 
Het opvallende van Kamp Amersfoort was, dat er veel verschillende groepen werden opgesloten. Er 
zaten vooral mannen gevangen, maar we weten sinds kort dat er ook meer dan 4000 jonge mensen 
gevangen hebben gezeten, in de leeftijd van 0-20 jaar. Daarbij moet je wel bedenken dat je in die tijd 
pas meerderjarig was vanaf 21 jaar.  
 
Van 1941 - 43 zaten er vooral gevangenen die tegen de ideeën van de nazi’s waren zoals 
verzetsstrijders, communisten, maar ook gijzelaars, (vermeende) criminelen, waaronder 
zwarthandelaren, ca. 2.500 Joden, 271 Amerikaanse staatsburgers, 123 Jehova’s Getuigen en 100 
Sovjet-krijgsgevangenen.  
Van 1943 -1945 zaten er vooral jonge mannen die nodig waren voor de Duitse Arbeitseinsatz. Zij 
werden opgepakt als onderduiker of met razzia’s van straat gehaald. Vanuit Kamp Amersfoort 
werden ze alsnog naar Duitsland gestuurd om daar te werken. 
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Hoeveel gevangenen hebben er in Kamp Amersfoort gezeten?  
Tijdens de oorlog werd keurig netjes bijgehouden wie er binnenkwam, wegging of doodging. Maar 
aan het eind van de oorlog is deze administratie vernietigd of verdwenen. Daarom zijn lang niet alle 
aantallen en namen van gevangenen bekend, daar wordt nog steeds naar gezocht.  

We weten dat er in totaal zo’n 47.000 mensen gevangenen hebben gezeten, waarvan waarschijnlijk 
bijna driekwart is doorgestuurd naar andere kampen. Schatting is ook dat 10-15 % daarvan nooit 
terugkeerde.  Van 313 mannen weten we dat ze vanuit Kamp Amersfoort zijn ontsnapt. 652 mensen 
hebben het kamp niet overleefd en er zijn nog 17 lichamen van overledenen zoek. 

 
 

Deel 3 Het dagelijks leven in Kamp Amersfoort 
 
Hoe zag het Kamp eruit? 

 
Overzicht Kamp Amersfoort 
 

Kamp Amersfoort was een kamp met in het ene gedeelte de kampleiding en de bewakers (achter 
enkel prikkeldraad) en in het andere deel (achter dubbel prikkeldraad) de gevangenen. Er stonden 
verschillende barakken op het gevangenengedeelte: een ziekenzaaltje, een keuken en slaap- en 
werkbarakken. Op het bewakersgedeelte was naast een aantal werkbarakken ook een strafbunker. 
De appèlplaats met appèlklok bevonden zich in het gevangene deel. De Rozentuin, een strook grond 
waar gevangenen gestraft werden, lag precies tussen de twee gedeeltes in.  
 
Barakken  
 

 
Barakken 

 

Iedere barak was verdeeld in vier slaapzalen met daarnaast een apart wc-gebouw. De wc’s waren 

meestal verstopt en het was er verschrikkelijk vies. ’s Nachts was het voor de gevangenen verboden 

om naar de wc te gaan, ze moesten dan gebruik maken van de weinige wc’s binnen de barak. Iedere 

barak werd geleid door een barakoudste die er voor moest zorgen dat het leven in de barak netjes en 

zonder problemen verliep. Dat was niet altijd een leuke baan, maar je had dan wel meer kans op wat 

extra eten of je hoefde minder zwaar werk te doen.  
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Hiërarchie 

 

 
 

Om te zorgen dat gevangenen niet te goed bevriend met elkaar raakten, werden bekenden uit elkaar 

gehaald en zorgde de leiding ervoor dat de ene gevangene net wat meer te eten kreeg of wat minder 

zwaar werk. Dit systeem werd ook in andere kampen toegepast; het werd daardoor voor 

gevangenen veel moeilijker om in opstand te komen of samen te spannen tegen de vijand.  

 
Hoe kon je de verschillende gevangenen herkennen?  
De gevangenen moesten een duidelijk kenmerk op hun kleding naaien zodat iedereen kon zien 
waarom ze gevangen zaten. In Kamp Amersfoort had je de volgende kenmerken: 
 
Rode driehoek   Politieke gevangenen (communisten; verzetsstrijders) 
Zwarte driehoek  Vermeende criminelen, zwarthandelaren en werkweigeraars van de 

Arbeitseinsatz die na hun verlof niet terugkeerden naar hun arbeidsplek 
Paarse driehoek   Jehova’s Getuigen 
Gele ster of driehoek  Joden 
Ronde rode bal  Vluchtgevaarlijk; op deze gevangenen mocht direct geschoten worden, de bal 

was als een soort schietschijf op hun rug genaaid.  
 
 
 
Binnenkomst 
 

 
‘Kleedruimte’ 

 
Zodra gevangenen het kamp binnenkwamen, werden ze naar een soort kleedruimte gestuurd waar 
ze zich uit moesten kleden. Ze werden kaalgeschoren en in plaats van hun gewone kleren kregen ze 
een oud en versleten uniform, een paar voetlappen en klompen. Of de kleding of klompen pasten 
deed er niet toe, je moest gewoon aantrekken wat je kreeg. Iedere gevangene kreeg een nummer 
dat ze op hun kleding moesten naaien. Vanaf dat moment werden ze alleen nog aangesproken met 
dit nummer.  
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Gevangenenummers 

 

Bewakers 

De bewaking bestond vooral uit Duitse mannen die al in Nederland woonden, voordat de oorlog 
uitbrak. Ze kregen een opleiding van zes weken. Sommigen werden opgeleid door bewakers van het 
concentratiekamp Dachau, een berucht kamp in Zuid-Duitsland. Later werden ook Nederlandse 
SS’ers die aan het front gewond waren geraakt, als bewaker aangesteld. Sommigen wilden het werk 
helemaal niet doen, maar toen ze er eenmaal waren konden ze niet meer terug.  
 
 
 
Het dagelijks leven  
 

 
Appèlklok 

 
Om half zeven ‘s ochtends luidde de appèlklok. De klok die je van ver hoorde was vaak het teken dat 
je op appèl moest, voor straf of soms zomaar voor de lol. De gevangenen moesten direct opstaan, 
hun strozak opschudden, de dekens netjes leggen, zich wassen en aankleden. Daarna kregen ze een 
mok slappe koffie en als je geluk had, had je nog een stukje brood van de dag daarvoor bewaard. Iets 
voor acht uur ging voor de tweede keer de appèlklok. Vanaf het appèl liepen de gevangenen in 
looppas twee aan twee naar hun werkplek van die dag. Om 12.00 uur was er even pauze, dan was er 
iets te eten, weer een appèl en opnieuw aan het werk, tot het volgende appèl om 17.00 (’s winters) 
of om 18.00 uur (’s zomers).  
Bij het avondappèl werden alle gevangenen geteld om te kijken of iedereen er nog was. Dat duurde 
lang; soms stonden ze er om 20.00 uur nog. Na het avondappèl mochten de gevangenen naar hun 
barak. Soms waren er extra appèls, als gevangenen werden gestraft en de kampleiding vond dat alle 
andere gevangenen daarbij aanwezig moesten zijn.  
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Hongerkamp  
 

 
Tekening van oud-gevangene 

 
De gevangenen kregen als maaltijd een homp brood en een waterig soepje. Er was geen ontbijt. Na 
de oorlog is uitgerekend dat de gevangenen dagelijks 1300 calorieën binnenkregen. Tegenwoordig 
weten we dat een volwassen persoon per dag minimaal 2500 calorieën nodig heeft om gezond te 
kunnen leven. Iedere gevangene had een eigen etensbakje en een lepel. Daar moesten ze goed op 
letten, want als je je bakje of lepel kwijt was, kreeg je niets.  
 

 
Kom, lepel en mok 

 
Als gevangenen vanuit Kamp Amersfoort in een Duits kamp aankwamen werden ze spottend de 
gevangenen uit ‘das Hungerlager’, het hongerkamp, genoemd. Ze hadden daar weinig aan deze 
gevangenen, de mannen waren totaal verzwakt.   
 
Werken voor de kost 
 

      
Mannen met schoppen, werkploeg   Werkploeg aardappelen schillen 

 
De gevangenen werkten zes dagen in de week en negen uur per dag. Ze werkten zowel in als buiten 
het kamp. In het kamp moesten ze aardappelen schillen, kleding uitzoeken, vuilnisbakken legen, 
varkens voeren enz. Buiten het kamp hielpen ze onder andere met het aanleggen van de schietbaan. 
Ze hakten bomen om en maakten de grond zo vlak mogelijk.  Als gereedschap kregen ze houwelen, 
schoppen en bijlen. Vooral in de winter als de grond hard was, was dat zwaar werk. 
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Ziekte 
Omdat het voedsel veel te weinig was, het werk zwaar en de hygiëne slecht, werden veel mensen 
ziek. In het kamp was wel een arts, maar die werkte er vooral om geld te verdienen. Verschillende 
oud-gevangenen vertellen dat de dokter vaak zeer grof te werk ging. Tanden werden zonder 
verdoving getrokken en de arts besteedde nauwelijks echt aandacht aan de klachten.  
 
 
Straf  
 

 
Tekening van oud-gevangene 
 

Gevangenen kregen regelmatig straf; als ze niet op tijd waren, als ze niet netjes stonden, als ze te 
brutaal waren, of zomaar als een bewaker daar zin in had. Er werd geslagen en geschopt. 
Gevangenen werden in de bunkercellen gestopt, moesten extra lang op appèl of uren in de 
Rozentuin staan.  
 
Bunkercellen 
 

 
Strafcellen 
 
In het bewakersdeel van het kamp waren een aantal kleine cellen, die ‘De Bunker’ werden genoemd. 
Omdat de cellen wat lager lagen was het er altijd koel en vochtig. Er stond soms zelfs (grond)water 
in. De cellen waren ongeveer een meter twintig breed en twee meter veertig lang. Er waren ook een 
paar grotere cellen, daar zaten meerder mensen tegelijk gevangen. De cellen hadden een raam met 
vijf tralies. Bij sommige cellen was dat raam met een luik verduisterd. Aan de onderkant van de 
cellen liepen verwarmingsbuizen. Sommige gevangenen werden daar met kettingen aan vast 
gemaakt. In de cel stond alleen een stalen bed met een strozak en een emmer om je behoefte in te 
doen. En er was een beker om uit te drinken. 
 
Op appèl staan 
 

 
Tekening van oud-gevangene, op appèl staan 
 

Op appèl staan betekende zo stil en zo snel mogelijk op een keurig nette rij gaan staan waar iedereen 
zijn eigen plaats had. Gevangenen moesten doodstil blijven staan of bevelen zo snel mogelijk 
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opvolgen. Van Kamp Amersfoort is bekend dat dat soms ook onzinnige bevelen waren, zoals: Mutsen 
op, mutsen af. En dat dan wel 40x achter elkaar. Soms duurde zo’n appèl wel uren.  
 
De Rozentuin 
 

 
De rozentuin 

 
De rozentuin was een smal stuk grond van 50 bij 3 meter met aan alle kanten prikkeldraad. 
Gevangenen moesten daar in weer en wind, uren, soms zelfs dagen doodstil blijven staan. De 
naam rozentuin was een spotnaam: de gevangenen stelden zich de punten van het prikkeldraad 
voor als rozen, een teken van hoop.  
 
 
Ontsnappen 
Het was niet gemakkelijk om te ontsnappen uit het kamp, het is maar weinig gevangenen gelukt. 
Het vaakst kwam een ontsnappingspoging voor tijdens een buitendienst. Gevangenen die wisten 
te ontsnappen en weer werden opgepakt werden zeer streng gestraft.  
 
 
Hoop en troost  
 

    
       Schaakspel, gemaakt door een gevangene 
 

Om dit leven vol te kunnen houden hielp het gevangenen om iets persoonlijks te hebben, een 
foto of een briefje van thuis bijvoorbeeld. Ook tabak was erg belangrijk, natuurlijk om te roken, 
maar ook als ruilobject. Soms lukte het om wat stukjes hout of restjes ijzerdraad vanuit een 
werkcommando mee naar het kamp te smokkelen. Daarvan maakten gevangenen dan 
schaakstukken of fotolijstjes. Sommige gevangenen hielden in het geheim een dagboek bij of 
maakten tekeningen. Daarnaast organiseerden ze (stiekem) lezingen en vonden sommigen troost 
in hun geloof. Er waren ook predikanten en priesters in het kamp die in het geheim diensten 
uitvoerden. 
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Deel 4  Wat gebeurde er na de Tweede Wereldoorlog met 
Kamp Amersfoort  

 
Direct na de oorlog werden mensen opgepakt waarvan men dacht dat ze hadden samengewerkt met 
de bezetter. Een aantal van deze mensen werd zolang naar Kamp Amersfoort gestuurd. Dat waren 
meer dan 2.500 mannen, 1000 vrouwen en ongeveer 100 kinderen. Ook werden er voormalige 
bewakers in het kamp gevangen gehouden, die aan konden wijzen waar mensen tijdens de oorlog 
waren begraven.  
 
Molukkers 
Nederlands Indië (dat nu Indonesië heet) was een kolonie, een overzees gebied, van Nederland. Het 
Nederlandse leger daar telde veel Molukkers; inwoners van de eilandengroep de Molukken. Eind 
1949 werd Indonesië zelfstandig. De Molukkers wilden niet bij Indonesië horen en riepen hun eigen 
staat uit. Dat accepteerde de nieuwe regering van Indonesië niet en ze vielen de Molukken binnen 
met hun leger. Omdat veel Molukkers ook in dienst van Nederland hadden gevochten, werd het veel 
te gevaarlijk in hun eigen land. Daarom besloot de Nederlandse regering om hen met hun gezinnen 
(12.500 mensen) ‘tijdelijk’ naar Nederland te halen. Vanaf de boot in Rotterdam werden ze in 1951 
direct naar Kamp Amersfoort gebracht en tegelijkertijd uit het leger ontslagen. Ze werden in door 
heel Nederland gehuisvest o.a. in voormalige concentratiekampen zoals Kamp Westerbork en Kamp 
Vught. Nog steeds hopen veel Molukkers ooit terug te kunnen naar hun eigen eilandengroep.   

Politieschool 
In 1968 verdwenen de barakken, op één na. Vanaf toen werd het kamp een politieschool.  
Op het kampterrein was inmiddels bijna alles gesloopt. De laatste barak werd in 1978 afgebroken.  

 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort 

Na de oorlog keerden oud-gevangenen terug naar de plek waar ze gevangen hadden gezeten. Ze 
vonden dat niet vergeten mocht worden wat hier was gebeurd. Het was het begin van Kamp 
Amersfoort als herdenkingsplaats.  
 
In 2004 kwam er een herinneringscentrum en in 2021 werd er een ondergronds museum geopend. 
Daar wordt het verhaal van het kamp verteld aan de hand van objecten, foto’s, documenten en 
wisselexposities. Samen met monumenten en zichtbare sporen in het buitenterrein is Kamp 
Amersfoort een plek om te herdenken, bezinnen en leren.  
 

 
 
Dit is het symbool van Kamp Amersfoort; je herkent er de roos en het prikkeldraad in. Het symbool is 
ontworpen door Jacques Kopinsky, die zelf ook gevangenzat in een kamp.  
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Begrippenlijst 
Communisme 
Het communisme is een politieke stroming. Er zijn veel verschillende vormen en ideeën over het 
communisme, maar over het algemeen komt het erop neer dat mensen geen eigen bezit hebben en 
dus niet kunnen (ver)handelen. In plaats daarvan is alles van en voor iedereen. In de 20e eeuw waren 
er meerdere landen die zich communistisch noemden. De bekendste zijn China met Mao Zedong en 
de Sovjet Unie met Jozef Stalin als leider.  

 
Gijzelaar 
Iedereen kon zomaar worden opgepakt als gijzelaar. Niet omdat je iets verkeerds had gedaan, maar 
omdat een gijzelaar op verschillende manieren kon worden ingezet. Bijvoorbeeld om een hele groep 
te straffen, of om mensen bang te maken.  
 
Zwarthandelaar 
Een zwarthandelaar was iemand die op een verboden manier geld verdiende. Bijvoorbeeld door het 
slachten van een dier en dat veel te duur (en stiekem) te verkopen. Omdat zij een zwarte driehoek op 
hun jasje droegen, werden ze ook wel zwartlappen genoemd. 
 
Arbeitseinsatz  
De Arbeitseinsatz was tijdens de Tweede Wereldoorlog de verplichting dat jonge mannen voor de 
Duitse oorlogsindustrie moesten werken. Als ze weigerden werden ze gestraft. Veel mannen 
ontvluchtten daarom het land of doken onder.  
 
Jehova’s getuigen  
Jehova’s Getuigen doen hun best volgens het christelijke geloof te leven dat Jezus onderwees en dat 
zijn apostelen beoefenden. Een belangrijke regel van hun geloof is dat zij ‘de enige ware en 
almachtige God die alles heeft gemaakt’ aanbidden. Dat betekent onder andere dat zij niet aan een 
andere leider mogen gehoorzamen en alle vormen van geweld afwijzen. 
https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/jehovah-getuige-geloof 
 
Sovjet-krijgsgevangenen 
Tijdens de oorlog werden er miljoenen Sovjetsoldaten krijgsgevangenen gemaakt. Op 27 september 
1941 kwam een uitgemergelde groep van 100 Sovjetsoldaten aan op het station van Amersfoort. Ze 
werden als een soort levende reclame door de stad gestuurd. De nazi’s wilden zo laten zien dat ze 
echt tegen slechte mensen (Untermenschen) vochten. Maar de  Amersfoorters kregen juist 
medelijden met de ‘Russen’ en een hekel aan de nazi’s.  
 
Razzia’s  
Razzia’s waren grote klopjachten die vooral tegen het eind van de oorlog werden uitgevoerd. Hele 
wijken werden afgesloten, niemand kon er meer in of uit. Soldaten doorzochten alle huizen en 
straten, alle jonge mannen die ze vonden werden direct opgepakt en later doorgestuurd naar 
verschillende kampen.    
 
De geallieerden 
De geallieerden - onder meer het verenigd Koninkrijk, China, Canada, de Sovjet-Unie, Polen, 
Noorwegen, Frakrijk, België en Nederland- waren de landen die samen vochten tegen de Duitsland, 
Italië en Japan.  
 
 
 

https://wikikids.nl/Handel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/jehovah-getuige-geloof
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Bronvermelding 
De informatie in dit boekje is mede tot stand gekomen dankzij het werk van de onderzoeksgroep 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De informatie is actueel tot op de datum van uitgifte, maar 
kan door de actualiteit worden ingehaald..  
 
Wij hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden te achterhalen en te 
vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende 
bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, kunt u zich in 
verbinding stellen met de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
 
Uitgave  NMKA zomer 2022 
Tekst   Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
Foto’s   Eigen collectie Kamp Amersfoort 
 


