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Voorwoord Van ad-InterIm dIrecteur harry ruIjs

Eerste indrukken

Op 14 december 2009 deed Harry Ruijs zijn intrede als interim directeur 

van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Hoe kijkt hij terug op de 

afgelopen drie maanden?

Door: Harry Ruijs, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Toen duidelijk werd dat Maurits Nib-
bering door ziekte langdurig afwezig 
zou zijn, heeft het Bestuur besloten 
een interim-manager te benoemen en 
zodoende de continuïteit te waarbor-
gen. Zo ben ik medio december 2009 
voor 4 dagen per week gestart met 
een opdracht om de bedrijfsvoering te 
stroomlijnen en ideeën voor de koers 
van Kamp Amersfoort te formuleren. 

Ik werk ruim 10 jaar als zelfstandig inte-
rim-manager; daarvoor heb ik 13 jaar 
in dienstverband als eindverantwoorde-
lijke op afdelingen personeel en orga-
nisatie gewerkt bij een drietal grotere 
organisaties. De eerste helft van mijn 
werkzame leven heb ik het standaard 

loopbaanpatroon van een beroepsmili-
tair bij de luchtdoelartillerie doorlopen. 
Ik kijk reflexmatig nog steeds omhoog 
als er wat over komt vliegen; het schie-
ten is in de loop der jaren gelukkig wel 
uit deze reflex verdwenen.

De kennismaking met de museale 
wereld was een belangrijke stimulans 
voor me om bij Kamp Amersfoort te 
willen ‘interimmen’. Mijn motivatie om 
destijds voor interim werk te kiezen 
was de kans op veel afwisseling en 
daarmee te voorkomen dat ik op latere 
leeftijd toch nog zou vastroesten. Mijn 
interim opdrachten hebben zich in veel 
verschillende sectoren afgespeeld zoals 
in de zorg, kogellagers, plantenziekten, 
asielzoekers, gouden gidsen, banken 

en telecom. Die afwisseling houdt me 
scherp omdat je telkens met een schone 
geest moet beginnen en zo snel moge-
lijk moet doorgronden hoe de hazen in 
de nieuwe organisatie lopen en vooral 
waarom ze zo lopen. Na twee maan-
den Kamp Amersfoort ken ik de meeste 
hazenpaadjes inmiddels wel, maar 
sommige hazen hebben wel een groter 
territorium dan ik verwacht had.

De organisatie rond KA is me mede 
dankzij de positieve ondersteuning van 
alle betrokkenen wel helder gewor-
den. Met het Managementteam en het 
Bestuur zijn de belangrijkste lijnen voor 
dit jaar al uitgezet. De interne bedrijfs-
voering wordt de komende maanden 
naar een hoger niveau getild door het 
aanleggen van een netwerk en het aan-
schaffen van ondersteunende software. 
Met het stapsgewijs introduceren en een 
goede instructie van alle gebruikers komt 
er meer routine in en betere controle 
op de dagelijkse werkzaamheden. Het 
inrichten van de portacabin wordt op 
korte termijn afgerond waarbij we het 
documentatiecentrum als een vooruit-
geschoven post van ons archief bij Eem-
land gaan inrichten. De bezetting van 
kantoor verdient een nadere analyse en 
bezien zal worden hoe we de educatie- 
en de conservator-functie beter kunnen 
verankeren. Kamp Amersfoort moet een 
keuze maken voor een eigen arbeids-
voorwaardenpakket en voor ingehuurde 
medewerkers zal een passende arbeids-
overeenkomst worden opgesteld.
Voor onze primaire taak, onze “klan-
ten”, zijn we voortvarend aan de slag 
gegaan met het bouwen een digitaal 
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bestand van oud-gevangenen. Door alle 
betrokken partijen opnieuw te bena-
deren blijken er deuren open te gaan 
waarvan we dachten dat die vergren-
deld waren. Om alle vragen over oud-
gevangenen goed en snel  te kunnen 
beantwoorden is zo’n digitaal bestand 
onontbeerlijk. Het wordt een hele klus 
en het zal nooit helemaal compleet 
worden, maar we zullen dit jaar een 
grote stap vooruit maken met deze digi-
talisering.

Het opsporen van nabestaanden van 
bezittingen van oud-gevangenen heeft 
ook extra aandacht. Op 13 februari 
hebben twee bestuursleden van de 
Stichting Oktober ’44 in ons museum 
35 families blij kunnen maken met por-
temonnees, sieraden en documenten 
uit Neuengamme die 65 jaar verborgen 
waren. Samen met de Stichting Hart 
voor Kamp Amersfoort kon op 6 maart 
nogmaals een teruggeefactie worden 

gerealiseerd. Dat waren emotionele en 
dankbare bijeenkomsten.

Maar er is natuurlijk niet alleen maar 
goed nieuws. Ons gebouw is een prach-
tig herinneringscentrum, maar we zitten 
wel klem met onze werkruimtes. Als 
we meer en/of nieuwe zaken willen 
oppakken, vraagt dat meer handjes en 
dus meer werkruimte. Die is binnen het 
huidige gebouw niet voorhanden, dus 
gaan we de komende maanden met het 
Bestuur alle (on)mogelijkheden voor 
extra werkruimte en de bijbehorende 
financiën onderzoeken.

Het werken met een grote groep vrijwil-
ligers ervaar ik als een warme douche. 
Er is veel kennis en vooral veel enthou-
siasme en betrokkenheid bij onze groep 
vrijwilligers en daar draait  de “produk-
tie” van Kamp Amersfoort op. We gaan 
de komende periode ook vrijwilligers 
inschakelen voor een aantal nieuwe 

taken zoals het opbouwen van het digi-
tale bestand oud-gevangenen. 

Al onze buren zijn met nieuwbouw-
plannen bezig; gelukkig worden we 
daar goed over geïnformeerd en krijgen 
we ook de kans om ons belang met hun 
plannen af te stemmen.  De samenwer-
king met onze beste buur, de politie 
(KLPD en Korps Utrecht) is onlangs in 
een convenant vastgelegd en dat is een 
solide borging voor de toekomst. Als de 
nieuwbouwplannen van de politie con-
creet worden, hopen we op een uitbrei-
ding van ons terrein bijv. met de oude 
toegangspoort en een gedeelte van de 
parkeerplaats.
 
Kortom, mijn eerste indrukken zijn erg 
positief en ik verwacht zeker dat we met 
alle betrokkenen de komende maanden 
vorm kunnen geven aan deze plannen.

KInderrechten, educatIe en de rol Van Kamp amersfoort

Rechten van het kind

Op vrijdag 20 november 2009 werd in het stadhuis van Amersfoort 

gevierd dat het Verdrag inzake de rechten van het kind twintig jaar 

eerder door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd 

aangenomen.

Door: Marlien de Kruijf en Ed Vos

Namens Stichting Nationaal Monu-
ment Kamp Amersfoort waren drie 
gidsen van de Werkgroep Onderwijs 
hierbij aanwezig. We waren attent 
gemaakt op deze gebeurtenis door 
de heer Pothof, bestuurslid van Kamp 
Amersfoort en, als lid van de Rotaryclub 
Amersfoort-Stad, medeorganisator van 
de viering.

Wat hebben we gezien? Een feestelijk 
versierde Raadzaal met aan draden 
900 zelfportretten van Amersfoortse 
kinderen van 23 basisscholen en heel 
veel zeer serieus werkende jonge 
mensen. Alle tekeningen waren voor-
zien van teksten met ‘Rechten van het 
Kind’, zoals Amersfoortse kinderen dat 
zien. “Ik ben Sofie van basisschool … 
en ik vind dat elk kind recht heeft op 
bescherming tegen kindermishande-

ling”. We keken onze ogen uit!  In de 
Raadzaal werd ‘s middags een quiz 
gehouden, een lied gezongen en een 
vergadering van de Verenigde Naties 
nagebootst. Dit alles onder leiding van 
de zeer goed voorbereide leden van 
de Rotaryclub, de burgemeester van 
Amersfoort, mevrouw van Vliet-Kuiper 
en de jongerenvertegenwoordigster 
namens Nederland bij de Verenigde 
Naties, Elsa van de Loo.
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Russische uniformknopen  (Foto Eut van Berkum)

Tijdens de middag werd ook bekend 
gemaakt welke vijf Rechten van het 
Kind de leerlingen van de 23 basisscho-
len het meest belangrijk vinden. Dat 
waren:
• Het recht op zorg en liefde
• Het recht op voldoende en gezond 

voedsel
• Het recht op onderwijs
• Het recht om geen slachtoffer te wor-

den van oorlog
• Het recht op gezondheid

Het is voor ons, gidsen van Kamp 
Amersfoort, zeer inspirerend geweest 
deze kinderen zo enthousiast en betrok-
ken bezig te zien. Op deze manier wer-
den honderden kinderen zich bewust 
van het vele leed en onrecht dat leef-
tijdsgenoten over de hele wereld moe-
ten verduren. Ook op dit moment nog!

De viering van twintig jaar Rechten van 
het Kind heeft ons, leden van de Werk-
groep Onderwijs van Kamp Amersfoort, 
opnieuw aan het denken gezet. Wat 
doen we voor jonge kinderen op Kamp 
Amersfoort en wat kunnen we mis-
schien nog meer doen? 

We hebben ervaring met een goedlo-
pend Kofferproject voor de groepen 
zeven en acht van de basisschool. 

Dit project is bedacht en uitgevoerd 
door het Erfgoedhuis Utrecht, nu 
beter bekend als Landschap Erfgoed 
Utrecht. 

Als leerlingen uit groep zeven en acht 
meedoen aan dit project krijgen zij een 
koffer in de klas met voorwerpen er in: 
een knoop, een boek met een gat er in, 
een bijbel. 
Elk voorwerp vertelt het verhaal van een 
specifieke groep gevangenen. Zo rela-
teert de knoop aan het uniform van de 
Russische krijgsgevangenen, die 
in september 1941 in het 
kamp arriveerden.

Via het Kofferproject 
maken basisschool-
leerlingen op een toegan-
kelijke, tastbare manier 
kennis met de 
oorlog. Het 
Koffer-
project 
loopt al 
enkele 
jaren 
bijzonder 
goed. En het 
aantal kinderen 
dat op bezoek komt, 
groeit.

Geïnspireerd door de viering van “20 
jaar Rechten van het Kind”, vragen wij 
ons binnen de Werkgroep Onderwijs 
af: “Hoe kunnen we jongeren nog meer 
interesseren voor Kamp Amersfoort en 
zijn geschiedenis?”

Van één van onze gidsen hoorden we 
het volgende:

“Met wie ik ook een rondleiding ga 
doen, ik vertel altijd direct waarom ik 
gids ben geworden. Ik zeg dan tegen een 
kind van 12 jaar: Ik ben van 1932. En 
toen ik zo jong was, als jij (of als jullie) 
zat mijn vader in een concentratiekamp 
in Duitsland. Hij werd gevangen geno-
men omdat hij met een groep vrienden 
ervoor zorgde dat Joden konden onder-
duiken. Mijn moeder zat ook zes weken 
in een gevangenis in Amsterdam … 
Soms vraagt een van de kinderen hoe wij 
het hebben gered zonder vader en moe-
der(!) Maar meestal hebben ze genoeg 
aan hun eigen gedachten. Ze staan 
ineens in mijn schoenen van toen!”

Onze ervaring is, dat jongeren die in 
Kamp Amersfoort op bezoek komen, 
altijd worden getroffen door  zo’n per-
soonlijk verhaal. En daar willen we wat 
mee gaan doen!

Gelukkig leven er nog steeds mensen 
die de oorlog zelf hebben meegemaakt 
en hun verhaal willen vertellen. Soms 
graag en soms liever (helemaal) niet! 
Het kan dus ook zijn, dat kinderen of 
kleinkinderen niet weten welk oorlogs-
verleden hun ouders met zich mee-
dragen … Daarom overwegen wij in 
de toekomst speciale rondleidingen te 
organiseren, waarbij families met hun 
(klein)kinderen Kamp Amersfoort kun-
nen bezoeken (en misschien vertelt opa 
ook wel wat?).

Onder begeleiding van een ervaren gids 
zal er tijdens deze dagen een speciale 
rondleiding zijn met extra aandacht 
voor het persoonlijke verhaal van de 
familie.

Met dit bericht in ons Informatiebulletin 
willen we onderzoeken of er interesse 
bestaat voor dit type rondleiding. Wilt 
u ons helpen, met ons meedenken en 
misschien meedoen? Heel graag! 
U kunt reageren via email adres  
info@kampamersfoort.nl of per post via 
St. Nat. Monument Kamp Amersfoort, 
Loes van Overeemlaan 19,  
3832 RZ  Leusden,  
t.a.v. Marlien de Kruijf of Ed Vos

We willen een oma/opa - project te starten!
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Nederland geeft eind 2010 defini-
tief zijn leidende rol in de provincie 
Uruzgan op. De PvdA lijkt wel iets te 
voelen voor een nieuwe missie in Afrika. 
Kongo misschien? Of Soedan? Dat zo’n 
nieuwe missie er komt, staat wel vast. 
De Nederlandse grondwet stelt, als enige 
grondwet in de wereld,  dat we overal ter 
wereld de rechtsorde zullen bevorderen. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
onderschrijft dit uitgangspunt natuurlijk 
van harte: Nederland moet wereldwijd 
zijn vlag kunnen planten, alleen al uit 
prestigeoverwegingen. De Nederlandse 
krijgsmacht heeft niet veel keus: interna-
tionale vredesmissies zijn in deze tijd van 
scherpe bezuinigingen simpelweg ook 
een manier om te overleven als militaire 
organisatie.

Onder politici en wetenschappers heeft 
zich de laatste jaren een boeiend ‘voor-
waardendebat’ ontwikkeld. Aan de ene 
kant staan de zogenoemde voorwaarden-
aanhangers (sequentionalists). Zij menen 
dat eerst aan een reeks criteria moet 
zijn voldaan, alvorens ergens succesvol 
aan vrijheid en democratie kan worden 
gebouwd. Met andere woorden: geen 
inmenging door buitenlandse diplomaten, 

hulporganisaties of troepen vóór het land 
een bepaald niveau aan ‘volwassenheid’ 
heeft bereikt. Die volwassenheid laat zich 
uitdrukken in zaken als economische 
ontwikkeling (een minimum aan inko-
men bijvoorbeeld), het breed gedragen 
besef dat een democratisch staatsbestel 
de beste oplossing is, een zekere mate 
van persvrijheid, enzovoorts. Met andere 
woorden: wil men ergens interveniëren, 
dan moet het wel kans van slagen heb-
ben. Een democratie laat zich niet op 
los zand (etnische verdeeldheid, stam-
mencultuur, fundamentalistische religies, 
armoede) bouwen. En het gaat om de 
levens van ‘onze’ jongens, dus elke inter-
ventie moet wel zin hebben! Het verbaast 
niet dat deze voorwaarden-aanhangers 
weinig zien in een kostbare democra-
tische (weder)opbouw van buitenaf in 
zwakke en verdeelde staten als Afgha-
nistan. En al helemaal niet in ‘gefaalde 
staten’ (failed states) als Somalië of Haïti. 
Dat is maar verspilde moeite. Sterker 
nog, de terugslag zal het land eerder op 
een nóg grotere achterstand zetten in het 
ontwikkelingsproces, onderstrepen de 
voorwaarden-aanhangers.

De voorwaarden-aanhangers kunnen 
rekenen op scherpe tegenstand. Non-

Gouvernementele Organisaties (NGO’s) 
als Amnesty International vinden dat je 
zo feitelijk grote delen van de wereld 
aan hun lot overlaat. Júist in falende sta-
ten moeten mensenrechten en vrijheid 
beschermd worden. Dat is, zo stellen 
vrijwel alle NGO’s, nu eenmaal onze 
morele taak tegenover alle medemensen, 
ongeacht huidskleur of religie. De zoge-
noemde ‘gradualisten’ onder de politici 
en wetenschappers redeneren min of 
meer in dezelfde richting, maar hebben 
daar ook ‘feitelijke’ argumenten voor. 
Gradualisten wijzen de voorwaarden-the-
orie (grotendeels) van de hand. Zij stel-
len om te beginnen dat je in de praktijk 
helemaal niet kunt ‘meten’ of een land er 
klaar voor is om succesvol gedemocrati-
seerd te worden. In andere woorden: of 
het zijn eigen vrijheid wel echt ‘verdient’.  
Hoe neem je immers geloofwaardig de 
maat in het ontwikkelingsproces van een 
land? Kun je überhaupt wel vaststellen 
of een land ‘te weinig’ (49,9 procent 
en minder?) of ‘genoeg’ (50 procent en 
meer?) kansen heeft op een geslaagde 
democratisering?

Het tweede hoofdargument van de gradu-
alisten heeft zijn wortels in de geschiede-
nis. Volgens de gradualisten is elk proces 

welKe Voorwaarden zIjn nodIg Voor VrIjheId?

Vrijheid Wereldwijd

Vrijheid wereldwijd, waar hebben we dat 

voor nodig? Een vraag die op het moment 

van schrijven – eind februari 2010 – een 

extra lading heeft gekregen door het 

aftreden van het kabinet-Balkenende IV. De reden was 

Afghanistan. In dat land speelt de kwestie in alle 

hevigheid: welke voorwaarden zijn nodig 

voor vrijheid?

Door: Christ Klep, historicus universiteit Utrecht

Vrijheid wereldwijd, waar hebben we dat Vrijheid wereldwijd, waar hebben we dat 

voor nodig? Een vraag die op het moment voor nodig? Een vraag die op het moment 

van schrijven – eind februari 2010 – een van schrijven – eind februari 2010 – een 

extra lading heeft gekregen door het extra lading heeft gekregen door het 

aftreden van het kabinet-Balkenende IV. De reden was aftreden van het kabinet-Balkenende IV. De reden was 

Afghanistan. In dat land speelt de kwestie in alle Afghanistan. In dat land speelt de kwestie in alle 

hevigheid: welke voorwaarden zijn nodig hevigheid: welke voorwaarden zijn nodig 

voor vrijheid?voor vrijheid?
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van staatsontwikkeling en democratise-
ring nu eenmaal een kwestie van vallen 
en opstaan. Soms gaat het goed (rust en 
orde, economische groei, een rechtvaar-
dige heerser), soms gaat het slecht (hon-
gersnood, revolutie, burgeroorlog). Die 
golfbeweging is deels onvoorspelbaar: 
soms pakt een gewelddadige revolutie 
uiteindelijk toch goed uit (is zo immers 
niet Nederland ontstaan?). Soms vervalt 
een veelbelovende regering in chaos en 
dictatuur. Bovendien is de golfbeweging 
erg ingewikkeld: een gebrek aan demo-
cratie gaat bijvoorbeeld in de praktijk 
vaak samen met economische welvaart, 
zodat de meeste mensen het toch redelijk 

goed hebben en helemaal niet zitten te 
wachten op méér vrijheden en alle onze-
kerheden die dat met zich meebrengt.

Kortom, zo benadrukken de gradualisten: 
niet wachten tot het moment waarop aan 
de (alle?) voorwaarden voor verdere 
democratisering is voldaan. Dan kun 
je vaak lang wachten, terwijl mensen-
rechtenschendingen onverminderd 
doorgaan. Dan is het altijd beter, menen 
de gradualisten, dat je ‘gewoon’ begint 
met democratisering. Zelfs als er bij-
voorbeeld nog veel etnische verdeeld-
heid is, weinig politieke ervaring of 
vrouwenonderdrukking. Het is beter om 

te gaan bouwen vanaf een gebrekkig 
fundament, dan helemaal niet te gaan 
bouwen. De geschiedenis leert name-
lijk, zo stellen de gradualisten, dat het 
vaak wel degelijk goed uitpakt.

De Nederlandse regering schaart zich 
in hoofdlijnen onder de gradualisten. 
Deels uit morele argumenten, deels uit 
praktische. Wat is immers nog het nut 
van ontwikkelingssamenwerking of de 
krijgsmacht als je niet eens zeker weet 
óf en wanneer je er wat aan hebt. Dat 
lijkt me een gezond en bovenal mede-
menselijk uitgangspunt.

De Pia Media-documentaire ‘Kamp 
Amersfoort, getuigenissen van over-
levenden’ werd op 28 juni 2008 
gepresenteerd en wordt sindsdien 
regelmatig vertoond in het bezoekers-
centrum van Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort. In de documentaire 
komen ex-gevangenen en de zoon van 
de kok van Kamp Amersfoort aan het 
woord. Ze vertellen over de ontberin-
gen en de vernederingen die zij in het 
kamp hebben moeten ondergaan en 
hoe zij in staat geweest zijn deze hel 
te overleven. Het zijn authentieke en 
aangrijpende ervaringen uit het dage-

lijks leven van hun gevangen-
schap.

Pia van der Molen vindt het 
een eer dat haar film in Yad 
Vashem vertoond kan wor-
den. Maar het is vooral een erkenning 
voor de slachtoffers van Kamp Amers-
foort, een van de concentratiekampen 
in Nederland tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De film kan door bezoekers van 
het museum Yad Vashem bekeken wor-
den en zal ook gebruikt worden voor 
educatieve doeleinden

DVD-kopieën van de documentaire 
kunnen worden besteld bij de Stichting 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19
3832 RZ-Leusden
info@kampamersfoort.nl
Tel: +31(0)33-4613129
De DVD kost Euro 10,=

‘Kamp amersfoort getuIgenIssen In yad Vashem’

DVD Getuigenissen van 
overlevenden
Eind december 2009 bereikte ons het bericht 

dat de documentaire ‘Kamp Amersfoort, 

getuigenissen van overlevenden’ is 

opgenomen in de filmcollectie van het 

Holocaustcentrum Yad Vashem in Jeruzalem.

Bron: Pia Media; www.pia-media.nl
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In het kader van de herdenkingen 
rond Holocaust Memorial Day begon 
op woensdag 27 januari 2010, een 
conferentie over de volkerenmoord op 
miljoenen joodse Europeanen in de 
jaren 1933-1945. Vertegenwoordigers 
uit 35 landen spraken onder meer over 
het onderricht over de gruwelen, nu er 
steeds minder overlevenden zijn.

Van de zes miljoen Joodse Holocaust 
slachtoffers kwamen 102.000 slachtof-
fers uit Nederland. Evenals de weg-
gevoerde Sinti en Roma werden ze 

naamloos omgebracht in Auschwitz, 
Sobibor, Theresienstadt, Bergen-Belsen 
en andere verschrikkelijke oorden. Het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
nam het initiatief tot het voorlezen van 
de namen van alle vermoorde Joden en 
Roma en Sinti, die naamloos werden 
omgebracht en die geen eigen graf heb-
ben. Vanaf zaterdagavond 23 tot woens-
dag 27 januari 2010 werd gedurende 
112 uren, onafgebroken een mens in 
herinnering gehouden door het noemen 
van een naam. 102.000 namen van 
slachtoffers van de Holocaust werden 
genoemd. De laatste namen werden op 

27 januari om 14.00 uur gelezen door 
Fia Polak, die op die dag 65 jaar gele-
den in Auschwitz werd bevrijd. (www.
westerbork.nl). Directeur Dirk Mulder 
van het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork heeft laten weten dat de 
namen iedere vijf jaar uitgesproken zul-
len gaan worden.

Op zondag 31 januari werd in het 
Amsterdamse Wertheimpark de bevrij-
ding van Auschwitz herdacht. De 
belangstellenden verzamelden zich in 
het stadhuis van Amsterdam. Daarna 
liepen zij in een stille tocht naar het 
monument ‘Nooit Meer Auschwitz’ van 
Jan Wolkers. Daar werden toespraken 
gehouden en kransen gelegd door vier 
overlevenden.

Niet alleen in Amsterdam werd de 
Holocaust Memorial Day onder de aan-
dacht gebracht. In de plaatsen Nijme-
gen, Rotterdam, Maastricht, Den Haag, 
Tilburg, Utrecht, Bergen op Zoom, 
Enschede, Delft, Eindhoven en Amers-
foort werden vooral lezingen, maar ook 
educatieve programma’s, filmvoorstel-
lingen en herdenkingen aangeboden.

In Amersfoort, in het bezoekersgebouw 
van Nationaal Monument Kamp Amers-
foort, gaf Remco Reiding op 31 januari 
een lezing over de Holocaust vanuit 
Russisch perspectief.

terugblIK op 27 januarI 2010 ‘holocaust memorIal day’

Holocaust Memorial Day

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 

1945, uit tot een herdenkingsdag: “Holocaust Memorial Day”. Wereldwijd 

worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de 

Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). 

Een korte terugblik.

Door: Gert Stein
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In Nederland zijn de verschrikkingen 
van de Holocaust de rode draad van de 
oorlog geworden, in Rusland de ver-
schrikkingen van de militaire strijd en 
bezetting. De Holocaust is in de voor-
malige Sovjetunie niet meer dan een 
voetnoot.
Het is niet verwonderlijk dat in Neder-
land en Rusland een compleet ander 
perspectief op de oorlog bestaat. Die 
oorlog zelf was voor Nederland en Rus-
land een compleet andere. 
Het Rode Leger vocht vier jaar lang een 
verbeten strijd, de gevechten in Neder-
land duurden amper zes dagen. Neder-

land verloor nog geen tienduizend mili-
tairen, de Sovjetunie bijna tien miljoen.
Inclusief burgers had de Sovjetunie 26,6 
miljoen oorlogsslachtoffers te betreuren, 
waaronder ‘slechts’ 1 miljoen joodse 
Holocaust-slachtoffers. 26,6 miljoen 
oorlogsdoden, dat is meer dan vier keer 
het totale aantal slachtoffers van de 
Holocaust.
Maar de omvang van de verliezen 
in de Sovjetunie, vormt zeker niet 
afdoende verklaring voor het feit dat de 
Holocaust, de massamoord op joden 
bovenal, niet in het collectieve geheu-
gen is blijven hangen. Het bespreken 
van de jodenvervolging was in de 

Sovjetunie onder Stalin een taboe. De 
massamoord op de joden werd waar 
mogelijk verzwegen. Waarom? Omdat 
Sovjetburgers, vooral in west-Oekraïne, 
vrolijk mee hadden gedaan aan het 
uitmoorden van de plaatselijke joodse 
bevolking. Omdat gezeur over joden 
de met dank aan Stalin behaalde Grote 
Vaderlandse Overwinning niet mocht 
besmeuren. Maar ook omdat Stalin zelf 
een antisemitische strijd voorbereidde 
tegen het joodse kosmopolitisme.

Reflectie op het verleden gaat lang niet 
altijd van harte. Dit voorjaar werd in het 
Russische parlement een wet besproken 
die het strafbaar maakt te spreken van 
massale verkrachtingen door soldaten 
van het Rode Leger op weg naar Berlijn. 
De Russen zijn zeker geen meesters 
in het verwerken van hun bloedige 
geschiedenis, maar welk volk eigenlijk 
wel? Wij Nederlanders slagen er nog 
altijd maar moeizaam in de politionele 
acties in Indonesië in een ander per-
spectief te plaatsen.
Na de oorlog heerste een klimaat 
waarin velen vonden dat de ellendige 
oorlogsjaren maar beter vergeten kon-
den worden. Zelfs Kamp Amersfoort, 
waar tienduizenden landgenoten cre-
peerden of werden doorgevoerd naar 
Duitse werkkampen, waarvandaan 
honderden joden naar Westerbork 
werden gestuurd, was uit ons geheugen 
verdwenen. 

In september 1941 worden 101 Sovjet-
russische krijgsgevangenen naar Kamp 

weergaVe Van het Verhaal Van onderzoeKer/journalIst remco reIdIng

Russisch perspectief

Ter gelegenheid van Holocaust Memorial Day gaf onderzoeker/journalist 

Remco Reiding op 31 januari een lezing. Reiding, als correspondent 

woonachtig in Moskou, belichtte de Holocaust vanuit Russisch perspectief. 

Hieronder volgt een korte weergave van zijn verhaal.

Door: Remco Reiding
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Amersfoort getransporteerd. Uitgeput 
van de lange treinreis, zwaar ondervoed 
en armzalig gekleed komen ze aan op 
het station. De plaatselijke bevolking 
moet zien dat onze bondgenoten in 
het Oosten ‘Untermenschen’ zijn. In 
het kamp wacht een filmploeg die wil 
vastleggen hoe de bolsjewistische, Azia-
tische Sovjetrussen als een wilde bende 
vecht om stukjes brood. Maar het eten 
wordt eerlijk verdeeld.
Evenals de joden krijgen de Russen in 
het kamp een extra slechte behande-
ling. Ze worden geschopt en geslagen, 
moeten urenlang strafstaan, krijgen 
geen medische verzorging en soms 
dagenlang geen eten. Alle 101 sterven 
in Amersfoort, aan ontbering of als 
gevolg van een massaexecutie op 9 
april 1942.
Sovjetrussen waren dus evengoed 
slachtoffer van de Untermensch-theorie 
van de nazi’s. Himmler sprak van een 
‘Vernichtungskrieg’ tegen de Sovjetunie 
en dat werd het. Naast de miljoenen 
doden op het slagveld bezweken drie 
miljoen Russische krijgsgevangenen 
onder de onmenselijke omstandigheden 
in de kampen en tijdens dwangarbeid in 
mijnen of fabrieken. Het was een doel-
bewuste uitroeiing, hoewel een langza-
mere dan de gaskamers van Auschwitz 
evengoed bedoeld om een bevolkings-
groep te vernietigen.

Maar het lijden van de Russen heeft in 
Nederland weinig aandacht gekregen. 
De Koude Oorlog gaf ons een heel 
ander beeld van Rusland: niet dat van 
de oude bondgenoot tegen nazi-Duits-
land, maar van de nieuwe vijand. Niet 
dat van slachtoffers van het nationaal-
socialistische regime, maar van daders 
van het communistische regime.
Het Russisch Ereveld was tien jaar gele-
den een vrijwel vergeten plek. Mede 
daardoor heeft het tot 2000 moeten 
duren, voordat er voor het eerst nabe-
staanden werden opgespoord van de 
865 in Leusden begraven soldaten. 
Over het Russisch Ereveld en mijn 
naspeuringen schrijf ik dit jaar een boek. 
In dat boek zal ik ook ingaan op hoe de 
Koude Oorlog een rol speelde bij het in 
de vergetelheid raken van het Russisch 
Ereveld. Prikkeldraad rond de begraaf-
plaats riep een beeld op dat zelfs het 
betreden van een kerkhof met Russische 
doden ‘gevaarlijk’ was. In zekere zin was 
dat ook zo, want de namen van aan-
wezigen tijdens herdenkingen werden 
genoteerd als mogelijke sympathisanten 
met het communisme. De Koude Oorlog 
leidde er zelfs toe dat de herdenking van 
de Russische doden in Amersfoort na 
1956 niet meer gelijktijdig mocht plaats-
vinden met de herdenking van de Neder-
landse en andere geallieerde slachtoffers.
De Amerikanen, Canadezen, Britten en 

Polen werden toch al als onze bevrijders 
gezien. Zij trokken vanuit Normandië 
door ons land naar Berlijn. Maar het 
IJzeren Gordijn dat Europa in tweeën 
verdeelde, leidde ertoe dat er in het Wes-
ten geen tijd was om Russische oorlogs-
slachtoffers op correcte wijze een plek in 
de geschiedenis te geven. 
Zo kon het gebeuren dat de miljoenen 
Sovjetrussische oorlogsslachtoffers lang-
zaam aan een voetnoot in ónze geschie-
denis zijn geworden, eveneens een grote 
historische onjuistheid.

Het lijkt me goed als in de voormalige 
Sovjetunie wat meer wordt stilgestaan 
bij de massamoord op miljoenen joden. 
En het lijkt me eveneens goed als wij 
stilstaan bij miljoenen Sovjetrussen die 
een offer brachten voor ook onze vrij-
heid. Tenslotte waren zowel de joden als 
de Sovjets, krijgsgevangene en burger, in 
de ogen van de nazi’s Untermenschen 
en slachtoffer van hetzelfde boosaar-
dige regime. In Kamp Amersfoort waren 
zowel joden als Russen. Vrijwel zonder 
uitzondering overleefden ze de oorlog 
niet. Laten we hen allemáál herdenken.

Dit is een ingekorte versie van de lezing 
die Remco Reiding op 31 januari gaf. 
De complete lezing staat op  
www.kampamersfoort.nl en 
www.russisch-ereveld.nl.

terugblIK 
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Ewout Stumphius (1961), kleinzoon 
van Luitenant-kolonel J.C. Stumphius, 
meldde dat zijn vader Jan, in de oor-
log gevangene was geweest in Kamp 
Amersfoort en waarschijnlijk om die 

reden als herinnering een richtingbord 
uit het kamp had meegenomen. Het 
bord dat ergens op zolder lag, wilde hij 
wel schenken aan het Nationaal Monu-
ment Kamp Amersfoort.

Op 8 februari 2010 werd het bord 
aangeboden aan de Stichting Natio-
naal Monument Kamp Amersfoort. In 
het bijzijn van een aantal familieleden 
overhandigde Ewout Stumphius het 
bord aan Karel Kreuning, die als onder-
zoeker van de stichting het contact met 
de familie had gelegd.

De vraag waar het bord vlak na de 
oorlog werd weggenomen, laat zich 
moeilijk of niet beantwoorden. Jan 
Stumphius overleed in 1983. Een ant-
woord op de vraag waarom het bord 
werd meegenomen lijkt makkelijker 
te vinden. Jan Stumphius had een bij-
zondere interesse voor borden. Van 
trein- en trambordjes werd thuis een 
aardige verzameling aangelegd. Het 
feit dat hij in Kamp Amersfoort had 
gezeten was waarschijnlijk de reden 
dat hij voor één keer afweek van zijn 
verzamelthema.
 
“Vader was op zich een heel eerlijk 
mens, maar borden waren vogelvrij, 
althans in een bepaalde fase van zijn 
leven. Dit is het enige niet-spoorweg-

een bIjzondere schenKIng op 8 februarI 2010

‘Vermoedelijk wederrechtelijk 
verkregen’

In het vorige informatiebulletin 

werd een artikel geplaatst 

met de titel: “Pleidooi voor 

gedenkplaats Kamp Amersfoort in 1947”. Het artikel was gebaseerd op 

een rapport van Luitenant-kolonel J.C. Stumphius, gericht aan de minister. 

Nog voor publicatie van het artikel in het informatiebulletin werd contact 

gezocht met de familie van de Luitenant-kolonel en dit contact had een 

bijzonder vervolg.

Door: Gert Stein

Staand vlnr: Jan Stumphius 1925-1983, J.M. Stumphius
Zittend vlnr: C. Stumphius-Snijders, J.C. Stumphius, Kolonel J.C. Stumphius.
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bord. Wij hebben er ook nooit van 
geweten. Het lag bij ons op zolder en 
jaren geleden kwam mijn moeder er 
mee aanzetten. Kun jij dit niet eens 
terugbrengen naar Amersfoort? Nou 
dat duurde even ...” aldus Ewout 
Stumphius.

Harry Ruijs, directeur van de Stichting 
bekende dat hij nogal had opgekeken 
van de email, waarin stond dat het aan-
geboden bord na de oorlog “vermoe-
delijk wederrechtelijk was verkregen”. 
Ruijs besloot met de woorden “soms 
kunnen illegale dingen tot iets heel 
moois leiden”. Alle aanwezigen waren 

het erover eens dat het bord bewaard 
is gebleven omdat het in 1945 op tijd 
ontvreemd werd.

Onder de kop “Richtingbord Kamp is 
terug” publiceerde het AD op 9 februari 
over de bijzondere schenking. Bijna 
twee weken later reageerde mevrouw 
G.A. van de Pol-Mensink - destijds 
woonachtig in Oud Leusden - op het 
artikel. Zij meldde ons onder andere:

“Vanaf 1936 t/m 1952 woonde ik aan 
de Doornseweg (thans Vlooswijkse-
weg), schuin tegenover de ingang van 
het SS-kamp en het ernaast gelegen 

hotel Oud Leusden. Zoals u wellicht 
weet ging indertijd de Leusderweg tot 
aan Hotel Oud Leusden met een krom-
ming over in de Doornseweg. Op die 
plek was tevens de grens tussen Leus-
den en Amersfoort.

I.v.m. de aanleg van de snelweg, 
om een lastige bocht langs de nog 
bestaande boerderij weg te halen en om 
mogelijk nog andere redenen is het stra-
tenplan op die plek een paar decennia 
na de oorlog jammer genoeg drastisch 
gewijzigd en zijn de huizen die er inder-
tijd stonden afgebroken.

Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak en 
13 jaar toen hij afgelopen was. Mijn zus 
en ik liepen dagelijks langs de ingang 
van het SS-kamp naar de lagere school 
die aan de van Effenlaan stond/staat, 
via de Leusderweg, het Borneoplein en 
de Kapelweg. Ik kan me die borden nog 
heel goed herinneren. Ze stonden dus 
niet IN, maar BUITEN het kamp, wat 
natuurlijk vanzelfsprekend was/is. Er 
waren er in ieder geval meerdere. De 
exacte plekken kan ik me niet meer dui-
delijk voor de geest halen maar het staat 
me bij dat er één was geplaatst op de 
hoek Laan 1914/Leusderweg (die plek 
is nu anders) òf op de kruising Leusder-
weg/Dodeweg/Doornseweg, het stond 
in elk geval vlakbij ons huis en moet 
gezien de richting van de pijl, op een 
kruising hebben gestaan.”

terugblIK
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het VoormalIge sInaï centrum aan laan 1914

Sinaï Centrum

Op hemelsbreed 300 meter van het 

bezoekersgebouw van Kamp Amersfoort 

liggen de restanten van een imposant gebouw 

waarin tot april 2008 de Sinaï kliniek (later Sinaï 

Centrum) was ondergebracht. Na de zomer van 

2010 zal het gebouw van het voormalige Sinaï 

Centrum verdwenen zijn.

Door: Gert Stein

Het Sinaï Centrum - dat verhuisde 
naar Amstelveen - is een Joodse instel-
ling voor geestelijke gezondheidszorg 
en begeleiding van mensen met een 
verstandelijke handicap. Medewerkers 
van het centrum zijn gespecialiseerd in 
de behandeling van psychotrauma ten 
gevolge van oorlog, geweld en verlies.

De band tussen het Sinaï Centrum aan 
Laan 1914 en kamp Amersfoort wordt 
niet alleen gevormd door het feit dat 
beide instellingen 48 jaar lang buren 
waren. De wortels van het Sinaï Cen-
trum liggen in het jaar 1909 toen het 
Apeldoornsche Bosch werd geopend. 
Dit was een instelling voor Joodse psy-
chiatrische patiënten en verstandelijk 
gehandicapte kinderen.

Na de Duitse inval in Nederland in mei 
1940, leek het Apeldoornsche Bosch aan 
de aandacht van de bezetter te ontsnap-
pen. Woensdag 20 januari 1943 waren 
de voortekenen van het naderende 
onheil waarneembaar toen de Orde-
dienst van Kamp Westerbork arriveerde. 
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 
22 januari 1943 werden alle patiënten 
door eenheden van de Waffen-SS en de 
Ordnungspolizei naar een gereedstaande 
goederentrein gebracht die om 0700 uur 

vertrok. Ongeveer 1.200 patiënten en 
50 personeelsleden werden rechtstreeks 
naar Auschwitz gevoerd. Van de weg-
gevoerde groep keerde niemand terug. 
Het resterende, in Apeldoorn gebleven 
personeel, werd samen met de laatste 
ruim honderd Joodse Apeldoorners naar 
Kamp Westerbork gebracht waar depor-
tatie hen wachtte.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond 
het voornemen om de psychiatrische 
zorg voor Joodse mensen die de oorlog 
hadden overleefd en de zorg voor Joodse 
cliënten met een verstandelijke handi-
cap, voort te zetten in Amersfoort aan de 
Laan 1914. In de praktijk bleek de keuze 
voor deze locatie - op 300 meter afstand 
van een voormalig kamp van de SD en 
Sicherheitspolizei - nogal ongelukkig.

In juli 1958 werd de eerste steen voor 
de kliniek gelegd. Ruim twee jaar later, 
op 18 oktober 1960, werd de kliniek 
in aanwezigheid van koningin Juliana 
officieel geopend. In de daaropvol-
gende jaren volgden diverse uitbreidin-
gen. In 1997 vond er een fusie plaats 
van de Joodse Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg (JAGGZ) en de Sinaï-
kliniek. Uit deze fusie is het huidige 
Sinaï Centrum voortgekomen. In april 
2008 verhuisden het klinische deel 

Amersfoort en de polikliniek Amster-
dam naar Amstelveen. Daar werd 
een nieuw gebouw op 11 juni 2008 
officieel werd geopend. Het complex 
aan de Laan 1914 in Amersfoort kwam 
leeg te staan. De nieuwe eigenaar is 
projectontwikkelaar Burgfonds die op 
deze locatie een appartementencom-
plex gaat bouwen.

Een jaar nadat de Sinaï-kliniek aan laan 
1914 werd verlaten, betrokken krakers 
het pand. Sindsdien raakte het gebouw, 
dat was ontworpen door de Amster-
damse architect L.H.P. Waterman, in 
verval. Een uitbundig krakersfeest eind 
mei 2009 werd druk bezocht en nam 
zulke vormen aan dat van politie-
ingrijpen werd afgezien om escalatie te 
voorkomen. Eigenaar Burgfonds stapte 
onder andere als gevolg van dit voor-
val naar de rechter en eiste in een kort 
geding dat de krakers het complex zou-
den verlaten. De rechtbank in Utrecht 
gaf de krakers tot 1 november 2009 de 
tijd om te vertrekken.

Voordat het zover was ging eind augus-
tus 2009 een bijgebouw in vlammen 
op. Tussen de brandstichtingen en ver-
nielingen door was het was een komen 
en gaan van personen die meenden het 
koper en andere waardevolle onderde-

20 februari 2010

terugblIK
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len te moeten verwijderen. In oktober 
2009 merkt een journalist van het AD 
op ‘Het lijkt of er een veldslag heeft 
gewoed’.

Op nieuwjaarsdag 2010 ging de ooste-
lijke vleugel van het pand in vlammen 
op. Zwarte rookwolken waren tot ver 
in de omtrek waar te nemen. Men ver-
moedde brandstichting. Enkele dagen 
later, op woensdag 6 januari 2010 werd 
nogmaals een poging tot brandstichting 
ondernomen. De vermoedelijke dader 
werd door oplettende politieagenten 
achtervolgd, klemgereden en over-
meesterd. Daarna werd het stil rond de 
bouwval aan de Laan 1914. Maar niet 
voor lang. Eind januari 2010 werd ver-
vroegd begonnen met de sloop van het 
Sinaï gebouw.

Na de zomer van 2010 zal het gebouw 
van het voormalige Sinaï Centrum 
verdwenen zijn. Om de herinnering 
aan het centrum, en de historie ervan, 
levend te houden heeft de Stichting 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
een bijzonder aandenken van het Sinaï 
Centrum in eigendom gekregen. Het 
betreft een kunstwerk van Lex Horn dat 
tot 9 februari de zijgevel sierde van de 
kliniek. Dit kunstwerk, een betonreliëf 
van 2,3 x 3,5 meter werd voorzichtig 
losgezaagd, afgevoerd en opgeslagen.

Het ligt in het voornemen van de stich-
ting om het kunstwerk een eervolle 
plaats te geven in de nabijheid van 
de plek waar tot voor kort het Sinaï 
gebouw stond.

31 januari 2010 achter(zuid)zijde van het Sinaï Centrum

De verwijdering van het betonreliëf d.d. 9 februari 2010

terugblIK 
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samenwerKIng tussen Kamp amersfoort en polItIe

‘Goed Noaberschap’

Op woensdag 10 februari 2010 kreeg de bijzondere samenwerking tussen 

de “Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort” en de “KLPD & 

Politie Utrecht” een ‘officieel tintje’.

Door: Gert Stein

Al geruime tijd maken medewerkers 
van Nationaal Monument Kamp Amers-
foort en medewerkers van de politie, 
gebruik van elkaars kennis, vaardigheden 
en faciliteiten. De ‘buren van De Bos-
kamp’, medewerkers van het Korps Lan-
delijke Politiediensten en medewerkers 
van de Politie Utrecht, leveren regelmatig 
hand en spandiensten aan Kamp Amers-
foort. Andersom verzorgen gidsen van 
Kamp Amersfoort regelmatig rondleidin-
gen die passen bij de opleiding en vor-
ming van de medewerkers van de politie.

De heer H. Ruijs, directeur van de St. 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
merkte op: “We zien door de geschiede-
nis heen dat er altijd een grote betrok-
kenheid van de politie met het kamp 

is geweest.” Het behoud van de twee 
muurschilderingen uit 1944, die bij de 
sloop in 1971 werden teruggevonden, 
was onder andere te danken aan de toen-
malige directeur van de politieschool, de 
heer Scholten.
Jaren later, na de totstandkoming van 
het huidige bezoekersgebouw van Kamp 
Amersfoort in 2004, is de betrokken-
heid groter en de samenwerking hechter 
geworden. Een relatie die Ruijs ver-
woordde als ‘goed noaberschap’, zoals 
ze in het oosten plegen te zeggen. Je 
bent buren om elkaar te helpen en elkaar 
te ondersteunen.

Om de samenwerking tussen Kamp 
Amersfoort en KLPD & Politie Utrecht 
vast te leggen en te borgen, werd beslo-
ten tot de ondertekening van een conve-

nant. De ondertekening vond plaats op 
een historische plek; voor de muurschil-
deringen die in 1971 werden ontdekt.

Ondanks sneeuw-, ijs- en als gevolg 
daarvan verkeersoverlast, konden de 
vertegenwoordigers van de drie partijen 
aanwezig zijn. Het convenant werd 
ondertekend door de heer M. van Hoog-
evest, voorzitter van de St. Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort, de heer J. 
Lemereis, districtschef Eemland Zuid van 
de politie Utrecht en mevrouw A.M.C.G. 
Schouten, directeur Strategie en Bedrijfs-
voering van de KLPD.Dhr. J. Lemereis, dhr. M. van Hoogevest en mw. A.M.C.G. Schouten

Mw. A.M.C.G. Schouten: “In de 
periode dat ik bij de politie kwam 
werken ben ik ‘ingeleid’ in het ver-
haal van Kamp Amersfoort. Ik denk 
dat het met iedereen gebeurt die 
hier komt; dat het niet anders kan 
dan dat je getroffen wordt door het 
bijzondere dilemma waar de politie 
voor heeft gestaan ... Het is bij-
zonder om zo’n verhaal te hebben 
waar je je aan kunt spiegelen. Laten 
wij hopen dat het ons helpt om het 
goede te blijven doen.”



Nog tijdens de laatste briefing liepen 
op zaterdagochtend 13 februari rond 
half tien de eerste gasten de grote zaal 
van de gedenkplaats binnen. Iedereen 
was zich bewust van de komende 
gebeurtenissen. Ook hoe emoties daar-
bij een rol zouden spelen. Sommige 
kinderen hadden nog nooit op een foto 
hun vader gezien en broers van hem 
wisten bijvoorbeeld niet welke spul-
len hij of de anderen indertijd in hun 
zak hadden. Vandaag, zoveel jaar na 
het verstrijken van de oorlog, zou dat 

veranderen. Met de over-
handiging van persoonlijke 
bezittingen kon eindelijk 
binnen families iets een 
plaats worden gegeven en 
afgesloten. De overdracht 
vond plaats op de plek 
waar de meeste slachtoffers 
hun spullen moesten inle-
veren, kamp Amersfoort. 
Daarvandaan werd ook het 
merendeel van de mannen 
- mét hun eerder ingele-
verde spullen - naar Neu-
engamme getransporteerd. 
Daar zouden de meesten 
van hen omkomen. Dat op 
deze dag de spullen van 
35 slachtoffers juist door 

Duitse archiefmedewerkers aan hun 
nabestaanden zouden worden overhan-
digd, gaf de ceremonie een speciale 
betekenis.
 
Welkom
De bijeenkomst werd geopend door 
de directeur a.i. Harry F. Ruijs. In zijn 
openingswoord heette hij iedereen wel-
kom.1 ‘Door hier aanwezig te zijn toont 
u respect en bewijst u eer aan de over-
ledenen. Deze dag is het gezamenlijke 
initiatief van twee bestuursleden van de 
stichting Oktober 44, de bekende Pieter 

Dekker en Gert van Dompseler, die 
naspeuringen naar nabestaanden heb-
ben gedaan, en Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort, dat vandaag als gast-
heer optreedt. Met heel veel doorzet-
tingsvermogen en gedrevenheid is het 
hun gelukt om nabestaanden te vinden. 
Vervolgens heette de heer Ruijs de 
Duitse gasten in hun eigen taal welkom 
en sprak hij zijn diepe erkentelijkheid 
uit voor hun inspanningen en aanwe-
zigheid. Tenslotte sprak de heer Ruijs de 
hoop uit dat iedereen deze dag als een 
gedenkwaardige dag zou beleven en 
dat herinnering aan overleden familiele-
den dan ook tastbaar wordt. Hierna gaf 
hij het woord aan Gert van Dompseler.

Gert van Dompseler

terugblIK 
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terugblIK 13 februarI 2010; de oVerhandIgIng Van persoonlIjKe eIgendommen

Nalatenschappen uit WOII

In het archief van het ITS in Bad Arolsen (Duitsland) worden nog 

steeds persoonlijke bezittingen van een groot aantal - in de Tweede 

Wereldoorlog omgekomen - gevangenen uit Neuengamme bewaard. Op 

initiatief van Pieter Dekker en Gert van Dompseler werden nabestaanden 

opgespoord. Op zaterdag 13 februari konden de bezittingen van 33 

slachtoffers worden teruggegeven.

Door: Karel Kreuning

Nabestaanden bekijken de nalatenschap van Geurt 
Rozendaal die op 30-jarige leeftijd op 15 december 
1944 omkwam in Ladelund/Neuengamme.

1.  Een van de 35 families kon het emotioneel niet opbrengen bij de overdracht aanwezig te zijn, een andere familie was om onbekende reden niet aanwezig.



Pieter Dekker

Hoe het zover kwam
Mede namens Pieter begon Gert te 
vertellen hoe zij er toe kwamen om 
nabestaanden op te gaan sporen en 
hoe hun zoektocht verliep. ‘In augustus 
2007 waren we met een delegatie van 
Stichting Oktober 44 in Bad Arolsen. 
Daar zochten we toen naar persoonlijke 
spullen die de mannen in Neuengamme 
af moesten geven. Na twee dagen zoe-
ken, werden de eigendommen van vijf 
mannen gevonden. Een van hen leefde 
nog. Op de terugweg reden we direct 
naar hem door en gaven we hem gelijk 
alles terug’. 

2500 persoonlijke bezittingen
Hoewel er van nog 4000 mensen per-
soonlijke spullen in het archief lagen, 
ontvingen Van Dompseler en Dekker 
pas in oktober 2009 een brief met een 
CD van de heer Garbe, directeur van 
voormalig kamp Neuengamme. Het 
bleek een zeer belangrijke CD, met 
daarop 2500 namen van mannen op 
die in Neuengamme hadden gezeten. 
Van al deze mannen liggen persoonlijke 
bezittingen in Bad Arolsen. 

Hoe de bezittingen daar kwamen
Medio mei 1945 viel een Duitse trein 
met daarin door de SS geladen eigen-
dommen van gevangenen in handen van 
de Britse troepen. Een klein deel daarvan 
werd na de oorlog naar het Nederlandse 
Rode Kruis gestuurd; de rest ging naar 
het ITS in Bad Arolsen. Het was nu zaak 
de Nederlanders uit de lijst te selecteren 
en hun nabestaanden op te sporen.

De aanpak
Behalve dat aan gemeenten waar men 
geboren was of het laatst woonde, infor-
matie werd gevraagd en of men bereid 
naar nabestaanden te willen helpen 
zoeken, begon Gert van Dompseler ook 
zelf te bekijken of hij wat families kon 
vinden. De ontdekking van de familie 
van Anna Oud op Ameland gaf hem de 
kick om verder te gaan met zoeken. Met 
resultaat, want ook de op 16 oktober 
1943 geboren dochter van voormalig 
professioneel wielrenner Johannes 
Petrus, werd gevonden en was aanwezig 
bij de overhandiging. Al met al een aan-
moediging om verder te blijven zoeken. 

Een boek over een vader
Een heel uitzonderlijk verhaal is dat 
van de dochter van Jans Zwinderman. 
Zij vertelde me dat haar moeder in ver-
wachting was van haar, toen haar vader 
weggevoerd werd. Ze is bezig een boek 
te schriiven over haar vader dat nog dit 
jaar moet uitkomen. Tenslotte vertelde 
Gert nog over de oudste aanwezige in 
de zaal, de 92 jarige mevrouw van den 
Hazel-Donkelaar.

Op reis naar Neuengamme
Nadat Gert de aanwezigen attendeerde 
op de tweedaagse reis naar Neuen-
gamme, die Pieter Dekker elk jaar orga-

niseert voor  de stichting Oktober 44, 
wees hij nog op de lijst met namen van 
mannen op www.oktober44.nl, van wie 
nog naar nabestaanden wordt gezocht. 

Nadat tenslotte de heren Lanting en 
Hoegen van de Historische Vereniging 
Beilen het originele kampjasje van de 
heer Schra aan de Stichting Oktober 44 
overdroegen, de familie Schra was om 
emotionele reden niet aanwezig2 , gaf 
Gert Dompseler tenslotte het woord aan 
Dr. Reimer Möller 

Respect van Duitse gasten
In zijn toespraak over Neuengamme 
- die ter plekke  werd vertaald door 
de vloeiend Nederlands sprekende 
medewerker van het museum van de 
gedenkplaats, Martin Reiter - bedankte 
Reimer Möller zijn gastheren hartelijk 
dank voor de tijd in Amersfoort en de 
goede zorgen, met de wens dat men 
in toekomst nog nauwer kan gaan 
samenwerken. Tenslotte sprak Nicole 
Dominicus van het ITS in Bad Arolsen 
de aanwezigen nog toe. 

De International Tracing Service 
in Bad Arolsen

Zij omschreef de opdracht van de ITS, 
de International Tracing Service in Bad 
Arolsen, en hoe de organisatie sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog 
bezig is om uit te zoeken wat er met de 
slachtoffers van de vervolging door de 
Nazi’s is gebeurd. Om dat werk naar 
behoren te kunnen doen, zette de orga-
nisatie in de loop der jaren een archief 
op. Als je alle dossiers achter elkaar zet, 
kom je op een lengte van 26.000 meter. 
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2. Mijnheer zijn vader is weggevoerd en emotioneel zat hij zo in de put, dat hij het niet kon opbrengen om aanwezig te zijn. Zijn vader is weggevoerd en is terug-

gekomen. Toen hij terugkwam, had mijnheer zijn kampkleren nog aan. Dat is zeer bijzonder. Want de meeste mannen gooiden hun kleding weg, omdat alles vol 

met luizen zat en hartstikke vies was. Er werd natuurlijk niet gewassen en er was geen wasmachine in het kamp.

Mevr. van de Hazel-Donkelaar

terugblIK
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Nicole Dominicus

Het archief is sinds november 2007 
opengesteld voor wetenschappelijke 
doeleinden.
Sinds de opening streeft de ITS ernaar 
om de in het archief bewaarde persoon-
lijke eigendommen aan de werkelijke 
eigenaars, de familie van de overlede-
nen, terug te geven. 

Digitaliseren
Om de eigendommen op correcte wijze 
aan de juiste personen terug te kunnen 
geven, worden de persoonlijke papieren 
gescand, bij bekendheid daarvan op 
naam gezet en gedigitaliseerd. Het resul-
taat van ons werk is een CD-Rom. De 
gedenkplaats Neuengamme en de vrien-
denkringen van de vroegere gevangenen 
in dat kamp kregen een duplicaat. Neu-
engamme heeft die CD-Rom doorgege-
ven aan de Stichting Oktober 44. En zo 
slaagden wij erin om u als familielid aan 
te spreken. Daar zijn we erg blij mee. 

Portefeuilles met herinneringen
We kunnen vandaag 35 portefeuilles 
en persoonlijke dingen aan 35 families 
overhandigen. De eigenaars van deze 
persoonlijke dingen waren allemaal 
gevangenen van het concen¬tratiekamp 
Neuengamme. Ze kwamen daar via het 
doorgangskamp Amersfoort, waar we 
vandaag te gast zijn. In de portefeuilles 
zitten in vele gevallen nog foto’s, brie-
ven en identiteitspapieren, die ze bij 
hun arrestatie door de bezetter bij zich 
hadden.
Deze portefeuilles vormen een stuk 
herinnering, dat naar onze mening bij 
de eigen familie thuishoort. We zul-
len u bovendien ook een kopie van 

de documenten met informatie over 
de arrestatie en het verdere lot van de 
gevangenen overhandigen, die in ons 
archief te vinden zijn.

Onze dank
Ook in naam van onze directeur Jean-
Luc Blondel willen we u nogmaals van 
harte danken voor de uitnodiging en 
voor de mogelijkheid, dat het overhan-
digen van persoonlijke eigendommen 
en documenten hier op deze historische 
plek kan plaatsvinden.

Mevrouw Coby  
Hartman-Spoelstra
Na deze toespraak vroeg en kreeg 
mevrouw Coby Hartman-Spoelstra even 
het woord. Voor haar was het zaterdag 
een emotioneel moment. Als nabe-
staande van Anne Oud, ze is de doch-
ter van de enige nog levende zus van 
Anne, kreeg zij de persoonlijke eigen-
dommen terug die hij moest afstaan aan 
de bezetter. Om de vele en belangeloze 
hulp die ze kreeg van Gert Dompselaar, 
Pieter Dekker en Annemiek Littlejohn 
bedankte ze dit drietal uitvoerig en 
overhandigde zij aan hen alle drie een 
geschenk.

De overdracht
Na de korte toespraak van mevrouw 
Hartman naar Pieter, Gert en Annemiek, 
was het tijd voor de lunch en was het 
dan ook zo ver dat de nabestaanden, 
begeleid door vrijwilligers van Kamp 
Amersfoort, per familie in vier afzonder-
lijke kamers de eigendommen van hun 
dierbaren kregen overhandigd. Na het 
tonen van een identiteitsbewijs, werden 
de bezittingen aan hen overhandigd. 
Tussendoor waren diverse TV- en dag-
bladjournalisten druk in de weer met 
interviews. 

Jans Zwinderman
Een van de geïnterviewden op deze 
dag is mevrouw Alie Zwinderman. Nog 
geen veertien dagen na zijn bevrijding 
op 2 mei 1945 stierf haar vader, de 
Drentse verzetsman Jans Zwinderman, 
in Duitsland aan de gevolgen van 
martelingen en uitputting. Zijn vrouw 
Martha, zwanger op het moment van 
zijn arrestatie op 13 januari 1945, 
hoorde pas anderhalf jaar later van het 
Rode Kruis van zijn dood. De weduwe 
was pas 24. 

Alie heeft haar vader nooit gekend. Op 
deze dag, zaterdag 13 februari 2010 
- zoveel jaren later - neemt zij de spul-
len in ontvangst, die haar vader tijdens 
zijn arrestatie bij zich droeg. In een 
portefeuille zaten foto’s waaronder een 
van zijn bruiloft, eentje met zijn vrouw 
en weer een andere met zijn lieve-
lingskonijn. Behalve dat droeg hij ook 
een dagboekje bij zich, op WC-papier, 
waarin hij zijn verhoren in het Asser 
Huis van Bewaring (HvB) bijhield en 
zijn motorrijbewijs, een sleuteltje en 
zijn lidmaatschapskaart van de biblio-
theek. Mevrouw Zwinderman kon 
van te voren niet weten wat het haar 
werkelijk zou doen om haar vaders 
spulletjes in haar handen te voelen. Er 
zijn nauwelijks woorden voor, maar 
ze is vooral heel trots op haar vader en 
vereert hem! 

Aldoor op zoek
Al sinds 1995 is Alie op zoek naar 
vaders verhaal. Haar moeder her-
trouwde nooit en sprak zelden over 
hem. Ze zweeg zoals het overgrote 
deel van haar hele generatie dat deed. 
Vragen van Alie deed ze meestal af 
met “dat snap jij toch niet.” Op zoek 
naar haar vader kwam Alie na Neu-
engamme in allerlei andere kampen 
terecht waar haar vader gevangen zat. 
Telkens als de geallieerden naderden 
en de bevrijding nabij leek, werden de 
gevangenen weer naar een ander kamp 
gesleept. Dicht op elkaar geperst in 
goederenwagons. Op 20 april ’45 arri-
veerden de gevangenen in het laatste 
kamp, Wöbbelin, bij Ludwigslust. De 
omstandigheden waren er verschrik-
kelijk en in geen woorden te vatten. 
Velen bezweken door honger, uitput-
ting en ziekte. Na een paar weken 
moest er vandaar alweer voor de Ame-
rikanen worden ‘gevlucht’. De meer 
dan 100 zieke, uitgeputte gevangenen 
werden in een kolenwagon gestouwd 
en brachten daar twee dagen en 
nachten in door. Toen kwamen op 2 
mei 1945 de Amerikaanse bevrijders. 
Nabij Jessenitz werden de nog levende 
gevangenen uit de wagon gehaald en 
ondergebracht in een noodhospitaal in 
Jessenitz. Zeer kort daarna werden Jans 
en andere zwaar zieke gevangenen in 
het ‘Koninklijk Hongaars Reserve Laze-
ret’ te Lübtheen opgenomen. 

terugblIK
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Na de oorlog
De oorlog was voorbij. De overleven-
den keerden terug naar huis. In Gieten 
wachtte Martha op de terugkeer van 
Jans. Verschillende overlevenden kwa-
men langs. Jans was ziek, leed aan 
dysenterie, maar zou nog leven. Waar 
ze ook informeerden, overal, ook van 
officiële instanties kregen Martha en 
andere familieleden hetzelfde antwoord 
als van de teruggekeerde medegevan-
genen. Op 26 juli 1945 schonk Martha 
het leven aan een dochter. Niemand 
wist of de kleine Alie, zoals het meisje 
werd genoemd, nog wel een vader 
had. Ruim een jaar later, op 16 oktober 
1946, kwam de brief van het Rode Kruis 
met de boodschap dat  Jans Zwinder-
man op 15 mei 1945 was overleden in 
het Hongaarse Lazaret te Lübtheen. 

Ontroerend in hun naïviteit
Nadat het overlijden van haar moeder 
op 15 februari 2002, kwamen er foto’s 
en zo’n driehonderd brieven tevoor-
schijn. O.a vanuit het Asser Huis van 
Bewaring schrijft Jans. “Het gaat me 
uitstekend, maak je vooral geen zorgen, 
ik ben goed gezond”, schrijft Jans aan 
zijn vrouw. Hij geeft pas blijk van zijn 
zorg als hij zijn vrouw schrijft over zijn 
konijn: “Als er echt honger komt, dan 
moet je het beestje toch maar slach-
ten.” Over hun nog ongeboren kind 
schrijft hij haar, dat als het een meisje 
wordt, dat zij hun dochter Aaltje Jantina 
Mappy moet noemen. Dat heeft m’n 
moeder dan ook gedaan, zegt Alie op 
deze dag, 65 jaar later. 

Een heel fijn gevoel
In december 2009, tegen de kerst, nam 
Alie de telefoon op en hoorde zij vra-
gen: ‘Bent u de dochter van Jans Zwin-
derman?’ Gert van Dompseler vertelde 
haar dat ze bezittingen van hem hadden 
gevonden.”3 Wil Legemaat schreef een 
boek over zijn leven. Het verschijnt in 
het komend najaar. Met alle spullen van 
haar vader in haar tas, zegt Alie: “Het 
maakt iets goed en ik denk, dat als mijn 
vader uit de hemel zou kunnen kijken 
en hij zou dit zien, dat hij heel trots op 
mij zou zijn. Een heel fijn gevoel.”

Het verhaal van Anne Oud
Van hier (Kamp Amersfoort kampnum-
mer 7671), werd mijn oom, de Amelan-
der Anne Oud op 16 september 1944 
op transport naar Duitsland gezet.4 
Hij kwam in oktober 1944 terecht in 
de concentratiekampen Neuengamme 
(56228) en in februari 1945 in Meppen. 
,,Daar hebben ze kei- en keihard moe-
ten werken. Met kerst moesten ze op 
blote voeten uren op appèl, op bed en 
daarna weer op appèl. Daar zijn velen 
gestorven.’’ ,,Oom Anne kwam ziek 
thuis, wat hij heeft meegemaakt is te erg 
om over spreken. Later besef je hoe opa 
en oma dat moeten hebben ervaren. 
Zeker toen ze te horen kregen dat oom 
Tiemen als soldaat naar Indië moest.’’

Hoewel Anne de oorlog overleefde en 
thuiskwam, was hij dusdanig verzwakt 
dat hij enkele maanden na afloop van 
de oorlog overleed. Mevrouw Coby 
Hartman-Spoelstra heeft haar oom niet 
gekend en wist weinig van hem. ,,Er 
werd niet veel over hem gesproken. 
Hij zat immers in het verzet, zo werd 
gedacht.’’ Wat voor een rol Oud in de 
oorlog speelde en waarom hij is opge-
pakt, is nog steeds niet helemaal duide-
lijk. Anne Oud was politieman. 

Van Anne Oud zijn de meeste bezit-
tingen teruggevonden, zoals een por-
tefeuille, een persoonsbewijs, facturen 
van fotografen in Tilburg en Leeuwarden  
en vooral veel foto’s. ,,Wel meer dan 
honderd, en dat wordt nog een hele 
puzzel, want wie staan er allemaal op? 
Een oude man en vrouw, wie zijn het? 

Ter herinnering aan tante Agaath, wie 
is dat? De meesten leven niet meer’’, 
vertelt Coby Hartman. Ze is blij dat de 
bezittingen terug zijn bij de familie, 
maar dit had veel eerder gekund. ,,In 
de jaren zeventig had het Rode Kruis ze 
kunnen krijgen, maar die heeft er niets 
mee gedaan.’’ Voor mevrouw Hartman 
-Spoelstra is het verhaal niet af. ,,Ik ben 
hier nu erg mee bezig en ik wil weten 
wat er met oom Anne is gebeurd en 
waarom hij is opgepakt.’’

Jan Hoeve
Naast Putten, is Staphorst een van de 
vele voorbeelden waar de Duitsers zeer 
wreed optraden tegen de bevolking. 
Achter het pannekoekenhuis Beugelen, 
bijna  aan het einde van de Staphorster 
Gemeenteweg, werd in de crisistijd een 
barakkenkamp opgetrokken. Dit had 
verschillende bestemmingen. Een er 
van leidde tot het drama van Staphorst. 
Dat gebeurde toen het kamp als NAD-
kamp was ingericht en de pro-duitse 
commandant Blom de leiding kreeg. 
Blom - een lange, magere, brildragende 
man - ontzag niemand, was gevreesd 
en een groot gevaar voor de toenma-
lige samenleving. Besloten werd hem 
uit de weg te ruimen. Op 30 augustus 
1944 trof de schutter hem helaas in zijn 
kaak in plaats van in zijn hersens. Blom 
vluchtte naar een nabijgelegen boerde-
rij, sloeg alarm en werd overgebracht 
naar het Meppeler Diaconessenhuis. 
De aanslag werd gruwelijk gewroken. 
Twintig mannen werden gearresteerd, 
waaronder slager Bloemert. Toen zijn 
buurjongen Jan Hoeve, rijwielherstel-
ler, poolshoogte kwam nemen, werd 
hij, hoewel niet gepland, eveneens 
opgepakt en zonder pardon toegevoegd 
aan de groep arrestanten. De mannen 
werden nog dezelfde nacht naar Kamp 
Amersfoort overgebracht. Daar vertelde 
Blom aan de SD dat de verdachten van 
de aanslag moesten worden gezocht in 
de kring van zijn eigen Arbeidsdienst. 
Blom verzocht de Duitsers de twintig 
onschuldige mannen vrij te laten. Dat 
zou waarschijnlijk ook gebeurd zijn als 
niet op 5 september 1944 twee Neder-
landse SS’ers in een vuurgevecht met 
verzetslieden betrokken raakten. 

3. Behalve interviews werden ook bronnen gebruikt in het artikel van W. van Hamersvelt in het Dagblad van het Noorden en gegevens uit het boek van H.Kuik: 

“Gieten, namen op steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.” 

4. Naar het artikel van Koos Molenaar in de Nieuwe Dockumer Courant, 15 februari 2010.

terugblIK
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Zoals het gaat
Eén SS’er werd gedood, de andere wist 
weg te komen. Deze tweede aanslag in 
Staphorst was voor de SD reden genoeg 
om de eerder gevangen genomen Stap-
horsters nog op 8 september vanuit 
Kamp Amersfoort over te laten brengen 
naar concentratiekamp Neuengamme. 
Alle twintig mannen bezweken onder 
erbarmelijke omstandigheden. Op 
twintig jarige leeftijd ook Jan Hoeve, de 
jonge neef van mevrouw Jantje Hoeve-
Meesters.

Vandaag de dag leeft er nauwelijks 
nog familie van Jan Hoeve en daarom 
namen verre verwanten Jantje Hulst-
Meester(73) en haar man Peter (73) 
uit Staphorst, vandaag tijdens deze 
ceremonie diens eigendommem in ont-
vangst. Een persoonsbewijs, wat foto’s 
en papieren zoals een werkbriefje, een 
mapje wat wellicht voor een portemon-
nee werd aangezien. Ook was er tussen 
de spulletjes een kaart, waarop destijds 
zijn overlijden werd genoteerd. 

Evert Schuiteman
Een paar maanden voor de officiële 
overhandiging kreeg de familie van 
Evert Schuiteman al zijn papieren te 
zien. Die werden door Gert van Domp-
seler en Pieter Dekker net als die van de 
andere families, opgediept in het grote 
archief van Bad Arolsen. Net als de 
overige families is ook deze familie zeer 
onder de indruk van het feit, dat Evert 
Schuiteman en zijn vader Jan en broer 
Jacob zoveel jaar eerder, hier op deze 
plek, hun bezittingen moesten afgeven 
en dat hun familie die, nu na 65 jaar, 
krijgen overhandigd.  Naast vele foto’s 
ook ondermeer een uitnodiging voor 

een zangvereniging. De familie is ver-
baasd dat Evert Schuiteman destijds 
zoveel in portefeuille bij zich droeg. 
De kleindochter van Jan en Lubbertje 
vertelt dat haar tante (zus van Evert) 
de kopieën van de vandaag overhan-
digde spullen al gezien heeft. Gert van 
Dompseler en Pieter Dekker bezochten 
haar daarmee al enkele maanden gele-
den. Haar vader, oom en opa werden 
tijdens de grote razzia apart gehou-
den, omdat ze ervan verdacht werden 
direct te maken te hebben gehad met 
de bewuste aanslag op de Duitse auto 
in de nacht van 30 september ’44. Dat 
bleek dus niet zo te zijn. 

Een gesloten vrouw
Nadat de mannen werden afgevoerd, 
moest het leven weer worden opgepakt. 
Lubbertje was een gesloten vrouw en 
verwerkte de gebeurtenissen in zich-
zelf. Naar buiten toe sprak ze er zelden 
over. Pas later, tegen het einde van haar 
leven, schreef ze haar herinneringen 
op in een schriftje. Het betrof veelal 
persoonlijke herinneringen; op het fei-
telijke van de razzia is ze weinig terug-
gekomen. Wel schreef Lubbertje over de 
grote kracht die ze uit haar geloof putte. 
Destijds legde God in de beleving van 
veel gelovigen deze beproeving op. 
Lubbertje schreef daarover indertijd 
letterlijk. In haar schriftje staat: “Put-
ten had gezondigd en moest gestraft 
worden, hetzij met tijdelijke of eeuwige 
straffen. Het was eigen schuld van land 
en volk en onze eigen schuld. De Duit-
sers waren het instrument in Gods hand 
om Nederland te straffen”.
Het was dan ook ieders plicht dat de 
alledaagse zaken ondanks de drama-
tische gebeurtenissen gewoon werden 
opgepakt en doorgezet. Zo ging dat ook 
met de graanmolen. De molen 
had geen wieken meer en 
was niet meer als zodanig te 
herkennen maar maalde wel. 
Naast de molen was er een 
bakkerij, waar brood werd 
gebakken voor de agrarische 
gemeenschap daaromheen. 

Om te overleven
Toen Jacob - hij overleefde 
als enige de Duitse kampen 

– eenmaal thuis was, herstelde hij lang-
zaam van zijn opgelopen blessures en de 
andere lichamelijke aandoeningen. Met 
zijn kinderen praatte hij maar weinig 
over zijn ervaringen, net als de meeste 
van zijn lotgenoten. Met hen praatte 
Jacob overigens wel en wanneer zijn 
oude kameraden hem bezochten, trok 
zijn vrouw zich terug.  
Dertig jaar nadien schreef Lubbertje haar 
gedachten daarover op in een schriftje:  
“Tot hiertoe heeft ons de Heere gehol-
pen, dat wij niet vernield zijn, wat wij 
door onze zonden wel verdiend hadden. 
De Heere heeft ons nog willen zege-
nen met onverdiende zegeningen. Nu 
zijn we 30 jaar verder en nog gespaard 
en bewaard. Wat hebben we er mee 
gedaan? Niets dan schuldigen en de 
schuld dagelijks meerder maken”.

Richard E. von Wolffen genannt 
von Netzer
De heer Gerard van der Linden vertelt 
hoe hij en zijn vrouw Joke het ervoeren 
om het zakhorloge te krijgen overhan-
digd, wat vijfenzestig jaar geleden door 
hun oom moest worden ingeleverd. Het 
bracht een niet direct te verwoorden 
gevoel met zich mee. Je realiseert je, 
zo vertelt de heer Van der Linden, dat, 
terwijl die man is afgevoerd, hij het spul 
meenam wat vervolgens van hem werd 
afgepakt en daarna werd opgeborgen. 
Om het vijfenzestig jaar later in jouw 
handen gedrukt te krijgen. 

Rode rozen
De bijeenkomst werd tenslotte besloten 
met een gezamenlijke bloemenlegging bij 
het monument de Stenen Man. Iedereen 
droeg een roos met zich mee en legde die 
aan de voet van het monument.

5. Jan Schuiteman (weggevoerd en gestorven in Duitsland) gehuwd met Lubbertje Versteeg. Twee zonen Jacob (weggevoerd en terug gekeerd) en Evert (weggevoerd 

en gestorven in Duitsland] en 2 dochters)
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terugblIK 6 maart 2010; de oVerhandIgIng Van persoonlIjKe eIgendommen

Nalatenschappen voor  
negen families

Na de uitreiking van 33 nalaten-schappen 

op 13 februari, konden op 6 maart 

opnieuw nalatenschappen worden 

uitgereikt. Ditmaal aan families van negen 

Nederlanders die waren omgekomen 

in concen-tratiekampen in Duitsland. 

De nabestaanden van deze slachtoffers 

werden opgespoord door medewerkers 

van de Stichting Hart voor Kamp 

Amersfoort.

Door: Gert Stein

Direct na de Tweede Wereldoorlog 
werd een groot aantal persoonlijke 
eigendommen van – in veel gevallen 
omgekomen – Nederlanders, door 
het Nederlandse Rode Kruis terug-
gegeven aan nabestaanden. Van 78 

nalatenschappen konden de 
nabestaanden niet worden 
gevonden, of de nabestaan-
den herkenden de persoon-
lijke eigendommen niet.
In december 2006 overhandigden ver-
tegenwoordigers van het Nederlandse 
Rode Kruis de 78 nalatenschappen 

aan de Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort. Een samenwer-
kingsverband met de Stichting Hart 

voor Kamp Amersfoort 
werd aangegaan om alsnog 
rechthebbenden van de 
persoonlijke bezittingen op 
te sporen

Op 6 maart 2010 konden 
de nalatenschappen van 
negen personen aan fami-
lieleden worden teruggege-
ven. Na afloop van de over-
dracht van nalatenschappen 
werd door alle nabestaan-
den en medewerkers, een 
roos bij het monument ‘De 
Stenen man’ gelegd.

Nabestaanden verzamelen bij De Stenen Man, 
13 februari 2010
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Als zoon herinner ik me hoe ik jaren 
’60 thuis kwam van school en mijn 
vader teneergeslagen in de kamer zag 
zitten. Bij een geneeskundig bevolkings-
onderzoek in Alkmaar hadden ze TBC 
bij mijn vader ontdekt. Dat was niet zo 
zei van der Lubbe tegen de arts, hij had 
in de 2e Wereldoorlog beschadigingen 
aan zijn longen opgelopen. Helaas 
waren de oude medische verklaringen 
verdwenen en de betrokken artsen 
overleden. Hoe het ook zij, hij moest 
naar het sanatorium. Een dag voordat 
hij daarin zou worden opgenomen 
beklaagde hij zich bedroefd; “hij had al 
in kamp Amersfoort gezeten en nu werd 
hij voor de tweede keer opgesloten.  Hij 
mankeerde toch niets?” Het ergste was 
nog wel dat zijn vrouw nummertjes op 
al zijn kleding moest naaien, net zoals 
in kamp Amersfoort. Het was de eerste 
keer dat ik mijn vader zag huilen. Het 
heeft maanden geduurd voordat de 
artsen toegaven een fout gemaakt te 
hebben en hij het sanatorium mocht 
verlaten.

Mijn vader bleef levenslang met zijn 
gezondheid tobben. Lag vele weeken-
den ziek op bed. Had altijd maagpijn 
en vaak zware hoofdpijn. Niemand 
wist of dat door de oorlog kwam. Pas 
de laatste vijftien jaren van zijn leven 
ging het beter. In 1966 en 1968 bezocht 
hij tijdens de gezinsvakanties nog een 
aantal onderduikadressen. De details 
van de gesprekken gingen aan de kinde-
ren voorbij. Ik weet me nog slechts een 
paar dingen te herinneren, maar daar is 
ook alles mee gezegd.

Pas na mijn studie in Delft ben ik actie-
ver onderzoek gaan doen naar wat er 
nu precies in de oorlog was gebeurd. 
Daarvoor had ik in 1984 en later in 
1995 al kontakt gehad met het RIOD 
(het latere NIOD) te Amsterdam. Toen 
kleindochter Sophie in juni 1995 voor 
school een werkstuk moest maken 
over de Tweede Wereldoorlog en daar-
voor een interview moest afnemen bij 
iemand die deze oorlog had meege-
maakt, koos ze voor haar grootvader. 
Omdat hij ver weg woonde besloot 

het onuItgesproKene bespreeKbaar maKen; maar dat gebeurde nIet

Klaar voor het verzet

Jan H. van der Lubbe was helemaal geen prater en over de oorlog sprak 

hij al helemaal niet graag. Hij was nog jong toen de oorlog begon; 20 jaar, 

een puber, adolescent zouden we nu zeggen. Een jongen vol toekomst 

en verwachting. Zo ben je als je jong bent. Het leven ligt voor je. Hij had 

ook nooit kunnen bedenken dat hij in een kamp zou komen, als hij al wist 

wat dat was. Toch is het gebeurd. En dan bij hem de grote stilte…. Het 

enige dat zijn familie wist was dat hij een tijd ondergedoken had gezeten, 

was opgepakt en uiteindelijk terechtgekomen in kamp Amersfoort. Maar 

dat was het dan. Toch speelde de oorlog op de achtergrond een niet 

onbelangrijke rol in ons gezin. Een heel bepalende zelfs…

Door: dr ir Jan C.A. van der Lubbe
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Sophie haar opa wat vragen toe te stu-
ren. Deze waren zeer direct en expli-
ciet! Haar opa stuurde haar de volgende 
brief:

 Alkmaar 14-6-1995
“Beste Sophie,
Je vroeg mij telefonisch of ik enkele 
vragen wilde beantwoorden over de 
oorlog.
Ik heb deze vragen ontvangen en bij 
het doorlezen ervan, vroeg ik me af 
wat voor zin dat had. Het riep bij mij 
veel emoties en herinneringen op en 
wat zou mijn verhaal over het verzet, 
onderduiken, oppakken en verblijf 
in het concentratiekamp, met alle 
gevolgen vandien kunnen toevoegen 
aan alles wat er reeds over verteld en 
geschreven is.
Van groter belang vind ik echter wat 
we nu 50 jaar later met de bevrijding 
gedaan hebben. Met goede moed 
en eendrachtige samenwerking is 
het land en de bedrijven weer opge-
bouwd, er is weer van alles te koop. 
We hebben ons een tussen haakjes 
welvaartsstaat geschapen, maar 
helaas niet voor iedereen. De bedrij-
ven verplaatsen hun produktie naar 
lage lonen landen met als gevolg 
ontslagen en werkloosheid. Daardoor 
ontstaat er weer onvrede, vreem-
delingenhaat,  racisme, misdaad en 
vlucht in drugs. Ik vraag me af of 
de politiek, alhoewel er veel over 
gepraat wordt, aan deze verschijn-
selen een eind kan maken. Met het 
meer bouwen van cellen lost men de 
misdaad niet op. Met egaliseren van 
de drugshandel krijgt men niet min-
der drugsverslaafden. Alleen als men 
het waarom van deze verschijnselen 
onderkent is een oplossing mogelijk. 
Ik zou nog wel even zo door kun-
nen gaan met redeneren, maar hoop 
door deze een antwoord te hebben 
gegeven met mijn kijk op 50 jaar 
na de bevrijding en of het verzet 
en allen die gevallen zijn de moeite 
waard zijn geweest.
J.H. van der Lubbe”

Met andere woorden wat heeft het 
voor zin dat ik spreek over wat ik in de 
Tweede Wereldoorlog heb meegemaakt. 
Er is al zoveel over gezegd en wat er 

vijftig jaar na bevrijding van Nederland 
geworden is stemt ook niet tot vrolijk-
heid.

Met ontslag
In april 1939 was mijn vader bij C&A 
aangesteld als etaleur. Tijdens het bom-
bardement op 14 mei 1940 werd het 
centrum van Rotterdam totaal verwoest. 
Ook de zaken van C&A in Rotterdam 
lagen in puin. Kort daarop betrok men 
een noodgebouw. Omdat dit pand veel 
kleiner was dan de oude zaak, was er 
niet voor alle personeel werk. Gedwon-
gen ontslagen leken onvermijdelijk. 
Voor de directie van C& A een groot 
probleem. Ontslaan van uitsluitend 
Rotterdams personeel, zou het ontslag 
betekenen van meerdere personen, die 
eerst sinds kort in Rotterdam waren 
geplaatst, terwijl ze al jaren hadden 
gewerkt in andere filialen. Besloten 
werd C&A met al haar filialen als één 
geheel te bekijken. Gehuwde etaleurs 
uit Rotterdam werden overgeplaatst 
naar Amsterdam. De jonge ongehuwde 
krachten daar moesten het veld rui-
men. Als gevolg van deze, op zich niet 
onredelijke maatregel, kreeg mijn vader 
volgens de officiële ontslagbrief op 1 
september 1940 zijn ontslag bij C&A. 

De Februaristaking
Na geruime tijd vond hij, vermoe-
delijk via zijn vader, weer werk bij 
aannemers- en bouwbedrijf Wiersma 
in Badhoevedorp, dat o.a. voor de 
Duitsers werkte, maar wel zoals later 
bleek wel opkwam voor zijn mensen. 
Vermoedelijk bleef hij tot 18 april 1943 
bij het bouwbedrijf werken. Toen vanaf 
eind 1940 de Duitsers steeds duide-
lijker optraden en zij de joden steeds 
nadrukkelijker vervolgden, zette dit veel 
kwaad bloed bij veel Nederlanders. 
Veel Amsterdammers hadden joodse 
kennissen. Van de vele opgerichte ver-
zetsgroepen was de Communistische 
Partij Nederland de sterkste en het best 
georganiseerd. Uit solidariteit met de 
joodse stadsgenoten riep deze partij op 
dinsdag 24 februari 1941 een algemene 
staking uit, de zgn Februaristaking. 
De Duitsers reageerden keihard. Op 
woensdag 25 februari vielen er overal 
in Amsterdam vele doden en gewon-
den. Verschillende stakers en organisa-
toren werden gearresteerd, mishandeld 
en voor het merendeel uiteindelijk toch 

weer vrijgelaten. Ook Van der Lubbe en 
diens vader ondergingen dit lot. Nadat 
ze bij Halfweg werden aangehouden en 
opgepakt, zaten zij samen één dag vast. 
Van der Lubbe hield er later rekening 
mee dat hij was verraden. 

Verraden
Een incident waarover mijn vader het 
in de spaarzame gesprekken steeds 
weer had was de vechtpartij op het 
Frederiksplein in Amsterdam. Hij was 
vermoedelijk toen al ondergedoken 
vanwege tewerkstelling in Duitsland en 
even terug in Amsterdam, vast vanwege 
zijn geliefde. Uit diverse bronnen kan 
worden gereconstrueerd, dat hij met 
een aantal vrienden, vermoedelijk op 
7 november 1943, tijdens een razzia in 
een café op het Amsterdamse Frederiks-
plein betrokken raakte bij een vechtpar-
tij met WA-ers/Duitsers. Mijn vader wist 
te ontkomen en rende via allerlei tuinen 
naar huis. Vandaar vluchtte hij verder. 
Hij had geluk, want vlak daarna kwa-
men de Duitsers naar zijn huis om hem 
te arresteren. Hij was verraden. 

Onderduik
Mijn vader dook weer onder en keerde 
nooit meer terug naar het ouderlijk huis. 
Rond 11 november 1943 begon hij in 
Noord-Brabant aan allerlei omzwer-
vingen. Na diverse onderduikadressen 
kwam hij in 1944 terecht bij een zekere 
Janse in Wageningen. Toen deze zich 
eind 1944 net als alle jonge mannen 
tussen de 18-25 jaar in Wageningen 
moest melden, wilde mijn vader hem 
niet in gevaar brengen en meldde hij 
zich eveneens. Ze werden gearresteerd 
en vervolgens naar Oosterbeek over-
gebracht, waar zij loopgraven moesten 
graven voor de Duitsers; van Hoog 
Oosterbeek naar Laag Oosterbeek. Aan 
de andere kant van de rivier lagen de 
Canadezen en Engelsen, die constant 
de overkant bestookten met granaten. 
Daarom moesten ze vooral ’s nachts 
graven; overdag was veel te gevaar-
lijk. Desondanks zijn er nog heel wat 
gesneuveld. Janse wist na een paar 
dagen al te ontvluchten.

Onderduik in Amsterdam
Mijn vader zag zijn kans na drie dagen 
(volgens Stichting ‘40-’45 na 11 en dan 
weer 14 dagen) toen er op een gege-
ven moment een wagen met munitie 
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kwam. Hij wist zich onder het zeil te 
verbergen. Maar helaas ging de vracht-
wagen de verkeerde kant op en reed 
naar het front. Onderweg liet hij zich 
uit de wagen rollen en is toen via de 
hei naar Wageningen teruggekeerd. 
Omdat hij daar niet meer veilig was 
keerde hij tenslotte rond 18 december 
weer naar Amsterdam terug waar hij 
vervolgens onderdook in de woning op 
de Weesperzijde 89; het woonadres van 
de ouders van zijn verloofde en latere 
vrouw Thea van der Laan. 

Opgepakt
Op vrijdag 29 december ‘44 werd mijn 
vader opgepakt door de Nederlandse 
Landwacht en overgedragen aan de 
Grüne Polizei. Samen met twee broers 
van Thea. Van de Tulpkazerne werd hij 
overgebracht naar het huis van bewa-
ring op de Weteringschans te Amster-
dam en met vijf man opgesloten in 
een éénpersoonscel. Rond 12 januari 
werd Van der Lubbe uit de cel gehaald 
en met anderen naar de binnenplaats 
gebracht, waar vrachtwagens gereed 
stonden. Ze werden ingeladen en naar 
het station gebracht. Daar werden ze 
vervolgens in goederenwagons gestopt. 
‘s Nachts vertrok de trein voor een 
lange reis met onbekende bestemming.

Op weg naar Kamp Amersfoort
De trein die onderweg nog beschoten 
werd door vliegtuigen, reed alleen ’s 
nachts, overdag stonden ze stil. Op 
maandag  15 januari 1945, kwamen ze 

tot hun verbazing (ze hadden vanuit de 
trein niets kunnen zien) in Amersfoort 
aan! Waar die trein al die tijd gereden 
moet hebben was volstrekt onduide-
lijk. De dag voor zijn aankomst in 
Amersfoort wist mijn vader een briefje 
uit de trein te gooien met de volgende 
inhoud:

14 januari 1945. 

“Beste Pa, Moe, Ans en Nel,

Even dan een klein berichtje dat 
wij vanavond op transport gaan, 
vermoedelijk naar Amersfoort of 
Duitsland. Ik maak het tot op heden 
goed. En we moesten maar afwach-
ten wat het wordt. We zijn hier nog 
met z’n vieren bij elkaar dat scheelt 
‘n hele boel. Maakt U maar nergens 
ongerust over, het zal wel weer best 
in orde komen. Zo gauw als ik weer 
wat kan berichten doe ik dat. Dan 
kan U mij misschien wat schoon 
goed en dergelijke zenden. Wacht U 
dus maar op verder bericht en houdt 
maar goede moed het komt best 
weer in orde. Doe alle bekenden van 
mij de groeten, maar vooral Thea en 
wees tenslotte zelf gegroet van mij 
uw zoon en broer Jan. En tot een 
spoedig weerzien.
Vinder gelieve dit bericht zo gauw 
mogelijk te bezorgen. Bij voorbaat 
hartelijk dank van een gevangene!.”

Dit briefje is door iemand langs de 
spoorbaan gevonden en bij de ouders 
van Van der Lubbe in Amsterdam 
bezorgd. 

Na aankomst in Amersfoort wordt Van 
der Lubbe gevangen gezet in Kamp 
Amersfoort. Volgens de archieven van 
het Nederlandse Rode Kruis werd hij 
daar op 16 januari 1945 binnenge-
bracht door het ‘Einsatzkommando 
Amsterdam’, een afdeling van de 
Sicherheitspolizei te Amsterdam welke 
belast was met de uitvoering van de 
arbeidsinzet. Zijn gevangennummer 
was: 10191. Als beroep staat vermeld: 
timmerman en ‘A.E.R.’ (= Arbeits Einsatz 
Reich). 
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En daar zit je dan als jonge jongen van 
24 jaar, niet bewust van waar het dus 
blijkbaar in de wereld over gaat. Een 
niet begrepen wereld. Het liefst bij je 
vader en moeder en zeker je vrien-
din....

Op 3 maart [?; stempel onleesbaar] 
1945 schrijft hij de volgende brief aan 
zijn familie, die vermoedelijk gecensu-
reerd is gezien het feit dat het op brief-
papier geschreven is van “Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort”:

“Beste Ouders, Zusters en, Lieve 
Thea,
Even dan weer ‘n klein berichtje van 
mij na 7 weken van huis te zijn. Ik 
ben erg benieuwd hoe U het alle op 
het ogenblik maakt in A’dam. Ik hoop 
van goed en alle nog gezond. Wij 
zitten hier nog in het doorgangsla-
ger in Amersfoort en maken ‘t naar 
omstandigheden goed. Wij zijn zo 
wat twee dagen geleden uitgeroepen 
om op transport gesteld te worden 
dat eerdaags wel zal vertrekken. Ik 
echter zal wel niet mee kunnen daar 
ik de laatste dagen aan ’n dysenterie 
te bed lig. Wel jammer aan een kant 
want dan blijven we niet bij elkaar. 
Bij voorbaat dat ik geen gelegenheid 
tot schrijven mocht hebben, zal ik bij 
deze brief reeds mijn gelukwensen 
over brengen voor Uw verjaardag 
Moeder, hopende weer spoedig de 
verjaardagen in huiselijke kring per-
soonlijk mee te kunnen vieren. Thea, 
houd ook jij goede moed. Alle van 
harte gegroet en hopende indien 
mogelijk spoedig bericht terug te ont-
vangen blijft uw zoon Jan.
Schutzhäftling J.H. van der Lubbe, 
Block IV, No 10191.”

Kamp Amersfoort
Op 17 maart 1945 schreef een latere 
schoonzus van mijn vader, aan de 
“Herrn Kommandanten des Polizei 
Durchgangslager, Amersfoort” een in 
het Duits gestelde brief. Daarin verzoekt 
ze de zaak van mijn vader en haar 
broers te heroverwegen en toch vooral 
ook te denken aan de ernstige ziekte 
van moeder Van der Laan.

“Sehrgeehrter Herr Kommandant,
Gef. Nr. 10183 - Antonius F. van der 
Laan, 18-2-26, Weesperzijde 89, 
Amsterdam.O.
Gef. Nr. 10184 - Thimotheus F. van 
der Laan, 22-2-24, Weesperzijde 89, 
Amsterdam.O.
Gef. Nr. 10191 - Johannes H. van der 
Lubbe, 20-7-20, Albert Cuypstr. 224 
II, Amsterdam.Z.

Gerne möchte ich die untenstehende 
Angelegenheit unter Ihre w. Auf-
merksamkeit bringen: Seit 15. Januar 
1945 verbleiben meine zwei Brüder 
und mein Schwiegerbruder in dem 
Polizie- und Durchgangslager, Amers-
foort. Diese 3 Leute wurden damals 
am 29. Dezember 1944 in Amster-
dam eingesperrt, obgleich die Sen-
dung Holz, die Sie transportierten, 
sofort auf Grund des begleitenden 
Verantwortungsschein freigegeben 
wurde, da unmittelbar feststand: hier 
ist kein Grund vom Schwarzhandel 
und Diebstahl!
   Wenn man diese 3 Personen auf 
Grund des Arbeitseinsatztes einsper-
ren liess, wie is es dann zu erklären 
dass man nicht in ein Arbeitskampf 
eingeteilt wird? Ich nehme an dass 
im Polizie Durchgangslager nur die-
jenigen eingesperrt werden, die sich 
schuldig gemacht haben aan Schwar-
zhandel, Diebstahl oder Politik!
Bitte prüfen Sie die Sache mal und 
Sie werden dieselbe Entscheidung 
geben müussen.
Ausserdem lässt die Gesundheit die-
ser 3 Personen zu wünschen übrig.
   Nr. 10183, Antonius F. van der 
Laan ist von der ansteckenden Krank-
heit Diphteritis im Juli/Aug. ‘44 sehr 
geschwächt, hat danach am liebsten 
3 x wieders eine Kehlerkränkung 
gehabt. Sie werden dies aus seinen 
Papiren lesen können. Die Papiere 
befinden sich jetzt in Ihrem Besitze.
   Nr. 10184, Thimotheus F. van 
der Laan. Befindet sich in der Kran-
kenstube des Kampfes und hat, laut 
offiziell aus dem Kampf erhaltener 
Nachricht, befrorene Zehne und 
Dysenterie. Er kam schon ganz kör-
perlich geschwächt ins Kampf.
   Nr. 10191, Johannes H. van der 
Lubbe. Ebenfalls in der Kranken- 

stube. Magen- und Herzkranker. Alle 
obenangeführten Gründe können sie 
selbst feststellen.

Ich bitte Sie höfl. diese Sache mal 
zu untersuchen und wollen Sie gefl. 
Rechnung tragen mit der sehr ernst-
lichen Krankheit meiner Mutter. Sie 
hat 12 Kinder und Sie verstehen dass 
wir sie nicht fehlen können. Durch 
die Einsperrung meine 2 Brüder 
bleibt die Heilung doch immer aus! 
Vielleicht weren Sie denken: dass ist 
auch eine kranke Familie! Das ist es 
jetzt auch. Diese Kriegszeit trifft die 
grossen Familien besonders schwer 
und ebe deshalb vertraue ich dass 
Sie alles tun werden, damit die drei 
Menschen aus dem Kampf entlassen 
werden.
Ich hoffe dass Sie mir das Schreiben 
nicht Übel deuten, doch für die 
Rettung einer Mutter tut man viel! 
Ich danke Ihnen vielmals für die 
Aufmerksamkeit diesem Schreiben 
gewidmet und bin überzeugt dass Sie 
meine Bitte zur Prüfung dieser Sache 
nicht ohne Weiteres ablehen werden. 
Mit nochmals besonderen Dank und 
vorzüglich Hochachtung…, Anlagen: 
4 Atteste”

Wat deze brief mede interessant maakt, 
is de vraag wat nu eigenlijk de reden 
voor hun aanhouding is geweest. 
Er waren allerlei redenen te bedenken 
waarom dit zou zijn gebeurd. Het moet 
niet uitgesloten worden geacht dat de 
vechtpartij in Amsterdam, het incident 
van november 1944 en zijn vlucht uit 
Oosterbeek daarmee te maken hebben 
gehad. 
  
Barak in kamp Amersfoort.
Als je mijn vader vroeg, waarom hij 
nu ondergedoken had gezeten, ant-
woordde hij soms dat het was om 
tewerkstelling te voorkomen, een 
andere keer vanwege zijn illegale acti-
viteiten. Een ding staat vast: toen hij 
ondergedoken zat, raakte hij bij het ver-
zet betrokken. Ik heb het vermoeden, 
dat het als volgt in elkaar steekt. Aan-
vankelijk zal hij vooral getracht hebben 
tewerkstelling te voorkomen, gezien de 
herhaalde oproepen voor Duitsland. 
Na de vechtpartij op het Frederiksplein 



in Amsterdam, november 1944, had 
hij nog een andere reden om wederom 
onder te duiken (dan begint volgens zijn 
onderduikerskaart ook zijn onderduik-
periode). En dat gold zeker ook toen hij 
bij het verzet betrokken raakte en ook 
na zijn vlucht uit Oosterbeek, waar de 
Duitsers hem loopgraven lieten graven. 
Bij zijn aanhouding in december 1944, 
had hij in de ogen van de Duitsers 
voldoende op zijn kerfstok. Op goede 
gronden mag aangenomen worden, dat 
in het geval van mijn vader dan ook 
politieke redenen voor zijn aanhouding 
in het geding waren. 
In dossier van de Stichting ’40-’45 zegt 
hij zelf ( brief 2 mei ’49 [St40-45]) dat 
hij vanaf 11 november 1943 onder-
gedoken is geweest in Noord-Brabant 
om principiële redenen en dat hij in 
verband hiermee is gearresteerd en via 
Weteringschans in Amersfoort is terecht 
gekomen.

Kampleven
Na aankomst in Amersfoort werden 
de gevangenen eerst enige tijd in de 
rozentuin gezet. Dit was een met prik-
keldraad afgeschermde ruimte, gelegen 
bij de ingang van het kamp. De rozen-
tuin werd gebruikt als strafplaats. Soms 
uren, soms een hele nacht, maar ook 
wel een etmaal lang moesten de gevan-
genen rechtop in de felle zon, strie-
mende regen of vrieskou staan, zonder 
eten en drinken. Wie erbij neerviel 
werd met stokslagen overeind gejaagd. 
Ook gebeurde het wel dat Kotälla, 
plaatsvervangend commandant van het 
kamp (ook wel genoemd de ‘beul van 
Amersfoort’), zijn hond op hen losliet. 
Andere straffen waren onder andere het 
inhouden van het toch al karige voed-
sel of het toedienen van stokslagen. 
Lijfstraffen werden veelvuldig en wil-
lekeurig toegepast. Zwaarder gestraften 
kwamen in “de bunker” terecht waar ze 
met handen en voeten aan ijzeren ket-
tingen werden geketend. 

Berucht waren ook de dagelijks drie-
maal terugkerende appèls, op com-
mando van de gehate ‘Mussert’ klok. 
Door alle oud-gevangenen werden de 
appèls de gruwelijkste kwelling van 
het kamp genoemd. Soms moesten ze 
uren lang op appèl staan, een enkele 
maal 24 uur achter elkaar, in hitte en 
in koude. Mijn vader vertelde me dat 

een jongen, die naast hem op appèl 
stond, werd neergeschoten, omdat hij 
het niet meer volhield. Het appèl van 
Nieuwjaarsdag 1945 staat als het gru-
welijkste bekend. Op die morgen wer-
den 1000 gevangenen uit hun barakken 
gehaald. De SS-ers, die de vorige avond 
stomdronken waren geweest, gingen 
als beesten tekeer. Kotälla liep als een 
wilde man over de ruggen, zitvlakken 
en hoofden van de in de modder lig-
gende gevangenen, waarbij hij met 
een stok iedereen sloeg die hij maar 
raken kon. Mijn vader heeft me verteld 
ook zoiets meegemaakt te hebben met 
Kotälla. Daaraan schijnt hij de lidtekens 
op zijn rug overgehouden te hebben. 
Kotälla was de meest sadistische van 
de kampbeulen. Berucht was de zoge-
naamde ‘Kotälla-trap’, een trap tussen 
de benen met een bespijkerde laars. 
Later zou later in de gevangenis van 
Breda komen en daar als één van de 
‘Drie van Breda’ bekend staan. 

Regelmatig vonden er ook executies 
plaats. Gevangenen werden vanuit het 
kamp afgevoerd naar de Leusderheide of 
zomaar naar een plek ergens in het bos 
bij het kamp. Ze werden niet geblind-
doekt, werden doodgeschoten en ver-
dwenen in een van de massagraven. 
   
Er moest in het kamp ook gewerkt 
worden door de gevangenen. Je had 
de zogenaamde ‘binnen-commando’s’ 
die verantwoordelijk waren voor de 
huishouding: aardappelschillers, sok-
kenstoppers, keukenhulpen etc. Je had 
ook ‘buiten-commando’s.
Mijn vader zat bij een ‘bos-commando’, 
dat belast was met het kappen van 
bomen en het vervoer ervan naar het 
kamp, waar het ‘kleinhout-commando’ 
het verwerkte tot brandstof voor de 
kachels of voor de houtgasgeneratoren 
van de legerwagens. Mijn vader heeft me 
verteld dat hij zelfs bij temperaturen van 
15 graden onder nul nog bomen heeft 
moeten vellen. Je had overigens ook nog 
een ‘knuppel-commando’, bestaande 
uit vrijwilligers die voor een extra hap 
eten hun medegevangenen, die niet hard 
genoeg werkten, afranselden.

De bewaking van het kamp was in han-
den van de SS. Rond de barakken waar 
de gevangenen verbleven was een vier 
meter hoge dubbele prikkeldraadver-

sperring aangebracht. Rond het kamp 
stonden acht wachttorens, uitgerust met 
mitrailleur, zoeklicht en telefoon. Dag 
en nacht waren deze torens bezet met 
wachtposten. Vluchten was bijna onmo-
gelijk. Een bekend spelletje van de 
bewakers was een gevangene naar het 
prikkeldraad te lokken door daar een 
sigaret of iets eetbaars neer te gooien. 
De gevangene die dan in de verleiding 
kwam dit op te rapen, werd vervolgens 
doodgeschoten wegens een ‘vluchtpo-
ging’. De moordenaars werden beloond 
met twee dagen extra verlof voor het 
verijdelen van de vluchtpoging!

Dysenterie
De gevangenen sliepen in barakken in 
bedden met 2 of 3 boven elkaar. De 
hygiënische omstandigheden waren 
meer dan slecht. Hierdoor en door 
voedselgebrek waren vele gevangenen 
ziek. Hongeroedeem en dysenterie (aan 
het laatste leed mijn vader ook) waren 
de meest voorkomende ziekten. Op 20 
februari 1945 werd hij wegens dysen-
terie opgenomen in de ziekenbarak van 
het kamp. In zekere zin een geluk bij 
een ongeluk.

Bevrijding en herstel
Want op 15 maart vertrok er een nog 
een transport van 250 gevangenen met 
bestemming ‘Neuengamme’. Later 
bleek slechts 20% die overleefd te heb-
ben. Het zou gelukkig het laatste trans-
port zijn. Het begon steeds meer in het 
kamp door te dringen dat de strijd op 
het Nederlands grondgebied weer was 
opgelaaid. De Duitsers werden zenuw-
achtig. Op 19 maart werd de alarm-
toestand voor het Kamp afgekondigd 
en begon men met het verbranden van 
de papieren. Dit is ook bijna zeker de 
reden dat er bij het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amster-
dam over mijn vader (bijna) niets meer 
te vinden was. De gevangenen zijn uit-
eindelijk bevrijd door het Nederlandse 
Rode Kruis. Op 19 april 1945 werd 
het Kamp overgedragen aan mevrouw 
Overeem van het Rode Kruis. Een groot 
aantal van de Duitsers was echter al 
eerder vertrokken, maar dat wisten de 
gevangenen niet. 

Mijn vader werd blijkbaar op 6 april 
1945 vrijgelaten, dus voor de defini-
tieve bevrijding.  Dit stemt overeen met 
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hetgeen vermeld staat bij de Stichting 
‘40-’45. Dit klopt ook met de literatuur. 
Daarin valt te lezen dat er begin april 
120 mannen, hoofdzakelijk zieken, 
werden ontslagen. Mijn vader was er 
daar dus een van. Volgens de Stichting 
‘40’45 leed hij aan pleuritis en bloed-
dysenterie. Ze werden door het Rode 
Kruis naar het Academisch Ziekenhuis 
te Utrecht gebracht. Mijn vader had 
de keuze: of naar huis of blijven voor 
verder onderzoek. Omdat eerder een 
vriend was overleden, ging hij liever 
naar huis. Na drie dagen keerde hij 
weer naar huis [St 40-45]. Hij woog 
nog maar 82 pond. Ze hadden hem 
in Amsterdam bij zijn ouderlijk huis, 
2 hoog, afgezet. Hij kon niet meer op 
zijn benen staan, alleen nog maar krui-
pen. Ze hebben hem toen naar boven 
moeten dragen; twee steile trappen op. 
Pijnlijk moment was dat zijn ouders 
hem eerst niet herkenden, zo slecht was 
hij er aan toe. Kort daarna viel zijn zus 
An met haar fiets, waardoor zij in het 
ziekenhuis moest worden opgenomen. 
Toen mijn vader met wandelstok en 
ondersteund door Thea naar het zie-
kenhuis ging voor ziekenbezoek, zagen 
de artsen hem en raden hem aan zich 
verder te laten onderzoeken. Ze con-
stateerden naast een slechte algehele 
toestand pleuritis. Hij werd 20 septem-
ber 1945 opgenomen in het sanatorium 
Bosch en Heide te Laren, waar hij al 
met al nog 1 jaar zou moeten blijven.

Toen hij Bosch en Heide verliet woog 
hij 115 pond.
Pijnlijk was ook, dat zijn vader hem 
de eerste periode van zijn verblijf in 
het sanatorium weigerde te bezoeken. 
Zijn zusters Ans, Nel en zijn moeder 
kwamen wel. Zijn vader vond dat hij 
de hele situatie aan zichzelf te wijten 
had. Pas na 4.5 maand kwam hij. De 
zaak is uitgepraat en volgens mijn vader 
zijn ze daarna vrienden voor het leven 
gebleven.

Tot slot
Terugkijkend. Wat is er nu eigenlijk 
gebeurd en waar ging het eigenlijk 
over? Ging het over de feiten an sich? 
Nee, denk ik.

Misschien is het simpel: waar over 
gezwegen wordt, daar moet over 
worden gesproken. Het onuitgespro-

kene bespreekbaar maken. Maar dat 
gebeurde niet. Ik probeerde af en toe 
wel wat van mijn vader te weten te 
komen, maar dat viel niet mee. Stukje 
bij stukje kreeg ik een beeld, maar het 
bleef fragmentarisch. Pas na zijn overlij-
den ben ik alles uit gaan zoeken bij het 
RIOD, het Nationaal Archief, Stichting 
40-45, en het Rode Kruis. Tijdens zijn 
leven had ik dat niet gedurfd.

De oorlog heeft in ons gezin altijd een 
belangrijke rol gespeeld. Niet in het 
minst door de slechte gezondheid van 
mijn vader, die hij over had gehouden 
van het kamp. Hij was ook teleurgesteld 
door het feit dat de Stichting 40-45 hem 
na de oorlog geen uitkering gaf voor 
geleden schade. Maar hoe ging dat 
toen? Er waren heel veel aanvragen en 
die werden gewoon in sneltreinvaart 
ambtelijk afgehandeld. Ze hebben zich 
er gemakkelijk vanaf gemaakt; hij had 
gedurende de ‘gehele’ bezettingstijd’ 
blijk moeten geven van zijn principiële 
houding. 

Soms waren er ook dingen die we 
als kinderen niet goed begrepen. 
Met vaders eerste auto reden we alle 
onderduikadressen af. Aan vreemde 
keukentafels dacht je dan ‘waar gaat het 
in hemelsnaam over?’ Toen mijn vader 
later in de 60-er jaren voor de tweede 
keer in het sanatorium terecht kwam, en 
nog ten onrechte ook, kwam voor ons 
kinderen de oorlog wel heel dichtbij, 
ofschoon we hem zelf natuurlijk niet 
hadden meegemaakt. 

Ook de relatie met de familie van mijn 
moeder heeft door de oorlog een deuk 
opgelopen. Zij kwam uit een groot 

gezin met 12 kinderen. De zorgen en 
angsten voor haar grote gezin tijdens 
de oorlogsjaren hadden mijn oma sterk 
aangegrepen. Toen ze na de bevrijding 
al haar kinderen weer om zich heen 
had, bleek ze totaal uitgeput en kwam 
te overlijden. Daar zit je dan als vader 
met twaalf kinderen. De oudste nam 
weliswaar de moedersrol over, maar 
het bleef toch een gezin waar de oorlog 
ook zijn sporen had nagelaten. Dat 
bleek ook uit de moeizame kontakten 
van mijn moeder met de rest van haar 
familie later. Ikzelf heb bij voorbeeld 
daarom ook nooit mijn opa via moe-
derskant gekend, terwijl ik toch al 20 
jaar was toen hij overleed. Dat is wat 
oorlog en omstandigheden, direct of 
indirect, doen… 

En soms lijkt de oorlog wel nooit op 
te houden. Een aantal jaren geleden 
gebeurde er nog iets wat indruk maakte. 
Toen de bevrijding kwam was mijn 
moeder, zoals natuurlijk iedereen, bui-
tengewoon opgelucht. Mijn moeder 
heeft flink feest gevierd. Iets wat mijn 
vader haar altijd enigszins kwalijk 
heeft genomen; hij lag daar in slechte 
toestand, kon niets en zij vierde feest. 
En laat nu uitgerekend in 1999 door 
de PTT een herinneringspostzegel, in 
het kader van hoogtepunten uit de 20ste 

eeuw, te worden uitgegeven waarop 
mijn feestvierende moeder is te zien; 
nota bene achter op de motor bij een 
Canadees. Ineens hingen er overal 
posters, op de postkantoren en bij brie-
venbussen, met die (gewraakte) foto van 
mijn moeder. Het was maar goed dat 
mijn vader ook dat nog niet heeft mee-
gemaakt…. Alhoewel, misschien had hij 
er achteraf toch om kunnen lachen…
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ds oVerduIn en Kamp amersfoort

Dominee Overduin

Het tafereel kan ik me nog gemakkelijk voor de geest halen: een 

ontvangkamer -”salon” zeiden we vroeger - met twee heren in 

comfortabele rookfauteuils, de een in stemmig grijs, de ander in 

donkerbruin. Het zijn dan ook predikanten, staande in het ambt in 

een tijd dat dominees nog niet in vrijetijdskleding hun gemeenteleden 

en vergaderingen bezochten. De ene heer is mijn vader, de ander z’n 

ambtsbroeder J. Overduin, beiden predikant in Arnhem.

Door: Henk van der Molen

Hij is zijn collega komen opzoeken 
na terugkeer uit het concentratiekamp 
Dachau. Het zal in 1943 of ‘44 zijn 
geweest. Bescheiden schuif ik bij, een 
zestienjarige scholier met oren op 
schoteltjes. Brandend van nieuwsgierig-
heid vraag ik me af: wat zou die man  
hebben meegemaakt, eerst in Kamp 
Amersfoort en daarna in het eerste con-
centratiekamp dat de nazi’s inrichtten? 
Het moet daar vreselijk zijn, maar het 
fijne weten we er niet van. Ds. Over-
duin is echter zwijgzaam; hij zegt niet 
veel meer dan: “Ik schrijf er een boek 
over.” Het blijkt dat hij bij z’n vrijlating, 
zoals te doen gebruikelijk, een verkla-
ring heeft moeten tekenen dat hij niets 
over het kamp naar buiten zou bren-
gen. Daar houdt hij zich aan; als je de 
verschrikkingen van twee kampen hebt 
meegemaakt, zit de schrik er begrijpelij-
kerwijs wel in. Als na de oorlog “Hel en 
Hemel van Dachau” in de boekwinkel 
ligt, realiseer ik me: dat is dus het boek 
waar hij het toen over had.

Het boek, dat heel veel lezers trekt, 
wordt genoemd in de inleiding van 
het in 2003 verschenen boek “Kamp 
Amersfoort”, dat is uitgereikt aan de 
deelnemers aan de geslaagde thema-
dag van de documentatiegroep in het 
kamp op zaterdag 10 oktober. Een 
fraai geschenk, waarbij je in eerste 
instantie denkt aan het spreekwoord 
volgens welk je een gegeven paard niet 
in de bek mag kijken. Maar in tweede 
instantie realiseer je je dat er onze 
documentatiegroep veel aan is gelegen 
om feiten uit de Tweede Wereldoorlog 
boven water te halen. Comment is 
free but facts are sacred. Tal van leden 
getroosten zich daar grote inspanningen 
voor. Welnu, dan moeten we zeggen: 
bij alle waardering voor het werk van 
mevrouw Geraldien von Freitag Drabbe 
Künzel moet worden gezegd dat zij in 
elk geval wat één kwestie betreft een 
scheve schaats heeft gereden. Daarbij 
is iets merkwaardigs aan de hand: in de 
inleiding van “Kamp Amersfoort” noemt 
zij “Hel en Hemel van Dachau” als 
een titel die niet mag ontbreken, maar 
schrijvend over de auteur van dat boek, 
ds. Overduin, lijkt zij er geen gebruik 
van te hebben gemaakt.
Op pagina 63 schrijft zij dat ds. Over-
duin als docent aan het Arnhems 
Lyceum - ondergetekende is daar 

oud-leerling van - in Kamp Amersfoort  
belandde “nadat hij met nationaal-
socialistische collega’s in conflict 
was geraakt”. Dat nu is ver bezijden 
de waarheid. In “Hel en Hemel van 
Dachau” worden er niet minder dan 
dertien pagina’s aan gewijd en daarin 
leest men iets heel anders. Of domi-
nee Overduin ook - vóór mijn tijd - les 
aan het lyceum heeft gegeven is mij 
niet bekend, maar zijn functie was die 
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van gemeentepredikant. Hij was alom 
gezien en geliefd en ‘s zondags stroom-
den bij hem de kerken zo vol dat zijn 
collega’s het nakijken hadden. Op een 
gegeven ogenblik besloot de kerkeraad, 
als ik me goed herinner, geen predik-
beurten meer te publiceren.
 
Het conflict
Hoe kwam ds. Overduin met de bezet-
ter in conflict? Niet als docent aan een 
middelbare school, maar als voorzitter 
van het schoolbestuur waarvan de Van 
Lõben Selsschool uitging, een “School 
met den Bijbel”. Aan deze school was 
(in de woorden van ds. Overduin) een 
“verrader” verbonden, “een zekere 
M.G. Veenstra”, die op de meest lou-
che wijze probeerde het schoolhoofd, 
de heer J.M. Caspers, een beentje te 
lichten om vervolgens zijn plaats te 
kunnen innemen. “Dan kon ook van 
stap tot stap die christelijke school 
gelijkgeschakeld worden tot een jeugd-
propaganda-instituut voor het nationaal-
socialisme.” In die opzet leek Veenstra 
te slagen. Hij kreeg daarbij hulp van de 
Gestapo-agent en tolk Zijlstra, in eigen 
ogen een miskend wijsgerig genie die 
nota bene vóór de oorlog menig uur op 
de studeerkamer van ds. Overduin had 
doorgebracht. Door een valstrik te span-
nen, wisten de beide ‘heren’ te bewerk-
stelligen dat de heer Caspers werd gear-
resteerd. Het schoolbestuur betoonde 
daarop grote moed door de onderwijzer 
Veenstra te schorsen. Dat kon niet zon-
der gevolgen blijven; prompt werden de 
tweede voorzitter en de secretaris van 
het schoolbestuur in de Koepelgevange-
nis in de cel geworpen. Wat moesten 
de ouders doen? Ds. Overduin: “Ik kon 
maar één antwoord geven: onder geen 
voorwaarde uw kinderen uitleveren aan 
den verrader en vijand.” Het conflict 
stond nu volledig op scherp. Terecht 
verwachtten gemeenteleden dat hun 
pastor “richting en spoor zoo concreet 
mogelijk zou aanwijzen.”
De gelegenheid daartoe deed zich voor 
op zondag 8 februari 1942, door het 
Convent van Kerken bestemd tot biddag 
voor het christelijk onderwijs. Die och-
tend hield de predikant een gloedvolle 
preek over Mattheus 5 vers 10 en 11: 
“Zalig zijt gij als u de mensen smaden 
en vervolgen en liegende allerlei kwaad 
tegen u spreken om Mijnentwil. Ver-
blijdt u en verheugt u, want uw loon is 

groot in de hemelen, want alzo hebben 
zij vervolgd de profeten, die vóór u 
geweest zijn”. (Aldus de tekst in de toen 
gebruikelijke Statenvertaling.) Tevoren 
had de predikant zich ervan vergewist 
dat zijn echtgenote bereid was “de 
onaangename gevolgen van een drei-
gende gevangenschap te dragen.”
Wie waren er ook in de kerk? De 
genoemde Veenstra en een Gestapo-
man. De predikant zag hen zitten. In 
zijn hart welde, schrijft hij, een spoed-
gebedje  op dat hij niet zou bezwijken 
voor de verleiding om toch maar de 
riskante passages uit z’n preek achter-
wege te laten. Hij sprak de preek uit 
zoals hij die had voorbereid, waarna 
de gemeente tot slot twee coupletten 
uit het Lutherlied zong. “Delf vrouw en 
kind’ren ‘t graf, neem goed en bloed 
ons af, het brengt u geen gewin, wij 
gaan ten hemel in en erven koninkrij-
ken.” Twee dagen later werd dominee 
Overduin inderdaad gearresteerd en 
onderworpen aan zware verhoren; 
hij was gedwongen te erkennen dat 
hij “een heftige anti-Duitse hetze had 
gevoerd en de kansel voor politieke 
doeleinden had misbruikt”. 
Vervolgens werd hij naar Amersfoort en 
via dit Durchgangslager naar Dachau 
overgebracht. Daar beleefde hij zowel 
de hel als de hemel.
 
Vrijlating
Aan het eind van zijn boek beschrijft 
ds. Overduin zijn vrijlating. Het was 
mevrouw Overduin ter ore gekomen 
dat de commandant van Dachau bevel 
uit Berlijn had gekregen om haar man 
direct bij aankomst in vrijheid te stel-
len. Zij had de euvele moed dit aan de 
commandant te schrijven. Deze com-
mandant, aldus de auteur, was niet “het 
beest dat in 1942 commandant was”, 
maar diens opvolger. Ds. Overduin 
noemt hem “een fatsoenlijk mens”. 
Daar kijk je dan wel even van op. Op 8 
oktober werd ds. Overduin inderdaad 
uit z’n gevangenschap ontslagen. 

Wat had zich achter de schermen 
afgespeeld? “Precies weet ik het niet”, 
schreef hij in z’n boek. Na de oorlog 
is uit documenten in het Algemeen 
Rijksarchief gebleken dat de plaatsver-
vangend leider van de NSB, Kees van 
Geelkerken, persoonlijk bij de hoogste 
SS-functionaris, de beruchte Heinrich 

Himmler, voor ds. Overduin in het krijt 
was getreden. Twee weken na zijn ont-
moeting met de Reichsführer SS kreeg 
Van Geelkerken bericht dat niet alleen 
ds Overduin maar ook ds. K. Sietsma, 
gereformeerd predikant te Amsterdam, 
zouden worden vrijgelaten. Laatstge-
noemde was toen echter al bezweken. 
Een reden om voor de predikanten een 
goed woordje te doen, is  vermoedelijk 
geweest dat “Kees de Prater”, zoals z’n 
bijnaam luidde, tot 1936 lidmaat van 
de Gereformeerde Kerk van Zeist was. 
Wegens zijn nationaal-socialistische 
overtuiging was hij toen evenwel 
geschorst. Overigens maakt (dr.) Bart 
van der Boom er in z’n boek “Kees van 
Geelkerken, de rechterhand van Mus-
sert” melding van dat de plaatsvervan-
gend NSB-leider zich ook voor andere 
vervolgden heeft ingespannen: voor 
de bekende tekenaar Jo Spier en diens 
vrouw, enkele krijgsgevangen officie-
ren, Joodse buren en enkele Chinese 
families. “Geconfronteerd met het lij-
den van een tastbare medemens bleef 
Van Geelkerken de populaire collega, 
de charmante oom, de aardige buur-
man.” Van Geelkerken werd tot levens-
lang  veroordeeld maar in 1959 ont-
slagen. Volgens Van der Boom hebben 
zijn interventies geen invloed op de 
hem opgelegde straf gehad. Eerder,zo 
voegen we hier aan toe, heeft hij 
geprofiteerd van het feit dat hij pas in 
een laat stadium voor zijn rechters ver-
scheen. De allerscherpste randjes van 
de bijzondere rechtspleging waren er 
toen al af. Zou hij eerder terecht heb-
ben gestaan, dan zou hij waarschijnlijk 
net als Mussert en Blokzijl de doodstraf 
hebben gekregen.

Enige tijd na de verschijning van “Hel 
en Hemel van Dachau” kwam ds. Over-
duin er achter dat Van Geelkerken voor 
hem had gepleit. Maar in latere drukken 
van zijn boek heeft hij er geen melding 
van gemaakt. Kennelijk vond hij het 
toch wel genant dat hij z’n vrijlating 
(mede) te danken had aan de man die 
tegen het eind van de oorlog inspecteur-
generaal van de gehate Landwacht was. 
Het is niet onbegrijpelijk.
 
“Hel en Hemel van Dachau” en “Kees 
van Geelkerken, de rechterhand van 
Mussert” waren verkrijgbaar op de 
beurs in Voorthuizen op 7 november j.l.
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De oorlog van Bastiaans

“De LSD-behandeling van het kampsyndroom, Bram Enning uitgeverij, 

Augustus 2009”. Een belangrijk boek … ook voor Kamp Amersfoort. 

Bastiaans had een aantal patiënten die er hebben gezeten, onder wie 

Joop Telling en Jacques Kopinsky. Het verhaal rond “Begrijpt u nu waarom 

ik huil” wordt verteld in samenhang met de behandeling van Telling. De 

recon structie van Kopinsky’s verleden bracht afwijkende feiten aan het 

licht. Dat neemt voor mij overigens niet weg dat hij de ellende in het 

kamp aanschouwelijk heeft kunnen maken.

Door: Diete Oudesluijs

Alle feiten worden keurig op een 
rijtje gezet. Er is veel aandacht voor 
de Wet bijzondere pensioenen, het 
Centrum 40-45, er wordt uitvoerig 
ingegaan op de geschiedenis van de 
destijds nieuwe behandelmethodes, o.a. 
via narcoanalyse en met LSD (inclusief 
de twijfels daaraan) en op het inmid-
dels erkende PTTS-syndroom. Dat veel 
oorlogsslachtoffers na de oorlog te 
kampen hadden met een ongeïnteres-
seerde buitenwereld komt aan de orde. 
De manier waarop een beperkt aantal 
oud-gevangenen is omgegaan met de 
publiciteit en hoe ze voor hun belangen 
hebben gestreden komt goed uit de verf. 

Al met al goed dat dit boek er is. En 
toch … je krijgt vaag de indruk dat 
Bastiaans niet hele maal fair behan-
deld wordt. Hij blijft een bleke en 
onbegrijpelijke persoon, die van een 
geres pecteerd deskundige met een 
psychoanalytische achtergrond in de 
loop der tijd verwordt tot een autori-
taire querulant, om het nog maar zacht 
uit te drukken; al wordt Alzheimer 
als ge deeltelijke reden voor zijn falen 
genoemd. Waarom – daar kan je bij het 
lezen misschien wel zelf ideeën over 

krijgen, maar de auteur maakt het niet 
tot thema. De meeste informatie staat er 
wel in, al gaat het nauwelijks over Bas-
tiaans privéleven. Zijn verdiensten wor-
den genoemd. Maar er wordt naar hem 
gekeken van achteraf, en van buitenaf. 
Dat maakt je als lezer nieuws gierig naar 
wat je nog meer van Bastiaans en zijn 
tijd zou willen weten.

Mogelijk speelt de titel een rol – de oor-
log van Bastiaans klinkt spannend, maar 
de ondertitel perkt dat behoorlijk in tot 
‘de LSD-behandeling’. Het boek gaat 
gelukkig toch heel breed in op andere 
aspecten. 
Misschien speelt een rol dat Enning op 
het idee van zijn promotieonderwerp 
kwam via het thema Meester - een lid 
van de Eerste Kamer dat een verzets-
verleden had gefantaseerd waar ach-
teraf vrijwel niets van waar bleek. Maar 
Bastiaan had dat niet in de gaten. Heel 
subtiel mag dat verklaren waarom ook 
de oud-gevangenen, die in Bastiaans 
leven zo’n prominente plaats innamen, 
eveneens op afstand worden gezet, het 
onplezierige woord “slachtofferschap” 
hangt in de lucht. Waarom ze mogelijk 
hun verhaal in de loop der tijden heb-
ben veranderd wordt niet echt bekeken; 

impliciet wordt ervan uitgegaan dat hun 
eerdere, minder spectaculaire verhalen 
meer waarheid bevatten; hun lijden 
wordt wel erkend, maar er is meer 
aandacht voor hun ideële en financiële 
motieven om Bastiaans te steunen dan 
voor het leed dat hun is aangedaan en 
de traumatische gevolgen daarvan – in 
de oorlog, maar ook daarna. Enning 
heeft de opnamen van hun zittingen 
met Bastiaans gecategoriseerd, maar 
lang niet alles bekeken of beluisterd. 
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Collega’s van Bastiaans komen aan het 
woord, met name Wind, Musaph en 
Cohen, die in tegenstelling tot Bastiaans 
zelf wel kampervaring hadden. Uit cita
ten blijkt hun mededogen voor wat de 
gevangenen is aangedaan. Collega’s die 
het niet met Bastiaans eens waren wor
den echter niet aan de tand gevoeld, hun 
kritiek wordt voor kennisgeving aange
nomen. Terwijl je je kunt voorstellen 
dat velen afgunstig waren of niet open 
stonden voor een andere aanpak. Een 
echt alternatief voor het behandelen van 
zulke patiënten was er blijkbaar niet.

De kritische blik naar Bastiaans is 
natuurlijk juist: waarom ging hij er toe 
over om patiënten te behandelen voor 
wie hij aanvankelijk alleen palliatieve 
maatregelen overwoog? Waarom werd 
het begrip oorlogstrauma zonder meer 
overgenomen voor verzetsstrijders die 
niet in een kamp hadden gezeten? 
Waarom maakte hij de indruk dat hij 
wetenschappelijk verantwoord bezig 
was? Gezien zijn voorgeschiedenis, o.a. 
bij de werkgroep over psychosomatische 
aandoeningen, zou je kunnen aannemen 

dat hij daarvoor toch wel enige argu
menten heeft gehad. En dat hij die niet 
op een manier verantwoordde die van
daag de dag als criterium voor weten
schap wordt gezien. Want dat stoort toch 
enigszins, dat de huidige criteria in feite 
achteraf worden toegepast. Daarover van 
Enning geen verantwoording.

Waarom Bastiaans het opnam voor zijn 
patiënten wordt niet expliciet tot thema 
gemaakt. Terwijl een van zijn patiënten 
het zo onder woorden brengt: “Ik voel 
me net als een kuiken dat in de broed
machine uit het ei komt en dan het eer
ste wat beweegt als moeder beschouwt.” 
Dat dit Bastiaans mogelijk naar het 
hoofd gestegen is op den duur en hij 
zichzelf als almachtig ging beschouwen: 
dat zou natuurlijk kunnen.
Voor mij is eerder de vraag waarom er 
in het naoorlogse Nederland maar zo 
weinig aandacht voor de oudgevan
genen en hun specifieke problemen 
was en waarom het nodig was om heel 
hard te schreeuwen om de aandacht 
resp. een pensioen te krijgen. Iets dat 
nu achteraf mak kelijk kan worden 

veroordeeld als overtrokken  er klinkt 
iets als afkeuring voor populisme in de 
woorden van Enning door. Ongetwijfeld 
zullen echter velen die niet hard heb
ben geschreeuwd zijn overgeslagen, of 
mogelijk ten onder zijn gegaan.

Misschien is waar ik persoonlijk op zit 
te wachten aandacht voor wat er nu 
echt over het lijden van de oudgevan
genen gezegd kan worden, ook met 
behulp van theorieën die pas later zijn 
ontwikkeld – met name die over het 
verdringen van herinneringen, het ver
werken daarvan, de invloed van zulke 
heftige ervaringen op het alledaagse 
gezinsleven en volgende generaties 
en het al dan niet bewust inlijven van 
andermans herinneringen En ook het 
“je beter voordoen dan je was” door 
anderen. Dat heeft bijgedragen aan 
de onterechte indruk dat velen na de 
oorlog helden in het verzet waren. Dat 
doet weer af aan de waardering voor de 
moed om risico’s te nemen van mensen 
die om welke reden dan ook echt in het 
verzet hebben gezeten, of dat uiteinde
lijk echt wat heeft opgeleverd of niet.

Vijfendertig jaar wist Jacques (George) Kopinsky zijn oorlogsherinneringen te onderdrukken. Toen baanden ze zich met 
geweld een uitweg. Als een robot legde hij verdrongen beelden vast met behulp van klei, papier, inkt en potloodjes.
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In 1943 braken in Nederland de April-
Meistakingen uit nadat de bezetters 
aankondigden dat alle eerder vrijgelaten 
krijgsgevangen zich voor straf opnieuw 
moesten melden. De bezetters, 
geschrokken van de opstand, sloegen 
de stakingen bloedig neer. Willekeurig 
gekozen slachtoffers werden ter dood 
veroordeeld door een haastig ingesteld 
standrecht en op geheime plaatsen gefu-
silleerd en begraven. De snelle bekend-
making van de namen stond voorop, 
om de bevolking weer in het gareel te 
dwingen.

Na de bevrijding werd een aantal 
slachtoffers gevonden in massagraven. 
Anderen bleven vermist, onder wie 
zestien in Noord-Nederland. Verwanten 
bleven decennialang hopen op hun 
terugkeer uit ‘het oosten’. Ze leden 
onder de vermissing én onder het feit 
dat er blijkbaar niet naar hun dierba-
ren werd gezocht. Een vermissing, en 
dus ook een oorlogsvermissing, is pas 
opgelost als de vermiste wordt gevon-
den, levend of dood. Tot die tijd bleven 
onbeantwoorde vragen en onvoltooide 
verhalen malen: Waar is de vermiste? 
Leeft hij of zij? Wat is er gebeurd? Wat 

had ik kunnen en moeten doen? Wat 
kan ik nu nog doen? En bij de jonge-
ren: wie is die mysterieuze, verzwegen 
maar o zo aanwezige vader, oom, tante, 
grootvader die zo ernstig kijkt vanaf die 
vage foto?

Toen verwanten recentelijk na archie-
fonderzoek werden ingelicht over de 
lotgevallen van de vermisten, bleken 
instanties tot hun verbijstering al vanaf 
1946 op de hoogte te zijn van hun lot en 
graflocatie. Instanties schrokken op hun 
beurt van het feit dat de nabestaanden 
decennialang onwetend waren gebleven 
en blijkbaar nooit goed waren ingelicht. 
Beide partijen vroegen zich af: “Hoe 
heeft dit kunnen gebeuren en waarom 
heeft het zolang moeten duren?!”

De geschiedenis wordt gedetailleerd 
geschreven, evenals hoe er door de 
jaren over rouw, vermissing en het 
getroffen zijn door de oorlog werd 
gedacht. Met behulp van de Structu-
ratietheorie en het Narratieve Iden-
titeitsmodel kijken nabestaanden en 
instanties in een geconstrueerde dialoog 
naar wat er is gebeurd, hoe dat kon 
gebeuren, wat daarin al dan niet was 
beoogd, wat men deed en wat men had 

kúnnen doen. Het boek is uiterst lees-
baar, respectvol en legt niet alleen een 
bijzonder stukje geschiedenis vast, maar 
biedt ook een verfrissende inkijk in de 
beleving van oorlogsvermisten door 
nabestaanden.

Truus de Witte (Bolsward, 1956) stu-
deerde andragogiek aan de RUG. Ze 
promoveerde in de Gedrags- en Maat-
schappijwetenschappen. 
Haar proefschrift verscheen in de vorm 
van dit boek bij Uitgeverij Elikser in 
Leeuwarden, ISBN: 978 908 954 1383, 
www.elikser.nl.

De Witte werkt als adviseur/onderzoe-
ker bij Partoer CMO Fryslân. Daarnaast 
is ze betrokken bij de Werkgroep Ver-
miste Personen Tweede Wereldoorlog.

nabestaanden onbedoeld onwetend oVer 
lot oorlogsVermIsten

Op een onbe-
kende plaats 
begraven

Beschrijving van de geschiedenis van 

de April-Meistakingen van 1943 en 

hoe de vermissing van familieleden het 

leven van veel mensen heeft beïnvloed.

Proefschrift / Boek door Truus de Witte; 
Elikser Uitgeverij

boeKbespreKIng 
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Bijzonder in dit boek is dat tien men-
sen van verschillende leeftijd en positie 
(moeder Ten Berge, de drie onderdui-
kers en haar zes kinderen) over één 
situatie getuigen. Hierdoor krijgt het 
boek een extra lading. De spannend 
en beeldend beschreven herinneringen 
geven niet alleen een indringende kijk 
op het dagelijkse leven in oorlogstijd, 
maar emotioneren tegelijkertijd door 
de soms schrijnende, dan weer bemoe-
digende en ook komische verhalen 
over de onderduikperiode en de jaren 
daarna. De lezer wordt geprikkeld om 
zelf na te denken over onderwerpen als 
oorlog, onderdrukking en onderduiken. 
Bovendien kunnen de getuigenissen uit 
het boek aanleiding vormen om zelf in 
de directe omgeving van familie, ken-
nissen en klasgenoten, op onderzoek te 
gaan naar verhalen over en ervaringen 
met oorlog en onderdrukking uit een 
ver of recent verleden.

In de eerste vier hoofdstukken staat een 
terugblik van vier mensen die in de 
periode 1943-1945 woonden op het 
onderduikadres Anna Paulownalaan 18 
in Amersfoort. Deze vier mensen zijn:

Mary ten Berge-Grol besluit samen met 
haar man en Joods jongetje, Gideon, in 
huis op te nemen. Anderhalf jaar lang 
geeft zij hem elke morgen les omdat 
hij niet naar school mag van de bezet-
ter. Haar ervaring als onderwijzeres 
komt haar goed van pas. Geschokt is 
ze wanneer blijkt dat de Duitse buren 

naar dezelfde kerk 
gaan als zij. In alles is 
ze gericht op bescher-
ming van wat kwets-
baar is.

Gideon Litten is zeven 
jaar wanneer hij bij de 
familie Ten Berge in 
huis komt. Hij verzet 
zich hartstochtelijk 
wanneer hij afscheid 
moet nemen van zijn 
moeder die actief is in 
een Joods-Nederlandse 
verzetsgroep, de Joop 
Westerweelgroep. 
Maar vervolgens 
neemt hij zich vast 
voor om flink te zijn. 
Wanhopig is hij wan-
neer niemand hem na 
de oorlog vertelt wat 
er met zijn ouders is 
gebeurd.

Lida Lissauer, achttien jaar oud. Bij het 
uitbreken van de oorlog heeft ze een 
dramatische keuze moeten maken. 
Haar ouders willen hun leven beëin-
digen door middel van gas, maar zij 
weigert mee te doen. Ze kiest voor het 
leven. In 1943 komt ze op de Anna 
Paulownalaan om onder te duiken, om 
vader en moeder Ten Berge te helpen 
en voor Gideon te zorgen. Op oudere 
leeftijd strijdt ze moedig tegen een 
onterecht schuldgevoel over de moord 
op haar ouders in Sobibor.

Nettie Pakter, twintig jaar, vriendin van 
Lida. Ze werkt in 1941 in de crèche 
tegenover de Hollandse Schouwburg 
op de Middenlaan in Amsterdam, 
waarvandaan kinderen uit de hand 
van de bezetter in veiligheid werden 
gebracht. Stage loopt ze in een Joods 
ziekenhuis, vanwaar ze op een moedige 
en vindingrijke manier ontkomt aan de 
razzia’s van de Duitsers in Amsterdam. 
De laatste vier maanden van de oorlog 
woont ze bij de familie Ten Berge. Wat 
wil ze graag vrij zijn en meedoen met 
het verzet.

boeK; tIen getuIgenIssen oVer één sItuatIe

Een kind voor mijn deur

Verhalen van vroeger kunnen jongeren bekendmaken met oorlog, 

onderdrukking en verzet. Ze kunnen de ontvankelijkheid voor historische 

gebeurtenissen vergroten. Zo’n verhaal van vroeger is te lezen in het boek 

‘Een kind voor mijn deur’.

Door: Gerton van Boom (Uitgeverij Verbum) & Ellen ten Berge (auteur)

Mevrouw Ten Berge-Grol en onderduiker Gideon
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Uit een milieu van bewuste zionisten 
en Palestina-pioniers komen de drie 
onderduikers. En net als de onder-
duikverschaffers uit maatschappelijk 
welgestelde gezinnen. Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn zij alle drie naar 
Israël gegaan en terecht gekomen in 
nieuwe oorlogen. Wat doorklinkt in 
hun verhalen is: ‘geloof niet alles wat 
ze je zeggen’, ‘waardeer wat je hebt’, 
‘wat ons in de Tweede Wereldoorlog is 
overkomen, dat zal ons niet nog eens 
gebeuren.’

In het vijfde hoofdstuk komen de kin-
deren Ten Berge aan het woord. In het 
laatste jaar van de oorlog zijn de oudste 
drie kinderen respectievelijk twaalf, tien 
en acht jaar oud. Ze herinneren zich nog 
veel van de oorlog en van de komst van 
Gideon in het gezin. Als rode draad door 
de verhalen van de kinderen Ten Berge 
loopt de vraag hoe zij de keuze van 
hun ouders beoordelen om in de oorlog 
onderduikkinderen in huis te nemen.

Een kind voor mijn deur verschijnt eind 
april 2010 bij Uitgeverij Verbum (www.

verbum.nl). Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort organiseert samen met de 
uitgever een boekpresentatie op 27 april 
2010. Een jaar later zal een, aan dit 
boek gekoppeld, educatief multimediaal 
programma verschijnen voor leerlingen 
van de basisschool (11- en 12-jarigen) 
waarin de beleving centraal staat. Dit 
programma prikkelt kinderen zelf iets te 
doen; hun eigen ervaringen te spiegelen 
aan die van ouderen en verband te leg-
gen met andere vormen van onderdui-
ken na de Tweede Wereldoorlog.

boeK oVer ‘oorlogslandschap’ Van herdenKIng en herInnerIng 

‘Stilstaplekken’

Uitgeverij Verbum kondigde het boek ‘Stilstaplekken’ aan. Een actuele 

beschrijving van kampen en andere stilstaplekken. Het boek verschijnt op 

16 april 2010.

Overal in ons land zijn nog mate-
riële sporen te vinden die verwijzen 
naar de bezetting en nazi-terreur in 
Nederland gedurende de jaren 1940-
1945. Niet zelden zijn deze sporen 
na de oorlog gemarkeerd in het land-
schap; met bescheiden plaquettes of 
bordjes, met gedenktekens, grotere 
monumenten of zelfs musea en herin-
neringscentra. Zo is een rijkgescha-
keerd ‘oorlogslandschap’ ontstaan van 
herdenking en herinnering, maar ook 
van bewustmaking. Wij betitelen deze 
plekken daarom met recht als ‘stilsta-
plekken’.

De belangstelling voor de Tweede 
Wereldoorlog blijft onveranderd groot. 
Nieuwe generaties blijven gefascineerd 
door deze intense periode van vervol-
ging, terreur, verraad en verzet. Er is 
een grote behoefte om meer te weten 
over de sporen die de bezetting in 
Nederland heeft achtergelaten. 

In Nederland ont-
breekt een actueel 
overzicht van de 
concentratiekam-
pen, gevangenissen, 
monumenten en 
musea op dit spe-
cifieke terrein. Dat 
overzicht hebt u nu 
in handen. De kam-
pen Amersfoort, 
Vught en Wester-
bork krijgen ruime 
aandacht, maar ook 
de minder bekende 
sporen komen aan 
bod. Stilstaplekken 
is verplichte lec-
tuur voor iedereen 
die belangstelling heeft voor de Tweede 
Wereldoorlog.

De prijs van het ca. 250 pagina’s tel-
lende overzicht is € 17,95 
(ISBN: 9789074274449)

‘Stilstaplekken’ is een initiatief van Nati-
onaal Monument Kamp Amersfoort en 
Nationaal Monument Kamp Vught. 
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Tijdens de herdenkingsplechtigheid 
worden toespraken gehouden door de 
heer dr. A. Klink, Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
door de oud-gevangene, Vice-admiraal 
b.d. de heer E. Roest. Na het houden 
van twee minuten herinneringsstilte 
zal een defilé langs het Monument van 
Kamp Amersfoort, het beeld “Gevan-
gene voor het vuurpeloton”, worden 
gehouden.

De eerste krans zal worden gelegd door 
twee oud-gevangenen, waarna genodig-
den en belangstellenden gelegenheid 
hebben tot het leggen van bloemen of 
kransen. Voor alle bezoekers is een roos 
beschikbaar om op het talud rondom 
het Monument van Kamp Amersfoort 
neer te leggen.

De muzikale begeleiding wordt dit jaar 
wederom verzorgd door de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine en het 
Amersfoorts en het Zwols Mannenkoor.

jaarlIjKse herdenKIng bIj Kamp amersfoort

19 April herdenking

Op 19 april 2010 is het 65 jaar geleden dat ‘Kamp Amersfoort’ officieel 

werd overgedragen aan mevrouw L.H.M.A. van Overeem – Ziegenhardt, 

vertegenwoordigster van het Nederlandse Rode Kruis. Een dag later 

vertrok de Duitse kampleiding. Kamp Amersfoort was min of meer 

bevrijd; hoe onzeker die bevrijding op dat moment ook was. Op maandag 

19 april 2010, om 12:00 uur wordt de overdracht aan het Rode Kruis met 

een plechtigheid herdacht. Bestuur en medewerkers nodigen u uit hierbij 

aanwezig te zijn.

‘Inwijding’ van de stenen man op don-
derdag 14 mei 1954 in aanwezigheid 
van Minister-president dr. W. Drees 
(bron: Museum Nederlandse Cavalerie). 
De afbeelding werd gebruikt voor de 
uitnodiging die op 5 maart 2010 werd 
verstuurd. 



Ook als u geen uitnodiging heeft ont-
vangen bent u van harte welkom om de 
herdenkinsplechtigheid bij te wonen. 
In verband met de te treffen voorberei-
dingen verzoeken wij u om uw aan-
wezigheid kenbaar te maken aan het 
secretariaat van de stichting (telefoon: 
033-4613129 of emailadres: info@kam-
pamersfoort.nl). De toegang is vrij.

Openbaar vervoer 
Voor diegenen die per openbaar ver-
voer reizen:
Vanaf het NS-station Amersfoort-
Centraal is gratis busvervoer gere-
geld. De instapplaats is bij de halte 
voor buslijn 19 (geen normale bus). 
Vraag naar de busjes voor gedenk-
plaats “Kamp Amersfoort”. Vanaf 
11:00 uur (1e rit) tot 12:00 uur (laat-
ste rit voor eventueel vertraagden) rij-
den kleine busjes een pendeldienst.

Na afloop van de herdenking, van 
13:15 uur tot 14:00 en van 15:30 uur 
tot 16:30 uur, brengen deze busjes 
u weer terug naar het NS-station 
Amersfoort-Centraal.
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Programma:

11:00 uur
Ontvangst bezoekers
 
11:40 uur
Aanvang muzikale en vocale begeleiding van deze herdenking, dit jaar wederom 
uitgevoerd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en het Amersfoorts/Zwols 
Mannenkoor. 
 
12:00 uur aanvang plechtigheid 
Welkomstwoord door de bestuursvoorzitter van de Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort, de heer Ir. M. van Hoogevest. Aansluitend zingen allen onder 
begeleiding van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en het Amersfoorts/Zwols 
Mannenkoor het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. 
 
Toespraak door Vice-admiraal b.d. de heer E. Roest, oud-gevangene van Kamp 
Amersfoort. 
Toespraak door de heer dr. A. Klink, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport WVS. 
Voordracht van het gedicht ‘Veertje’ door Nienke Jansen (19 jaar). Nienke is een 
van de winnaars van de jaarlijkse dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’. 

‘Taptoe infanterie’ verzorgd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, gevolgd 
door het luiden van de appèlklok door de heer F. van der Berg jr en twee minuten 
gedachtenisstilte. 

Defilé langs het monument van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort ‘Gevan-
gene voor het vuurpeloton’ (De Stenen Man) waarbij een Kranslegging plaatsvindt.

13:15 uur (c.a.) einde plechtigheid

Naast de reguliere ‘rondleidingen op afspraak’ worden tevens 
‘publieksrondleidingen’ georganiseerd. Op drie zondagen 
kunt u deelnemen aan een rondleiding over het voormalige 
terrein van Kamp Amersfoort.
Een rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en vindt plaats onder 
leiding van een ervaren gids. De rondleidingen starten vanaf 
de gedenkplaats. Aanmelding vooraf is niet nodig. De rond-
leiding gaat door, ongeacht de weersomstandigheden. Na 
afloop van een rondleiding is er gelegenheid om documentai-
res te bekijken in het bezoekersgebouw. Deelname aan deze 
publieksrondleidingen is gratis.

De drie publieksrondleidingen zijn gepland op:

Zondag 6 juni 2010 van 14:00 tot 16:00 uur
Zondag 4 juli 2010 van 14:00 tot 16:00 uur
Zondag 1 augustus van 14:00 tot 16:00 uur

aanKondIgIng publIeKsrondleIdIngen

Rondleidingen

Oud gevangenen J. Kroon en P. van Toor leggen 
namens oud-gevangenen een krans bij ‘De Stenen Man’ 
(19 april 2009).
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4 Mei Nationale herdenking
Op 4 mei is de gedenkplaats de gehele 
dag van 10:00 tot 22:00 uur openge-
steld voor bezoekers.

Om 11:00 uur is er een korte herden-
kingsplechtigheid en een kranslegging 
bij de “Stenen Man”. Deze herdenking 
is een initiatief van leraren en leerlingen 
van basisschool ‘t Ronde uit Leusden. 
Gedurende de dag zullen gidsen voor-
zien in de behoefte aan informatie en 
(groeps)rondleidingen. De rondleidin-
gen beginnen om 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00 en 15:00 uur.

Stille Tocht
‘s Avonds om 19:00 uur start de Stille 
Tocht vanaf de gedenkplaats van Kamp 

Amersfoort. Vanaf 18:15 begint het ver-
zamelen bij de gedenkplaats. Om 19:00 
wordt de appelklok geluid, waarna 
de tocht aanvangt. De tocht leidt via 
‘De Stenen Man’, Loes van Overeem-
laan, Laan 1914 en de Dodeweg naar 
begraafplaats Rusthof. Om 19:55 uur, 
leggen afgevaardigden van de gemeen-
tebesturen van Amersfoort en Leusden 
een krans bij de vlaggen op de binnen-
plaats van Rusthof.
Om 20:00 uur is het overal in Neder-
land twee minuten stil. Daarna worden 
het ‘gedenkteken voor de onbekende 
soldaat’, de oorlogsgraven en het Rus-
sisch Ereveld bezocht.

5 Mei Dag van de Vrijheid
De gedenkplaats is de gehele dag van 

10:00 tot 18:00 uur opengesteld voor 
bezoekers. Gedurende de dag zullen 
gidsen voorzien in de behoefte aan 
informatie en (groeps-)rondleidingen. 
De rondleidingen beginnen om 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

9 Mei ‘Overwinningsdag’
Op 9 mei wordt in de voormalige 
Sovjetstaten de Tweede Wereldoorlog 
herdacht. In Amersfoort en Leusden 
worden de gevallenen uit de voormalige 
Sovjet-Unie herdacht op het Ereveld 
naast begraafplaats Rusthof en bij het 
monument Koedriest. Het programma 
voor 9 mei 2010 is nog niet bekend, 
maar zal gepubliceerd worden op de 
websites www.russisch-ereveld.nl en 
www.kampamersfoort.nl

programma Voor de natIonale herdenKIng en de dag Van de VrIjheId

4 & 5 mei 2010

Nationale herdenking en Dag van de Vrijheid

In Memoriam

Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

Albertus Johannes Lok, geboren op 9 oktober 1922 te Zwolle, overleden op 24 oktober 2009 te Zwartemeer.

H. Haan Hzn te Bedum, overleden op 4 november 2009.

Hendrik Reurich, geboren op 7 augustus 1909 te Nieuw Buinen, overleden op 10 november 2009 te Appingedam.

Roelof (Roel) Wolthuis, geboren op 15 november 1916 te Amsterdam, overleden op 6 december 2009 te Zeist.

Levinus (Leo) Jacob van Vessem, geboren op 24-12-1916, overleden op 9 december 2009.

Henk Sintniklaas, overleden op 18 december 2009 op 85-jarige leeftijd.

Johan C. Broekhuis, geboren op 23-09-1923, overleden op 25 januari 2010 te Haaksbergen.

Melis van Twillert, geboren op 07-07-1922 te Bunschoten, overleden op 20 januari 2010 te Ridderkerk.

H. Numan, geboren op 27-09-1918, overleden op 28 januari 2010.

Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
Het bestuur
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Klaas Roelof Woltjer werd geboren 
op 21 maart 1917 te Klazienaveen, 
gemeente Emmen. Woltjer was een 
van de oudste kinderen uit het grote 
gezin van Jacob Woltjer en Marta 
Veenstra. Vader was politieman en 
werd geregeld overgeplaatst. Rond 
1930 belandde het gezin in de pro-
vincie Groningen. Na het doorlopen 
van de Rijks Hoogere Burgerschool in 
Sappemeer en het voltooien van zijn 
verdere opleiding, werd Klaas per 19 
September 1938 voor een jaar aan-
gesteld als klerk ten kantore van de 
officieel op 1 januari 1938 opgerichte 
Gemeenschappelijke Arbeidsbeurs te 
Zuidwolde. Toen op 25 Augustus 1939 
de directeur van de Gemeenschap-
pelijke Arbeidsbeurs, J. Hoezen, voor 
de gemeenten Sappemeer, Hoogezand, 
Noordbroek en Zuidbroek werd gemo-
biliseerd, besloot de Commissie van 
Beheer Woltjer aan te wijzen als waar-
nemend directeur - in die tijd ‘leider’ 
genoemd - van het bijkantoor van het 
arbeidsbureau in Wehe-Den Hoorn, 
gemeente Leens (Gr).

Als directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau te Wehe (Gr.) kreeg 
Klaas al gauw te maken met de “bezet-
tende macht”. Herhaaldelijk gaven de 
Duitsers opdracht om bij bedrijven 
arbeidskrachten uit te zoeken en die 
aan te wijzen voor tewerkstelling in 
Duitsland; of om individuele personen 
aan te wijzen voor de Arbeidsinzet. 
Van dit laatste maakte Klaas nogal eens 
gebruik door NSB-ers aan te wijzen. 
Al spoedig had men van die zijde een 

sterke antipathie 
tegen hem. Dit 
sterkte Klaas in 
zijn houding 
om in zijn func-
tie alle orders 
van Duitse- en/
of nazi-zijde 
te saboteren. 
Klaas hield zijn 
geweten zuiver. 
Als jongste en 
enige nog onge-
huwde van alle 
directeuren van 
de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus 
Groningen gaf 
hij in bijzijn van 
vrijwel alle col-
lega’s en enkele 
Duitsers, belast 
met de controle 
over de arbeids-
inzet, duidelijk 
aan dat hij niet 
van plan was 
mee te werken 
aan massale 
deportatie. Toen 
de Duitsers 
vervolgens aan 
het gezelschap 
vroegen wie het met dit antwoord eens 
was, stond niemand op en volgde er 
een algemeen zwijgen. Terwijl hij de 
bijeenkomst verliet, begreep Woltjers 
- net als zijn collega’s - dat hij nu zo 
snel mogelijk moest zien onder te dui-
ken.

Ongeveer een week later, in juli 1943, 
dook Woltjer onder bij de familie Lucas 
Bijker, in het Drentsche gehucht Nijen-
veense Bovenboer, gemeente Meppel. 
Klaas wordt onder de naam Sjoerd van 
Leens een actief lid van de KP-Gronin-
gen. Als een gearresteerde onderduiker 
in handen van de SD doorslaat, wordt 
Klaas met enkele kameraden op 23 mei 

Klaas roelof woltjer; geVangene In Kamp amersfoort, oVerleed In Vught

Aandacht voor Klaas

Een van de mannen die actief aan het Groningse verzet deelnam, was Klaas 

Roelof Woltjer. Over zijn korte leven wordt binnenkort gepubliceerd. Er zijn 

echter nog vragen waarvoor uw aandacht wordt gevraagd. 

Door: Karel Kreuning
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1944 in Slochteren gearresteerd. Klaas 
kwam na zijn arrestatie terecht in het 
Huis van Bewaring. Tijdens verhoren 
in het Scholtenhuis dwong hij door 
zijn grote moed en edel karakter zelfs 
het respect van de wrede SD’er Robert 
Lehnhoff af. 

Via het Scholtenshuis wordt Klaas op 16 
juni 1944 op transport gesteld en naar 
Kamp Amersfoort overgebracht. Daar 
zou hij te zijner tijd met vijf andere poli-
tieke gevangenen uit Groningen worden 
gefusilleerd. Politieke gevangenen die 
geëxecuteerd zouden worden, mochten 
alleen in een binnencommando werken 
en absoluut niet buiten het kamp komen. 
Deze strikte order van kampcomman-
dant Berg werd in het geval van Klaas 
Woltjer echter genegeerd door kam-
poudste Frans van Laar, toen deze hem 
bewust in een buitencommando plaatste 
om, eenmaal buiten het kamp, bij gele-
genheid een vluchtpoging te wagen. 
Toen Woltjer een kans aangreep, volgens 

de eveneens gevangen dominee H.O. 
Molenaar slecht één dag voordat hij 
geëxecuteerd zou worden, mislukte de 
ontsnapping echter jammerlijk.

De diverse getuigenverslagen samen-
vattend: op de Koningin Sophialaan in 
Amersfoort werd Klaas door de SS‘er, 
Unterscharführer Döhme (red. Hein-
rich Anton Dohmen), in de schouder 
geschoten, waarop arrestatie volgt. 
Dezelfde Döhme schoot Klaas van 
dichtbij nogmaals aan, dan in de rug. 
Zwaar gewond wordt Woltjer op een 
door een paard getrokken kar terug-
gebracht naar het kamp, waar hij als 
afschrikwekkend voorbeeld op de appè-
lplaats wordt gelegd. Door het ruwe 
vervoer en de onmenselijke behande-
ling moet Klaas heel veel pijn hebben 
geleden. Door het schot in zijn rug 
raakt zijn onderlichaam totaal verlamd. 
Op 19 juli 1944 werd Klaas met een 
particuliere ambulance naar Kamp 
Vught vervoerd. Niettegenstaande de 

goede zorg in de ziekenbarak van kamp 
Vught, sterft Klaas op 27 juli 1944 aan 
zijn verwondingen. Zijn lichaam wordt 
in dit kamp verast. 
 
De officiële akte van overlijden ver-
meldt als doodsoorzaak: Herz- und 
Kreislaufschwäche bei Sepsis. 
Wanneer er lezers van dit bulletin zijn, 
die nog bijzonderheden kunnen vertel-
len over Klaas, dan sta ik daar zeer voor 
open. Ik zou graag van iemand verne-
men als hij of zij weet wie de verpleger 
van een particuliere ziekenvervoerder, 
N.W. Oskam, Sumatrastraat 271 te Den 
Haag is. Oskam was bij Klaas in de 
ambulance die hem naar Kamp Vught 
vervoerde. Bovenstaande vraag geldt 
ook voor de arts en internist dr. B.J.Q. 
van Van Tilburg. Hij zorgde voor Klaas 
in Kamo Amersfoort. 
Graag uw eventuele reacties via  
karel@kampamersfoort.nl of het kan-
tooradres van de gedenkplaats.

InformatIe gezocht Voor een bIografIe

Oproep Frans Kentin

Sven Bäcker zoekt informatie over Frans Kentin

Ik zoek informatie over mijn opa Frans 
Kentin voor een biografie over mijn 
opa en oma. Hij werd in 1944 opge-
pakt door een foute Hollander in de 
trein richting Dordrecht, ter hoogte van 
Roosendaal. Hij kwam uit Steenbergen 
en werd na een nacht op het politiebu-
reau te Dordrecht getransporteerd naar 
Amersfoort, samen met ene heer Zalm 
die krijgsgevangene was. Hij heeft er 
maar kort gezeten en kwam in april 
1944 weer vrij.
Hij was rond die tijd 22 jaar oud. Zijn 
nummer was vermoedelijk: 9916. Hij 
werd herkend door o.a. Ton Lemans 
(neef van mijn oma) en een vriend van 
hem in het kamp was Wijnand Luwema 
(uit vlissingen). Hij stond op de lijst 

voor transport naar Duitsland. Hij ver-
telde nog hoe hij plannen maakte om 
te ontsnappen met een aantal vrienden 
van hem.
Ik hoor graag van u. Het is een essenti-
eel detail van mijn boek.

Sven Bäcker
Vijverlaan 169
3319 SN Dordrecht
06 39 87 66 66
svenbacker@hotmail.com






