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‘Onder leiding van mw. Van Reede-jonkvrouw van der Goes werden 
duizenden boterhampakketten per week gesmeerd en ingepakt 
voor de gevangenen in Kamp Amersfoort.’

Drs. J.C.E. (Judith) Belinfante

‘Opdat we ons bewust blijven van de gelijkheid van alle mensen  
en niemand uitsluiten of vervolgen …’

Derek Knox (geboren Arie Dirk Tuijl

‘A Tragedy of War … Oorlogstragedie’
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(Door Harry Ruijs)

 Bestuurswijzigingen

Na ruim acht jaar als bestuursvoorzitter van de Stichting  
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, heeft Martin van 
Hoogevest begin september de voorzittershamer overgedragen  
aan Ad van Baal. Martin volgde in 2005 de eerste voorzitter 
van de in 2000 opgerichte stichting op; de oud-burgemeester 
Schreuder. Martin was bekend met Kamp Amersfoort. 
Als jochie speelde hij rond de barakken van het kamp.  
Vele jaren later, in de periode 2003 - 2004, bouwde hij met  
zijn bedrijf het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort.

In de acht jaar van zijn voorzitterschap heeft hij in bijzondere mate bijgedragen aan de inhoudelijke en organisatorische 
ontwikkeling van Kamp Amersfoort. Een groot algemeen bestuur heeft plaatsgemaakt voor een klein, compact en slagvaar-
dig bestuur, met specifieke taken. De interne organisatie werd nog meer geprofessionaliseerd. Zo werden een financieel 
bewakings-, een functiewaardering- en beloningssysteem ingevoerd. Eind 2012 werd de Stichting Kring van Beschermers 
opgericht, waarover u op de volgende pagina meer kunt lezen.

Martin voelde zich zeer betrokken bij oud-gevangenen en hun familieleden. Wie herinnert zich niet zijn prachtige toespraken 
tijdens de jaarlijkse herdenkingen op 19 april? We respecteren zijn besluit en nemen na twee bestuurstermijnen met pijn in 
het hart afscheid van onze voorzitter.

Medio 2012 is Ad van Baal toegetre-
den tot het bestuur van de Stichting. 
Hij heeft zich grondig verdiept in de 
bestuurstaken en kan daardoor het 
voorzitterschap in een vloeiende 
beweging overnemen. Met Ad van 
Baal krijgt Kamp Amersfoort een zeer 
ervaren bestuurder, met een groot 
netwerk, als voorzitter. De topfunc-
ties die hij vervulde bij defensie en 
politie hebben veel relaties met onze 
werkvelden ‘herdenken’ en ‘herin-
neren’ en bieden ons mogelijkheden 
die we de komende jaren hard nodig 
hebben.

Edmond Wellenstein completeert  
het vijfkoppige bestuur na het ver-
trek van Martin. Edmond heeft een 
veelzijdige ervaring opgebouwd in 
topfuncties bij de Rijksoverheid. Zo 
was hij ondermeer directeur-generaal 
Internationaal Strafhof en Permanente 
Vertegenwoordiger bij de OESO in Parijs. Hij kent Kamp Amersfoort van nabij en vergezelde zijn vader, oud-gevangene 
Mom Wellenstein, vele malen bij onze herdenkingen.

Met de drie ‘oude rotten’ (Alice van Diepen, Jos Pothof en Theo Joosten) en deze nieuwkomer met veel gevoel en kennis 
van ons kamp, weet Ad van Baal zich als nieuwe voorzitter uitstekend gesteund. Ik kijk met veel plezier en vertrouwen uit 
naar de samenwerking met dit bestuur.
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Nieuwe voorzitter Ad van Baal en (rechts) scheidend voorzitter Martin van Hoogevest.



 Nieuws van de Beschermers
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(Door Mirjam Janssen)

Steun Kamp Amersfoort

Dit najaar begint de eerste actie van de Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort om extra 
inkomsten te werven. Tientallen bedrijven in de regio worden de komende tijd benaderd met het verzoek 
om steun.
Nu de overheid minder middelen heeft, worden particuliere donaties steeds belangrijker voor Kamp Amersfoort. 
Daarom is vorig jaar de Kring van Beschermers opgericht om extra maatschappelijke en financiële steun voor het 
Kamp te verwerven. Dit nieuwe bestuur staat onder leiding van voorzitter Maaike Swets, rector van Het Nieuwe 
Eemland. De Kring richt zich op donateurs vanaf 250 euro per jaar. Zij krijgen de status van ‘Beschermers’. 
Als tegenprestatie worden de Beschermers genoemd op de website van het Kamp en in dit informatiebulletin. 
Verder krijgen de Beschermers uitnodigingen voor herdenkingen en lezingen. Bovendien worden zij uitgenodigd 
voor een themadag, waar zij kunnen kennismaken met andere bedrijven en organisaties die Kamp Amersfoort steunen. 
Kleinere donaties zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Alle donateurs ontvangen het informatiebulletin. 
Natuurlijk blijft het mogelijk anoniem te doneren. Het schenken van grotere bedragen kan belastingvoordeel opleveren. 
Hieronder legt notaris mr. Aart Veldhuizen van VBC notarissen uit hoe dat zit. 

Beschermen met steun van de fiscus
De Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft de ANBI-status. 
Dat betekent dat zowel de stichting als de donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking komen. 

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de stichting biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft  
namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer 
aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een 
maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. Als u vijf jaar lang periodiek 
schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. 
De mogelijkheid tot de extra aftrek van 25% eindigt volgens de huidige regelgeving in 2017. 

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele 
instelling, zoals Kamp Amersfoort, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter 
aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van 
€ 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 
verhoogd tot een maximum van € 1250. 

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het 
totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. 
Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek 
van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de Kring van Beschermers financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door 
een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de stichting een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De  
bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling). 

Vragen?
Dankzij de ANBI-status ontvangt de stichting alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. 
Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de Kring van Beschermers. Als u overweegt 
een testamentaire beschikking te maken ten gunste van deze stichting kunt u het best in overleg treden met uw notaris. 
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de Kring van Beschermers. In gezamenlijk overleg wordt dan 
aan de huisnotaris van de stichting (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te 
maken.
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Mevrouw S.M.C van Reede-van der Goes heeft zich  
in de periode 1943-1945 als medewerker van het  
Nederlandse Rode Kruis enorm ingezet voor de  
gevangenen in Kamp Amersfoort. Onder haar leiding 
werden duizenden boterhampakketten per week  
gesmeerd en ingepakt. Deze Rode-Kruispakketten  
werden eens per week afgeleverd op het kamp.

Jonkvrouw Sophia Magdalena Clara van der Goes kwam op 
2 augustus 1885 in Assen ter wereld als dochter van politicus 
jonkheer Hendrik Maurits van der Goes en Johanna Maria  
barones Harinxma Thoe Slooten.
Ze huwde in 1906 met Jan Hermanus van Reede, beroeps-
militair - hij was officier bij de Artillerie - en bekend in de  
sportwereld als dressuurruiter. Sophia zelf was ook een  
fervent paardenliefhebber. Het echtpaar woonde aan de  
Heiligenbergerweg 13 te Amersfoort, tegenover de  
Nederlandsche Rijschool. Dit was een Militaire Rijschool,  
waar de Reserve Officieren leerden paardrijden.  
Vanaf 1926 was Van Reede directeur van de rijschool.

Amazone

Amper een jaar na hun huwelijk werd hun enig kind, Willem, 
geboren. Sophia - zij werd Piet genoemd - was een pittige 
dame. Illustratief voor haar persoon is dat zij in 1923 als enige 
vrouwelijke deelnemer meedeed aan de Nijmeegse Vierdaagse 
en dan ook nog voor de 50 kilometer-afstand koos.  
Ondanks de hittegolf liep zij de langeafstandsmars helemaal uit. 
Het echtpaar Van Reede is in 1936 uit elkaar gegaan. Toch is 
zij nadien de naam van haar voormalig echtgenoot altijd blijven 
dragen. 

Van 1945 tot 1951 woonde zij in Huize Voskuilen op het gelijk-
namige landgoed in Leusden dat zij huurde van mr. W.J.G. baron 
Gevers. Dit landhuis werd in 1961 afgebroken; sinds 1977 be-
staat ook het landgoed Voskuilen niet meer. De laatste acht jaren 
van haar leven woonde zij in de Schutterhoeflaan 4 in Leusden 
waar zij op 21 juli1959 op 73-jarige leeftijd plotseling overleed.

In het voorjaar van 1943 riep mevrouw Van Reede-van der 
Goes de Amersfoortse bevolking op mee te doen aan een  
‘algemene boterhammenactie’ ten behoeve van de gevangenen 
in Kamp Amersfoort. Zij was daarmee begonnen in de tijd dat 
het kamp, met de officiële naam Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort (P.D.A.), tijdelijk gesloten was. In deze periode van  
8 maart 1943 tot 17 mei 1943 werd de laatste hand gelegd aan 
de zeven nieuw gebouwde stenen barakken. Was de opname-
capaciteit aanvankelijk maximaal duizend gevangenen, na de 
heropening zou het kamp vierduizend gevangenen kunnen  
opnemen. Het P.D.A. stond, ook in Duitsland, bekend als een 
hongerkamp (Hungerlager) waar de gevangenen ernstig honger 
leden. Velen waren omgekomen door ontberingen, executies, 
mishandelingen, moord, ziekte en ondervoeding. Vrijwel alle 
gevangenen leden binnen enkele weken na aankomst in het 
kamp aan hongeroedeem.

 Sophia Magdalena Clara van Reede-jonkvrouw 
van der Goes en haar Rode-Kruiswerk voor 
de gevangenen in Kamp Amersfoort (Door José Huurdeman)

Sophia Magdalena Clara van Reede-jonkvrouw van der Goes
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Commandant Karl Peter Berg had de circulaire van  
mevrouw Van Reede-van der Goes onder ogen gekregen 
waarop hij zich persoonlijk met zijn assistent, Joseph Kotälla, 
naar de Heiligenbergerweg 13 begaf om haar mee te delen 
dat de gevangenen in zijn kamp goed werden verzorgd en 
geen extra voeding nodig hadden. Ondertussen had  
mevrouw L.H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt (Loes), in de 
functie van Rode-Kruishelpster eerste klasse, wel bij  
commandant Berg voor elkaar gekregen dat enige bijvoeding 
mocht worden verstrekt, mits de Amersfoortse bevolking 
hier niet bij betrokken zou zijn.
Desondanks werd in een vergadering met een deel van de 
Amersfoortse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis, 
waarbij ook mevrouw Van Overeem en mevrouw Van Reede 
aanwezig waren, besloten vast te houden aan de oorspron-
kelijke opzet van de hulpactie, maar nu in stilte, dus toch met 
inzet van de bewoners van Amersfoort en omgeving. 
Er werd een comité gevormd bestaande uit mevrouw  
S.M.C van Reede-van der Goes, voorzitter, de heer J. van 
Haselen, penningmeester, de heer J.V. Meier van het bedrijf 
Shell en mevrouw J.G. van de Pol-Nonkes. Laatstgenoemde 
was secretaris van het afdelingsbestuur van het Nederlandse 
Rode Kruis en had dan ook als afgevaardigde van het  
Nederlandse Rode Kruis zitting in het comité. Allen hadden 
veel contacten in de regio. 
Het Amersfoortse comité was verantwoordelijk voor het 
inzamelen van levensmiddelen en verzendklaar maken van 
de pakketten voor Kamp Amersfoort. Het streven was per 
week - het was inmiddels augustus 1943 - duizend pakketten 
te leveren, voor de toen al duizend aanwezige gevangenen. 
Ieder pakket bevatte acht boterhammen. Deze werden  
onder leiding van mevrouw Van Reede met behulp van 
vrijwilligers gesmeerd en ingepakt in haar woning aan de 
Heiligenbergerweg 13, het smeerstation. De vergaderingen 
van het comité werden door haar voorgezeten en vonden 
ook plaats in haar woning.

Mevrouw Van Reede-van der Goes (tante Piet) met de voorzittershamer.

De leden van het comité zamelden via hun kanalen bij het  
bedrijfsleven geld en goederen in. Mevrouw Van Reede ging 
energiek en vol goede moed aan de slag en haalde op de fiets 
met succes levensmiddelen op bij boeren in de omgeving.  
Zij kende veel boeren en werd door allen royaal voorzien.  
Ze kreeg onder meer hulp van jonkheer Arnout Jan de Beaufort 
en zijn zus jonkvrouw Lili, zoon en dochter van jonkheer 
J.K.H. de Beaufort, burgemeester van Leusden, die haar bij 
deze inzameltochten hielpen. Ook zij gingen met succes boe-
ren langs in Leusden, Woudenberg, Hamersveld en Hoogland. 
De schuur achter het huis van mevrouw Van Reede en ook 
haar woning fungeerden als opslagplaats van goederen en 
levensmiddelen. Er werd van alles bij haar thuis afgeleverd.  
Er was enorm veel medewerking uit de omgeving.

Mevrouw Van Reede-van der Goes (tante Piet) tijdens één van haar inzameltochten.

In december 1943 richtte het Hoofdbestuur van het  
Nederlandse Rode Kruis een aparte afdeling op:  
Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche 
Roode Kruis. Deze dienst had als doel ‘het geven van hulp en 
extra verzorging aan politieke gevangenen in Nederland en 
het behartigen van hunner belangen’.  
Loes van Overeem- Ziegenhardt werd aangesteld als het 
hoofd. Omdat de kampbevolking van Kamp Amersfoort al 
snel uitgroeide tot vier- soms wel vijfduizend gevangenen 
kon niet op dezelfde voet worden doorgegaan. Op initiatief 
van mevrouw Van Overeem werd er contact gelegd tussen 
de diverse comités van smeerstations die actief waren voor 
verschillende gevangenissen en concentratiekampen in het 
land. Deze vergaderingen vonden plaats in het Hoofdkantoor 
van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Van het  
comité Amersfoort waren mevrouw S.M.C. van Reede, de 
heren J. van Haselen en J.V. Meier afgevaardigd. Zo werd 
onder meer besloten om centrale depots in te richten in 
Alphen a/d Rijn en in Amersfoort (het pakhuis van graanhan-
del M. Gerritsen aan de Kleine Koppel) waarvan alle comités 
gebruik konden maken. Er werden netwerken aangelegd  
binnen het bedrijfsleven. Bedrijven sponsorden vaste  
bedragen per maand en/of leverden producten in natura.  
Het binnengekomen geld werd beheerd door de heer  
P.J. Hermans, onderdirecteur van de Erdalfabrieken. 
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De pakhuizen raakten goed gevuld toen er via de contacten 
van graanhandelaar Gerritsen hulp kwam van de verzetsgroep 
De Naturagroep. Deze verzetsgroep richtte zich erop, grote 
hoeveelheden van oogsten en partijen levensmiddelen te ont-
trekken aan het oog van de bezetter. Dankzij De Naturagroep 
werden enorme voorraden aangeleverd en opgeslagen in de 
twee centrale depots. Deze voorraden zouden vooral in de 
laatste winter, toen het moeilijk werd aan levensmiddelen te 
komen, heel goed van pas komen. Het betrof tonnen graan, 
duizenden kilo ‘Zeeuwsche bloem’, tonnen kapucijners, bruine 
bonen, vet en spijsoliën, kilo’s boter, kisten vol gerookte en 
gefileerde tonijn, alles gratis beschikbaar gesteld door bedrijven. 
De voorraden kwamen uit het hele land: uit Steenderen bijvoor-
beeld kwamen enorme hoeveelheden spek, worst en eieren, en 
uit Lichtenvoorde wekelijks 25 kilo boter. Voor de transporten 
werden treinen gebruikt en toen deze niet meer reden, namen 
vrachtwagens met Rode-Kruisvlaggen dat over. Meestal hielpen 
de Rode-Kruisvlaggen en -papieren wel te imponeren zodat 
de transporten hun eindbestemming goed bereikten, maar de 
Feldgendarmerie of controleurs van de door de Duitsers aange-
stelde Crisis Controle Dienst (CCD) namen wel eens een partij 
in beslag en arresteerden de chauffeur omdat hij geen geldige 
vervoersvergunning voor de te vervoeren levensmiddelen zou 
hebben. Uiteindelijk lukte het toch iedere keer weer de chauf-
feur inclusief lading vrij te krijgen. In de laatste maanden van de 
bezettingstijd zijn de voorraden uit de twee pakhuizen over ne-
gen adressen verdeeld om het risico voor ontdekking door de 
Duitsers, die toen actief naar voorraden speurden, te spreiden.

Bij bakkerij De Standaard aan de Soesterweg in Amersfoort 
werd het brood gratis gebakken. De bakker bakte er zelfs 
koeken bij. Ook bij de bakkerijen Meursing en Maison Vonk 
werden gratis koeken en taaipoppen et cetera gebakken.
Bij Vishandel Tiemessen werden oliebollen gebakken en zo 
waren er tal van bedrijven die belangeloos meewerkten  
voor de gevangenen in Kamp Amersfoort. 
In juli 1944 verbood de bezetter het Rode Kruis nog langer 
levensmiddelen in te zamelen. Toen was het werk inmiddels zo 
bekend dat particulieren en bedrijven de Dienst voor Speciale 
Hulpverlening evenals de woning aan de Heiligenbergerweg 13 
wekelijks zelf bevoorraadden met brood, boter, vlees, kaas en 
andere levensmiddelen. Inzamelen mocht dan niet, het aanne-
men van giften werd dankbaar aanvaard.

Heiligenbergerweg 13  
(collectie Archief Eemland / Fotocinehouse de heer R. van den Berg)

Naast het geld dat binnenkwam uit donaties, waren er ook 
bonnen en distributiestamkaarten nodig om levensmiddelen te 
kunnen kopen. Deze ontving de Dienst voor Speciale Hulpverle-
ning van diverse verzetsgroepen die bonnen en kaarten bemach-
tigden middels kraakjes en overvallen op distributiekantoren. 
De bonnen werden op een centraal punt bewaard en omgezet 
in levensmiddelen. Mevrouw Van Reede had bovendien haar 
eigen contacten om aan bonnen te komen die vervolgens door 
koeriersters naar haar woning werden gebracht. Op deze dagen 
was zij tot diep in de nacht bezig de bonnen op de kaarten te 
plakken. Haar inwonende nichtje Coco van der Goes wimpelde 
dan steevast bezoekers af met: ‘Tante is zojuist uitgegaan’.  
Met de volle kaarten kocht mevrouw Van Reede ‘legaal’ levens-
middelen bij betrouwbare leveranciers.
Mevrouw Van Reede ving in haar woning ook vrijgelaten gevan-
genen op die, verzwakt als zij waren, eerst op krachten moesten 
komen alvorens zij de tocht naar huis konden maken. Voor dit 
doel werd later door de Dienst voor Speciale Hulpverlening een 
hulppost ingericht aan de Soembastraat 8, compleet met  
16 bedden. 

Al direct na de start van het smeerstation Amersfoort was  
uitbreiding van de smeerploeg nodig. Het aantal gevangenen 
nam snel toe en er was voldoende voorraad om meer en gro-
tere pakketten samen te stellen. Zo kwam er een smeerstation 
bij in Soesterberg en de reeds bestaande stations in Utrecht,  
De Bilt en Zeist hielpen ook. Het aantal boterhammen kon 
door alle hulp én door de beschikbaar gekomen levensmidde-
len uitgroeien tot maar liefst 18 boterhammen per gevangene. 
Helaas stond de kampleiding niet toe dat de Joodse gevange-
nen pakketten ontvingen. Het Nederlandse Rode Kruis stond 
in dit geval machteloos. 
De gesmeerde boterhammen werden in papieren zakken met 
een rood kruis erop (geschonken door een papierbedrijf)  
verpakt en vanaf woensdag door de diverse smeerstations naar 
het huis van mevrouw Van Reede gebracht, waar bovendien ook 
nog eens duizenden boterhammen werden gesmeerd en belegd.
Vrijwilligers in haar woning begonnen woensdagnacht tegen 
vieren met het snijden van de broden die dan vervolgens dik 
besmeerd werden en belegd met vlees en volvette kaas.
Werd er in het begin soms een appel als toegift aan het pakket 
gevoegd, door alle giften uit heel Nederland dijden de ‘toegiften’, 
de extra’s dus, enorm uit. Daarom werd het inpakken hiervan 
uitbesteed. Dit werd gedaan door de zusters van de congregatie 
Onze Lieve Vrouw Ter Eem.

De toegiftartikelen bestonden uit:
- 1 plak ontbijtkoek
- 1 koek
-  10 suikerklontjes of snoepjes, bijvoorbeeld echte  

King-pepermunt
- soms een oliebol of pannenkoek
-  afhankelijk van het seizoen: pruimen of kersen, appels of  

wortels
- 1 stukje zeep
- soms sigaretten of tabak en vloeitjes
- vrij geregeld vitaminen

De zusters en de staf van de bijbehorende huishoudschool 
van de Eerwaarde Zusters bakten bovendien ‘Drie in de pan’, 
kleine pannenkoekjes die vaak als toegift in de pakketten  
meegegeven werden. 
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Met Pasen ging er een gekookt ei in het pakket en met Kerst-
mis 1943 kregen de gevangenen een extra feestelijk pakket 
waarop een dennentakje met een rood lintje was bevestigd. 
Veel gevangen hebben het lintje op hun kampkleding gedragen.
Er werd ook voor afwisseling gezorgd; eens per maand 
leverde een bedrijf haar medewerking door extra stevige 
boterhammen te verzorgen, in het kamp bekend als het  
‘boerenpakket’.
De vrijwilligers van de nachtploeg aan de Heiligenbergerweg 
startten op donderdag met het verzendklaar maken van de 
pakketten; het samenvoegen van het brood en toegiftartikelen 
tot één pakket die dan vervolgens in de Rode-Kruiskisten 
klaargezet werden.

Mevrouw Van Overeem werd door de bezetter als enige  
vertegenwoordiger van het Rode Kruis getolereerd in de  
concentratiekampen en gevangenissen. Zij bezocht elke dag 
een ander kamp/gevangenis. Op vrijdagmiddag ging zij naar 
Kamp Amersfoort. Wanneer zij dan aankwam op de Heiligen-
bergerweg 13, stonden de vrachtwagens klaar, volgeladen met 
de kisten met pakketten. Vanaf 18 september 1944 - Kamp 
Vught was opgeheven - bleef zij echter in Kamp Amersfoort. 
Ze is met enkele stafleden in Kamp Amersfoort blijven over-
nachten totdat het kamp aan haar zou worden overgedragen 
- wat ook inderdaad is gebeurd, zij het maanden later - om te 
voorkomen dat, net zoals in Vught gebeurd was, honderden 
nog aanwezige gevangenen bij de opheffing van het kamp 
zouden worden doodgeschoten. 

Het Amersfoortse comité onder leiding van mevrouw  
Van Reede-van der Goes, vormde de spil van de voedselhulp-
verlening voor de gevangenen in Kamp Amersfoort en achter 
deze groep ging een enorme organisatie schuil van talloze 
individuele Nederlanders én bedrijven uit het hele land die 
belangeloos hun medewerking verleenden. 

In januari 1945 werd Sophia M.C. van Reede-jonkvrouw van 
der Goes ernstig ziek. Zij kreeg belroos en longontsteking 
en was niet langer in staat haar werk voor de Dienst voor  
Speciale Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis uit  
te voeren. De werkzaamheden werden verplaatst naar de 
hulppost aan de Soembastraat 8. De voorraden werden  
overgebracht naar een woning in Oud Leusden.
Twee jaar lang heeft zij zich volledig ingezet met al haar 
krachten en met wat in haar vermogen lag. Zij en haar 
medewerkers hebben ongelooflijk veel bereikt. Elke week 
konden duizenden goedgevulde Rode-Kruispakketten voor 
de gevangen in Kamp Amersfoort afgeleverd worden.

Op 15 september 1948 ontving Sophia Magdalena Clara van 
Reede-jonkvrouw van der Goes uit handen van de Utrechtse 
kringcommissaris van het Nederlandse Rode Kruis, de heer 
W.A.H.C. Boellaard, Het Kruis der Verdienste, ‘wegens belang-
rijke diensten aan het Roode Kruis bewezen’.
Het Kruis der Verdienste, in 1914 ingesteld, is de hoogste onder-
scheiding die het Nederlandse Rode Kruis - bij hoge uitzonde-
ring - toekent aan personen die zich op een bijzondere wijze 
hebben ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis.
Ook is haar het in 1950 ingestelde Herinneringskruis 1940-
1945 van het Nederlandse Rode Kruis toegekend ‘als bewijs van 
erkentelijkheid voor het Rode-Kruiswerk, dan wel in de  
Rode-Kruisgeest verricht werk tijdens de Duitse bezetting.’
Tenslotte werd ze postuum onderscheiden met  

Het Verzetsherdenkingskruis. Dit is een Nederlandse Orde, 
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 29 december 1980, voor 
deelnemers in het verzet tegen de bezetters van Nederlands 
grondgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog. Haar zoon 
Wim mocht de onderscheiding die werd uitgereikt door  
Prins Bernhard op 5 mei 1983 in ontvangst nemen.

Bronnen:
Steyns dr. M.J.E.M., Dienst voor Speciale Hulpverleening van het 
Nederlandsche Roode Kruis, Den Haag, augustus 1945.
Pol-Nonkes J.G. van de, Hoe Nederland hielp. Flitsen uit de 
extra verzorging der gevangenen van het P.D.A. Kamp Laan 1914 
Amersfoort op en om het secretariaat der afdeeling Amersfoort, 
Nederlandsche Roode Kruis, Amersfoort, februari 1946.
Amersfoortsche Courant 16-9-1948, Helden van het Roode 
Kruis werden onderscheiden.
Armando, Verhagen H. en Keus M., Geschiedenis van een Plek, 
Concentratiekamp Amersfoort, Amsterdam, 1980.
Frijtag Drabbe Künzel G. van, Kamp Amersfoort, Amsterdam, 
2003.
Kreuning K., Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 
Loes van Overeem-Ziegenhardt, Herinneringen van Jhr. A. van 
der Goes, Amersfoort, 2007.
Gesprek met mevrouw A. Schalkwijk-van Reede, kleindochter 
van Sophia Magdalena Clara van Reede-jonkvrouw van der 
Goes, mei 2013

Bronnen foto’s: tenzij anders aangegeven; collectie van  
mevrouw A. Schalkwijk-van Reede. De tekeningen werden 
gemaakt door jonkvrouw Coco van der Goes. Zij logeerde bij 
haar tante Piet. Ook haar tweelingbroer, jonkheer Aert van der 
Goes was daar enige tijd ondergedoken. Beiden waren tevens 
vrijwilligers van het smeerstation.

Bijlage: Toelichting van het secretariaat: ‘17 november 1944 
werd als Secretaris Generaal van het Nederlandsche Roode 
Kruis aangesteld de Heer Piek, eerder Directeur van Winter-
hulp. Automatisch verdween het geheele Hoofdbestuur dat uit 
werkelijke Nederlanders bestond, hierdoor kwamen tevens de 
afdelingen voor een moeilijke, uiteindelijke beslissing betreffende 
het al of niet doorwerken.
Na degelijke overwegingen besloot het bestuur der afdeeling 
de hulp aan al die duizenden die hulp nodig hadden te blijven 
verleenen en dus gewoon door te werken, zoolang dit aan het 
bestuur mogelijk zou zijn, evenwel onder de UITDRUKKELIJKE 
VOORWAARDE het nieuwe bewind NIET te erkennen en 
hiermede GEEN ENKEL contact op te nemen. 
11 December 1944 werd door de Duitschers eene Verordening 
in de pers gepubliceerd waarin werd gezegd dat alle Roode 
Kruis legitimaties ongeldig waren, het voeren van vlaggen en het 
dragen van armbanden inbegrepen, tenzij dezen waren gewaar-
merkt door den nieuw benoemden Secretaris-Generaal en 
voorzien van een stempel der Duitsche Wehrmacht.  
Overtreding was strafbaar.
Deze verordening werd vanzelfsprekend eveneens totaal  
genegeerd en het werk gewoon verricht met de door het  
eigen Hoofdbestuur afgegeven oude bestaande papieren en  
de Oude Roode Kruisarmbanden.’

Uit: Hoe Nederland hielp. Flitsen uit de extra verzorging der 
gevangenen van het P.D.A. Kamp Laan 1914 Amersfoort, op en om 
het secretariaat der afdeeling Amersfoort Nederlandsche Roode 
Kruis, J.G. van de Pol-Nonkes, Amersfoort, februari 1946.
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  Oorlogsslachtoffers  
geïdentificeerd met behulp van DNA 

Nicolaas (Niek) van der Horst werd in augustus 1942 gearres-
teerd wegens spionage. De 29-jarige reclameadviseur werd in 
februari 1943 door een vuurpeloton doodgeschoten te  
Schiphol. Naspeuringen van een particulier onderzoeker 
leidden naar een naamloos oorlogsgraf op de gemeentelijke 
begraafplaats Wilgenhof in Hoofddorp. Dit graf werd onlangs 
voor onderzoek geopend. De identificatie kwam tot stand 
dankzij de overeenkomst met het DNA van een neef van 
Van der Horst. Na overleg met de familie werd besloten de 
stoffelijke resten van Van der Horst over te brengen naar het 
ereveld in Loenen. Op donderdag 18 april 2013 werd hier, in 
aanwezigheid van nabestaanden, genodigden en andere belang-
stellenden, door medewerkers van de Oorlogsgravenstichting 
een eenvoudige steen op het graf gelegd. Hiermee kwam voor 
de familie een einde aan de zoektocht naar het graf van hun 
oom die tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween.

De 25-jarige Nicolaas Corstanje werd geboren in Goes.  
Voor de Duitse inval was hij in opleiding tot vlieger bij de 
Koninklijke Marine. Tijdens de bezetting was hij in Den Haag 
werkzaam als kantoorbediende. Wegens zijn verzetsactiviteiten 
werd hij daar in oktober 1944 gearresteerd en de dag erna op 
de Waalsdorpervlakte gefusilleerd en begraven. Na de oorlog 
werd hij naamloos herbegraven op begraafplaats Rusthof in 
Leusden. Na vergelijking van zijn DNA-profiel met het DNA 
van de inmiddels 88-jarige zuster, kon worden vastgesteld dat 
het om Nicolaas Corstanje ging. De stoffelijke resten van  
Corstanje werden overgebracht naar het ereveld in Loenen 
waar op maandag 22 april 2013, in het bijzijn van zijn vier  
zusters, een steen met zijn naam werd geplaatst.

Op 21 maart maakte de Werkgroep Vermiste Personen WO-II bekend dat de stoffelijke  
resten van twee oorlogsslachtoffers konden worden geïdentificeerd. Beide identificaties  
kwamen tot stand door DNA-verwantschapsonderzoek.

Nabestaanden van Nicolaas van der Horst uit Amsterdam en Nicolaas Corstanje uit Den Haag hebben eindelijk zekerheid 
gekregen over het lot van hun oom en broer. Van der Horst en Corstanje werden in de oorlogsjaren door de Duitse bezetter 
gefusilleerd en doelbewust naamloos en op een onbekende plaats begraven. Na de bevrijding werden zij teruggevonden en omdat 
hun identiteit niet kon worden achterhaald, werden zij als ‘onbekende’ herbegraven. Van der Horst in Hoofddorp en Corstanje in 
Leusden.

(Door Gert Stein)

Oproep van de Werkgroep
De Werkgroep Vermiste Personen WO-II wordt gevormd door specialisten van een aantal Nederlandse overheidsinstanties en  
partnerorganisaties. Het doel van de werkgroep is het oplossen van vermissingszaken uit de Tweede Wereldoorlog. In Nederland 
worden sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog ongeveer 600 personen vermist. 
Nabestaanden van oorlogsslachtoffers die nog in onzekerheid verkeren omtrent het lot van hun dierbaren worden opgeroepen 
om hun DNA-profiel door de werkgroep te laten registreren, zodat ook deze vermissingen onderzocht kunnen worden. 
Voor nadere inlichtingen kunnen zij contact opnemen met de Werkgroep Vermiste Personen WO-II p/a Nederlandse Rode Kruis, 
afdeling Oorlogsnazorg, postbus 28120, 2502 KC Den Haag, of via het e-mailadres: vermistepersonenWO2@redcross.nl.
Bronnen: Werkgroep Vermiste Personen WO-II, Oorlogs-gravenstichting.
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De toenemende geallieerde dreiging had o.a. tot gevolg dat  
Kamp Amersfoort op 19 april 1945 officieel werd overgedragen aan 
het Nederlandse Rode Kruis. De 475 à 500 aanwezige gevangenen  
vielen niet langer onder de verantwoordelijkheid van de Duitse  
bezettingsmacht. Op 20 april vertrokken de kampbewakers en 
sprak Loes H.M.A. van Overeem-Ziegenhardt, hoofd van de Dienst 
voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis, tot de 
in het kamp aanwezige gevangenen.

 Herdenking 19 april 2013 

Op 19 april 2013 werd de overdracht van Kamp Amersfoort 
aan het Rode Kruis onder grote belangstelling herdacht. 
Oud-gevangene Herman Otten werd bereid gevonden om 
een toespraak te houden. Daarna richtte mevrouw 
Drs. J.C.E. (Judith) Belinfante het woord tot de aanwezigen. 
Beide toespraken vindt u in dit bulletin, evenals het gedicht 
van Reinier Overmaat, één van de winnaars van de wedstrijd 
‘Dichter bij 4 mei’.
Na het spelen van ‘taptoe infanterie’ en het luiden van de 
appelklok door Frans van den Berg jr., werden twee minuten 
stilte in acht genomen. Daarna startte – onder aanvoering 
van de oud-gevangenen P.E. Treffers en H.J. Grootoonk -  
het defilé langs het monument ‘Gevangene voor het  
vuurpeloton’.

De muzikale en vocale begeleiding werd dit jaar verzorgd 
door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 
onder leiding van dirigent kapitein Erik Janssen en het  
Jiddisch koor ‘Hejmisj Zain’ onder leiding van dirigent  
Jules Bart.

Mannen van het P.D.A.

Eindelijk gaat het ogenblik aanbreken, waarnaar heel ons land, onze families, en wij zelf wel het meest verlangd hebben.

In Amersfoort kan nu weer de Nederlandse Rode Kruisvlag wapperen en dit kamp is niet langer een Polizeiliches Durchgangslager van 

de Duitse bezetting.

Ik dank God, dat aan de door U geleden ellende een einde komt en dat ik als eerste van de Buitenwacht U daarmee kan gelukwensen. 

Het gaat er nu om, dat wij zo vlot mogelijk de liquidatie van dit kamp ter hand nemen.

Het zal op een manier zijn, die en voor U zelf en voor de gemeenschap verantwoord is. Binnen het kader van mijn opdracht zal ik met 

de Dienst voor Speciale Hulpverlening daaraan medewerken, zoals deze Dienst de laatste jaren gepoogd heeft Uw leed te verzachten.

Ik werk hier weer als vertegenwoordigster van ’t Nederlandse Rode Kruis, waarvan Prinses Juliana de Presidente is. Ik heb nu een ernstig 

verzoek.

Ik heb nodig Uwe onvoorwaardelijke medewerking. Ik doe een beroep op alle goedwillenden onder U. Toont begrip voor de maatregelen, 

die thans in Uw eigen belang en in dat van Uw gezinnen getroffen worden. Helpt U mede aan een vlotte uitvoering; ik zal door Frans, 

onzen kok, en diens helpers zorgen voor goed eten.

Dit kamp is nu eigendom van de Nederlandse Staat; respecteert dit! Beschadigt niets, ook niet in Uw vreugderoes!

Als van U in de komende dagen nog tijdelijk een beperking van Uw verlangens gevraagd wordt en moet worden, bedenkt dan, dat dit 

gebeurt ter wille van een niet alleen snelle, maar ook goede afwerking.

De jaren door hebben Nederlanders op deze plaats offers weten te brengen; velen zelfs het offer van hun leven. Houdt dit in gedachten.

Ik zou U een minuut stilte willen vragen voor allen die hier hun leven lieten. Toont U Nederlanders, die de herwonnen vrijheid waard zijn!

Leve het vaderland!

De oud-gevangenen P.E. Treffers met echtgenote (links) en H.J. Grootoonk met 
echtgenote (rechts) legden de krans namens alle oud-gevangenen.
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 ‘ Ruim zeven maanden heb ik  
gewerkt op Abteilung III’ (Door Herman Otten)

Het verhaal van oud-gevangene 
Herman Otten, voorgedragen 
tijdens de herdenking bij Kamp 
Amersfoort op 19 april 2013.

Geachte aanwezigen,
70 jaar geleden, in 1943, kwam ik in dit 
kamp terecht. Ik was 20 jaar en opgepakt 
omdat ik me nog altijd niet gemeld had 
voor de Arbeitseinsatz - de verplichting in 
Duitsland te gaan werken.
In die tijd dorst ik alles aan, omdat ik  
vleugels had gekregen door mijn net  
ontluikende liefde voor mijn meisje Ria. 

Ik zette op eigen houtje een verzetslijn op in het kamp en kon door het vervalsen van de administratie vele gevangenen helpen 
- zelfs met ontsnappen. Na bijna 8 maanden ben ik zelf uit het kamp gevlucht. De dagelijkse en permanente spanning die dit met 
zich meebracht, heeft er na de oorlog voor gezorgd dat ik 25 jaar ben bezig geweest met het verwerken van mijn oorlogstrauma. 
Mijn naam is Herman Otten, ik ben nu 90 jaar, geboren en getogen in Haarlem en dit is mijn verhaal.
Vanaf de eerste dag dacht ik: ‘Ik zit hier nou wel, maar hoe kom ik hier uit’. Net als iedere gevangene heb ik de eerste dagen 
eindeloos op klompen gemarcheerd op de binnenplaats. Na een dag of 10 werd er een gevangene gezocht om te assisteren op 
de Duitse administratie, Abteilung III, in het bewakingskamp. Het werken op deze afdeling zou mij dichter bij mijn ontsnapping 
kunnen brengen, omdat ik had gezien dat er daar maar 1 rij prikkeldraad omheen was. Ik heb mij toen beschikbaar gesteld voor 
dit werk; want ontsnappen wilde ik!
Ruim 7 maanden heb ik gewerkt op Abteilung III en heb ik samen met Henk Rusch, een andere gevangene, de administratie 
verzorgd. Ik zag gelegenheid om de administratie te veranderen waardoor gevangenen door mijn vervalsingen de kans kregen om 
te ontsnappen. Hoe kon ik dit doen? Door mijn werk op Abteilung III kon ik binnen de kortste keren uit de cartotheek kaarten 
laten verdwijnen waardoor een gevangene op papier niet meer aanwezig was. Buiten de censuur om kon ik brieven van collega-
gevangenen en hun familieleden ontvangen en versturen. Familieleden konden dan thuis op de hoogte gesteld worden van een 
eventuele ontsnapping. Elke week ging er een transport van gevangenen naar Duitsland om daar te moeten werken. Door de 
nummers van gevangenen op de lijsten te veranderen kon ik gevangenen verwisselen en ze zo het kamp uit krijgen. Ik kon forme-
le informatie tussen de Duitsers en hun hoofdkwartier afluisteren en deze weer doorspelen aan de gevangenen. Vele gevangenen 
kon ik dan vertellen waarvoor ze waren opgepakt en wat de consequenties daarvan waren. Een van de sprekende voorbeelden 
hiervan is het verhaal van Pater Govaert. Dit kunt u lezen in zijn boek ‘Ondergedoken in het concentratiekamp’. 
Omdat ik voor Berg, de kampcommandant, regelmatig naar de telefoon- en tele-
graafafdeling moest, kon ik de telefoonverslagen en de telegrammen vervalsen. Ik 
kon, als het in het belang van een gevangene was, namen in de tekst veranderen. 
De stempels van Berg - o.a. die met zijn handtekening - haalde ik uit zijn bureau om 
papieren mee te vervalsen. Via het Arbeidsbureau, waar uitsluitend betrouwbare 
Nederlanders werkten, kon ik informatie in en uit het kamp smokkelen en via hen 
had ik contact met de ondergrondse. Van de ondergrondse kreeg ik verzoeken 
om bepaalde gevangenen het kamp uit te krijgen. Deze gevangenen kon ik helpen 
ontsnappen door ze op een bepaalde plaats in een transport in te delen. Ik hield 
daar namelijk de lijsten van bij. De ondergrondse wist dan precies waar ze tijdens 
het transport met hun overvalwagen moesten zijn zodat ze die bepaalde gevange-
nen direct konden bevrijden en mee konden nemen. In dat tumult ontsnapten vaak 
meerdere gevangenen. 

Naast eerder genoemde zaken als vervalsen of berichten doorspelen, kon ik mij 
ook inzetten voor de gevangenen op een plezierige manier: Door mijn uitstekende 
contacten met de leidinggevende gevangenen in het kamp, kon ik een gevangene 
op eigen verzoek uit een slechte werkgroep halen en in een betere groep plaatsen. 
Door mijn invloed op de meeste Duitse bewakers kwam het regelmatig voor dat ik 
op zondagmiddagen voor de gevangenen op mijn koffergrammofoon, welke ik van 

Herman Otten getekend door medegevangene  
Kor Mulder (KoMu).
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thuis over had laten komen, platen kon draaien op de binnenplaats. Regelmatig organiseerde ik op zondagmiddagen 
voetbalcompetities tussen gevangenen en gijzelaars. Deze gijzelaars mochten eigenlijk onder geen enkele voorwaarde 
hun barak uit. Toch kreeg ik van de poortbewaker, die mij volledig vertrouwde, de sleutel van de barak van de  
gijzelaars en zo konden zij meedoen met voetballen.
Mijn contacten met Berg en Kotälla waren van een zeer bijzondere aard. Door het vertrouwen wat ik bewust met 
hen heb opgebouwd, zag ik mogelijkheden om gevangenen te helpen. Ik had het gevoel dat Berg, de kampcommandant, 
mij op allerlei manieren de hand boven het hoofd hield: ondanks het feit dat Kotälla, de onder-commandant van het 
kamp en chef van Abteilung III, vaak met allerlei belastende feiten over mij bij hem aankwam. Berg wuifde deze steeds 
weer weg. Soms had ik het gevoel dat Berg mij zag als een zoon; hij was toen rond de vijftig en ik was 20 jaar oud.
Met Kotälla was geen goed contact op te bouwen omdat hij zeer onbetrouwbaar was, wel had ik hele gesprekken 
met hem op de zondagen. Hij sprak verder met geen enkele gevangene omdat hij vond dat hij daar ver boven stond. 
Met mij was dat anders: wij hebben zelfs gesproken over het einde van de oorlog en over de mogelijkheid dat  
Duitsland uiteindelijk zou verliezen. Als dat zou gebeuren, zou hij zichzelf doodschieten, zo vertelde hij mij.  
Ik heb zelfs gedurfd hem te zeggen dat hij daar de moed niet voor zou hebben. En dat is aan het eind van de oorlog 
gebleken: hij heeft het niet gedaan.
Tijdens mijn illegale werkzaamheden in het kamp bleef ik in gedachten bezig met mijn voornemen te vluchten en met 
de voorbereidingen daarvan. Door het werk dat ik voor Berg moest doen, kwam ik op het idee om van het dossier-
kamertje een duplicaatsleutel te laten maken, omdat ik dacht in dat kamertje onder te kunnen duiken als dat nodig 
zou zijn. Deze sleutel kon ik laten maken bij de smid in het gevangenenkamp. Met die sleutel kon ik echter niet op 
zak blijven lopen, want je werd regelmatig gefouilleerd. Bij de ingang van de barakken stonden tonnen met zand om 
eventuele branden te blussen. Ik heb de sleutel in het zand van een zo’n ton geduwd waardoor een sleufje ontstond 
waarnaar ik regelmatig ben gaan kijken of dit sleufje er nog wel was.
Op zekere dag voldeed ik aan een verzoek van de ondergrondse om een paar kaarten van gevangenen uit de kaar-
tenbak te lichten. Deze actie werd mij noodlottig. Kort nadat ik de kaarten had gelicht kreeg Berg een verzoek van 
het hoofdkwartier uit Utrecht over dezelfde gevangenen en hij kon de kaarten niet vinden. Ik werd verdacht van het 
verduisteren van deze kaarten en werd vervolgens opgepakt en in de bunker gestopt. Na een paar dagen haalde Berg 
mij uit de bunker en kreeg ik tot mijn grote verbazing mijn administratieve baantje op Abteilung III weer terug.  
Ik kreeg een lijst met nummers van een transport dat die week naar Duitsland zou gaan en daar stond ook mijn 
nummer - nummer 2759 - op. Om met dit transport mee te kunnen gaan kreeg ik mijn kleren en bezittingen terug. 
Dit was voor mij het ideale moment om aan mijn vlucht te beginnen. Ik haalde de sleutel uit de ton met zand en 
verborg mij in het dossierkamertje.

Tijdens het opstellen van het transport naar Duitsland werd ik vermist. Om 2 uur midden in de nacht hoorde ik een 
groot tumult omdat alle gevangen aan moesten treden. Ze konden mij niet vinden en gingen het kamp doorzoeken. 
Na ruim 26 uur ondergedoken te hebben gezeten, hoorde ik de Tommies zoals elke nacht overvliegen en toen ben 
ik uit het dossierkamertje gevlucht. Ik moest over de binnenplaats, daarna door het schootsveld om uiteindelijk 
over het prikkeldraad te kunnen klimmen. Doordat de Tommies overvlogen werd de herrie die ik maakte volledig 
overstemd en konden de bewakers op de torens mij niet zien omdat zij de schijnwerpers niet aan durfden te doen. 
Zo kon ik het Leusderbos invluchten en later die nacht ben ik op de hooizolder van boswachter de Kruijff volledig 
uitgeput in slaap gevallen. Bij de boswachter kon ik mijn meisje - zij is inmiddels al 60 jaar mijn vrouw - telefonisch 
laten weten dat ik gevlucht was. Ik ben met de hulp van haar en mijn moeder, zelf als vrouw verkleed, in Haarlem 
aangekomen, waar ik direct ben ondergedoken.
Misschien heb ik vele misstanden in het concentratiekamp onvoldoende belicht. Ik denk daarbij aan ernstige onder-
voeding, zeer slechte hygiëne, regelmatige mishandelingen, het uren op strafappèl staan, het Hinlegen und Aufstehen 
tijdens het marcheren en de voortdurende luizenplaag. Dit komt doordat ik door mijn werk op Abteilung III van al 
deze narigheid gevrijwaard kon blijven – een geluk bij een ongeluk dus.
Na de oorlog heeft de Stichting 40-45 mijn verzet erkend mede door verklaringen van oud-gevangenen; zij hebben 
mijn verzet kunnen bevestigen. Dit speldje met de 3 Margrieten heb ik als onderscheiding gekregen en dat betekent 
heel veel voor mij!

Helaas is de spanning van mijn clandestiene werk zo groot geweest dat ik rond mijn veertigste last kreeg van een 
oorlogstrauma. Ik ben ruim 25 jaar bezig geweest om ’t allemaal een plek te geven. Sinds 5 jaar heb ik dat trauma pas 
volledig verwerkt, dit komt doordat ik, samen met mijn vrouw, mijn oorlogsverhaal op scholen ben gaan vertellen. 
Het boek over mijn kampervaringen, dat ik 10 jaar geleden al wilde schrijven, kon daardoor ook pas een jaar geleden 
vorm krijgen.
En vandaag is het mij een grote eer om dit verhaal vanaf deze plek aan u te vertellen. Ik ben blij dat ik de gelegenheid 
heb gekregen u te laten weten wat mijn onvrijwillig verblijf in dit kamp voor mij heeft betekend. Gelukkig heb ik heel 
oud mogen worden en heb ik vele jongeren kunnen vertellen over de verschrikkingen van een oorlog. Ik ben blij dat 
ik deze negatieve ervaring om heb mogen zetten in een positieve ervaring!

Hartelijk dank voor uw aandacht!



 ‘ Opdat we ons bewust blijven van  
de gelijkheid van alle mensen en  
niemand uitsluiten of vervolgen…’  
(Herdenkingslezing door Drs. J.C.E. (Judith) Belinfante; op 19 april 2013 voorgedragen bij Kamp Amersfoort)
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Dames en Heren, 
Zojuist heeft de heer Otten over zijn herin-
neringen aan dit kamp gesproken. Onder ons 
zijn ongeveer 50, 60 mensen die met hem, hun 
eigen herinneringen aan dit kamp bewaren, die de 
werkelijkheid van meer dan 68 jaar geleden in zich 
dragen, een werkelijkheid van 37.000 mannen en 
een enkele vrouw die in dit kamp gevangen  
hebben gezeten. 20.000 van hen werden doorge-
stuurd naar concentratiekampen in Duitsland.
Herdenken is dus niet hetzelfde als herinneren, 
want de meeste van ons hebben geen eigen erva-
ringen van kamp Amersfoort, alleen de verhalen 
van familie, vrienden, uit boeken of media. Als wij, 
die de gruwelen van deze plek niet meegemaakt 
hebben, herdenken, dan brengen wij die doorgege-
ven herinnering in onze geest opnieuw naar boven.
Maar we doen meer, we gedenken ook, we  
proberen deze plek betekenis te geven in ons  
eigen leven, betekenis te geven aan het in onze 
ogen zinloos geweld, zinloze honger, zinloze 

marteling, zinloze moord die zich hier heeft afgespeeld. En we vragen ons af hoe het komt dat in het kwaad, 
mensen buiten hun maat kunnen treden, en we hopen nooit daarmee geconfronteerd te zullen worden.
We gedenken de doden,
•  hen die hun leven bewust gegeven hebben in hun verzet tegen de bezetter, uit politieke, religieuze of  

humanitaire overwegingen
• en hen wiens leven hen ontnomen is, omdat ze
 - mannen waren die zonder betaling moesten werken voor de oorlogsindustrie,
 -  gijzelaars waren, willekeurige vaak bekende mannen die om de bevolking angst aan te jagen,  

doodgeschoten konden worden als tegenactie voor een verzetsdaad,
 -  joden of russen uit Oezbekistan waren, die volgens de ideologie van de Nationaal Socialisten geen  

mensen waren maar minder dan dieren, hun behandeling was het allerslechts, zij stierven het snelst.
Daarom herdenken wij, gedenken wij, opdat we ons bewust blijven van de gelijkheid van alle mensen en  
niemand uitsluiten of vervolgen om ras, geloof of politieke overtuiging, zoals vastgelegd in 1948 in de  
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en in artikel 1 van onze grondwet.
Hoe wordt herdenken van onbekende doden, zingeving voor nieuwe generaties, die geen opa, oom, of vader 
hebben die uit eigen ervaring kan vertellen wat hier gebeurd is?
Voor jonge mensen is het belangrijk te weten dat er regeringen waren en zijn, die het niet gaat om het welzijn 
van hun burgers, maar om hun totale macht over die burgers opdat zij hun eigen politieke opvattingen kunnen 
opleggen en afdwingen, zoals de Nationaal Socialisten hun rassenhaat en discriminatie. 
Totalitaire regimes moeten hun critici en tegenstanders uit de maatschappij verwijderen, om hun macht te 
kunnen behouden, ver weg van de bewoonde wereld, op afgelegen plekken waar niemand meer komt. 
Zo’n plek was Kamp Amersfoort, midden in het bos, waar de kampcommandant en zijn vervanger konden 
martelen en moorden zonder enige rem of beperking, en veel gevangenen meestal zonder proces, zonder 
berechting, doorstuurden naar concentratiekampen in Duitsland. 
Daarom herdenken wij, gedenken wij, opdat wij ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van een democratische  
rechtsstaat die ons grondrechten geeft en een rechtssysteem wat ons beschermt ook tegen de mogelijke  
willekeur van de staat.
Die democratie en die rechtsstaat heeft ons nodig, de kiezers, om te voorkomen dat er een totalitair regime 
kan ontstaan.
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En toen, waren er toen geen mensen die zagen wat er 
gebeurde?
Jawel. Ook zij zijn in onze gedachten vanmiddag.
Vanaf medio 1942 zagen de omwonenden, ondanks de 
afzondering van het kamp, dat gezonde mannen in korte 
tijd, verzwakten, vermagerden, verkommerden,  
verhongerden en het viel op dat er ongebruikelijk veel 
sterfgevallen waren. 
En zo begon in de loop van 1942 de eerste summiere 
voedselhulp vanuit de burgerij van Amersfoort.  
In februari 1943 werd het kamp gesloten, de gevange-
nen werden overgebracht naar kamp Vught. 
Vanaf april 1943, kwamen opnieuw mannen in het kamp, 
mannen die zich onttrokken hadden aan werk in Duits-
land, en nu als gevangenen toch te werk werden gesteld 
naast zwendelaars met voedselbonnen of distributie.
Vanaf juli 1943 hield ook het Rode Kruis zich bezig met 
hulp voor de gevangenen in het kamp Amersfoort, nadat 
officieel geklaagd was hoe slecht de gevangenen die in 
Vught aankwamen er aan toe waren. 
Loes van Overeem zette met medeweten van de 
kommandant een hulpactie op vanuit het Rode Kruis. 
Uitgangspunt was dat de burgerij van de stad als vrijwil-
liger zou helpen en dat bedrijven schenkingen zouden 
doen, in geld of natura, waarmee voedselhulp gegeven 
zou kunnen worden. En dat heeft gewerkt.
De gevangenen hoorden blijkbaar zo bij de stad dat in 
1944 een 8jarig jongetje zijn steentje bijdroeg door, aan 
de kant van de weg de langs marcherende gevangenen 
de laatste nieuwtjes van het front toe te fluisteren.
Loes van Overeem zou vanaf eind september 1944, het 
kampterrein niet meer verlaten. Een tijd zonder kamer, 
zonder bed, bleef zij op haar post, omdat zij niet wilde 
dat de gevangen hals over kop naar Duitsland getrans-
porteerd zouden worden zoals in Vught en andere 
kampen gebeurd was. Dat is haar gelukt!
Daarom herdenken wij, gedenken wij, om ons jaar na 
jaar te realiseren hoe bijzonder het is dat we nu al  
68 jaar in vrede leven, langer dan ooit tevoren in de  
geschiedenis, dankzij zo veel bekende maar ook  
anonieme burgers en militairen die rechtvaardigheid 
boven hun leven stelden.
En tenslotte, we denken niet alleen aan de doden maar 
ook aan al diegenen die door hun verblijf in dit kamp  
of andere kampen levenslang getraumatiseerd zijn.  
Voor wie de ondraaglijkheid van hun kampervaring hen 
voor het leven getekend heeft en daarmee hun familie, 
hun vrouw, hun kinderen. Zoals ook onder u.
Zelfs dit kamp was bijna verdwenen in de onverdraag-
bare pijn van de herinnering.
Pas vanaf 1988 begon langzaam het herstel van kamp 
Amersfoort, tot het huidige Nationaal Monument.
En ook daarom herdenken we, gedenken we
om de hand te reiken naar iedereen wiens pijn en  
verdriet te groot is om te dragen.
Hier bent u niet meer eenzaam, ziek en verlaten,  
uw herinneringen zijn deel geworden van wat onze 
samenleving bindt, op deze plek, ieder jaar, op 19 april, 
tot in lengte van jaren.

Amersfoort, 19 april 2013
Judith Belinfante

 Het idee  
 (Door Reinier Overmaat)

Reinier, één van de winnaars van de 
dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’, 
droeg zijn gedicht voor op  
19 april 2013, tijdens de jaarlijkse  
herdenking bij Kamp Amersfoort.

De dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ wordt elk  
jaar gehouden onder jongeren van 15-19 jaar.  
De winnaars lezen hun gedicht voor tijdens de  
Nationale Herdenking op de Dam en tijdens  
herdenkingen in de voormalige kampen Wester-
bork, Amersfoort en Vught. U kunt de winnende 
gedichten, ook van voorgaande jaren, terugvinden 
op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei 
(www.4en5mei.nl).

Het idee

Ik heb een idee, 
revolutionair, 

maar toch een oude traditie.

Ik heb een idee,
het is klein, 

maar met een groots gebaar.

Ik heb een idee, 
stil als een schilderij
maar toch levendig.

Ik heb een idee,
zwart-wit,

maar toch genuanceerd, kleurig.

Ik heb een idee,
zacht als wol,

maar toch sterk.
zoet als fruit,

maar toch bitter.

Ik heb een idee,
ongemakkelijk soms,

maar door iedereen gerespecteerd.

Allemaal stil, twee minuten.
De gevallenen, de gekrenkten.
Verleden, heden en toekomst,

In één.
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  Derde Kamp Amersfoort  
herinneringszegel  

(Door Gert Stein)

De presentatie van de derde herdenkingszegel is een vervolg 
op een initiatief dat ontstond in 2011, toen voor het eerst 
een Kamp Amersfoort herdenkingszegel werd uitgebracht. 
De tweede herinneringszegel werd in 2012 gepresenteerd. 
De serie, die sinds 19 april 2013 bestaat uit drie verschillende 
zegels, kwam tot stand door samenwerking met postzegel-
vereniging De Loupe uit Leusden. Secretaris Dick Klaassen 
verzorgde, net als in voorgaande jaren, het ontwerp van 
de zegel en voorzitter Hans Groot viel wederom de eer te 
beurt om op 19 april 2013 het eerste vel zegels te  
overhandigen aan een bijzondere gast.

Het eerste vel herinneringszegels werd overhandigd aan 
mevrouw P.M.A. (Nelly) Mooren - Benders. In de Tweede 
Wereldoorlog was zij werkzaam als koerierster.  
Zij vervoerde brieven die gevangenen schreven voor het 
thuisfront en die uit het kamp gesmokkeld waren. Een belang-
rijk distributiepunt voor deze clandestiene brieven was de 
boerderij van Evert Reemst. Reemst haalde, meer dan eens 
vergezeld door zijn zoon Jan, niet alleen stro en schillen uit 
het kamp, maar ook brieven van gevangenen. Het weerzien 
van Jan Reemst en Nelly Benders was dan ook een bijzonder 
moment.

De herinneringszegels zijn verkrijgbaar bij Kamp Amersfoort 
zo lang de voorraad strekt. Naar verwachting zullen de 
zegels, gezien de beperkte oplage, vooral hun weg vinden als 
verzamelstuk. Eén zegel heeft een frankeerwaarde in  
categorie één. Dat is per 1 januari 2013 gelijk aan € 0,54.  
U kunt de zegel dus gebruiken om uw brieven te frankeren. 

Een vel van tien zegels kost € 9,00 inclusief verzendkosten  
of € 8,50 indien u ze afneemt in ons bezoekerscentrum.  
U kunt uw bestelling per e-mail doorgeven via 
info@kampamersfoort.nl met opgave van uw naam, adres, 
woonplaats en het aantal vellen dat u wenst af te nemen. 
De opbrengst komt ten goede aan de werkzaamheden van 
de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Op 19 april 2013 werd de derde ‘Kamp Amersfoort 
herinneringszegel’ gepresenteerd.



Op 25 april 2013 om 13:30 uur verzamelden 
leerlingen en leerkrachten van de Leusdense 
Montessorischool ’t Ronde zich bij Kamp 
Amersfoort voor hun jaarlijkse herdenking bij 
de Stenen Man.

De herdenking is een initiatief van leraren en leerlingen 
in het kader van het project ‘Adopteer een monu-
ment’, een landelijk onderwijsproject van ‘Nationaal 
Comité 4 en 5 mei’, waarbij leerlingen van groep 
7 en/of 8 een oorlogsmonument in hun eigen dorp 
of buurt ‘adopteren’. Kinderen leren door dit project 
meer over de lokale geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en 
bijbehorende rituelen. In Nederland leggen leerlingen 
van ongeveer 1.350 scholen, ieder jaar bloemen 
bij monumenten en dragen zij gedichten voor.

De Leusdense Montessorischool ’t Ronde heeft in 1985 het monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’, ook wel  
‘De Stenen Man’, geadopteerd en jaarlijks organiseren zij er een herdenking. Leerlingen van groep acht dragen dan 
symbolisch de adoptie van het monument over aan de leerlingen van groep zeven.

Na de overdracht van de krans werd deze bij het monument De Stenen Man geplaatst. Daarna droegen leerlingen hun 
gedichten voor en sprak wethouder Tijs Rolle van de Gemeente Leusden de kinderen toe.

  Herdenking door leerlingen  
van Montessorischool ’t Ronde  (Door Gert Stein)
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Z.E. Franz Josef Kremp, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland 
in Nederland, heeft op 21 mei 2013 aan Peter Josef (Joop) Snep het 
’Verdienstkreuz am Bande’ uitgereikt, dat door bondspresident  
Gauck aan de heer Snep was verleend. 

Josef Snep werd in 1921 in Bonn geboren en was in de jaren dertig met zijn familie 
voor de nationaal-socialisten naar Amsterdam gevlucht. Hij heeft samen met zijn 
vader, die als reisleider busreizen naar Duitsland organiseerde, joden geholpen die 
wilden vluchten uit nazi-Duitsland. Joop Snep bezorgde valse documenten zodat 
de bussen op de terugreis uit Duitsland altijd voller waren dan op de heenreis. 
Nadat Joop Snep en zijn vader waren verraden en gearresteerd, kwamen zij in 
Sachsenhausen terecht, bij het gevreesde ‘Schuhläuferkommando’. Zij moesten 
het verslijten van verschillende soorten schoenzolen voor de Wehrmacht testen 
en hiervoor de hele dag in een kring rondlopen - met sandalen, rubberlaarzen of 
ander schoeisel over verschillende soorten ondergrond. Joop Snep overleefde al-
leen dankzij zijn goed lichamelijke conditie. In 1943 werd hij gedwongen tewerkge-
steld. Hij moest zich in Amsterdam melden, dook onder en overleefde de oorlog. 

Peter Josef Snep is nu al decennialang actief als getuige van die tijd. Hij bezoekt 
Duitse en Nederlandse scholen, kerkgenootschappen en andere instellingen en 
vertelt over zijn leven, opdat de gruwelen van het verleden nooit worden  
vergeten en zich nooit meer herhalen.

  Onderscheiding voor  
oud-gevangene Joop Snep

Ambassadeur Kremp en Joop Snep  
(Foto: Wim Koopman)

(Bron: Deutsche Botschaft Den Haag)
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 Negentien treinen naar Sobibor  

 (Door Gert Stein)

In 1943 kwamen negentien treinen vanuit Westerbork in Sobibor aan. Ruim 34.000 mannen, vrouwen en  
kinderen uit Nederland maakten de gedwongen reis naar dit onbekende oord in Oost-Polen. Op een enkeling 
na werden zij in nog geen vijf maanden tijd allemaal vermoord.  

Van de negentien transporten overleefden slechts achttien mannen en vrouwen de oorlog. Dankzij de opstand die op  
14 oktober 1943 in Sobibor uitbrak, werd dit vernietigingskamp aan de vergetelheid ontrukt. In 2013 staat de Stichting  
Sobibor stil bij alle 19 transporten die uit Nederland vertrokken naar Sobibor (www.stichtingsobibor.nl)

De opstand die in vernietigingskamp Sobibor werd ontketend is uniek in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog:  
joden die met overtuiging, wilskracht en groot gevaar voor eigen leven, in gewapend verzet kwamen tegen de willekeur,  
gruwelijkheden en massamoord van het Hitler-regime.
Acteurs verbonden aan de Stichting Culturele Projecten ‘De Blauwe Tulp’ uit Culemborg verbeeldden deze historische  
opstand. Een zeer indrukwekkende voorstelling die op 26 en 27 april 2013 bij Kamp Amersfoort - en in de maanden mei  
en juni 2013 op verschillende historische plekken in Nederland - te zien was.

‘Opstand in Sobibor’ is een productie van Stichting Culturele Projecten  
‘De Blauwe Tulp’ en wordt geregisseerd door Jan Beeren en Ellen Boekelaar.  
Het script werd geschreven door Ton Cales en de productieleiding is in handen  
van Monique de Roij van Zuijdewijn.

Deze theatervoorstelling, waaraan 45 regionale toneelspelers en vier muzikanten hun 
medewerking verlenen, wordt geen weergave of reconstructie van de werkelijkheid,  
maar een verbeelding van die werkelijkheid. Een verbeelding die - in relatie tot het  
aangerichte leed - in genen dele toereikend kan zijn . . . 
Maar toch, omdat het verhaal verteld moet blijven worden . . .

(www.blauwetulp.nl)

‘Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - 
burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het  
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties’. 

Ieder jaar op 4 mei om 20:00 uur, vindt de Nationale Herdenking plaats.  
Dan worden twee minuten stilte in acht genomen om de Nederlandse  
oorlogsslachtoffers te herdenken.
Evenals voorgaande jaren startte om 19:00 uur de Stille Tocht vanaf de  
gedenkplaats van Kamp Amersfoort.  
Enkele minuten voor acht legden afgevaardigden van de gemeentebesturen 
van Amersfoort en Leusden een krans bij de vlaggen op de binnenplaats van 
Rusthof. Om acht uur was het overal in Nederland twee minuten stil.

 Nationale Herdenking (Door Gert Stein)
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Bijna 50 jaar lang was het Sinaï Centrum, een Joodse Instelling voor gees-
telijke gezondheidszorg, gevestigd op het terrein van Kamp Amersfoort. 
In 2008 werden de activiteiten verplaatst naar Amstelveen.  
Het leegstaande gebouw aan de Laan 1914 in Amersfoort werd twee jaar 
later gesloopt. Het muurreliëf werd tijdens de sloop verwijderd en daarna 
opgeslagen en gerestaureerd. Op 8 januari 2013 werd het reliëf bij Kamp 
Amersfoort geplaatst.

De plaatsing van het muurreliëf is niet alleen een herinnering aan het  
uit Amersfoort vertrokken Sinaï Centrum. Met dit monument wil  
Kamp Amersfoort de herinnering aan de moord op 1.069 patiënten  
en medewerkers van ‘Het Apeldoornsche Bosch’ - waaruit het Sinaï  
Centrum is ontstaan - levend houden en zo aandacht vragen voor de 
vervolging van joodse burgers in de Tweede Wereldoorlog.

Na de onthulling van het monument konden de aanwezigen kennis nemen 
van de tijdelijke expositie over Het Apeldoornsche Bosch. Deze tentoon-
stelling was eerder te zien bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
Medewerkers van het herinneringscentrum deden onderzoek naar de 
identiteit van de slachtoffers van Het Apeldoornsche Bosch en haalden 
hiermee 1.069 slachtoffers uit de anonimiteit. In januari 2013 - bijna  
70 jaar na het drama van Het Apeldoornsche Bosch - werden de namen 
van de slachtoffers bekendgemaakt.

Meer informatie over Het Apeldoornsche Bosch en het  
onderzoek naar de identiteit van de 1.069 slachtoffers vindt u op  
www.apeldoornschebosch.nl

  Onthulling  
Sinaï Monument 

Opperrabbijn Jacobs en Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland 
tijdens de onthulling van een van de twee informatiepanelen 
(Foto: Olof van Aken)

Op vrijdag 3 mei 2013 onthulde Jhr. P.A.C. Beelaerts 
van Blokland, samen met de heer B. Manassen en 
Opperrabbijn Jacobs, een nieuw monument bij Kamp 
Amersfoort. Het monument, een muurreliëf van de 
kunstenaar Lex Horn, sierde bijna 50 jaar lang de 
voorgevel van het in 2010 gesloopte Sinaï Centrum. 

(Door Gert Stein)

Leerling-verpleegkundigen Lina Dalsheim en  
Claartje van Aals, twee van de 1.069 namen die uit  
de anonimiteit werden gehaald. De kamergenootjes  
in Het Apeldoornsche Bosch kregen een plekje in de 
tijdelijke expositie bij Kamp Amersfoort.
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Op 4 mei, vooruitlopend op de plechtigheid ‘s avonds, vonden verspreid over het land,  
tal van activiteiten in het kader van de Nationale Herdenking plaats. Niet alleen oorlogs-
musea en herinneringscentra stonden overdag al in de belangstelling, maar ook andere 
historische plekken, oorlogsgraven en voormalige executieplaatsen. Belangstellenden  
gaven ieder op hun eigen manier invulling aan deze dag waarop wordt stilgestaan bij  
verlies van mensenlevens als gevolg van oorlog.

Bij Kamp Amersfoort werden belangstellenden in de  
gelegenheid gesteld om - onder begeleiding van de terreinbe-
heerder van defensie - het gedenkkruis op de Leusderheide 
te bezoeken. De Leusderheide is niet toegankelijk voor 
publiek maar een uitzondering wordt gemaakt op 4 mei.  
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de Leusderheide 
één van de grootste executieplaatsen van Nederland.

Het gedenkkruis op de Leusderheide werd op initiatief van 
nabestaanden opgericht in de nabijheid van enkele massa- 
graven. Hier vonden de meeste executies plaats. Ruim hon-
derd slachtoffers uit acht graven werden in dit deel geborgen.  
In een ander deel van de Leusderheide werden eveneens 
meerdere massagraven dicht bij elkaar aangetroffen.  
Deze plek werd nooit gemarkeerd of van een gedenkteken 
voorzien. Het gedenkkruis brengt ook deze slachtoffers in 
herinnering.

Na een korte wandeling vanaf de verzamelplaats naar het  
gedenkkruis werden de belangstellenden welkom geheten 
door Harry Ruijs, directeur van Kamp Amersfoort.  
Daarna legden Wilbert en Arne een krans bij het gedenk-
kruis. Olaf Troll, vrijwilliger bij Kamp Amersfoort, hield een 
indrukwekkende toespraak waarin werd stilgestaan bij de 
dramatische gebeurtenissen op deze plek. Vervolgens werd 
de Nederlandse vlag gehesen en het Wilhelmus gespeeld.

De muzikale begeleiding van de herdenking werd verzorgd 
door The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes 
and Drums. Deze Nederlandse band werd opgericht als  
eerbetoon aan The Seaforth Highlanders of Canada die 
waren betrokken bij de bevrijding van Nederland. Naast de 
‘pipes en drums’ van de Seaforths was er nog een bijzondere 
groep aanwezig. Het waren de leden van The Green Sparks 
die hun historische militaire voertuigen ter bezichtiging  
hadden opgesteld.

Nog niet eerder was er zoveel aandacht voor de herdenking 
bij het gedenkkruis op de Leusderheide. Een ontwikkeling die 
recht doet aan de slachtoffers die 
op deze plek werden vermoord. 
Want de Leusderheide kan niet 
alleen gerekend worden tot een 
van de grootste; maar ook zeker 
tot een van de meest vergeten 
executieplekken in Nederland.

Speciale dank gaat uit naar terrein-
beheerder adjudant Bijsterbosch, 
de bandleden van The Seaforth 
Highlanders of Holland Memorial 
Pipes and Drums en de leden van 
The Green Sparks.

(Foto: Olof van Aken)

    
op de Leusderheide
  Herdenking  
op de Leusderheide

(Door Gert Stein)



 Oorlogstragedie 
  (‘A Tragedy of War’ door Derek Knox (geboren Arie Dirk Tuijl); vertaald door Monique Hekman-Landwier)
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Door de geschiedenis heen hebben oorlogen altijd geleidt tot de zinloze dood van mannen, vrouwen en  
kinderen. De Tweede Wereldoorlog heeft het leven gekost aan miljoenen mensen. Dit is het verhaal van 
slechts 1 van deze vele tragedies.

Mijn moeder, Daphne Joan Fry (Tuijl) Knox is geboren in 
Alexandria, Egypte op 15 mei 1909, als oudste dochter van 
de Eerwaarde Lucius George Pownell Fry, Dominee bij de 
Anglicaanse Kerk (M.A. Universiteit van Cambridge) en  
Elsie (Elisabeth) Grace Newth. Beiden geboren als Brits 
staatsburger.

In die periode was haar vader, als oudste zoon in een lange 
rij van dominees, Assistent Kapelaan bij de bisschoppelijke 
kathedraal in Alexandria, Egypte. Aangesteld door de  
Bisschop van Gibraltar. Haar moeder heeft gestudeerd aan 
de Koninklijke Academie voor Kunst. Eén van de favorieten 
van Orchandson en Sir William Orpen. Elizabeth G. Fry’s 
liefde voor kunst en schilderijen heeft zij haar hele leven lang 
behouden. Zij had nog een jongere zus, Dorothea Fry Lorion 
(1914-1959) en een jongere broer, John Lucius Fry (1917-
1981)

Door de mediterrane liefde van haar familie en de positie 
van haar vader die inherent was aan verschillende functie-
toewijzingen in het Britse Rijk, maakte Joan, zoals ze bekend 

stond, al jong kennis met een exotisch leven. Na de eerste 
10 jaar van haar leven in Egypte te hebben doorgebracht, 
werd haar vader overgeplaatst en het gezin verhuisde in 
1919 naar Smyrna, Klein Azië, nu bekend als Izmir, Turkije. 
Op het einde van de Grote Oorlog werd Klein Azië door 
de Britse Premier Lloyd George aan de Grieken overgedra-
gen. In 1922 claimden de Turken dit gebied terug en slachtte 
daarbij duizenden Grieken af. De stad werd in brand gesto-
ken en al het geweld veroorzaakte een immense  
evacuatie onder de Griekse en niet-Turkse populatie.  
Het lukte het gezin om met duizenden anderen evacués in te 
schepen op één van de vele Britse schepen. Met achterlating 
van al hun bezittingen arriveerde het gezin als vluchteling 
op het eiland Malta in september 1922. Vandaar uit reisden 
zij door naar het Verenigd Koninkrijk. Na 3 sombere jaren 
in Londen lukte het de familie om terug te keren naar het 
Mediterrane klimaat en zij arriveerden in 1925 in Algiers, 
Algerije, waar Lucius Fry als Hoofd van de Anglicaanse Kerk 
van de Heilige Drie-eenheid aangesteld werd. Joan bezocht 
het Franse Lyceum waardoor ze een tweetalige opvoeding 
kreeg.  
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Ze was kort verloofd in 1928, maar nadat ze de familie in 
Kopenhagen had bezocht keerde ze terug naar Algiers waar ze 
er een zorgeloze levensstijl op na hield.

In december 1930 leerde ze mijn vader Gerard Abraham Tuijl 
kennen. Hij was geboren op 27 mei 1908 in een plaats genaamd 
Alkmaar, Nederland. Hij was afgestudeerd als agrarisch  
ingenieur in Nederland en vertrok later naar Algiers.  
Daar leerde hij Joan kennen die later het volgende over hem 
schreef in haar memoires. 

Gerry zag er typisch Neder-
lands uit. Hij was ruim 1.80 cm 
lang en erg aantrekkelijk en hij 
speelde voor het internationale 
voetbalteam van Nederland. 
Zijn Franse titel was: ‘Agro-
noom’. Hij was een briljant 
student die als tweede van 
een klas van 400 studenten 
afgestudeerd was. Ondanks 
dat hij geboren was in 
Nederland verbleef hij in 
zijn jeugd in Valparaiso, 
Chili, waar zijn vader een 
befaamd oogchirurg was.

Gerry was een vurige pacifist. Hij vervulde zijn militaire 
dienstplicht met tegenzin maar zwaaide tot zijn verbazing toch 
als eerste Luitenant af. Ondanks zijn pacifisme bleek hij dus 
efficiënt te zijn. Hij verafschuwde schieten en jagen, was een 
goede ruiter en hij hield van zwemmen. Gerry had een een-
zame jeugd gehad in Nederland op school. Vanaf zijn twaalfde 
jaar heeft hij zijn vader slechts één keer tijdens een bezoek 
aan Nederland, ontmoet. Gerry was een mix van puriteins 
zelfdiscipline en had een vurig verlangen om alles uit het leven 
te halen. Het ene moment kon hij grof en eigenwijs zijn om 
het volgende moment weer zacht bijna Germaans sentimen-
teel te worden.

Zij trouwden op 28 februari 1934 en de eerste vijf jaren wa-
ren voor beiden zwaar en tegelijkertijd opwindend. Zij runden 
een boerderij, in een oase aan de rand van de Sahara, die 
eigendom was van een multimiljonair, een Nederlandse mo-
hammedaan genaamd A. van de Poll. De boerderij was bekend 
onder de naam  Cora en bevond zich buiten het dorpje  
Shetnia, vlakbij de stad Biskra.  Biskra stond in die periode be-
kend als een ressort waar rijke Europeanen naar toe reisden 
om avontuurlijke of medische redenen. Om de eindjes aan 
elkaar te knopen verhuurden ze kamers aan gasten.  
Met kerstmis 1934 logeerden er veel vrienden en gasten bij 
hen. Er was een jong paar bij, een Franse ingenieur en zijn, in 
Rusland geboren echtgenote, Pierre en Tania Boeuf.  
Zij kwamen in gezelschap van enkele Russische familieleden. 
Joan schrijft daarover:

Pierre en Tania waren erg handig. Zij doodde en plukten een 
gans voor ons kerstdiner.

Deze referentie wordt vermeld omdat de Boeuf’s en de Tuijl’s 
goede vrienden werden en, zoals we later zullen zien, een 
grote rol zouden gaan spelen in het overbrengen van bood-

schappen tussen Gerry en Joan tijdens de oorlogsjaren.
Als agrarisch ingenieur, kreeg Gerry het voor elkaar wat 
geen ander persoon eerder lukte. Door een ondergrondse 
silo aan te leggen lukte het hem om een afgelegen boerderij, 
even buiten Biskra, van water te voorzien. Het is een beetje 
ironisch dat een Nederlander, wiens land altijd bezig is om het 
water buiten de dijken te houden, een omgekeerd proces in de 
woestijn lukt te bewerkstelligen. Hierdoor was hij wel weer in 
staat om elke dag aan de plaatselijke bevolking verse produc-
ten te leveren.

In die periode werd mijn broer Denis Anthony geboren op  
2 oktober 1935 en ik 2 jaar later op 23 november 1937.  
Het gelijktijdig tegenstrijdige idyllische en inspannende leven 
kwam tot een einde toen de Tweede Wereldoorlog in zicht 
kwam. In eerdere memoires schrijft Joan hierover:

Gerry en ik besproken de zaken zorgvuldig. Hij was een 
reserve officier in het Nederlandse Leger en in geval van 
oorlog zou hij opgeroepen worden. Het was onmogelijk voor 
mij om ‘Cora’ alleen te kunnen onderhouden. Een dergelijk 
logge onderneming met alle daar uit voortvloeiende werk-
zaamheden onderhouden was niet mogelijk. Ook zouden de 
kinderen binnenkort naar school moeten. Maar nog meer: 
De plaats was een grote mislukking. Drie jaren van droogte 
had elke financiële buffer weggenomen. Toen Van de Poll 
langskwam, bleek dat hij veel geld verdiend had en schold 
onze betalingen aan hem vrij. Maar ondanks dat bleek deze 
plaats niets waard te zijn. Alleen een Arabier die gewend is 
aan het barre leven en afhankelijk is van een oase kan er 
iets mee. Als er genoeg water in de bron had gezeten was 
het een ander verhaal geweest. Dus we verkochten de koei-
en en het meeste van onze huishoudinventaris met verlies 
en verlieten de plaats in 1939 om daar nooit meer terug te 
keren. Gerry zei toen nog iets waarvan ik nooit gedacht had 
hoe waar het zou zijn.

‘wanneer ik terugkijk op deze jaren zullen dat ondanks alle 
problemen de gelukkigste jaren van mijn leven zijn’ 

Vijf jaren van inspanning, angst en geluk zijn tot een eind 
gekomen. Ik stond op het punt om de moeilijkste strijd van 
mijn leven aan te gaan… De schaduw van de oorlog hing al 
over ons en duizenden families. Ik heb het geluk gehad om 
mijn twee jongens er door heen te brengen. De gedachte 
om hun overal voor te behoeden was altijd aanwezig en 
krachtig. Het is iets geweldigs om iemand te hebben waar  
je voor kan vechten….

In maart 1940 vertrok Gerry naar Nederland om zijn plicht 
te vervullen om zijn vaderland te verdedigen tegen de opruk-
kende Duitse nazi militaire machine. Op 15 mei 1940 viel 
Nederland in handen van de Duitsers. Daarop werd hij gede-
mobiliseerd. Een maand later, op 17 juni, capituleerde ook de 
Franse regering en een militair dictatorregime werd opgericht. 
De Vichy regering kreeg zowel Frankrijk als zijn kolonies onder 
zijn toezicht. Pas in augustus 1940 werd Joan op de hoogte 
gebracht dat alles in orde was met Gerry. In de gecensureerde 
brieven schreef hij dat een nette baan had bij de Centrale 
Controle Dienst. Grof vertaalt als voedselcontroleur. Commu-
nicatie met Nederland werd na die periode erg moeilijk.
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Ondertussen was Joan druk met het opvoeden van haar 
twee jongens en het verzorgen van haar moeder, Yaya, zoals 
wij haar kenden, die inmiddels weduwe was geworden.  
Op haar 31ste verjaardag, 15 mei 1940, had ze een ontmoe-
ting met de Opper Raadsheer van Groot Brittannië.  
Zij werd gevraagd om te komen werken voor de Britse  
Militaire Missie in Noord-Afrika. Haar kennis over Algiers,  
de cultuur en de inwoners waren essentieel voor inlichtingen 
doeleinden. De hechte Frans-Engelse samenwerking kwam 
echter tot een einde nadat de British Royal Navy een Vichy 
Frans marine schip bij Mers el Kebir tot zinken bracht waar-
bij meer dan 1200 Franse matrozen om het leven kwamen.  
In reactie daarop gaf de Franse Vichy regering de Britse  
Missie opdracht om Algiers te verlaten.

Zij zocht toen elke mogelijkheid die ze kon vinden om de 
Britten toch van informatie te voorzien. In oktober 1940, 
legden een vertwijfelde groep die 1 ding gemeen hadden, de 
haat tegen de Duitsers en de Vichy regering, hun plannen op 
tafel voor het oprichten van een ondergrondse verzetsbe-
weging. Zij kreeg door haar kennis eigenlijk een onbedoelde 
actieve rol toebedeeld in de inlichtingenwereld.

In de daarop volgende maanden had Robert D. Murphy in het 
geheim contact met President Franklin D. Roosevelt om met 
hem de plannen door te spreken voor een nieuw netwerk en 
het rekruteren van de zogenoemde 12 Apostelen. 1 van die 
12 apostelen, John C. Knox, zou later mijn stiefvader worden. 
Bijna 10 maanden later, in juni 1941, kwamen de ‘Viceconsuls’ 
voor het eerst samen in Algiers. Murphy had kennis genomen 
van de activiteiten van Joan Tuijl en gaf aan John Knox de 
opdracht om met haar in contact te treden om elk mogelijke 
informatie te verkrijgen. Deze informatie zou later gebruikt 
worden bij de landing in Noord-Afrika, genaamd ‘Operatie 
Toorts’. 

John Knox werd al snel verliefd op Joan en in de daarop 
volgende maanden ontwikkelde zich een vertrouwensband 
die later zou leiden tot hun huwelijk. Ondertussen kwam er 
zo weinig nieuws uit Nederland dat de situatie met Gerry 
Joan ontmoedigde. Ze had gehoopt dat hij zou kunnen ont-
snappen uit Nederland naar Engeland of naar zijn familie in 
Algiers zou terugkeren. Zij zou daar later over schrijven: 

‘Ik had zoveel hartzeer: Het leek er op dat hij de  
vijandelijke overheersing had geaccepteerd…’ 

Aan het einde van december 1941, begin 1942, vroeg zij een 
scheiding aan. Gerry was er helemaal kapot van. Twee maan-
den lang hield hij zijn mond hierover dicht totdat hij uiteinde-
lijk met een vriend er over sprak, Hanny Scheurleer.

‘Hij leed enorm onder dit nieuws…. Na een paar weken 
moest hij er met iemand over praten. Hij kon er niet langer 
zijn mond over dichthouden. Hij was ten einde raad’.

Wat Joan niet wist was dat Gerry in de tussentijd lid was 
geworden van een Nederlandse verzetsgroep die de geal-
lieerden (SOE) informatie verschaften over Duitse posities, 
sterkte, etc., (spionage). Daarbij verstoorden ze zoveel  
mogelijk de Duitse bezetters met alle middelen die ze  
hadden, inclusief sabotage. Dit maakte dat communicatie met 
Joan erg moeilijk en gevaarlijk was omdat Gerry, ingeval dat 
hij opgepakt zou worden, zijn familie hiermee in gevaar kon 

brengen. Op 18 maart 1942 werd Gerry, als gevolg van ver-
raad gearresteerd en belandde hij in de gevangenis.  
In de daarop volgende weken werd Kars Lucas Kamp, die zijn 
beste vriend werd, en nog 18 andere mensen uit zijn verzets-
groep gearresteerd en gevangen gezet.

Onwetend van de gevangenneming van Gerry werd Joan die 
maand uitgenodigd om zich te melden bij het Nederlandse 
Consulaat in Algiers waar zij de opdracht kreeg van de Vichy-
regering om naar Nederland te gaan om zich daar bij haar 
echtgenoot te voegen. Zij zou hier later over schrijven: 

‘Ik realiseerde mij dat, wanneer ik naar Nederland zou 
gaan, de Duitsers inlichtingen over mij verzameld zouden 
hebben en ik waarschijnlijk doorgestuurd zou worden naar 
Auschwitz of een van hun andere plezierige ressorts. En 
de kinderen…? De Nederlandse consul stond hoogstwaar-
schijnlijk onder enorme druk van de Duitsers. Ze hadden 
mij al teveel met Amerikanen om zien gaan zodat zij vast 
wel doorhadden dat ik genoeg kennis had van de zaken 
die speelden. In die periode was ik in het bezit van zoveel 
kennis dat ik zelfs de Amerikaanse landing in Noord-Afrika 
in gevaar zou kunnen brengen. De Duitsers wilden mij 
arresteren maar het Hoofd van de Franse Geheime Dienst 
beschermde mij. De Duitsers dachten waarschijnlijk dat 
wanneer ik in Nederland zou zijn, zij mij onder de duim 
zouden hebben en zodoende alle informatie die ik had, 
zouden kunnen verkrijgen. Ik leefde maanden in angst. 
Niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn twee jongens. 
Ik liet de gedachte aan een scheiding varen omdat de 
Vichyregering te veel macht had op dat moment’.

Iets na de ontmoeting met de Nederlandse Consul hoorde 
Joan dat Gerry gevangen genomen was. Het is niet exact 
bekend wanneer ze het hoorde. In haar memoires schreef ze 
het volgende daarover:

‘ik realiseerde mij niet hoe nauw ik me met hem verbon-
den voelde … toen ik hoorde dat de Duitse Luchtmacht 
(sic) hem had gearresteerd’.

Nadat de oorlog was afgelopen correspondeerde ze met 
mevr. Hanny Scheurleer. Volgens een brief die zij schreef 
aan Joan, gedateerd 30 juni 1949, was het niet eerder dan 
november 1942, na de geallieerde landing in Noord-Afrika en 
de daarop volgende omverwerping van de Vichyregering in 
Algiers, dat haar scheiding was ‘opgepakt en afgehandeld’.

Ondertussen zat Gerry al 5 maanden vast toen hij eindelijk 
zijn eerste bezoeker kreeg. Zijn enige familieleden in  
Nederland waren een oom en een tante. Zij hadden echter 
geen enkele interesse in hem. Zijn vader die in Chili, Zuid-
Amerika, woonde had geen enkel contact met zijn familie-
leden in Nederland. Gerry verkeerde dus in een moedeloze 
situatie. Hij had zijn vriend, Kars Lucas Kamp verteld over 
zijn vriendschap met Pierre en Tania Boeuf, de vrienden van 
Joan en Gerry uit hun Biskra tijd en hoopte door met hen in 
contact te komen weer te kunnen communiceren met Joan. 
Het bleek dat de Boeuf’s woonachtig waren in Parijs onder 
de Vichyregering. Begin september 1942 ontving Gerry zijn 
eerste bezoek van mevrouw J.C. Kamp, de echtgenote van 
Lukas Kamp, in de gevangenis. Zij schreef namens Gerry de 
volgende brief aan de Boeuf’s die door een onbekend geble-
ven tussenpersoon bezorgd werd.
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Ik ben nu enkele malen op bezoek geweest bij Gerry’s Duitse 
zaakwaarnemer. Dat heeft er uiteindelijk toe geleidt dat ik 
Gerry mocht opzoeken in de gevangenis. Het was tot dan toe 
het eerste en enige bezoek dat Gerry had ontvangen en hij 
was erg ontroerd en hij huilde regelmatig. Hij was erg mager 
en zwak maar zijn houding over zijn manier van leven op dit 
moment is goed. Toch is zijn interesse in het leven miniem.  
Hij vertelde mij herhaaldelijk dat zijn leven ophield in maart 
1940 toen hij Joan en de kinderen voor het laatst zag.

De Boeuf’s moeten er in geslaagd zijn om met succes te com-
municeren met Joan want zij ontvingen een reactie van haar 
die doorgespeeld werd aan Gerry via mevrouw Kamp. In haar 
brief aan de Boeuf’s, gedateerd 23 december 1942, schreef ze 
het volgende:

‘Ik wil u namens Gerry hartelijk danken voor uw hulp in 
het overbrengen van Joan’s brief. De foto’s van de kinderen 
en van u en uw vrouw zijn een zeer aardig gebaar naar 
hem toe. Hij is op dit moment erg gevoelig voor elk teken 
van vriendelijkheid die hij ontvangt. Hij is op dit moment 
verplaatst naar een ander deel van Nederland waar het 
eten, onderdak en gezelschap een stuk beter is. Hij heeft 
zich geschikt in zijn verdriet met een groot vertrouwen in 
God. Alles wat hij nu ervaart accepteert hij met zoveel dank 
wat zeer ontroerend is. Hij leeft in een hele andere wereld 
nu hij de dood voor zijn ogen heeft en dat is moeilijk te 
begrijpen. Alleen wanneer je zijn brieven leest kan je het 
een beetje begrijpen. Het proces vindt vermoedelijk plaats 
in maart, misschien later. In de tussentijd is het beste wat hij 
kan doen berusten in zijn lot. Ik zou u graag van tijd tot tijd 
op de hoogte willen houden van dit alles. Natuurlijk doen wij 
ons best om zijn situatie zo dragelijk mogelijk te maken en 
ik ben blij wanneer ik Gerry kan schrijven over uw vriende-
lijkheid naar hem toe’.

Vier maanden later volgde een andere brief, gedateerd 23 april 
1943, van mevr. Kamp aan Pierre en Tania Boeuf:

‘Ik dank u hartelijk voor uw brief van 5 februari 1943. 
Het is lang geleden dat ik u geschreven heb maar in de 
tussentijd is er ook maar weinig veranderd met betrekking 
tot Gerry’s proces. Hij houdt zich, onder de omstandigheden, 
goed en uit zijn brieven krijg ik de indruk dat hij een goed 
humeur heeft. Op 13 februari bezocht ik met een vriendin,  
Gerry en mijn man. 
Het was het eerste bezoek wat hij ontving sinds juli 1942 
en het tweede in totaal. Hij straalt zoals de zon. Het is nu 
niet meer mogelijk om hem te bezoeken maar hij schrijft 
elke drie weken en wij sturen hem kleding, wat te eten en 
sigaretten. Het is niet makkelijk maar het is ok. Het proces 
heeft nog steeds niet plaats gevonden maar de tijd komt 
dichterbij. Ik denk dat het midden juni zal worden. De aan-
klacht is zeer ernstig. Dat verklaart ook mijn opmerkingen 
in mijn vorige brief ’.

Vijf dagen later, op 28 april 1943, traden Joan en John Knox in 
Algiers in het huwelijk met Robert D. Murphy als hun getuige.

In Nederland onderging mevrouw Kamp haar eigen traumati-
sche ervaring aangezien haar echtgenoot Lucas hetzelfde lot on-
derging als Gerry. Haar beste vriendin, juffrouw Hanny Scheur-
leer, vergezelde mevrouw Kamp bij sommige bezoeken aan de 
gevangenis en zij schreef Pierre en Tania Boeuf in juni 1943.

‘De laatste keer dat wij Gerry bezochten vroeg hij mij om u 
te schrijven zodat u op de hoogte zou zijn van zijn situatie.  
Als eerste zal ik u vertellen wie ik ben. Ik heb Gerry ont-
moet in de herfst van 1941 toen hij bij de ouders van de 
echtgenoot van een vriendin, mevrouw Kamp, inwoonde.  
Nu doe ik wat ik kan voor hem, aangezien mijn vriendin 
druk is met haar echtgenoot die in dezelfde situatie ver-
keerd als Gerry.
Op dit moment zit Gerry gevangen in Kamp Amersfoort 
en 6 weken geleden is hij ter dood veroordeeld wegens 
spionage. Er is een mogelijkheid dat de zaak wordt herzien 
maar dat is nog niet zeker. Er is een kans op ‘pardon’  
wegens zijn familiesituatie. In ieder geval, hij is erg kalm en 
in vrede met zichzelf en zijn geestelijke toestand is perfect. 
Hij berust volledig in zijn situatie. Ik bezoek hem elke  
15 dagen en dan is hij altijd in een goed humeur. Hij zegt 
zelfs dat ik het moeilijker heb met zijn situatie dan hijzelf 
heeft. Hij hoopt nog altijd dat alles zich vanzelf oplost.  
Ik heb alles gedaan wat ik kan maar het is nu afwachten.
Wanneer ik bij hem op bezoek was, was het eerste wat hij 
deed praten over zijn vrouw en kinderen. Daaruit maakten 
wij op dat het leven zonder zijn vrouw en kinderen enorm 
moeilijk voor hem was. Zijn grootste wens is om zijn zoons 
nog weer eens terug te kunnen zien maar helaas is dat 
een wens die wij op dit moment niet kunnen vervullen. Hij 
draagt 2 foto’s van hen bij zich. Ik ga nu elke 2 weken naar 
Amersfoort om hem wat kleding en eten te brengen. Geluk-
kig is zijn lichamelijk gesteldheid beter dan ik verwachtte. 
Hij is erg mager maar hij was al nooit erg zwaar. Op dit mo-
ment is hij in gezelschap van de echtgenoot van mevrouw 
Kamp die in dezelfde situatie verkeert. Hij is dus samen met 
een vriend die hij in met alles in vertrouwen kan nemen’.

Twee maanden later, op 3 augustus 1943, kwam dan het  
onvermijdelijke moment dat juffrouw Hanny Scheurleer het 
dramatische nieuws aan de Boeuf’s kenbaar maakte. 

‘Op dit moment heb ik verschrikkelijk nieuws aan u mede 
te delen. Op 20 juli is Gerry ter dood gebracht. Op 27 juli 
ontving ik het officiële bericht van de rechtbank. Hij is kalm 
en dapper overleden en had zich compleet berust met zijn 
dood.  Zijn laatste wens aan u is om u en uw vrouw als 
voogd over Tony en Dirk te benoemen. Hij schrijft dat hij 
ervan overtuigd is dat u zijn wens zal accepteren. Op dit 
moment zijn er veel zaken die we te boven moeten komen. 
Wij zullen tot het einde van de oorlog moeten wachten om 
zaken te kunnen afhandelen omdat ik op dit moment niet 
weet hoe ik dat zou moeten doen. Ik zal nu al zijn bezittin-
gen bij mij houden totdat wij weten wat er mee te doen.
Tot op het laatste moment was Gerry samen met zijn 
vriend, de echtgenoot van mevrouw Kamp en ze stierven 
samen voor het vuurpeloton. De laatste vijftien dagen had 
hij de taak om aardappels te schillen. Terwijl hij dit deed was 
hij buiten. Dit deed Gerry enorm veel goed aangezien hij zo 
kon genieten van de buitenlucht en de zon. Na de veroor-
deling ben ik nog twee keer bij hem langs gegaan en de 
dag voor zijn dood ontving ik nog een autorisatie voor een 
laatste bezoek waar ik helaas geen gebruik van kon maken.
Gerry heeft zijn leven gegeven voor zijn land; hij ging ons 
voor over een pad van moed en opoffering’.

Op 20 juli 1943, de ochtend van zijn executie, op de leeftijd 
van 35 jaar, schreef Gerard Abraham Tuijl zijn laatste woorden 
aan Hanny Scheurleer.
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‘Zondag schreef ik al naar jou in verband met je verjaardag en 
nu schrijf ik weer. We hebben net gehoord dat wij om 14.00 uur 
geëxecuteerd zullen worden. Natuurlijk, het had anders kunnen 
zijn, maar dit is het. Ik heb er vrede mee. Ik denk dat ik gedaan 
heb wat van mij verwacht werd en ik heb nergens spijt van. Vanuit 
een bepaald opzicht is het misschien ook wel de beste oplossing. 
Na vanmiddag is Joan vrij om haar leven opnieuw op te pakken 
en het is ook niet nodig dat mijn jongens weten dat hun moeder 
van mij wilde scheidden. Wat ze nooit van mij af kunnen nemen 
zijn de geweldige jaren die we samen doorgebracht hebben en 
wat er daarna ook is gebeurd doet niets af aan de liefde die ik tot 
op het laatste moment voor haar zal voelen. Joan heeft de zware 
taak om de jongens een goede opvoeding te geven en ik hoop dat 
ze een echtgenoot zal vinden die van Tony en Dirk zal houden.
Mijn wens is dat Pierre en Tania Boeuf als voogd willen optreden. 
Ik ben er van overtuigd dat zij daar goed in zullen slagen. Natuur-
lijk weet Pierre niets van dit verzoek maar ik ben er van overtuigd 
dat hij mijn gebed verhoord.
En nu is het enige dat voor mij overblijft, is om jou te danken voor 
alles wat je voor mij hebt gedaan. Je weet dat ik van jou gehouden 
heb als mijn eigen moeder. Ik zal je dan ook tot op het laatste 
moment voor mijn ogen houden.
Ik zal in vol vertrouwen in afwachting zijn tot het laatste moment. 
Vertrouwen in God en in de absolute vrede met alles. Voorafgaand 
aan de communie zal ik weer gedoopt worden. God is met ons en 
we zullen in oneindige vrede leven.
Hij zal ons ook de overwinning geven, en hopelijk, een betere 
toekomst’.

Na de oorlog, werden de lichamen van de mannen die op  
20 juli 1943 geëxecuteerd werden opgegraven en op woens-
dag 21 november 1945, werden Gerry en 15 andere dappere 
kameraden die die dag om het leven gebracht waren met 
Nationale eer herbegraven op de begraafplaats  ‘De Rusthof’ 
net buiten de stad Amersfoort, Nederland.  Joan zou later 
schrijven:

‘Ik ontving uit Nederland een aandoenlijk fotootje van 
Tony, onze oudste zoon, die hij op zak had gedurende zijn 
gevangenschap. Op de foto had hij een laatste boodschap 
voor hem geschreven: ‘Tony, hou van je moeder. Steun haar 
en bescherm haar altijd’.
Je verliest iemand die zes jaar lang altijd bij je is geweest. 
Met wie je hebt gelachen, gehuild en die je lief heb gehad. 
Het leven gaat door en wij hebben onze verplichtingen 
aan onze geliefden. Dus een gedeelte van jezelf heeft zich 
voor iedereen afgesloten en vanuit fatsoen durven we de 
wond niet te openen’.

Op het moment dat Gerry het huis verliet was ik slechts  
2 jaar oud. Dat houdt in dat ik geen enkele tastbare  
herinnering aan hem heb. Omdat ik door dit emotioneel 
enorm zware proces ben gegaan heb ik het gevoel dat ik 
hem, ondanks dat, beter ken en begrijp over wie hij was. 
Ik ben als gevolg daarvan dan ook wie ik ben. In voor- en 
tegenspoed.

Ik kan dan ook met trots zeggen dat Gerard Abraham Tuijl 
mijn vader was.

Epiloog
In de meer dan twintig reizen die ik samen met Erika naar Europa heb afgelegd, gedurende ongeveer vijfendertig jaar, leek 
het er op dat Nederland nooit in ons reisschema paste. Na jaren van onbekend schuldgevoel, besluiteloosheid, onzeker-
heid en zelfs angst over hoe ik mij voelde over mijn deel van mijn afkomst, heb ik uiteindelijk besloten om het graf van mijn 
vader nog een keer te bezoeken, om zodoende mijn laatste eer te bewijzen en dat ik in de toekomst, hoe kort dat ook mag 
zijn, ik eindelijk vrede met mijzelf zal hebben en niet continu in dit ongemakkelijke gevoel blijf hangen. 
De laatste keer dat ik Nederland bezocht, was in 1946, toen onze familie in Parijs woonde en ik negen jaar oud was.  
Mijn moeder en stiefvader namen mijn broer en mij mee naar Den Haag. De stad waar mijn broer en ik ons bestaan vast 
moesten laten stellen voor de autoriteiten. Dit was nodig om in aanmerking te komen voor een oorlogswezen pensioen 
van de Nederlandse overheid die wij zouden kunnen ontvangen tot de leeftijd van 21 jaar. Nadat wij dat gedaan hadden 
reisden wij door naar een stad genaamd Amersfoort, ongeveer 70 km ten oosten van Den Haag. Zuidelijk van deze stad, in 
de gemeente Leusden, bevindt zich een schitterende begraafplaats, ‘de Rusthof’ waar mijn vader, Gerard Abraham Tuijl, of ‘ 
Gerry’ zoals de mensen hem kenden, voor de laatste keer was begraven.
Dit bezoek na de oorlog had voor mij op dat moment geen grote impact. Toen ik echter opgroeide vroeg ik mij vaak af wat 
voor persoon mijn vader was geweest. Ondanks dat ik een oprecht liefhebbende stiefvader had, leek het er op dat ik toch 
iets miste wat ik echter nooit een plaats kon geven. Toen mijn moeder in 1987 overleed, liet zij ons wat papieren na wat 
mij hielp om ‘ A tragedy of war’ op papier te kunnen zetten. Terwijl ik met dit proces bezig was had ik het gevoel dat ik zijn 
identiteit beter kon aanvoelen.
Onze daaropvolgende reis in 2009 was gedeeltelijk gericht om aan een vage verantwoordelijkheid die ik voelde tegemoet 
te komen en waarschijnlijk hoopte ik ook dat misschien voortaan van dat nare gevoel bevrijd zou zijn. Hoe dan ook, toen 
ik wederom zijn graf bezocht kwam er enorm veel onverwachte emotie naar boven. Aan beide zijde van Gerry’s graf lagen 
de andere vijftien mannen met wie hij samen in het Nederlandse verzet had gewerkt en die op dezelfde dag als hij, 20 juli 
1943, ter dood waren gebracht en daarop gezamenlijk in een massagraf waren begraven. Pas twee jaar na hun executie, na 
de oorlog, werd de locatie waar hun lichamen zich bevonden ontdekt. Daarop werden zij allen herbegraven op begraaf-
plaats ‘de Rusthof’. 
Vervolgens gingen wij naar, wat nu bekend staat als ‘Nationaal Monument Kamp Amersfoort’ ongeveer 2 kilometer van de 
begraafplaats. Dit voormalige legerkamp werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als een Duits doorgangskamp.  
Gerry heeft in kamp Amersfoort het laatste deel van zijn leven doorgebracht. Hij werd op 18 maart 1942 gearresteerd, 
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waarschijnlijk doordat er informatie aan de nazi’s doorgespeeld werd door een Nederlandse informant/collaborateur.  
Ondanks dat het meeste van het oude kamp vernietigd is, waren er genoeg componenten over waardoor wij een duidelijk 
beeld konden krijgen van de grimmige omstandigheden waaronder de gevangenen moesten leven.
Wij kwamen halverwege de ochtend onaangekondigd aan. Terwijl wij het Bezoekerscentrum binnen gingen zagen wij dat men 
net een voorlichting hield voor ongeveer 25 aanwezige jonge mannen en vrouwen. Mevrouw Hekman-Landwier, gids voor  
geüniformeerde groepen, kwam direct naar ons toe en bood ons een kop koffie aan, waarna wij haar de reden voor ons  
bezoek vertelden. Zij bood aan om ons persoonlijk rond te leidden. Wij maakten dankbaar van haar aanbod gebruik.  
Om 13.00 uur keerden wij terug. Het behoefde niet zoveel fantasie om te visualiseren wat het leven en de dood van zoveel 
mensen had betekend. Ik vroeg haar naar de groep jonge mensen die die ochtend aanwezig waren. Zij vertelde mij dat een 
voorlichting over de verschrikkingen van de oorlog bij de opleiding hoorde voor alle (vrijwillige) beroepsmilitairen bij de  
Nederlandse Krijgsmacht. 
Dit concept heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. Wanneer alle naties dit zelfde zouden doen zouden we misschien  
minder problemen hebben in de wereld. In het schrijven van mijn moeder benoemde ik al dat Gerry een overtuigd pacifist 
was. Het werd mij toen onmiddellijk duidelijk waar mijn enorme afkeer, voor welke oorlog dan ook, vandaan kwam en dat dit 
een karaktertrek was van het Nederlandse volk wat ik blijkbaar ook had geërfd. 
Recentelijk hoorde ik dat mijn vaders naam onder nog eens meer dan 18.000 andere namen vermeldt staat in de Erelijst 
van de Gevallenen 1940-1945, welke zich bevindt in de entree van het Binnenhof 1a, van de Nederlandse Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. In dit document staan alle namen van mensen die hun leven gegeven hebben, als militair of verzetsstrijder, 
voor Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Elke dag draait een werknemer van de Tweede Kamer 
de bladzijde om, om de nieuwe namen aan het publiek te tonen. Op 4 mei 1960 presenteerde Koningin Juliana deze Erelijst 
tijdens een ceremonie in Den Haag. Een korte video van deze ceremonie kun t u zien op: http://www.Erelijst.nl/node/20312.
Ik wil nu eindigen met dat ik enorm onder de indruk was van, en erkentelijk ben voor de oprechte inzet en interesse die  
getoond werden door mevrouw Hekman-Landwier en de heer Van der Pluijm in het aanleveren van alle informatie die zij  
hadden en mij allerlei suggesties aanreikten van mogelijk andere bronnen om meer informatie te kunnen verkrijgen.

 Gedichten over vrijheid (Door Carla Huisman)

In de periode maart en april vond in Soest het project ‘Historische Verhalen’ 
plaats. Dit project werd ontwikkeld voor groep zeven en acht van het  
basisonderwijs. Gedurende het project maakten de leerlingen kennis met 
het boek Oorlog zonder vader, ontmoetten zij Martine Letterie, de auteur 
van het boek en bezochten zij Kamp Amersfoort.

De hoofdpersoon van het boek Oorlog zonder vader is de twaalfjarige Frank, de vader van Martine.  
Frank’s vader wordt door de Duitse Sicherheitsdienst opgepakt en komt in Kamp Amersfoort  
terecht. De twaalfjarige Frank moet goed voor zijn moeder, broertje en zusje zorgen. Dat had hij zijn 
vader beloofd.

Na de kennismaking met het boek en de ontmoeting met 
Martine Letterie in de bibliotheek, bezochten de leerlingen 
Kamp Amersfoort. Daar legden zij in grote lijnen dezelfde weg af 

die de vader van Frank, de grootvader van Martine, daar indertijd had afgelegd.  
Het laatste deel van het project bestond uit het nadenken over vrijheid, het  
verzamelen van uitspraken en het maken van een gedicht.

Een jury, bestaande uit medewerkers van Kunst Centraal, de bibliotheek Soest (IDEA) 
en Kamp Amersfoort, koos uit alle inzendingen het mooiste gedicht. Dit jaar was dat 
het gedicht van Stefan Plekkepoel uit groep zeven van basisschool de Driesprong.

Juryrapport: ‘Stefan heeft zich heel goed aan de opdracht gehouden om het gedicht 
in drie strofes te schijven. Mooi is de eigen toon van het gedicht; alsof je door dit 
gedicht de schrijver al een beetje kent. Daarnaast is het gedicht beeldend geschreven: 
we zien het als het ware voor ons. En het is kort, krachtig en sterk geformuleerd’.

De feestelijke uitreiking en tegelijkertijd de opening van de gedichtententoonstelling 
vond plaats op 24 april in Kamp Amersfoort. Het gedicht van Stefan is te lezen in de 
bezoekersruimte bij Kamp Amersfoort.



 Ook Poetin hoort over 
          Russisch Ereveld (Door Remco Reiding)

Sinds de opening in 1948 kreeg het Russisch Ereveld nooit zoveel hoogwaardigheidsbekleders op bezoek als dit jaar. 
Ook op Overwinningsdag was het ongekend druk: tenminste 700 mensen woonden de jaarlijkse herdenking bij. 
Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld toont zich verheugd met de toenemende aandacht voor de lang  
vergeten Sovjetsoldaten in Leusden. De komst van verschillende delegaties betekent erkenning voor de 865 oorlogs-
slachtoffers die in Leusden begraven liggen.

In maart legde Aleksandr Drozdenko, de gouverneur van de provincie Leningrad, een krans bij de obelisk. Het was 
voor het eerst in decennia dat het Russisch Ereveld zo hoog bezoek kreeg.

Speciaal voor zijn komst werd in samenwerking met het ministerie van defensie een herdenking georganiseerd.  
Militairen stonden in de houding, de Russische vlag werd gehesen, drumfanfare Bereden Wapens speelde de  
volksliederen en Vader Grigori hield een orthodoxe kerkdienst. Drozdenko en zijn delegatieleden waren bijzonder 
onder de indruk, bevestigde hij nog eens in een brief:

”In het bijzonder zou ik mijn dankbaarheid willen uiten aan de mensen die graven van Sovjetsoldaten hebben geadopteerd en 
daarmee tegelijkertijd financiële steun bieden aan de stichting, om de zoektocht uit te voeren naar nabestaanden van gesneu-
velde helden, die jarenlang als vermist te boek hebben gestaan, en om het grafbezoek van opgespoorde familieleden aan de 
graven van hun grootvaders, vaders, echtgenoten en broers te realiseren.”

De bloemen van de gouverneur waren amper verwelkt of er kwam alweer een nieuwe delegatie op het ereveld.  
De burgemeester van de stad Belgorod, Sergej Bozjenov, betoonde tijdens een sobere bijeenkomst de laatste eer  
aan de Sovjet-soldaten die in Leusden begraven liggen, waaronder zes militairen uit zijn provincie.

De hoogste vertegenwoordiger van Rusland, president Vladimir Poetin, kon uiteindelijk niet naar Leusden komen. 
Maar Poetin werd wel geïnformeerd over het Russisch Ereveld en Kamp Amersfoort. De president en - toen nog - Ko-
ningin Beatrix namen in april na de officiële opening van het Nederland-Rusland Jaar 2013 het boek Kind van het Ereveld 
en de documentaire Dodeweg 31 in ontvangst.

Het boek heeft inmiddels een vierde druk 
gekregen en is sinds kort ook verkrijgbaar als 
luisterboek. De documentaire is nu bovendien 
op dvd beschikbaar. (Voor meer informatie: 
russisch_ereveld@hotmail.com.)

De toegenomen belangstelling voor het 
ereveld bleek ook op 9 mei, de Russische 
Overwinningsdag. De jaarlijkse herdenking op 
het Russisch Ereveld trok een recordaantal 
bezoekers. Zeker 700 mensen kwamen vanuit 
het hele land (en uit België) naar Leusden.

Voor het eerst sinds de opening van het ere-
veld waren vertegenwoordigers van westelijke 
geallieerden aanwezig: de defensieattachés 
van de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk 
en Polen. Ook de Duits militaire attaché en 

de politieattaché van Israël gaven acte de presence. Zoals gebruikelijk legden ook de ambassadeurs van Rusland, 
Oekraïne, Kazachstan, Wit-Rusland en Armenië kransen bij de obelisk. 

Ook Kamp Amersfoort werd bij de verschillende herdenkingen niet vergeten. Een dag na het bezoek van Poetin aan 
Nederland werden achter het kamp bovendien 77 kaarsjes aangestoken; op de plek waar de nazi’s op 9 april 1942 77 
Sovjetsoldaten doodschoten. De op een na grootste massaexecutie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld vond dat in dit bijzondere, bilaterale vriendschapsjaar ook bijzondere 
aandacht besteed moest worden aan deze bijzondere groep Sovjetsoldaten die in en bij Kamp Amersfoort stierven.
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Defensie-attaché van de Verenigde Staten (9 mei 2013)



 De Tweede Wereldoorlog  
 in 100 voorwerpen (Bron: www.tweedewereldoorlog.nl)

25 oorlogs- en verzetsmusea werken samen

Nederland is rijk aan musea en herinneringscentra die 
aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog in  
Nederland en Nederlands-Indië. De bijzondere collecties 
van deze musea zijn bij velen onbekend. Uit de tienduizen-
den voorwerpen stelde journalist en programmamaker  
Ad van Liempt, als gastcurator, een unieke tentoonstelling 
samen. Deze tentoonstelling is vanaf 5 februari 2014 te 
zien in de Kunsthal in Rotterdam.

Van Liempt bezocht veel musea tijdens zijn zoektocht naar de meest aanspre-
kende voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Hij vond zeldzame voor-
werpen die niet alleen nog nooit eerder zijn vertoond, maar ook een nieuw 
perspectief bieden op de oorlog. De voor de tentoonstelling geselecteerde 
voorwerpen moesten niet alleen bijzonder zijn, ze moesten ook een bijzonder 
verhaal vertellen.

In de zoektocht naar de 100 meest bijzondere voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog nodigde Van Liempt ook  
het Nederlands publiek uit om mee te doen. De aankondiging van de tentoonstelling - samen met een oproep aan 
het publiek om voorwerpen aan te dragen - vond plaats op 15 augustus; de dag van de capitulatie van Japan, waarop 
jaarlijks het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië wordt herdacht.

Een maand lang waren vijf plekken in de tentoonstelling gereserveerd voor bijzondere voorwerpen die konden  
worden aangedragen door particulieren. Eveneens op 15 augustus lichtte Van Liempt alvast een tipje van de sluier 
door vijf van de 100 geselecteerde voorwerpen bekend te maken. In aanloop naar de tentoonstelling zullen meer 
voorwerpen onthuld worden die te bekijken zijn via de online tentoonstelling op www.100voorwerpen.nl of via  
Facebook www.facebook.com/100voorwerpen

Met de verschijning van dit bulletin is de aanlevertermijn voor  
bijzondere voorwerpen inmiddels verstreken. Mocht u echter 
een bijzonder voorwerp of document uit de Tweede Wereld-
oorlog willen afstaan, dan kan dat altijd via de doorlopende actie 
‘Niet weggooien’.
Via de website www.nietweggooien.nl kunt u aangeven wat u wilt 
schenken en voor welk museum het bestemd is. Uiteraard kunt 
u ook bij ons langskomen. We nemen uw schenking in ontvangst 
en helpen u graag een passende bestemming te vinden.

De campagne ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’  
is een samenwerkingsproject van 25 Nederlandse oorlogsmusea 
en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het doel is de rijke collectie 
van de musea beter onder de aandacht te brengen en de geschie-
denis van de Tweede wereldoorlog op een vernieuwende wijze 
te presenteren in een unieke overzichtstentoonstlling.

De 25 deelnemende instellingen zijn: Achterhoeks museum, Airborne Museum, Anne Frank Huis, Bevrijdingsmuseum 
Zeeland, Fries Verzetsmuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen 
en Museum Bronbeek, Hollandsche Schouwburg, Indisch Herinneringscentrum, Joods Historisch Museum, Kazematten 
Museum Kornwerderzand, Margraten Memorial Center, Markt 12, Museon, Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, 
Oorlogsmuseum Overloon, OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Stichting De Greb, Stichting Oranjehotel, Stichting 
Vredeseducatie, Verzetsmuseum Amsterdam en Verzetsmuseum Zuid-Holland.
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Een bijzonder voorwerp waarvan bekend werd gemaakt dat het was geselec-
teerd voor de tentoonstelling, is de bril die behoorde tot de vermomming van 
Hannie Schaft; het meisje met het rode haar, Nederlands bekendste verzets-
strijdster (bron foto: www.100voorwerpen.nl).
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  Onderduikerspad  (Door Gert Stein)

In de Tweede Wereldoorlog liepen duizenden gevangenen van de Duitse politie van het station naar 
Kamp Amersfoort. In de maand september werd de route die de gevangenen destijds aflegden in 
herinnering gebracht. De route werd onder de naam ‘Onderduikerspad’ op 1 september officieel 
geopend.

Het Onderduikerspad is een initiatief van Rotaryclub 
Amersfoort Stad. Het is een wandelroute die - zoals 
de naam al aangeeft - meer in herinnering brengt dan 
alleen het onzekere lot dat de gevangenen van Kamp 
Amersfoort tegemoet gingen. De rotaryclub wil met het 
Onderduikerspad aandacht en erkenning voor de be-
langrijke en vaak vergeten groep ‘helpers van onderdui-
kers’. Hiervoor werd de ‘Stichting Schuilplaatsverleners’ 
(www.schuilplaatsverleners.nl) in het leven geroepen.

Met een wandelroute en met een nog te realiseren 
monument wil de stichting helpers van onderduikers, 
de schuilplaatsverleners, gedenken.

De Onderduikerspad-route werd, onder begeleiding van 
gidsen van Kamp Amersfoort, op vijf zondagen in sep-
tember gelopen. De eerste wandeling startte bij Kamp 
Amersfoort en eindigde bij de Barchman Wuytierslaan 
(BW-Laan). Hier werd de route officieel geopend. 
Rotary-lid en Initiator van de route Dick Haver Droeze 
gaf een korte inleiding waarna Jhr. P. Beelaerts van Blok-
land, na een indrukwekkende toespraak, de openings-
handeling verrichtte.

Een uur later waren de deelnemers van de wandelroute 
aanwezig in de stationshal, waar burgemeester Bolsius 
het startsein gaf voor het project ’Beladen Architectuur, 
vormgeven aan herinnering’. Met dit project, dat bestond 
uit tal van activiteiten waaronder een fototentoonstel-
ling en de vijf Onderduikerspad-wandelingen, wil FASadE 
(Forum voor Architectuur en Stedenbouw aan de Eem) 
bijdragen aan de viering van de Vrede van Utrecht die 
300 jaar geleden werd getekend. 

De ongeveer twee uur durende wandeling van het 
Onderduikerspad start bij station Amersfoort, bij het 
dubbele woonhuis aan de BW-Laan 40-42. Daarna voert 
de route naar de Regentesselaan, over de Utrechtseweg 
naar het Vondelplein en via de Kapelweg richting Kamp 
Amersfoort. De route zit vol verhalen die hun oor-
sprong vinden in de Tweede Wereldoorlog.

Bij het dubbele woonhuis aan de BW-Laan 40-42 
werden op 5 februari 1945 20 mannen gefusilleerd als 
vergelding voor een aanslag door het verzet. Op het 
adres Regentesselaan 2, nu een verzamelpand voor ver-
schillende bedrijven, was vroeger de Ortskommandan-
tur van Amersfoort gevestigd. Oorlogsfoto’s illustreren 
hoe weinig er in 70 jaar is veranderd bij het Vondelplein 
en op verschillende locaties langs de Kapelweg. Aan de 
Kapelweg op nummer 98 vond de gedeserteerde SS’er 
Ignaz Karl Furgler een onderkomen. Furgler sloot zich 

Officiële opening van het Onderduikerspad door 
Jhr. P. Beelaerts van Blokland.



 Nummers die een ziel hebben
Persoonlijke ervaringen in Kamp Amersfoort, een concentratiekamp in Nederland.

Mom Wellenstein (1919) zat in het Delfts studentenverzet toen hij werd opgepakt en gevangen werd gezet in het  
Scheveningse Oranjehotel. In maart 1942 werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort. Na zijn vrijlating, een half jaar 

later, zette hij zijn verzetswerk voort in Amsterdam, maar ook begon hij alles wat hij had 
meegemaakt op te schrijven. Tijdens de oorlog nog voltooide hij zijn manuscript dat in de 
illegaliteit ging circuleren.

Het manuscript is gevonden door Maurits Nibbering, voormalig directeur van Kamp 
Amersfoort, en werd door hem geredigeerd, samen met Edmond Wellenstein en Karel 
Kreuning. ’Wellenstein heeft oog voor detail, waardoor het dagelijkse kampleven pijnlijk duidelijk 
voorstelbaar wordt. De tekst is zo indringend - helder, beschouwend, filosofisch, soms met ingehou-
den woede - dat hij nu, bijna zonder wijzigingen, integraal wordt uitgegeven.’

Na de oorlog was Wellenstein onder meer secretarisgeneraal Hoge Autoriteit van de 
EGKS, de voorloper van de Europese Unie. Hij ontving voor zijn verdiensten voor Europa 
de médaille d’or behorende bij de prestigieuze Prix Mérite Européen.

ISBN: 9789025370480, uitgever: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 208 pagina’s, € 17,50.

Het boek werd op 12 maart 2013 bij Kamp Amersfoort gepresenteerd en is nog bij het 
bezoekerscentrum verkrijgbaar.
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Kapelweg 120; in de Tweede Wereldoorlog het adres 
van het echtpaar Gerritsen. Viermaal werd huiszoeking 

verricht en niets gevonden. 

aan bij het verzet en nam deel aan de overval op het Amersfoortse distributiekantoor. De overval mislukte en de 
zwaargewonde Furgler werd in zijn schuilplaats doodgeschoten door een Nederlandse politieagent. Op nummer 
108 en 110 leidde Cilia Loots (tante Ciel) een Montessorischool en kinderhuis. Zij verzorgde er onder andere zeven 
joodse kinderen onder het oog van de bezetter. Na de oorlog werd haar de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. 
Iets verderop hield het echtpaar Gerritsen zich eveneens bezig met de illegale opvang en verzorging van hulpbehoe-
venden. In Kamp Amersfoort werd gefluisterd ‘Ga naar Kapelweg 120’.

Nog veel meer ‘adressen met een verhaal’ zijn be-
kend, maar het gaat te ver om ze allemaal te noemen. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de verhalen  
achter het Onderduikerspad? Of weet u een verhaal 
dat zou passen in deze wandeling (ook al ligt het  
buiten de route)? Neemt u dan contact op met een 
van de medewerkers van Kamp Amersfoort via 
info@kampamersfoort.nl. Wij zijn erg benieuwd naar 
uw verhaal en kijken uit naar informatie om de wan-
deling aan te vullen of voor uw groep te organiseren.

Kapelweg in oktober 1944 en op 1 september 2013.



 Boek ‘Zeg maar mamma’ (Door Jos Pothof)

Fred van Zuiden (geboren in Hoogeveen in 1930) was negen jaar toen de Duitsers 
in 1940 Nederland binnenvielen. Na twee jaren, waarin de situatie steeds slech-
ter werd, doken hij en zijn familie onder, op verschillende plaatsen in Nederland. 
Toen de oorlog uiteindelijk voorbij was, had Fred op zesentwintig adressen  
onderdak gevonden. Hij heeft in die jaren de beste en slechtste kanten van de 
mens ervaren.

Dit boek is zijn eerlijke en onopgesmukte verslag van die jaren, over angstige confrontaties 
met de Gestapo, vliegtuigen op weg naar Arnhem, die om hem heen neerstorten en een 
spannende sprint door niemandsland.

Hij vertelt over zijn contacten met andere onderduikers, over heldhaftige mensen van het 
verzet, die onbaatzuchtig en met risico voor hun leven, voor hem de schuilplaatsen regelden. 
Hij beschrijft ook het ‘gewone’ leven in de gezinnen, waar hij opgenomen werd met steeds 
weer liefdevolle mamma’s. 

De auteur doet nauwkeurig verslag over zijn gedwongen onderduikperiode van juli 1942 tot mei 1945. Hij beschrijft 
klemmend de eenzaamheid voor een jongen van 11 jaar, die gescheiden van zijn gezin, zich steeds moet schikken in 
andere en wisselende omgevingen. Soms is hij ergens zeer kort en dan weer wat langer. Er zijn spannende momenten 
opgepakt te worden, hij ziet mensen afgevoerd worden, maar hij beschrijft ook treffend de warmte in de gezinnen,  
waar hij een schuilplaats vond.

Fred van Zuiden draagt dit boek op aan zijn schuilplaatsverleners, die hem en tienduizenden anderen uit de handen  
hebben weten te houden van de nazi’s. Deze mensen deden hun heldhaftige werk in alle stilte en anonimiteit en zij  
waren ook niet het type om tijdens of na de oorlog aandacht te vragen voor hun zeer effectieve verzetswerk. 

In maart 2013 is dit boek in de Nederlandse vertaling op de markt gebracht via de Stichting Schuilplaatsverleners,  
die zich ten doel heeft gesteld te komen tot de oprichting van een monument van nationale betekenis als eerbetoon  
voor de schuilplaatsverleners in WO II.

Dankzij een ruimhartige gift is de stichting in staat om de gehele opbrengst van de verkoop van dit boek te gebruiken 
voor de realisatie van dit monument. De kunstenaar Eric Claus heeft een aansprekend ontwerp gemaakt.  
(www.ericclaus.nl)

Het boek kost € 14,95 excl. verzendkosten en is te bestellen via de boekhandel of de website van de Stichting Schuil-
plaatsverleners te Amersfoort www.schuilplaatsverleners.nl. Ook kunt u op andere wijze het doel van de stichting 
ondersteunen door overmaking van een gift op de bankrekening van de ANBI erkende stichting Schuilplaatsverleners: 
NL46ABNA0536565805.
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  In Memoriam
Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:

A. Speelman, geboren op 26 maart 1924 te Den Haag, overleden op 9 november 2012 te Hoogezand.

Jan Pot, geboren op 16 april 1923 te Diever, overleden op 23 maart 2013 te Scheemda.

Jan Hof, geboren op 15 november 1924 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 20 maart 2013 in Emmen.

Roelof IJbema, geboren op 3 november 1921 te Workum, overleden op 11 april 2013 te Dokkum.

Mathieu Marie Joseph Op Heij, geboren op 17 juni 1922 te Baexem, overleden op 11 april 2013 te Geleen.

Joop Runhaar, geboren op 13 november 1924 te Zwolle, overleden op 13 juni 2013 te Zwolle.

John Jantinus Kuik, geboren op 20 november 1925 te Ruinen, overleden op 14 juli 2013 te Winnipeg (CA).

Jannes Priem, geboren op 10 december 1925 te Putten, overleden op 22 augustus 2013 te Gouda.

Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
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  Vanuit de gevangenis  
naar Kamp Amersfoort (Door Diete Oudesluijs)

Al in mei 1940 was vanuit het Binnenhof in Den Haag werk 
gemaakt van de opbouw van een Duits gezind politieapparaat 
met bijbehorende gevangenissen en justitie. Direct onder 
Rauter opereerde vanaf 15 juli 1940 SS-Brigadeführer Wilhelm 
Harster als BdS oftewel Befehlshaber van Sicherheitspolizei 
en Sicherheitsdienst. Die vielen, net als de beruchte Geheime 
Staatspolizei, de Gestapo, onder het Reichssicherheitshauptamt 
of RSHA in Berlijn. Harster was verantwoordelijk voor 
Oranjehotel, kamp Amersfoort, kamp Westerbork en de 
diverse Außenstellen in Groningen, Arnhem, Den Bosch,  
Rotterdam en Maastricht; er kwamen ook buitenposten 
bij, bijvoorbeeld in Utrecht en Leeuwarden. In Amsterdam 
stond Willy Lages aan het hoofd van de Außenstelle. Na 
augustus 1943 volgden eerst Erich Naumann, dan Karl Eber-
hard Schöngarth Harster op. Schöngarth heeft op basis van 
het zogenaamde Niedermachungsbefehl van Hitler eind juli 
1944 harde represaillemaatregelen genomen, na de aanslag 
op Rauter in maart 1945 was hij ook diens plaatsvervanger.
Van spionage resp. lidmaatschap van een grotere verzets-
organisatie verdachte gevangenen vielen in principe onder 
de Wehrmacht. Ze zaten meestal enige tijd voor verhoor in 
het Oranjehotel, waar ook een afdeling Kriegswehrmachtgefäng-
nis was; die is vanaf juni 1942 verplaatst naar de Gansstraat 
164 in Utrecht, waar ook processen plaatsvonden. Zo is 
van daaruit eind juli 1944 een groep Engelandvaarders op 
transport naar Duitsland gegaan. Verzetsman Krijn Breur 
is er door het Kriegsgericht op 31 december 1942 ter dood 
veroordeeld, hij is op 5 januari 1943 op de Leusderhei dood-
geschoten. Net als de Waalsdorpervlakte werd Amersfoort 
als fusilladeterrein gebruikt.

Hoofd van het Referat of de afdeling IVE van de contra- 
spionagedienst van de Gestapo op het Binnenhof in Den Haag 
was Joseph Schreieder, SS-Sturmbannführer en Kriminaldi-
rektor. Samen met majoor Hermann Giskes, hoofd van de 
militaire inlichtingendienst, afdeling Abwehr IIIF, was hij één 
van de belangrijkste figuren van het Englandspiel; zijn  
Vertrauensmann of V-Mann Anton van der Waals heeft binnen 
het verzet een enorm aantal slachtoffers gemaakt.
Het proces tegen de al in april 1941 gearresteerde leden 

van de Stijkelgroep is uiteindelijk in Berlijn 
gevoerd, daar zijn 39 doodvonnissen voltrokken. In Kamp 
Amersfoort en vanuit het Huis van Bewaring De Minder-
broedersberg in Maastricht ter dood veroordeelde leden van 
de OD (Ordedienst) zijn in mei 1942 in Sachsenhausen bij 
Berlijn gefusilleerd - de ’Amersfoorters’ zijn eerst nog naar 
Utrecht gebracht. Andere OD’ers en bij het Englandspiel 
betrokken personen zijn na verhoren in het Oranjehotel in 
de loop van 1942 in de gevangenis in Haaren opgesloten, die 
in dat opzicht onder de Wehrmacht viel; ook daar zijn proces-
sen gevoerd. Een groot aantal veroordeelden is via Kamp 
Amersfoort als Nacht-und-Nebel-gevangenen met name naar 
Natzweiler gestuurd, onder hen de huidige voorzitter van de 
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers  
Ernst van Sillem, collega-Engelandvaarder Jaap van Mesdag en 
Velo Bierman, die scholieren naar Natzweiler heeft bege-
leid. Jan Kreeuwen, die na de oorlog herdenkingen in Kamp 
Amersfoort organiseerde en er rondleidingen heeft gegeven, 
wist door ziekte na een melkinjectie aan transport naar 
Natzweiler te ontkomen, maar is later via een transport naar 
Neuengamme uiteindelijk in Mauthausen beland.

Gezicht op de voorgevel van het Huis van Bewaring Gansstraat (Gansstraat 164) te Utrecht (Bron: Nederlands Fotomuseum, Rotterdam fotonummer 33630 )

Van de door ons inmiddels ongeveer 100 geïnterviewde oud-gevangenen van Kamp Amersfoort zijn velen daar 
via een gevangenis beland. Aanvankelijk ging het met name om politieke gevangenen uit het Oranjehotel die 
daar door de SD al uitgebreid waren verhoord - soms op het Binnenhof - om vervolgens in het Schutzhaftlager 
te worden opgesloten. Onder hen waren o.a. Titus Brandsma en Mom Wellenstein, die op 12 maart 1942 met 
een vrachtwagen aankwamen; Wellenstein heeft dat nauwkeurig beschreven. De meeste anderen reisden 
onder gewapend geleide met de trein en liepen vanaf het station; ze werden dan bij de ingang van het kamp 
overgedragen. Meestal wisten ze niet waar ze heen gingen; onderweg werd gespeculeerd waar ze terecht 
zouden komen, of ze misschien op weg waren naar Duitsland. Amersfoort bleek aanvankelijk nog niet zo be-
kend, maar al vrij gauw berucht. Opvallend is dat velen zeiden dat ze het op het eerste gezicht wel fijn vonden 
om uit de cel te zijn en groen en bomen te zien, misschien ook buiten te werken; het vooruitzicht om met 
lotgenoten te kunnen spreken leek voor gevangenen met Einzelhaft of irritante of onbetrouwbare celgenoten 
eveneens positief. Maar al bij de eerste blik op het kamp was overduidelijk dat er in geen geval sprake was 
van verbetering – ze verloren hun identiteit, werden met de soms onverdraaglijke honger geconfronteerd en 
moesten wel heel hard werken.
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Bij het politiewerk was een grotere rol weggelegd voor 
de sinds juli 1941 in Schalkhaar opgeleide ’Schalkhaar-
ders’ (het politieopleidingsbataljon Schalkhaar in de 
Westenbergkazerne) waar overigens ook de gewone 
agenten voor ’bijscholing’ heen gestuurd werden, en 
voor de sinds maart 1944 actieve Landwacht. Over de rol 
van de Nederlandse politie en marechaussee is al veel 
geschreven; veel hing af van de leiding ter plekke. Zo was 
bijvoorbeeld de politietop in Den Haag berucht. En na-
tuurlijk kwam het ook aan op de individuele politieman 
of marechaussee, die vaker heeft ’weggekeken’ of laten 
ontsnappen. Een oud-gevangene bericht dat hij met drie 
anderen via station Utrecht naar Amersfoort kwam, en 
dat de begeleidend politieman vroeg of iemand ter dood 
veroordeeld zou worden, dan zou hij hen laten lopen 
- maar dan zou hij zelf moeten onderduiken, wat een 
groot probleem voor hem en zijn gezin zou zijn. Van dat 
aanbod is geen gebruik gemaakt. Naast een groot aantal 
’foute’ of tenminste aan het Duitse gezag getrouwe 
gezagsdragers is een aantal politiemannen en marechaus-
sees zelf in een kamp terechtgekomen, zo hebben b.v. 
30 leden van de in Tilburg gelegerde Politie Compagnie 
Eindhoven in Kamp Amersfoort gezeten en staan er  
167 politiemannen en 137 marechaussees op de erelijst 
in de Tweede Kamer.

Als iemand gearresteerd was, ging hij of zij meestal eerst 
naar het politiebureau, of - al naar gelang wat er van die 
man of vrouw bekend was - naar een SD-gebouw, in 
Amsterdam de Euterpestraat. Over het algemeen volgde 
dan voorlopige opsluiting in een gevangenis; soms al met-
een het Oranjehotel. Andere gevangenissen zoals bijvoor-
beeld het Spinhuis in Zwolle waren onderdeel van het 
’gewone’ justitiesysteem, maar ook daar hebben mensen 
soms lagere tijd gezeten voor ze naar Amersfoort zijn 
gestuurd. Tomas Pas is vanuit een locale gevangenis 
regelmatig in een motorzijspan naar de SD in Almelo 
gebracht voor verhoor, tot hij in Kamp Amersfoort 
terecht kwam. Aanvankelijk zijn politieke gevangenen 
vaak vanuit het Oranjehotel naar gevangenissen, soms 
ook kampen in Duitsland gestuurd, later gingen ze na 
verhoor naar het Schutzhaftlager in Kamp Amersfoort, 
vanaf 1943 naar het Schutzhaftlager in Kamp Vught; daar 
zijn op 6 juni 1944 alle gevangenen van het Oranjehotel 
heen gebracht. Zomer 1944 is daar een groot aantal 
mannen doodgeschoten, de anderen zijn naar Sachsen-
hausen gedeporteerd.
Tegen het eind van de oorlog zijn vele Todeskandidaten 
onder de gevangenen ook direct vanuit gevangenissen 
gefusilleerd of als gijzelaar doodgeschoten. Voor die tijd 
zijn ter dood veroordeelden en Todeskandidaten ook 
naar de bunker van Kamp Amersfoort gebracht om 
daar de volgende dag in de omgeving te worden gefusil-
leerd. De laatsten zijn vermoedelijk 48 gevangenen uit 
het Oranjehotel geweest die op 8 maart 1945 samen 
met een gevangene van Kamp Amersfoort als represaille 
voor de aanslag op Rauter op de schietbaan zijn doodge-
schoten.

Het meest bekend zijn de gevangenissen in Amsterdam.  
Het Huis van Bewaring I, de Weteringschans, lag 
tussen Leidsekade en Leidseplein; tegenwoordig het 
Max-Euweplein, waar een gedenkplaquette te vinden is 

die herinnert aan overvallen onder leiding van Gerrit 
van der Veen op 1 mei en van Johannes Post op 14/15 juli 
1944, beide zonder succes. Talloze gevangenen zijn er 
direct na hun arrestatie verhoord en soms voor langere 
tijd opgesloten. Een groter aantal is als represaille voor 
aanslagen gefusilleerd, in de duinen bij Overveen en in 
de laatste fase van de oorlog bij Roozenoord aan de  
Amstelkade. Gevangene Wakker noteerde op 10 juni 
1944: ’Willy Albers komt de wacht binnen. Hij is niet  
alleen, twaalf Grüne volgen hem, het dodencommando. 
Als ik de helmen met de koperen kammen en voorpla-
ten zie en de grote blinkende borstplaten, ril ik van de 
zenuwen. Het komt ieder maand vaker, dit executiecom-
mando. Eerst niet of eenmaal per week, dan tweemaal 
en eindelijk wel drie of viermaal per week.’ Op de 
binnenplaats stond de ’Jodenbarak’, zonder sanitaire 
voorzieningen. Soms zaten er 16 gevangenen in een 
cel, ze moesten uren achter elkaar op de binnenplaats 
rondlopen en roepen: ik ben Jood, sla me dood, het is mijn 
eigen schuld! Een zwangere vrouw werd zo geschopt 
dat ze een miskraam kreeg. Ook in andere gevangenis-
sen, ook het Oranjehotel, zijn Joden opgesloten die dan 
naar Westerbork zijn gestuurd, al kwamen met name in 
de begintijd ook Joden naar Kamp Amersfoort omdat 
ze bijvoorbeeld ’hun’ ster niet hadden gedragen. Anne 
Frank, haar familie en de andere onderduikers in het 
Achterhuis hebben na hun arrestatie op 4 augustus en  
2 dagen Euterpestraat in de Weteringschans gezeten tot 
ze op 8 augustus via het Centraal Station op de trein 
naar Westerbork zijn gezet. Op 6 mei 1945 zijn alle 
gevangenen van de Weteringschans vrijgelaten.  
De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) brachten meteen 
nieuwe gevangenen binnen, onder wie Abraham Puls -  
de baas van het bedrijf dat de huizen van Joden leeghaal-
de - en medewerkers van de oorspronkelijk Joodse bank 
Lippmann, Rosenthal & Co. – onder wie de vader van 
Harry Mulisch - waar Joden hun bezit hadden moeten 
afgeven. Ook vanuit het Huis van Bewaring II,  
de Amstelveense Weg, zijn gevangenen doorgestuurd, 
soms na wekenlange opsluiting. Hannie Schaft zat er tot 
ze op 17 april 1945 in de duinen werd geëxecuteerd. 
Twee helpers van Anne Frank en haar familie,  
Johannes Kleiman en Victor Kugler, zijn van daaruit  
naar Amersfoort gestuurd; beide hebben overleefd.
Ook vanuit Rotterdam kwamen gevangenen naar 
Amersfoort. Oud-gevangene Stoffel Warnaar over de 
gevangenis aan de Hoogheemraadsingel: ’Het gebouw 
stond bekend als de folterkamer, Het was duidelijk dat ik 
op alle vragen ja moest zeggen, zo niet, werd je in elkaar 
getrapt.’ Over het politiebureau Haagse Veer,  
van waaruit een groot aantal gevangenen is doorgestuurd,  
vertelt hij dat boven sommige cellen Davidssterren 
waren aangebracht, zelf zat hij ’in een niet-Joodse cel, 
nr. 22.’ Hij maakte er mee dat Joodse vrouwen met hun 
kinderen afscheid moesten nemen van hun mannen, die 
werden afgevoerd naar de kampen. Op 24 oktober 1944 
zijn onder leiding van Samuel Esmeijer 43 man bevrijd, 
onder hen Marinus van der Stoep, die bij de mislukte 
overval op het hoofdkwartier van de Gestapo in  
Rotterdam op 5 april 1945 dodelijk gewond raakte.  
Ook in Rotterdam zijn Todeskandidaten gefusilleerd, 154 
sinds eind september 1944. Herfst 1944 zijn bij het op-
rukken van de geallieerden gevangenen uit de Koepelge-
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vangenis in Breda naar Haagse Veer gebracht. Een plaquette 
in het huidige politiebureau memoreert de 17.582 gevange-
nen die er meestal maar kort hebben gezeten.

In het Noorden van het land was m.n. het Scholtenhuis 
in Groningen berucht, verder waren er gevangenissen in 
Leeuwarden en Assen. Van daaruit zijn vele gevangenen naar 
Amersfoort gestuurd, onder wie medisch student W. Wijk 
die op 24 april 1944 in Achlum was ondergedoken en op  
15 mei naar Amersfoort werd doorgestuurd. Het is ook 
voorgekomen dat er in Assen een wagon aan een uit Amers-
foort komende trein naar Duitsland werd gekoppeld.
Sinds september 1944 was het Scholtenhuis aan de markt 
in Groningen het hoofdkantoor van de SD voor Noord- 
Nederland, er zijn gevangenen gemarteld. Met name in de 
dagen voor de bevrijding zijn nog een groot aantal gevan-
genen uit het Scholtenhuis doodgeschoten, onder hen de 
bekende kunstenaar en verzetsman Hendrik Werkman. 
De beruchte SD’er Robert Wilhelm Lehnhoff, de Beul van 
Groningen, is in 1950 terecht gesteld. De administratie is 
vernietigd, bij de bevrijding in april 1945 is het Scholtenshuis 
afgebrand. Voor een virtuele reconstructie zie www.ovmg.nl 
en  www.scholtenshuis.nl

Op 8 december 1944 is het Huis van Bewaring in Leeuwarden, 
de Blokhuispoort, overvallen, waarbij 51 man zijn bevrijd 
- daarover is de film De Overval gemaakt. De SD zat in het 

Burmaniahuis (Nieuwestad 9), dat tegen het eind van de 
oorlog kon worden afgeluisterd; in de muur achter de balie 
is een gedenkteken aangebracht. In april 1945 zijn na een 
sabotageactie 14 gevangenen in Dronrijp gefusilleerd, twee 
mannen met wie SD-man Albrecht zelf had willen afrekenen 
konden ontkomen.

Ook vanuit het Huis van Bewaring en de Koepelgevangenis 
in Arnhem zijn gevangenen naar Amersfoort gestuurd. Beide 
zijn in 1944 overvallen - de Koepelgevangenis op 18 februari 
en 11 mei 1944; bij de laatste actie is de bekende verzetsman 
Frits Slomp alias de Zwerver bevrijd. Op 11 juni zijn  
54 gevangenen uit het Huis van Bewaring gehaald.
Vanuit Limburg is een groter aantal gevangenen, vaak met  
de trein via Den Bosch, naar Amersfoort gebracht; ze kwa-
men over het algemeen uit de gevangenissen in Maastricht 
en Roermond; onder hen waren een aantal geestelijken als 
pater Jos Govaert en Jean Slots.
Voor het Zuiden was Den Bosch de centrale Außenstelle, 
Haaren was er de centrale gevangenis. Daar zijn o.a. gevan-
genen heen gebracht vanuit de Koepelgevangenis in Breda, 
waar later een groot aantal oorlogsmisdadigers gevangen 
heeft gezeten, kerstmis 1952 hebben zeven van hen weten te 
vluchten; de resterende vier, later drie van Breda hebben in 
de jaren zeventig voor veel opschudding en onrust onder de 
oud-gevangenen gezorgd.
Vanuit het Huis van Bewaring in Middelburg kwamen leden 
van de Inlichtingendienst van Alfons Christiaan Beest - die 
bij zijn arrestatie zelfmoord pleegde - via het Oranjehotel 
en Haaren naar Amersfoort, onder hen P.A. Bouwense en 
Abraham Pouwer. Anderen werden vanuit een cel in de 
plaatselijke gevangenis via Brabant doorgestuurd; en al bood 
een politieman ter plekke soms aan om een ontvluchting 
mogelijk te maken, de meeste mannen waren bang voor 
represailles tegenover de familie.
Vanuit Kamp Amersfoort zijn ook mannen teruggestuurd 
naar gevangenissen - het Oranjehotel, maar bijvoorbeeld 
ook het Wolvenplein in Utrecht. Hans Gerritsen heeft van 
daaruit kunnen vluchten.

Bronnen:
Govaert, Jos M.Th.: Ondergedoken in het concentratiekamp, 
priesterleven in het PDA, 1949.
Oudesluijs, Diete: Plekken van verzet en pijn I en II (2012, 
2013)
Stroom, G.P. van der: Duitse strafrechtspleging in Nederland 
en het lot van de veroordeelden, 1982.
Schrage, E.J.H.: in naam van het recht, over de geschiedenis 
van de rechtspraak in en rond de Tweede Wereldoorlog, 
1997
Warnaar, Stoffel: Een waarschuwing wil ik zijn, in: De laatste 
getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen,  
geïnterviewd door jongeren uit Vlaamse, Brusselse en 
Waalse secundaire scholen, 2010.
Wellenstein, E.P. (Mom): Nummers die een ziel hebben. 
Persoonlijke ervaringen in Kamp Amersfoort, een concen-
tratiekamp in Nederland, 2013.

Haagseveer: prentbriefkaart

Scholtenhuis
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 Overdracht van persoonlijke 
 eigendommen aan nabestaanden
 (Door Gert Stein)

Sinds het ontstaan van het ITS lag het zwaartepunt van de dienstverlening op ‘tracing’; het 
achterhalen of opsporen van informatie over het lot van individuen. Sinds november 2007 is het 
archief ook voor publiek toegankelijk voor onderzoek. En het toegankelijker maken bleek - hoe-
wel erg laat - een goede zet. Onderzoekers vonden niet alleen de door hun gezochte documen-
ten, maar tevens persoonlijke eigendommen van gevangenen.

In het archief van het ITS worden de persoonlijke eigendommen (zoals portefeuilles, identiteits- 
papieren, brieven en/of foto’s) van zo’n 3.300 gevangenen bewaard. Deze persoonlijke eigen-

dommen zijn voornamelijk afkomstig uit de concentratiekampen Neuengamme (2.300) en Dachau 
(330). Maar er zijn ook eigendommen afkomstig van de Hamburgse Gestapo (50) en uit de kampen 
Natzweiler, Bergen-Belsen, Amersfoort en Compiègne. Van 2.800 eigendommen is de naam van de 
voormalige eigenaar bekend.

Eén van de doelen van het ITS is om deze persoonlijke 
eigendommen terug te geven aan de voormalige eigenaars 
of hun families. Nog steeds wordt gezocht naar recht-
hebbenden om de persoonlijke eigendommen terug te 
kunnen geven. Ook in Nederland, want er liggen nog 
steeds nalatenschappen van Nederlandse gevangenen 
in het archief van het ITS. De medewerkers van het ITS 
zien zich daarbij geholpen door een aantal Nederlandse 
initiatiefnemers.

De medewerkers van de Stichting Oktober 44 namen 
het voortouw. Enkele maanden nadat het archief van het 
ITS in 2007 toegankelijker werd voor publiek, ontdekten 
Pieter Dekker en Gert van Dompseler dat er - onder 
andere van de slachtoffers van de razzia in Putten - nogal 
wat persoonlijke eigendommen lagen. Hun bevindingen 
en speurwerk resulteerden erin dat aan vele tientallen 
families persoonlijke zaken konden worden teruggegeven. 

Nabestaanden van Henricus Johan Hilhorst uit Eemnes nemen zijn portefeuille in ontvangst. 
Henricus (geb. 14-05-1921) belandde via de Kriegs-Wehrmachts-Gefängnis in Utrecht, op 8 september 
1944 onder nummer 6882 in Kamp Amersfoort. Op 11 oktober 1944 werd hij met ruim 1.300 andere 
gevangenen - waaronder de mannen uit Putten - naar Neuengamme gevoerd. Hij overleed op 20 december 1944.

Twee nichtjes van Johan Gerrit Knorth ontvangen een mapje dat lijkt gemaakt in Kamp 
Amersfoort. Johan (geb. 04-02-1918) belandde - wegens hulp aan een onderduiker -  
via de SD Aussenstelle in Arnhem, op 22 februari 1944 onder nummer 7018 in Kamp 
Amersfoort. Op 26 september 1944 werd hij op transport gesteld naar Duitsland.  
Hij was ernstig ziek en werd bij de grens uit de trein gehaald en naar Utrecht gestuurd 
waar hij werd opgehaald door zijn vrouw. Hij overleed in 1981.

Het International Tracing 
Service (ITS) in Bad Arolsen 
(Duitsland) is een documen-
tatie-, informatie- en onder-
zoekscentrum voor nazi- 
vervolging, dwangarbeid  
en Holocaust. De grote  
verscheidenheid aan docu-
menten die in het archief 
van het ITS wordt bewaard, 
beslaat 26.000 strekkende 
meter. Het archief bevat 
informatie over het lot van 
miljoenen slachtoffers. Hier 
worden hun namen bewaard 
en in herinnering gehouden.
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Vooral door hun inspanningen werd de aanwezigheid van de persoonlijke  
eigendommen bij het ITS onder de aandacht gebracht.

Een volgend initiatief om persoonlijke eigendommen van (hoofdzakelijk) oorlogs-
slachtoffers terug te bezorgen werd ingevuld door Annemiek Littlejohn. Kamp 
Amersfoort was in december 2006 in het bezit gekomen van de persoonlijke eigen-
dommen van 78 gevangenen. Deze bezittingen - die na de Tweede Wereldoorlog naar 
Nederland waren gekomen - werden bewaard in het archief van het Nederlandse 
Rode Kruis in Den Haag. Aangezien rechthebbenden nog niet waren gevonden, maar  
wel duidelijk was dat veel gevangenen via Kamp Amersfoort waren getransporteerd, 
werden deze bezittingen toevertrouwd aan de zorg van Kamp Amersfoort. In een 
laatste poging om deze eigendommen terug te geven aan nabestaanden, werd in 
2008 Annemiek Littlejohn van de Stichting Hart voor Kamp Amersfoort gevraagd. 
Ook zij wist families te traceren die bij Kamp Amersfoort de spullen van hun 
overleden familielid in ontvangst namen.

Nadat het ITS lijsten beschikbaar stelde met de namen van de personen van wie  
nog persoonlijke eigendommen aanwezig waren, werd bij Kamp Amersfoort een klein 
team van specialisten aangesteld. Onder leiding van onderzoeker Jan van Haeften 
worden nog steeds families getraceerd. Belangrijke hulp wordt verkregen van Richard 
Zwambag, extern onderzoekster Kitty Brom (www.zoekit.net) en sinds kort - in het 
kader van een profielwerkstuk - de studenten Sjoerd en Edwin.

Op 21 september 2013 konden opnieuw persoonlijke eigendommen worden 
teruggegeven aan nabestaanden. Hoewel niet van alle getraceerde families iemand 
aanwezig kon zijn, verzamelden zich op zaterdagachtend zo’n 30 nabestaanden bij 
Kamp Amersfoort om de eigendommen van acht gevangenen in ontvangst te nemen. 
Medewerkers van het ITS reisden speciaal voor deze uitreiking af naar Amersfoort 
om persoonlijk de eigendommen te overhandigen.

Na een welkom door Harry Ruijs, directeur van Kamp Amersfoort richtte Jan van 
Haeften zich in een korte toespraak tot de aanwezigen. Hij sloot af met de woorden: 

‘We worden herinnerd aan de donkere periode van WOII en aan in die tijd gepleegd  
groot onrecht. Met deze overdracht - hier en nu - wordt in zekeren zin rechtgedaan.  
Deze nalatenschappen, met zoveel herinneringen en emoties, worden overgedragen 
aan hen die daar recht op hebben.’

Hierna werden de nabestaanden in de gelegenheid gesteld om de persoonlijke eigen- 
dommen in ontvangst te nemen en na te praten in het bezoekersgebouw. Ter afsluiting 
werd de Stenen Man bezocht waar een moment stilte werd gehouden en waar aan-
wezigen in de gelegenheid werden gesteld om een roos te leggen ter negedachtenis.

Een lijst met namen van personen van wie nog persoonlijke zaken bij het ITS liggen 
is te vinden op de website www.its-arolsen.org. Onder het kopje ‘Archives’ vindt u de 
menukeuze ‘Effects’ en de namenlijst ‘List of Effects’.

(Foto: Olof van Aken)

Mevrouw Geertje Struik neemt, in aanwezigheid  
van haar dochter, de documenten in ontvangst die 
meer onthullen over het lot van haar schoonvader 
Lukas Struik. Lukas (geb. 20-05-1915) werd op  
26 augustus 1944 onder nummer 5770 ingeschreven 
in Kamp Amersfoort. Hij werd op 8 september 1944 
naar Neuengamme gevoerd en overleed op  
16 januari 1945.

Dochter van de zus van Willem Jan Boot neemt zijn 
persoonlijke eigendommen in ontvangst. Willem Jan 
(geb. 11-01-1923) werd ‘Arbeitsverweigerung’ ten 
laste gelegd en belandde op aangeven van, of via, 
Arbeitsamt Utrecht op 25 augustus 1944, onder 
nummer 5705 in Kamp Amersfoort. Op 8 september 
1944 werd Willem Jan naar Neuengamme gevoerd 
waar hij stierf op 11 januari 1945. ‘In de familie 
werd nooit gesproken over de oorlog. Op 4 mei zat 
moeder met een foto van haar broer op schoot naar 
de televisie te kijken.’
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Waar is 
mijn vader?

Een koffertje met daarin 15 exemplaren 

van het boek Oorlog zonder vader en op 

maat geschreven lesmateriaal krijgt u 

gedurende een afgesproken periode in 

bruikleen. Het boek van Martine 

Letterie is gebaseerd op de jeugdherin-

neringen van haar vader, Frank Letterie.

Frank,’ heeft zijn vader gezegd tijdens die 

laatste fi etstocht, ‘als er ooit iets met mij 

gebeurt, dan moet jij voor mama en de 

kleintjes zorgen. Beloof je dat?’ 

De bijbehorende documentaire ’Oorlog 

zonder vader’ gaat over Frank Letterie 

en is gemaakt naar aanleiding van het 

boek. Hij kijkt hierin terug op zijn 

jeugd en op de gebeurtenissen die in 

het boek worden beschreven. Bij het 

project hoort een aangepast bezoek aan 

Kamp Amersfoort: het is in grote delen 

afgestemd op de weg die Frank’s vader 

indertijd afl egde in dit kamp.  

Praktische informatie:

 onderwijs en klas 1-2- van het 

(inclusief rondleiding voor 

(inclusief rondleiding voor een 

Meer informatie?  

Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19

15-03-13   10:24
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Een greep uit ons assortiment:
Gastdocent
Een bezoek aan Kamp Amersfoort maakt indruk en zet je aan 
het denken. Hoe kon het gebeuren? Wie was slachtoffer, dader 
of toeschouwer? Of lopen die rollen door elkaar? En hoe is 
dat vandaag de dag? We leven nu al zo lang in een vrij land, 
maar wat betekent vrijheid? Deze en soortgelijke vragen zijn 
het uitgangspunt van een gastles. U kunt deze les inzetten in 
combinatie met een rondleiding bij Kamp Amersfoort.
(Voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs en alle groepen 
van het voortgezet onderwijs)

Gids in de klas
Voordat u met uw groep een bezoek brengt aan Kamp Amers-
foort komt er een gids in de klas. Na een korte inleiding over 
de Tweede Wereldoorlog volgt informatie over het kamp en 

wat men daar kan verwachten. Dezelfde gids verzorgt ook  
de rondleiding bij Kamp Amersfoort. Met het begeleidend  
lesmateriaal sluit u het project af in de klas.
(Voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs)

Leskoffer in de klas
De leskoffer ‘Herinneringen aan Kamp Amersfoort’ vertelt het 
verhaal van Kamp Amersfoort. Deze koffer krijgt u gedurende 
een afgesproken periode in bruikleen. Aan de hand van de 
verhalen van acht gevangenen maken de leerlingen kennis met 
de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Er is een lerarenhand-
leiding en voor elke leerling een werkboekje met daarin het 
(strip)verhaal van de personages. Daarna volgt de rondleiding 
bij Kamp Amersfoort.
(Voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs en groep 1-2 van 
het voortgezet onderwijs)

Begin 2013 ontstond het plan om de educatiemogelijkheden van Kamp Amersfoort eens op 
een rijtje te zetten en deze meer bekendheid te geven. Kamp Amersfoort biedt namelijk veel 
meer dan uitsluitend informatieve rondleidingen. Het resultaat werd mooi vormgegeven in 
een productbrochre, die inmiddels naar verschillende scholen in de omgeving is gezonden. 
Hoewel het programma-aanbod in eerste instantie is afgestemd op scholieren (vanaf groep 
zeven), zijn we flexibel genoeg om samen met u een programma (op maat) voor uw doel-
groep aan te bieden.

  Educatie (Door Carla Huisman)
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Leskoffer 
in de klas

De leskoffer ‘Herinneringen aan Kamp 

Amersfoort’ vertelt het verhaal van Kamp 

Amersfoort. Deze koffer, krijgt u gedurende 

een afgesproken periode in bruikleen. 

Aan de hand van de verhalen van acht 

gevangenen maken de leerlingen kennis 

met de geschiedenis van Kamp Amersfoort. 

Er is een lerarenhandleiding en voor elke 

leerling een werkboekje met daarin het 

(strip)verhaal van de personages. Daarna 

volgt de rondleiding in Kamp Amersfoort.

Praktische informatie:

onderwijs en groep 1-2- van het 

(per groep van maximaal 

deelnemers) 

 -  Bezoek aan Kamp Amersfoort 

Meer informatie?  

Nationaal Monument Kamp Amersfoort

www.kampamersfoort.nl

www.facebook.com/kampamersfoort

www.twitter.com/kamp_amersfoort

15-03-13   10:24
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Gastdocent 

Een bezoek aan Kamp Amersfoort maakt 
indruk en zet je aan het denken. Hoe kon 
het gebeuren? Wie was slachtoffer, dader 
of toeschouwer? Of lopen die rollen door 
elkaar? En hoe is dat vandaag de dag?  
We leven nu al zolang in een vrij land, 
maar wat betekent vrijheid? Deze en 
soortgelijke vragen zijn het uitgangspunt 
van een gastles. U kunt deze les inzetten 
in combinatie met een rondleiding in 
Kamp Amersfoort.  

Praktische informatie:

onderwijs en alle groepen van het 
voortgezet onderwijs

 
reiskosten. 

Meer informatie?  

Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19

www.kampamersfoort.nl
www.facebook.com/kampamersfoort
www.twitter.com/kamp_amersfoortN
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Gids in de klas
Voordat u met uw groep een bezoek 
brengt aan Kamp Amersfoort, komt er 
een gids in de klas. Na een korte inleiding 
over de Tweede Wereldoorlog volgt 
informatie over het kamp en wat men 
daar kan verwachten. Dezelfde gids 
verzorgt ook uw rondleiding in het kamp. Met het begeleidend lesmateriaal sluit 

u het project in de klas af.
Praktische informatie:
onderwijs 

(inclusief rondleiding voor 
(inclusief rondleiding voor een 

reiskosten.

Meer informatie?  
Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19

www.kampamersfoort.nlwww.facebook.com/kampamersfoort
www.twitter.com/kamp_amersfoort

20312.KA100030 Kamp Amersfoort leaflet Gids.indd   1
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Programma op maat?  

Heeft u een specifi eke vraag? Wilt u 
een programma dat is afgestemd op 
uw behoefte? Bijvoorbeeld voor uw klas, 
groep, vereniging of kennissenkring? 
Dat kan. Neem contact op met 
Kamp Amersfoort. 

Wij doen ons best om aan uw vraag 
tegemoet te komen. 

Meer informatie?  
Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 193832 RZ LeusdenTelefoon: 033 461 31 29e-mail: info@kampamersfoort.nlwww.kampamersfoort.nlwww.facebook.com/kampamersfoort
www.twitter.com/kamp_amersfoortOp de website van Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort vindt u diverse 
educatieve lesprogramma’s die goed 
aansluiten bij een bezoek aan het kamp 

en/ of die leerlingen kunnen gebruiken om 

informatie over de Tweede Wereldoorlog 
te vinden. 

20312.KA100030 Kamp Amersfoort leaflet Aanvraag.indd   1
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Waar is mijn vader?
Een koffertje met daarin het boek Oorlog zonder vader, de ge-
lijknamige documentaire en op maat geschreven lesmateriaal. 

Het boek van Martine Letterie is gebaseerd op de jeugd- 
herinneringen van haar vader, Frank Letterie.

Frank,’ heeft zijn vader gezegd tijdens die laatste fietstocht,  
‘als er ooit iets met mij gebeurt, dan moet jij voor mama en  
de kleintjes zorgen. Beloof je dat?’

De documentaire ’Oorlog zonder vader’ gaat over Frank 
Letterie en is gemaakt naar aanleiding van het boek. Hij kijkt 
hierin terug op zijn jeugd en op de gebeurtenissen die in het 
boek worden beschreven.

Bij het project hoort een aangepast bezoek aan Kamp Amers-
foort: het is in grote delen afgestemd op de weg die Frank’s 
vader indertijd aflegde in dit kamp.
(Voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs en groep 1-2 van 
het voortgezet onderwijs)

Rondleiding
Bij Kamp Amersfoort zijn nog veel sporen te vinden van het 
voormalige concentratiekamp. Overblijfselen en monumenten 
in het terrein illustreren de gebeurtenissen uit de geschiedenis 
van deze plek. Na een korte documentaire in het bezoekers-
gebouw leidt een ervaren gids de deelnemers over het terrein. 
Tijdens de rondleiding leren de deelnemers over bezetting, 
vrijheidsbeperking, vervolging en verzet en over het verblijf van 
gevangenen in Kamp Amersfoort. Een rondleiding duurt circa 
90 minuten.
Voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs, alle groepen van 
het voortgezet onderwijs en groepen belangstellenden

Programma op maat?
Hebt u een specifieke vraag? Wilt u een aangepast programma 
voor uw groep? Dat kan. Neem contact op met
Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wij doen ons best 
om aan uw vraag tegemoet te komen.
Telefoon: 033 461 31 29
E-mail: info@kampamersfoort.nl.

Meer informatie vindt u op onze website www.kampamersfoort.nl onder het kopje Educatie. 
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Tewerkstelling - of een concentratiekamp in Duitsland, bleven Jo bespaard. Hij werd in Kamp Amersfoort ingedeeld in  
het (onder gevangenen als ‘gunstig’ bekend staande) ‘N.S.F. Radio-Kommando’ en verwierf een gewild baantje als assistent-
schrijver. Jo moet getuige zijn geweest van de overdracht aan het Rode Kruis op 19 april 1945, het vertrek van de Duitse 
kampleiding een dag later en de intocht van Britse bevrijders op 7 mei 1945. Maar hoe hij zijn gevangenschap heeft ervaren 
blijft onduidelijk. ‘Mijn vader heeft nooit over de oorlog willen praten’.

Enkele documenten die de medewerkers van Kamp Amersfoort ter inzage toonden, lichten een tipje van de sluier. Maar 
ook niet veel meer dan dat. Een kampnummer en de datum van binnenkomst konden worden achterhaald of bevestigd. 
Lijsten, afkomstig van de afdeling ‘Häftlings Geldverwaltung’, bevestigen dat Jo van juli tot eind augustus 1944 in het  
N.S.F. Radio-Kommando werkzaam was. Een registratiekaart uit de ziekenbarak maakt melding van opnames in september, 
oktober en begin november 1944. Op 15 december 1944 werd voor een ‘Zahnärztliche Behandlung’ 12 gulden ingehouden 
en tenslotte komen Jo’s naam, nummer en woonplaats voor op een lijst van het Rode Kruis, waarop de namen werden 
vermeld van naar Limburg te vervoeren voormalige gevangenen. Na de oorlog zette Jo zijn carrière bij de politie voort.  
Hij deed dat zeer verdienstelijk en op 1 januari 1974 - na een 40-jarig dienstverband - ging hij met pensioen.

Na het overlijden van Jo in 2002, vond zijn zoon Joop - in een la - meer dan 
honderd foto’s, die vrijwel allemaal betrekking hebben op Kamp Amers-
foort. Joop nam de foto’s mee naar de gedenkplaats en was verrast toen hij 
vernam dat veel foto’s nog niet bekend waren. Een aantal foto’s laat zien hoe 
slachtoffers worden herbegraven bij de kogelvanger van de pistoolschiet-
baan. Deze korte schietbaan ligt naast en evenwijdig aan de 320 meter lange 
schietbaan met de stenen man. Dat de pistoolschietbaan direct na de bevrij-
ding als tijdelijke begraafplaats werd gebruikt, was nog niet bekend.

Ook is niet bekend hoe de foto’s in het bezit van Jo zijn gekomen. Wie de 
foto’s maakte evenmin. Aangezien er enkele dubbele afdrukken tussen zitten 
die we tevens in andere collecties tegenkomen (en in het boek ‘Onderge-
doken in het concentratiekamp’ van de (Limburgse!) pater Jos Govaert), lijkt 

het erop dat oud-gevangenen - direct na de bevrijding - foto’s hebben laten herdrukken en onderling hebben uitgewisseld. 
Zekerheid daarover is er niet. Van veel foto’s kon de locatie waar ze gemaakt werden, worden achterhaald maar over de 
identiteit van een groot aantal personen tasten we nog in het duister.

Graag betrekken wij u bij de speurtocht naar meer informatie. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de identiteit van de personen 
op de foto’s. Wellicht herkent u iemand, of kunt u meer vertellen over de locatie (of periode) waar(in) een foto is geno-
men. U kunt de foto’s online bekijken via de link op onze homepage op www.kampamersfoort.nl en uw reactie kunt u 
sturen naar info@kampamersfoort.nl.

In juli 2013 bracht Joop Kraaij met 
zijn zoon en twee kleindochters 
een bezoek aan de gedenkplaats 
van Kamp Amersfoort. Joop’s vader; 
J.F. (Jo) Kraaij was tot november 
1943 actief betrokken bij de hulp 
aan joodse onderduikers. Verraad 
resulteerde in zijn arrestatie. 
Op 4 februari 1944 belandde de 
30-jarige inspecteur bij de gemeen-
tepolitie in Maastricht, als gevange-
ne van de SD, onder nummer 6124 
in Kamp Amersfoort.

 Bijzondere foto’s 
 uit Kamp Amersfoort  (Door Gert Stein)
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Op vrijdagochtend 16 oktober 1942 werden ten zuiden van de Leusder-
heide (in Woudenberg) vijftien mannen geëxecuteerd en begraven. De 
executie was bedoeld als vergelding voor sabotageacties in het oosten van 
Nederland. De Sicherheitsdienst (SD) zou aanwijzingen hebben dat de daders gezocht moesten 
worden in communistische kringen en daarom werd besloten om vijftien communistische dan wel socialistische politieke 
gevangenen, afkomstig uit het oosten van het land, te fusilleren. Twaalf van hen verbleven als gevangene in Kamp Amersfoort 
en drie als gijzelaar in de Brabantse gijzelaarskampen in Haaren en Sint-Michielsgestel.
Na de bevrijding, op 27 augustus 1945, werden de vijftien slachtoffers - op aanwijzing van voormalig commandant van Kamp 
Amersfoort: Karl Peter Berg - gevonden en herbegraven. De plek van de executie raakte in de vergetelheid.  Tot 1992, want 
in dat jaar werd, op initiatief van de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, een eenvoudige gedenkplaats ingericht. Een 
zwerfkei en twee plaquettes - één met de namen van de slachtoffers en één met de twee coupletten van het Wilhelmus - 
wijzen bezoekers op de dramatische gebeurtenis in 1942.

De gedenkplaats ligt aan de Trekerweg ca. 1,5 km ten westen van Pannenkoekenhuis Bergzicht in Woudenberg. De plek is 
alleen bereikbaar met de fiets of te voet... en na enig zoeken. Naast de namen van de slachtoffers wordt op deze plek wei-
nig of geen informatie over de executie verstrekt. Dat wil zeggen; tot enkele weken geleden, want het voornemen om op 
deze plek meer informatie te verstrekken, kon door een incidentele subsidie van de Gemeente Woudenberg gestalte krij-
gen. In september 2013 werd een nieuw informatiebord geplaatst. Ter herinnering en nagedachtenis aan de vijftien slachtof-
fers en ter informatie voor de bezoekers die meer willen weten over de achtergrond van de voormalige executieplek. Ieder 
jaar op 16 oktober vindt hier een herdenkingsplechtigheid plaats. De verschijningsdatum van dit blad ligt rond deze datum 
en mogelijk is de herdenking achter de rug op het moment dat u dit leest. Maar laat u zich daardoor niet weerhouden om 
alsnog de gedenkplaats te bezoeken en kennis te nemen van de tekst op het nieuwe informatiepaneel.

Binnenkort wordt tevens een richtingbord geplaatst zodat u de gedenkplaats wat gemakkelijker kunt vinden. Tot die tijd (en 
ook daarna uiteraard) wijzen de medewerkers van Kamp Amersfoort u graag hoe en waar u de gedenkplaats kunt vinden.

In het kader van de open monumentendag kreeg Kamp Amersfoort op zondag 15 september 
een dichteres op visite. De organisatie TAALPODIUM had zich namelijk ten doel gesteld om 
op zoveel mogelijk verschillende locaties in Utrecht passende gedichten voor te lezen. En dus 
stond Jolies Heij met een map vol gedichten klaar om die voor te lezen aan de geïnteresseerde 
bezoekers. Speciaal voor de gelegenheid koos ze gedichten die te maken hebben met gevangen-
schap. Na de publieksrondleidingen kreeg iedereen de gelegenheid om op zijn gemak naar haar 
te luisteren. Tussen de buien door, in een glinsterende najaarszon en in het zicht van de 
appèlklok las ze haar gedichten voor. Het gedicht In waardigheid hersteld is geïnspireerd 
door de Russen die in Kamp Amersfoort gevangen zaten.

Toen er nog marsen werden gelopen
en roofdieren te kijk toen het bos
nog geen schuldig landschap een boom
nog geen ladder tot in de hemel.

Wij strompelden als leprozen
het gezicht bedekt met de schubben
van de schande de laarsafdruk
van de Nazibeul op onteigende bodem.

Zo sloegen wij aan het zwerven
wandelende joden dolende spleetogen
zie hier de onderste mens
tot beest in rozentuin en barakken.

Wij verwelkten onder aarde en kalk
onze namen versleten onze botten verveld
maar wie gemist wordt ooit gevonden:
zo brengen wij oeroude grond aan land

zoals het zand dat was weggeblazen
zijn wij teruggekomen naar een plaats
om uit te rusten op het ereveld
een steen met een gezicht, een naam.

Jolies Heij

 In waardigheid hersteld (Door Carla Huisman)

 Informatiepaneel 
 bij voormalige executieplek  (Door Gert Stein)
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4 Mei 2013: Leden van The Seaforth Highlanders of  

Holland Memorial Pipes and Drums verzorgen de muzikale 

begeleiding bij de herdenking bij het gedenkkruis op de 

Leusderheide. Meer informatie over deze bijzondere band 

vindt u op www.seaforth.nl.

Herdenking bij het gedenkkruis  
op de Leusderheide


