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De Tweede Wereldoorlog is nog springlevend
(Door Harry Ruijs)

Tijdens een onlangs gehouden symposium over de toekomstige
wijze van herdenken, verzuchtte een historicus:
‘De Tweede Wereldoorlog wil maar geen geschiedenis worden’.
Hoe diep deze zwarte periode zijn sporen ook in onze vaderlandse geschiedenis heeft getrokken, het onderwerp is nog
steeds ‘springlevend’. Elke dag kunt u in de krant of op de TV
onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog vinden. In dit nummer
treft u een veelheid van onderwerpen uit de oorlog aan, die nog
volop leven en maar geen geschiedenis willen worden.
In Kamp Amersfoort worden we regelmatig verrast door
nieuwe informatie die ons door bezoekers wordt aangedragen en die dan weer een ander licht werpt op bepaalde
gebeurtenissen. Laat ik u daar een voorbeeld van geven.

De laatste zondag in januari is door de Verenigde Naties
aangewezen als Holocaust Memorial Day. De datum refereert aan de bevrijding van Auschwitz door de Russen op
27 januari 1945. De meest bekende herdenking op deze dag
wordt in Amsterdam georganiseerd door het Auschwitz
Comité. In Kamp Amersfoort vindt jaarlijks op deze dag een
lezing plaats, waarin minder bekende aspecten van de
Holocaust worden belicht. Dit jaar heeft Pauline Broekema
verteld over het onbekende concentratiekamp Warschau.
Zij schreef samen met Helma Coolman het boek In het puin
van het getto. Nadat de nazi’s de grote opstand in de Joodse
wijk van Warschau hadden neergeslagen en alle overgebleven
Joodse inwoners naar het vernietigingskamp Treblinka
waren afgevoerd, besloot de leiding in Berlijn dat het puin
van het vernietigde getto moest worden opgeruimd. Daartoe werden duizenden Joden uit Auschwitz gedeporteerd
naar Warschau waaronder veel Nederlanders. Pauline
Broekema heeft de geschiedenis van dit onbekende kamp
toegelicht in een indrukwekkende lezing. Ik heb vervolgens
haar boek in een adem uitgelezen.

In maart 1945 vond bij Woeste Hoeve een aanslag plaats
op de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland,
Hans Albin Rauter. Meteen gaven de nazi’s opdracht om
honderden Nederlanders op diverse locaties te executeren
als represaillemaatregel voor deze aanslag. Karl Berg kreeg
als commandant van het Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort opdracht om de volgende dag 49 gevangenen
te executeren. Die executie werd voltrokken aan het einde
van de schietbaan, op de plek waar in 1953 het monument
‘De Stenen Man’ werd onthuld.
Uit naoorlogse processtukken, met betrekking tot de
opgraving van de slachtoffers van deze executie, weten
we dat er 49 slachtoffers werden aangetroffen in dit graf.
Echter, er circuleert nog steeds een gerucht dat kampcommandant Berg de opdracht had gekregen om niet 49, maar
50 gevangenen te laten executeren.

De komende maand wordt een DVD over de drie grote
Nederlandse kampen (Westerbork, Vught, Amersfoort)
landelijk te koop aangeboden via bekende verkoopkanalen.
Ook een aantal aangrijpende interviews met voormalige
Kamp Amersfoort gevangenen, is te vinden op deze DVD.
Uiteraard is deze DVD te zijner tijd ook verkrijgbaar in ons
bezoekerscentrum.

Vorig jaar was er een bezoekster die, na het verhaal van de
rondleider bij De Stenen Man over de 49 geëxecuteerden,
met zekerheid wist te melden dat haar vader een dag later
als nummer 50 was geëxecuteerd.
Eerder waren we al geïnformeerd over een naoorlogs
dossier waarin vermeld stond dat één van de 49 slachtoffers
een vals identiteitsbewijs bij zich droeg.

Ook dit jaar sturen we een acceptgiro naar alle lezers van
dit blad met het verzoek om een donatie. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen elk jaar deze acceptgiro
invullen. Dankzij deze donaties kunnen we dit mooie blad
blijven uitgeven en kunnen we nieuwe projecten starten.
Wij hebben nog vele ideeën om de geschiedenis van dit
kamp op een aansprekende wijze in beeld te brengen.
Maar we kunnen het niet zonder uw steun. Als tegenprestatie nodig ik u van harte uit voor een bezoek zodat u met
eigen ogen kunt zien hoe we het verhaal van deze plek
vertellen.

Beide bronnen kunnen het verhaal, dat niet 49 maar
50 gevangenen geëxecuteerd moesten worden, verklaren.
Werd de naam op het (valse) identiteitsbewijs door de nazi’s
meegeteld, zodat op papier voldaan was aan de opdracht
om 50 onschuldige burgers te vermoorden? Kwamen zij achter hun vergissing en werd deze een dag later ‘rechtgezet’?
Beide bronnen bieden ruimte voor nieuwe inzichten, waarmee duidelijk gemaakt mag worden dat nieuwe informatie
van bijzondere waarde is. Of zij nu geruchten, verhalen of
historisch feiten ondersteunen.
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Kamp Amersfoort krijgt steun
(Door Mirjam Janssen)
Afgelopen najaar voerde de Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort actie om extra inkomsten te
werven.Tientallen bedrijven in de regio werden benaderd met het verzoek om steun. Inmiddels zijn de
eerste positieve reacties binnen.Voor particuliere donateurs is in deze uitgave een acceptgiro opgenomen.
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 (www.kampamersfoort.nl) en in dit informatiebulletin,
maar anoniem doneren kan ook.Verder krijgen de Beschermers uitnodigingen voor herdenkingen en lezingen.
Alle donateurs ontvangen het informatiebulletin. Bedrijven die overwegen te doneren, kunnen contact opnemen met
info@kampamersfoort.nl of hun bijdrage rechtstreeks overmaken naar St. Kring Beschermers Nationaal Monument
Kamp Amersfoort rekening NL03RABO 0175 8989 28.
Dankzij de steun van nieuwe en oude Beschermers kan Kamp Amersfoort extra projecten opzetten. Zo heeft het
Kamp heeft inmiddels tien bijzondere foto´s van David Galjaard aangeschaft. Het zijn grote foto´s die volgens een
speciale techniek zijn gemaakt, waardoor de kijker afhankelijk van de hoek een ander beeld ziet. Op deze manier is het
mogelijk oud en nieuw materiaal te combineren. Een fietsend meisje uit 2013 verandert bijvoorbeeld in enkele passen
in een groep gevangenen van Kamp Amersfoort die op weg zijn naar het station. De foto´s worden ingelijst, zodat ze
binnen en buiten te gebruiken zijn, en eventueel dienst kunnen doen op een reizende tentoonstelling.
Ook kan Kamp Amersfoort dankzij de Beschermers 1500 pocketuitgaven bestellen van het boek Kamp Amersfoort van
Geraldien von Frijtag Drabbe. Dit standaardwerk over de geschiedenis van het kamp was uitverkocht en is binnenkort
dus weer verkrijgbaar.
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.
Hieronder legt notaris mr. Aart Veldhuizen van VBC notarissen uit hoe dat zit.
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 minimaal vijf jaar
lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. De schenking moet worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst (een notariële akte is niet meer nodig). De te schenken bedragen moeten regelmatig
(minstens één keer per jaar) worden voldaan en dienen ongeveer even groot te zijn. 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
beperkt 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 wordt zo nodig verhoogd met
het hiervoor bedoelde bedrag van de extra aftrek, maar met een maximum van € 1250.
Giften door uw bedrijf? Ook voor een onderneming is het door de Geefwet aantrekkelijk om te schenken. Zo mag
het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen.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.
Wilt u schenken dan kunt u direct contact opnemen met de Kring van Beschermers. In gezamenlijk overleg wordt dan
een overeenkomst van schenking opgesteld die vervolgens door beide partijen getekend kan worden.
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Interviews worden ondergebracht
bij DANS
(Door Gert Stein)

In 2010 initieerde Kamp Amersfoort een omvangrijk
project: het op film vastleggen van getuigenissen van
oud-gevangenen van Kamp Amersfoort. In februari
2014 werd een belangrijke afspraak gemaakt met
DANS.
De getuigenissen van oud-gevangenen zijn belangrijk voor ons.
Ze helpen om in de toekomst het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog en specifiek dat van Kamp Amersfoort te
vertellen. In februari werd een belangrijke stap gezet die de
archivering en toegankelijkheid van deze interviews waarborgt.
Harry Ruijs, directeur van Kamp Amersfoort en Peter Doorn,
directeur van DANS (Data Archiving and Networked Services),
bekrachtigden de samenwerking tussen beide instellingen op
10 februari 2014.
DANS, een instituut van KNAW (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen) en NWO (Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), bevordert
duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. DANS
archiveerde en ontsloot eerder al de interviews van honderden
getuigen van de Tweede Wereldoorlog in het kader van het
programma ’Erfgoed van de Oorlog’.

10 februari 2014: Peter Doorn en Harry Ruijs

Het besluit om de interviews van oud-gevangenen onder
te brengen bij DANS was in dit licht bezien een logische en
verantwoorde beslissing. Het zal nog even duren voordat de
interviews - van de oud-gevangenen die hiervoor hun toestemming hebben verleend - te raadplegen zijn. Momenteel wordt
bekeken hoe de digitale data aan DANS kan worden overgedragen.

Publieksrondleidingen

(Door Willem Hilberts)

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september worden iedere week gratis rondleidingen aangeboden.
De wandelingen op en rond het terrein van het voormalige Kamp Amersfoort starten op zondagen om
14:00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te wandelen en
kennis te nemen van de verhalen die door ervaren gidsen worden verteld.
Bezoekers kunnen zich niet alleen tijdens een rondleiding laten informeren, maar vooral ook tijdens hun bezoek aan het
bezoekerscentrum. Gedurende de middag - en na afloop van een rondleiding - worden documentaires vertoond. Aanmelden
voor een publieksrondleiding is niet nodig en deelname is gratis. De rondleidingen starten bij het bezoekersgebouw aan de
Loes van Overeemlaan en vinden plaats ongeacht de weersomstandigheden.
Op 4 en 5 mei starten
publieksrondleidingen om
11:00 uur, 12:00 uur, 13:00
uur, 14:00 uur en 15:00 uur.
Na 5 mei vinden publieksrondleidingen plaats op
de volgende zondagen
(start 14:00 uur):
11, 18, 25 mei
1, 8, 15, 22, 29 juni
6, 13, 20, 27 juli
3, 10, 17, 24, 31 augustus
7, 14, 21, 28 september
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Roven, beschermen en plunderen
door het Nazi-Regime geroofde en Entartete
kunst in de periode 1933 tot 1945…

(Door Hans Jurgens)

Kracht van kunst
De geschiedenis leert ons dat machthebbers tot hun meerdere
glorie kunst gebruikten en misbruikten om hun eigen positie
te versterken. Zo was het ook bij Hitler. Toen hij in 1933 aan
de macht kwam wilde hij direct afrekenen met moderne kunst.
Moderne kunst paste niet in zijn gedachtegoed om van elke
Duitser een echte Ariër te maken. De Duitse bevolking moest
gezuiverd worden van Joodse- en Bolsjewistische (Russische)
invloeden. Moderne kunst zou daaraan geen bijdrage leveren:
het was ‘non-art’ en werd ‘Entartet’ verklaard. Ontaard.
Alle moderne kunst werd vanaf 1933 uit de Duitse musea
verwijderd. Museumdirecteuren die daaraan niet voldoende
meewerkten werden ontslagen. In totaal werden 20.000
kunstwerken, waaronder werken van Picasso, van Gogh,
Marc, Nolde en Beckmann in beslag genomen. Meer dan
4.000 werden er verbrand en de overige, later, tegen
spotprijzen in het buitenland verkocht.
Naast moderne kunst werden moderne muziek, literatuur en
toneel ook ‘Entartet’ verklaard. Modernisme was decadent en
teveel ‘de kunst van de grote stad’ in plaats van ‘het platteland’.
Het toonde teveel de innerlijke belevingswereld van de
kunstenaar. Moderne kunstenaars waren volgens Hitler
niets-kunners, charlatans.
Wel deed Hitler een beroep op die kunstenaars die met hun
werk wel een bijdrage konden leveren om zijn plannen te
realiseren: het zuiveren van het volk en het stichten van
Het Derde rijk.
Hitler verwachtte van ‘zijn’ kunstenaars dat zij een beeldtaal
zouden hanteren waarbij op een vreedzame wijze de ziel en
idealen van het volk tot uiting zouden worden gebracht.
De vrouw, het gezin, het ambacht en het landleven kregen
daarin een centrale plaats. Maar als de situatie in Duitsland
zou verslechteren moest kunst ook overlevingsstrijd, en
uiteindelijk ook de opofferingsgezindheid ondersteunen.
Genres die daarbij gebruikt werden waren: het familieleven,
pastorale landschappen, verheffing van de vrouw en arbeid en
heldhaftige strijders in de oorlogssituaties.

Generaal Dwight D. Eisenhower op bezoek in Merkers op 12 april 1945.
Links Lt. Generaal Omar N. Bradley en rechts Lt. Generaal George S. Patton.

De publiciteit in de media over geroofde kunst tijdens
de Tweede Wereldoorlog door het Nazi-regime is nog
nooit zo groot geweest als in de afgelopen maanden.
Dat komt door de grote ’Kunstfund’ in Zuid-Duitsland
van 1.500 kunstwerken bij Cornelius Gurlitt. Deze
vondst heeft vele gemoederen in beweging gebracht.
Een deel van deze collectie is waarschijnlijk van roof
tijdens oorlog afkomstig. Zoveel jaar na de Tweede
Wereldoorlog is teruggave van verdwenen kunstwerken
nog steeds een punt van discussie. Nog nooit is er in
de geschiedenis op een dergelijk grote schaal kunst
geplunderd en geroofd als tijdens de Tweede Wereldoorlog.Verantwoordelijk voor deze roof waren de
leiders van het Nazi regime, Adolf Hitler en rijksmaarschalk Hermann Göring. De slachtoffers waren bijna
altijd Joods omdat zij in de door de Duitsers bezette
landen een eenvoudige prooi waren.

Om dit beeldprogramma te propaganderen werd in 1937 in
München het Haus der Deutsche Kunst geopend. Alle daar
getoonde kunst werd door Hitler hoogst persoonlijk geselecteerd. Aan de overkant van dit museum werd de Duitse
bevolking in gelegenheid gesteld de expositie ’Entartete Kunst’
te bezoeken. De door het regime verfoeide kunst werd hier
schots en scheef opgehangen. Op de muren stonden xenofobe
teksten en de ‘veel te hoge’ aankoopprijzen die musea voor
deze kunst zouden hebben betaald. Drie miljoen Duitsers
zouden deze rondreizende tentoonstelling bezoeken.
Kunst moet terug
Hitler had nog andere peilen op z’n boog om door middel
van kunst zijn macht te versterken. ‘Arische’ kunst zou het
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Situatie in Nederland
In Nederland kregen, aan het einde van de jaren dertig, de
musea ook met oorlogsdreiging te maken. Kunstwerken uit
het Rijksmuseum werden in Noord-Holland op verschillende
locaties veilig gesteld. De Nachtwacht van Rembrandt kreeg
speciale aandacht. Het schilderij werd na verschillende schuilplaatsen uiteindelijk opgerold, verpakt in een kist en getransporteerd naar de mergelgroeve in Valkenburg. De ‘Entartung’
van moderne kunst zoals in Duitsland uitgevoerd, werd in
Nederland niet zo strikt, of in het geheel niet toegepast.
De kunsthandel in Nederland kende na de inval van de
Duitsers een ware periode van bloei.Vooral de handel met
Duitsland beleefde een opleving door het wegvallen van
valutabeperkingen en de koopzucht van Hitler en Göring.
De belangrijkste kunsthandel in Nederland was die van Jacques
Goudstikker. Door zijn Joodse afkomst besloot Goudstikker,
in mei 1940, direct na het binnenvallen van de Duitsers, met
vrouw en kind per boot naar Amerika te vluchten.
Helaas werd deze bootreis hem, door een val in het ruim,
fataal. De Duitsers doken als aasgieren op zijn kunsthandel.
Via slinkse wegen werd de voormalige bankier, de Duitser
Alois Miedl, de nieuwe directeur. Als nieuwe eigenaar verkocht
hij het overgrote deel van de enorme voorraad zeer kostbare
kunst aan Göring.
Vanaf mei 1942 werden de Joden in Nederland door de
Duitse bezetter verplicht al hun waardevolle bezittingen af te
staan aan de Lippmann Rosenthal bank. De waarde werd dan
vastgesteld en op een rekening, zogenaamd, bijgeschreven.
De rekeninghouder had echter geen toegang tot deze
rekening. Huizen van opgepakte en weggevoerde Joden
werden door de bezetter leeggehaald. De schatting is dat het
meer dan 30.000 huizen betreft.

antwoord zijn. Hij vond dat alle Duitse kunst vanaf de 16de
eeuw weer terug moest keren naar het moederland.
Dr. Kümmel, directeur van de Staatsmusea in Berlijn, kreeg een
zeer geheime opdracht om die collectie in kaart te brengen.
Jonge Duitse kunsthistorici werden in de jaren dertig overal in
Europa te werkgesteld om een zo’n compleet mogelijke lijst
samen te stellen van de verblijfplaatsen van deze kunst.
Het resultaat was een rapport van 500 pagina’s.
Georganiseerde roof
In 1939, direct na de inval door de Duitsers in Polen, werd de
afdeling Bildende Kunst van de Einsatzstab van Reichsleiter
Alfred Rosenberg actief. Rosenberg kreeg van Hitler de
opdracht zoveel mogelijk kunst te verzamelen. Met het
Kümmel-rapport onder de arm werden Hitlers kunstwensen
in vervulling gebracht. De dienst werd later in alle door de
Duitsers bezette landen actief. Het bleek een bureaucratisch,
maar zeer geoliede machine. De belangrijkste doelstelling van
Hitler voor het ’verzamelen’ van kunst, was het stichten van
’s werelds grootste museum. Het Führermuseum. Als plaats
koos hij daarvoor zijn geboortestad, het Oostenrijkse Linz.
Naast Hitler was Hermann Göring een zeer grote en fanatieke
kunstverzamelaar. Hij maakte van zijn landgoed Carinhall een
waar museum.
De grote vraag is echter wat de Duitse machthebbers bezielden
om kunst een zo prominente plaats te geven in het bereiken van
hun doelstellingen. In zijn boek Roofkunst de zaak-Goudstikker:
schrijft Pieter den Hollander hierover het volgende:
‘Altijd en overal is de kunst gebruikt om de macht aan te kleden.
En om aanzien te verlenen aan wie slechts over geld of geweld
beschikt. Zo is het mooiste van de mens meer dan eens misbruikt
om zijn lelijkste kant en trekken te verhullen. Nooit eerder in de
geschiedenis gebeurde dat op zo’n schaal als in het Germania
van Adolf Hitler. De eindeloze konvooien vol roofkunst die uit alle
hoeken van Europa naar het centrum van Europa togen, kruisten
de gruwelijkste transporten van de Endlösung. Hun rooftochten
vormden de diepste belediging die Hitler en zijn vazallen de
scheppers en bezitters van die kunst konden aandoen. Kunstschatten zijn weerloos in al hun schoonheid. Maar diegenen die zoveel
schoonheid aan slechtheid uitleverden, waren niet altijd weerloos.
Voor zover zij zich door winstbejag hadden laten leiden, hadden ze
op z’n minst een keus gehad. De keuze om voor veel geld mee te
werken aan de grootste roofoperatie aller tijden of de slachtoffers
ervan in bescherming te nemen. Het ergste is misschien wel dat ze
soms het laatste deden om het eerste te bereiken.’

In Duitsland
Tijdens de oorlogsjaren had het Duitse regime in eigen land
maatregelen genomen om hun, inmiddels enorme, kunstbezit
te beschermen. Bunkers, mijnschachten en afgelegen kastelen
waren favoriete plaatsen om kunstwerken onder te brengen
en te behoeden voor het oorlogsgeweld van de vijand.
De schatting is dat in Duitsland twintig procent van ’s werelds
kunstbezit lag opgeslagen.
Denazificering
Al voor het einde van de oorlog werd er in de Verenigde Staten
hard gewerkt aan een ‘denazificeringsplan’. De Amerikaanse
overheid wilde na de beëindiging van de oorlog zo snel en
zoveel mogelijk kenmerken van het Nazi-regime uitwissen.
Maar zij wilden ook dat zoveel mogelijk geroofde kunst bij de
rechthebbende eigenaren en erfgenamen terug zou komen.
Bevreesd waren de Amerikanen ook voor het toen nog
onbekende gedrag van het Russische leger en haar ‘Trofeeëncommissie’. Naast kunstbelangen waren er immers ook andere,
zoals de enorme goudvoorraad die in de mijn van Merkers
lag opgeslagen. Uiteindelijk plunderden de Russen 2.5 miljoen
stukken van waarde, zoals kunst, boeken en archieven. In 1959
restitueerden de Russen 1.0 miljoen stuks van deze plundering
aan de bevriende DDR.

De roof-operaties waren niet uitsluitend op Duitse kunst
gericht. In het Führermuseum moesten natuurlijk ook de oude
meesters vertegenwoordigd zijn. Hitlers voorkeur ging vooral
uit naar Rembrandt,Vermeer en Titiaan. De Astronoom van
Johannes Vermeer moest daar zeker een plaats krijgen.
Dit schilderij werd in Parijs in beslag genomen door de dienst
van Rosenberg. De Joodse eigenaar Edouard de Rothschild
was Parijs ontvlucht en daardoor werd zijn zeer waardevolle
kunstcollectie een gemakkelijke prooi voor de Duitse bezetter.
Na de oorlog kwam het schilderij terug bij de familie.
In 1981 kwam het werk in het bezit van de Franse staat.
De Rothschilds gebruikten dit schilderij als compensatie voor
een belastingaanslag. Het is nu opgenomen in de collectie van
het Louvre in Parijs. Op de rugzijde van het schilderij is tijdens
het transport naar Duitsland een hakenkruis gestempeld!

The Monuments Men
Het allerbelangrijkste initiatief dat de Amerikanen hebben
genomen, was het instellen van een speciale militaire afdeling:
Monuments, Fine Arts and Archives. Deze MFAA kreeg de
opdracht, na afloop van de oorlog, al de geroofde kunst veilig
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te stellen en te retourneren naar de landen van herkomst.
In de wandeling werd deze afdeling van kunstkenners
The Monuments Men genoemd. Het was een efficiënte organisatie die een drietal Collecting Points opzette. De belangrijkste daarvan was gevestigd in München. Door samenwerking
met vertegenwoordigers uit landen als Frankrijk, Nederland,
België en Polen keerden kunstwerken relatief snel terug naar
het land van herkomst.

teruggave, en de tweede was om ook de humane factor een
rol te laten spelen.
De meest spraakmakende teruggave is de zaak Goudstikker.
204 schilderijen, vooral oude meesters, werden aan de erven
geretourneerd. Deze teruggave betekende dat een aantal
musea in Nederland afstand moesten doen van ‘Goudstikker’
kunstwerken die zij langdurig van de Staat in bruikleen hadden.
De overheid heeft onlangs de musea in Nederland verzocht
om te onderzoeken of zij nog in het bezit zijn van kunstwerken die het predicaat ‘roofkunst’ met zich mee zouden kunnen
dragen. Het resultaat was 129 stuks.

Opnieuw gevaarlijke kunst
Een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse ‘denazificerings’
programma was het in beslag nemen van alle aan het Nationaal
Socialistische regime gerelateerde kunst. Meer dan 11.000
kunstvoorwerpen werden naar de Verenigde Staten verscheept.
Daar werd bepaald welke ‘gevaarlijke kunstwerken’ Amerika
nooit meer zouden mogen verlaten. Deze gewraakte
Duitse kunst werd veilig opgeborgen in de staatskluizen in
Washington D.C. Het zou tot 1980 duren voordat een groot
deel van deze kunstwerken werd vrijgegeven, en mocht terugkeren naar het toenmalige West-Duitsland.

Tot slot
Er wordt nog steeds, hoewel steeds minder, kunst teruggevraagd.
Vooral Joodse families zijn beroofd of werden gedwongen, vaak
met dreigementen, om tot verkoop over te gaan. Nu 69 jaar
later wordt het voor de overheid, geadviseerd door de het
bureau Herkomst Gezocht, steeds moeilijker tot een rechtvaardig en goed afgewogen advies tot teruggave te komen.
Toch is er ook nu nog veel belangstelling voor datgene wat
er in WO II heeft plaatsgevonden. De film ’The Monuments
Men’, met George Clooney in de hoofdrol, is nu in de bioscopen te zien. Op spannende wijze wordt de werkwijze
van de hoofdpersonen om kunst te redden op het scherm
gebracht. Er zijn plannen om eind volgend jaar in de Bergkerk
in Deventer een grote expositie over roofkunst te organiseren.
Curator is de vorige voorzitter van de Restitutie Commissie,
Dr. Rudi Ekkart. De bron zal zijn: al die roofkunst welke zich
in de depots van de Nederlandse overheid bevindt. Wellicht
heeft deze tentoonstelling als resultaat om enige nog vermiste
kunstwerken weer bij de erfgenamen terug te brengen. Het
bureau Herkomst Gezocht verwacht in de komende jaren nog
200 schilderijen aan de erfgenamen te kunnen teruggeven. Maar
naar mate de tijd voortschrijdt, zullen de aanvragen afnemen.
Er zullen zich situaties voordoen waarbij claims terecht worden
afgewezen. Ook zullen er aanvragen zijn waarbij het van grote
waarde is het kunstwerk bij de erven terug te brengen.
Een verhaal zonder einde?

Nederland na de bevrijding
In Nederland werden de kunstwerken die na de oorlog uit
Duitsland terug kwamen in handen gegeven van de Stichting
Nederlands Kunstbezit. Hoewel deze stichting met enige
voortvarendheid kunst bij de eigenaren en erfgenamen terugbezorgde, ging er ook veel fout. De Nederlandse Staat bleef
uiteindelijk in het bezit van 4700 kunstwerken, waarvan de
rechthebbende erfgenamen niet meer te achterhalen waren,
of van werk waar een eis tot restitutie werd afgewezen.
Beslissingen door de Nederlandse overheid over teruggave
waren niet altijd eenduidig. Zij had daarom behoefte om de
richtlijnen voor teruggave te herzien. In 1998 kreeg Dr. Rudi
Ekkart de opdracht een rapport maken over de vraag welke
regels de overheid voor nieuwe aanvragen voor teruggave zou
moeten hanteren. In het rapport ’Herkomst Gezocht’ zijn o.a.
twee belangrijke aanbevelingen opgenomen: De eerste was het
laten vervallen van de verjaringstermijn voor aanvragen voor

Nieuwe druk ‘Kamp Amersfoort’
Het in mei 2003 voor het eerst verschenen boek ‘Kamp Amersfoort’ van Geraldien von
Frijtag Drabbe Künzel is al geruime tijd uitverkocht. Een nieuwe druk wordt overwogen.
Het boek dat de volledige geschiedenis van Kamp Amersfoort beschrijft, is al enige tijd niet meer
(nieuw) verkrijgbaar. Bij Kamp Amersfoort kon tot voor kort nog een exemplaar worden aangeschaft,
maar ook dat is nu verleden tijd. En dat is jammer, want het is het eerste en enige boek dat het
resultaat is van een wetenschappelijk onderzoek dat uitsluitend de geschiedenis van Kamp Amersfoort,
van begin tot einde, belicht.
Het boek maakt duidelijk waarom bet kamp werd opgericht, wie voor het wrede regime verantwoordelijk waren, welke burgers erin terecht kwamen, hoe hun leven in gevangenschap er uit zag en wat
de buitenwereld voor de gevangenen deed.
De aanhoudende vraag naar het boek heeft ervoor gezorgd dat momenteel voorbereidingen
worden getroffen voor een vijfde druk in een oplage van 1.500 exemplaren. Het is nog te vroeg om een
verschijningsdatum te vermelden, maar zodra hierover meer bekend is, wordt dat gemeld op onze website
en in een volgende uitgave van dit blad.
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Herdenking Februaristaking
(Door Gert Stein)

De razzia op het Jonas Daniël Meijerplein op 22 februari 1941.
Fotograaf onbekend. (bron foto: NIOD).

Op dinsdag 25 februari 2014 werd de Februaristaking bij het
monument de Dokwerker in Amsterdam herdacht. De staking,
die in februari 1941 uitbrak in Amsterdam, de Zaanstreek,
Hilversum, Utrecht, Haarlem,Velsen en Weesp, staat bekend
als een unieke daad van solidariteit met de vervolgde Joodse
bevolking.
Aanleiding voor de staking was een aantal incidenten waarbij Joodse burgers door NSB’ers
en Duitse militairen werden uitgedaagd en vernederd. Dit leidde tot vechtpartijen
waarbij NSB’ers en nazi’s gewond raakten. Als vergelding werden, op zaterdag 22 en
zondag 23 februari 1941, razzia’s gehouden in de Jodenbuurt. Tenminste 425 Joodse
mannen werden opgepakt en naar de concentratiekampen Mauthausen en Buchenwald
afgevoerd. De razzia’s in de Jodenbuurt wekten hevige verontwaardiging op en worden
gezien als de directe aanleiding tot de Februaristaking.
In de avonduren van 24 februari vond op de Noordermarkt
een openluchtbijeenkomst plaats. Het stakingsparool werd
bekendgemaakt. Nog dezelfde nacht werd het door de illegale
CPN vervaardigde manifest ‘STAAKT!!! STAAKT!!! STAAKT!!!’
gestencild en verspreid. Het effect was enorm. Tienduizenden
mensen toonden zich die dagen solidair. De staking was de
eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in
Nederland.

genocide wordt voorbereid door bewust een tweedeling in de
samenleving te creëren tussen ‘wij’ en ‘zij’. Een belangrijke rol
speelt ook het mechanisme dat bepaalt wat je op een gegeven
moment weet en wat je niet wilt weten. ‘En precies dat
mechanisme, ‘aldus de Swaan’, is een belangrijke factor bij het
mogelijk maken van een genocide’
Swegman besloot haar toespraak met ’De mensen die in
februari 1941 in verzet kwamen deden dit om hun Joodse stadgenoten te laten zien dat zij zich hun lot aantrokken. De scheiding
tussen ‘wij’ en ‘zij’ was dus nog geen feit; Joden werden openlijk
bestempeld als medeburgers. Dat maakt de Februaristaking tot
zo’n unieke gebeurtenis.’

Tijdens de herdenking op 25 februari 2014 hield Marjan
Schwegman, directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies, een toespraak.
Over het ontstaan van de staking legde zij het volgende voor:
‘Wat de vlam in de pan deed slaan was niet zozeer een voorgevoel
van het toen nog onbekende lot van de Joden. Nee, het was het
zien van de openlijke discriminatie, de vernederingen en mishandelingen op straat.’ Vervolgens stelde zij de voordehandliggende
vraag ‘Waarom toen wel? Waarom was dit later, toen de deportaties in volle gang waren, kennelijk anders?’

‘Laten wij daarom dit moment, deze gebeurtenis vasthouden.
Als het creëren van een tweedeling uiteindelijk vernietiging van
mensen mogelijk maakt, dan is het zaak ons juist van dat
mechanisme bewust te zijn.’
De toespraak van NIOD-directeur Marjan Schwegman is
na te lezen op de website van het NIOD (www.niod.nl).
Meer informatie over de Februaristaking herdenking vindt
u op www.februaristaking.nl

In haar toespraak verwees zij voor een antwoord naar het
boek ‘Compartimenten van vernietiging over genocidale regimes
en hun daders’ van Abram de Swaan. Deze stelt dat een

9

Herinneringen van een
oud-gevangene
Anton Cornelis van Abshoven, geboren op 28 oktober 1920 en woonachtig te Bussum, werd op 13 november 1944 in Kamp Amersfoort
geregistreerd onder nummer 8910.Vijftig jaar later zette hij zijn herinneringen aan Kamp Amersfoort op papier, een mogelijke publicatie in
het vooruitzicht.Vier jaar later overleed hij.Van publicatie was het nooit
gekomen.
Met toestemming van dochters Jeanine en Marjan van Abshoven wordt
hieronder alsnog het verslag van hun vader onverkort weergegeven.
Hopelijk worden - door publicatie van dit verslag - andere getuigen van
de Tweede Wereldoorlog eraan herinnerd dat hun verhalen belangrijk zijn
en er toe doen.
Anton Cornelis van Abshoven. De foto rechts is genomen in 1996, twee jaar voor zijn overlijden.

Nieuwjaarsdag 1945 in
een Duits sanatorium

(Door A.C. van Abshoven,
Geldrop, december 1994)

(Een oorlogsherinnering van precies een halve eeuw geleden)
November 1944. Een sombere, regenachtige namiddag in het ‘Polizeiliches Durchangslager Amersfoort’, in ons
land toen beter bekend als een soort concentratiekamp naar Duits model. Dit was echter een grote misvatting,
want de Nederlanders wisten in die tijd nog helemaal niets, zij hadden er toen nog geen enkele voorstelling van
hoe een echt Duits concentratiekamp er uit kon zien… Wat was het dan wel?
De landgenoten die tussen 1941 en 1945 dit kamp hebben leren kennen, zullen hierover wel hun eigen denkbeelden hebben gehad, de associatie met een sanatorium zoals deze herinnering misschien wil doen geloven, is
natuurlijk een wrang grapje, maar de Duitse SS bewaking in het kamp dacht er anders wél zo over… Deze terugblik naar de laatste maanden van dit schakeltje in de Duitse oorlogsmachine moge verhelderen wat hiermede
bedoeld werd.
Gekleed in een oude broek en tuniek van het Nederlandse
leger (!) en een oude veldmuts op het kaalgeschoren hoofd,
sjokten wij, een groepje ‘Häftlinge’ van ongeveer tien man,
ieder achter een met boomstobben beladen kruiwagen.
Het harde, smalle pad voerde door een licht geaccidenteerd
heideveld dat hier en daar door perceeltjes dennenbos was
omgeven. De bomen dropen van de regen en in een wat
lager deel van het terrein stond het pad over een lengte van
een meter of vijf een aantal centimeters onder water. Ook al
zouden onze klompen niet gebarsten zijn geweest, dan zouden
ze toch maar weinig bescherming hebben geboden aan onze
in lappen gebonden voeten. We duwden onze zware vracht
naar een wat hoger gelegen deel van het heideveld, tilden daar
met elkaar de stobben uit de kruiwagens om deze vervolgens
tot enkele grote stapels op te bouwen. Daarna gingen we
terug om een nieuwe lading te halen. Het was voor de Duitse

oorlogsvoering gelukkig zinloze, maar wel zeer inspannende
arbeid. Wanneer alle boomstronken waren verplaatst, deden
we de daarna volgende dagen precies hetzelfde, maar dan in
omgekeerde richting … Het was dus een soort werkverschaffing
in een kamp dat sedert de spoorwegstaking van september
1944 niet zo best meer functioneerde in de georganiseerde
‘Arbeitseinsatz’ ten dienste van de ‘eindoverwinning’, waarin de
meeste Duitsers toen nog rotsvast geloofden…
Wel was er zowat elke veertien dagen nog een nachtelijk
transport van gevangenen vanuit het kamp; bestemming onbekend maar in ieder geval naar een deel kapot gebombardeerd,
vijandig en nog niet geheel verslagen Duitsland…
Voor deze transporten kwamen speciale Duitse ’personentreinen’
naar het station van Amersfoort. De gevangenen liepen dan
onder zware bewaking vanuit het kamp naar het station
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waarbij het een enkeling soms lukte uit de kolonne te
ontsnappen. Zij liepen daarbij wel het grote risico dat er op
hen zou worden geschoten, wat door de andere gevangenen
in de kolonne natuurlijk werd gehoord en de meesten van hen
er wel van weerhield ook een vluchtpoging te wagen. Maar
waarschijnlijk was dat ook juist de bedoeling van dat meestal
in het donker maar wat lukraak schieten op een vluchteling.

ook op transport te worden gesteld wat hun ijver verklaarde
om de verschillende kommando’s zo productief mogelijk te
maken. Dit laatste betekende natuurlijk ook dat er tussen de
kapo en de anderen kameraadschap of iets dat daar maar op
leek gewoon ondenkbaar was. Door die ’anderen’ werden zij
dan ook alleen maar als handlangers van de SS beschouwd,
maar men paste er wel voor op daar in woord of gebaar ook
maar iets van te laten merken, daar waren de kleine eigenbelangetjes niet mee gediend……

In het kamp bestonden een aantal ‘Arbeitskommando’s’,
die elke dag, en enkelen hiervan ook op zondag, de aan het
kommando opgedragen werkzaamheden moesten verrichten.
Wanneer een gevangene (de Häftling) na enige tijd in het kamp
de kat een beetje uit de boom gekeken had, was het daarna de
kunst om in een voor hem zo gunstig mogelijk lijkend kommando te komen. Dat was bijvoorbeeld het schilkommando dat in
een groot hok de hele dag niets anders deed dan het schillen
van de enorme hoeveelheden aardappelen die bestemd waren
voor het ‘SS Bataillon Nord-West’ dat het kamp beheerde.
Een ander erg gewild kommando was de timmerwerkplaats
waar voornamelijk kleine meubelen en speelgoed voor de SS
gezinnen werden gemaakt. In deze twee kommando’s was je
tenminste nog ergens, letterlijk en figuurlijk ‘onder dak’, terwijl
in de andere kommando’s meestal zware tot zeer zware arbeid
moest worden verricht. Dat was bijvoorbeeld het geval in het
kommando ‘kleinhout’ dat werd ingezet voor de produktie
van blokjes hout van dennebomen die voor dit doel door een
‘buitenkommando’ in de bossen rond het kamp werden omgehakt, om daarna op lange, lage wagens via een poort in de
hoge, dubbele prikkelpraad omheining in het kamp te worden
gebracht.Vervolgens werden de bomen in een brede wig gelegd
en met een grote, luid gierende cirkelzaag in schijven van ca
5 cm dik gezaagd. Die schijven werden daarna in kleine blokjes
gehakt die dan als ‘brandstof’ dienden voor de gasgeneratoren
die, op vrachtwagens gemonteerd, er aan bijdroegen de zeer
schaarse benzine alleen voor legervoertuigen te kunnen
bestemmen.

Registratiekaart (bron: Oorlogsarchief NRK 629)

Een ander buitenkommando werd dagelijks na het ochtendappèl en het onmiddellijk daaropvolgend ‘Arbeitsappèl’ in een
vrachtauto naar Soesterberg gebracht om daar op het
vliegveld te werken; dikwijls was dat het weer dichtgooien
en herstellen van wat bomkraters en andere vernielingen die
door Engelse en/of Amerikaanse vliegtuigen waren aangericht.
Dit kommando kwam in de avond tussen vijf en zes uur, voor
het avondappèl weer in het kamp terug. Dit avondappèl werd
zonder uitzondering pas gehouden nadat allen van het
buitenkommando ‘Soesterberg’ zich bij hun lotgenoten
hadden gevoegd en de gehele kampbevolking keurig netjes in
een aantal rijen stond opgesteld, met in elke rij hetzelfde aantal
gevangenen. Na misschien tien minuten, soms een kwartier of
zelfs wel eens een half uur, kwam vanaf de linkerzijde van de
appèlplaats de kampkommandant die zich op ruime afstand van
het blok gevangenen opstelde en daar wachtte op de bevelen
die, door één van zijn ondergeschikten aan hen werden
gegeven. En dan klonk het: “Häftlinge! Im Haltung! Auge… links!
Auge… gerade… aus! …. Mütse ab! …… Abzählen!” En de
voorste rij telde van links naar rechts: “één---twee---drie---”
vier enz tot de laatste in de achterste rij zijn rangnummer had
geroepen en de bewaking wist hoeveel gevangenen in totaal in
het blok stonden opgesteld.
Dit aantal moest precies gelijk zijn aan de gegevens van de
‘Schreibstube’ en dan wist men dat er niemand ontbrak.
Het kon namelijk best eens zijn dat er, ondanks de scherpe
bewaking, een gevangene de benen had genomen of zich
ergens in een barak of op een andere plaats verborgen hield
in de, meestal ijdele, hoop op een gunstig moment om uit het
kamp te kunnen ontsnappen…. De meesten van ons vreesden
dan ook bij elke appèl dat er met de telling iets niet zou
kloppen en dat niet zonder goede redenen… Het gebeurde
namelijk vrij regelmatig en er werd dan geen toestemming
gegeven in de barakken terug te keren; er moest gewacht
worden tot de oorzaak van het verschil was gevonden, ook al
duurde dat soms een uur of langer, daar gaf de bewaking niets
om. De Blockführer of Blockältsten gingen dan alle barakken en andere plaatsen nazoeken, waarbij het voorkwam dat
iemand gewoon door vermoeidheid ergens in slaap was
gevallen en daardoor de sirene voor het appèl had gemist.
De straf hiervoor was doorgaans enkele dagen in één van de
cellen die deel uitmaakten van de betonnen bunker waarin ook
regelmatig anderen, zoals politieke gevangenen, vluchtelingen
en ook Joodse landgenoten werden opgesloten.

Alle kommando’s werden samengesteld door de ‘Kapo’s’
(Kamppolizei) die ook het bevel over hen voerden. Dat waren
‘bevoorrechte gevangenen’ waarvan de meesten zich al lange
tijd in gevangenschap bevonden en op een erg onprettige
manier de baas over de anderen speelden. Zij hielden toezicht
bij het werk van het kommando en hun voornaamste streven
was er meestal op gericht om bij de SS in een goed blaadje te
(blijven) staan. Hierdoor meenden zij te kunnen voorkomen

Tot kort voor Kerstmis 1944 waren de werkers van het buitenkommando ‘Soesterberg’ nog de enige zeer bescheiden mogelijkheid om via hen een enkel contact met familie of anderen
te hebben, wat soms door een enkele goedgemutste bewaker
oogluikend werd toegestaan. Op die manier werden af en toe
een brief en vooral! wat levensmiddelen in een lege gamel
het kamp binnengesmokkeld. Begin december 1944 kreeg de
kampleiding lucht van deze illegale verbindingen en maakte
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daar snel en op grondig Duitse wijze een einde aan.
Op een avond werden, in het front van de voor het avondappèl,
op het laatste buitenkommando wachtende kampbevolking,
kommandant Berg en een andere SS-er, de lege etensgamellen uit
de handen van de binnenkomende, nietsvermoedende werkers
geslagen. In één of twee bussen werd contrabande gevonden.
Het buitenkommando werd daarna weggevoerd en ook zij
werden een aantal dagen in de bunker opgesloten.
Ook wij kregen ons deel: ‘Ab heute gibt es keine Rote Kreuz
Pflege mehr’ was de boodschap die ons, alvorens in de barakken
te worden ‘teruggekommandeerd’, nog werd meegegeven;
zij hielden woord.Van die dag af werden de Rode Kruis auto’s
die bijna elke week op vrijdag hun kostbare lading in het kamp
brachten, niet meer toegelaten. De ‘straf’ kwam hard aan; de
wekelijkse gave van enkele goed gesmeerde en belegde boterhammen, een paar sigaretten (!) en soms enkele borstplaatjes
en nog wat ander klein snoepgoed verpakt in een grauwe zak,
was een bijna onmisbare aanvulling op ons zeer karig dagrantsoen dat in de avond in de barak werd uitgedeeld. Die gave
had niet alleen materiële betekenis voor ons. Het betekende
dat er, behalve door onze familie, ook door anderen aan ons
werd gedacht en daadwerkelijk ook iets voor ons werd gedaan!

En zo liepen wij, verbouwereerd en angstig achter de SS-er
en zijn hond aan. Wat wilde hij van ons? Wat was hij van plan?
Hij bracht ons naar een zanderige plaats op het heideveld,
misschien vijftig of vijfenzeventig meter van onze lotgenoten
vandaan. En plotseling, geheel onverwacht en met een vuurwapen in de hand beval hij ons te gaan graven. Op dat moment,
onwillig en met een opkomend gevoel van paniek begon het
tot mij door te dringen wat de SS-er misschien wel echt wilde
gaan doen…. Ik weet nog heel goed dat echte angst mij naar
de keel greep en dat was met mijn lotgenoot ook het geval
naar ik later van hem begrepen heb. Want deze SS-er was in
het kamp een te beruchte en gevreesde figuur om daar geen
angst voor te hebben…. Maar wat ik dacht kon natuurlijk niet
waar zijn, want waarom… Waarom? Dat was toch gewoon een
krankzinnig idee! Want ook in het najaar van 1944 wist men er
in Nederland nog niets van, dat dit soort zaken voor een
Unterscharführer van de Waffen-SS heel gewoon waren.
Het was juist deze naïviteit die ons toen wel de schok
bespaarde van het echte ‘weten’, bezig te zijn met het graven
van je eigen graf…
En waarschijnlijk was toch juist datgene wat de SS-er met ons
voorhad; de doodschrik van ons leven als vergelding voor een
onnozele opmerking in zijn eigen taal…. Want enkele minuten
nadat we trillend van angst met wat willekeurig en onordelijk
spitten waren begonnen, kwam er nog een bevel: ‘Und jetzt
im Laufschritt ins Kommando zurück! Zurück!’ We mochten ons
weer bij de anderen voegen… Weer terug in de barak drong
het pas goed tot mij door dat er een wat luguber ’SS-grapje’
met ons was uitgehaald….

Maar nu terug naar die regenachtige namiddag toen de
halfduistere bossen en de trieste, erg herfstachtige omgeving
van de heide genoeg aanleidingen waren om de stemming van
het groepje gevangenen tot een zeer zwijgzame gelatenheid
te doen dalen; we verlangden alleen nog maar naar het einde
van de dag. Dan konden we ons tenminste weer een beetje
‘beschermd’ voelen door de betrekkelijke beslotenheid en
het beetje warmte van de barak die, meestal na een langdurig
Avondappèl, toch wel wat beschutting bood en waar de
SS-bewaking ons meestal met rust liet…

De uitroep van de bewaker: ‘Es ist hier ein Sanatorium!
Ein Sanatorium!’ en de vergelding van de Unterscharführer
waren later dan ook slechts te begrijpen tegen de achtergrond
van de meest afschuwelijke opdrachten voor de massamoorden
die door SS ‘Sonderkommandos’ onder de hoogste mate van
geheimhouding moesten worden uitgevoerd en waarbij miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. De manschappen van
die moordcommando’s waren de ‘Geheimnisträger’ die met
hun leven borg stonden voor het nooit doen uitlekken van
wat hun dienstverband bij de Waffen-SS in feite inhield en
wat er daardoor in de vernietigingskampen en onder de
burgerbevolking in Polen en Rusland heeft kunnen gebeuren.
Dit alles in opdracht van de ‘Reichsführer’ der Waffen-SS
Himmler, die begin 1942 in de berucht geworden ‘Wannsee
Konferez’ in Berlijn aan zijn trouwe Nazi trawanten Göring,
Goebbels, Heydrich en Kaltenbrunner, de plannen voor de
‘Endlösung der Judenfrage’ heeft voorgelegd en hen daarvoor
met inzet van alle noodzakelijke middelen hun medewerking
heeft gevraagd. In deze vergadering hebben alle aanwezigen,
als de meest trouwe aanhangers van Adolf Hitler, zonder
voorbehoud hun instemming met de meest misdadige plannen
van deze eeuw betuigd om gehele bevolkingsgroepen zoals
in de eerste plaats de Joden en de zigeuners, ‘rücksichtlos’ te
vernietigen...

Ik weet niet wat mij er die namiddag toe bracht, behalve misschien de ballorigheid van dat moment, om in de onmiddelijke
nabijheid van een bewaker een medegevangene in de taal van
onze bezetters toe te voegen: ‘He, hast du jetzt auch Ahnung
was ein Koncentrationslager ist?’ Niet echter de aangesprokene,
maar onze bewaker reageerde onmiddellijk op mijn onnozele
opmerking en schreeuwde mij toe: ‘Mensch, du bist ganz verrückt
es ist hier ein Sanatorium, ein Sanatorium!’ Het gebruik van het
woord ‘Mensch’ klonk wel heel ongewoon. Als een SS-bewaker
een gevangene iets te zeggen of te kommanderen had, werd
deze vrijwel uitsluitend met ‘Haftling’ aangesproken of toegeblaft. Hij riep verder nog iets dat onverstaanbaar bleef en
daarmee was het incident voorbij meende ik. De volgende dag
regende het niet meer, maar door onze nog klam-vochtige
kleding het steeds weer opnieuw met de kruiwagen de zware
boomstobben zinloos heen en weer brengen, voelden we ons,
vergeleken met de vorige dag, niet veel beter. Ook enig begrip
van de tijd was zoals gewoonlijk, snel verdwenen. De morgen
was echter nog lang niet voorbij toen Unterscharführer Kotälla
op onze werkplek verscheen. De kleine, gedrongen figuur in
nauwsluitend uniform en vergezeld door een strak aangelijnde
hond wekte vrees waar hij zich maar bij de gevangenen
vertoonde. Na enkele woorden met de bewakers gewisseld
te hebben kwam hij naar ons toe, tikte mij en een andere
gevangene met een soort rijzweepje op de schouder en
kommandeerde: ‘Mitkommen! Spaten Mitnehmen!’ Die spade,
voor onze ‘werkzaamheden’ van weinig of geen
betekenis, werd wel elke rit met de kruiwagen tussen de
stobben gestoken en nadien weer mee terug genomen.

Dit betekende dan ook hun bijna volledige en anonieme
ondergang in alle landen van Europa die door de Duitse legers
reeds waren en nog verder zouden worden bezet.Voor deze
‘Endlösung’ werden door Himmler vier ‘Einsatgruppen’ gevormd
van elk ca. 100 manschappen die afkomstig waren van de SS de
Gestapo, de Kriminal en Ordnungspolizei en andere hieraan
verbonden diensten. Uit deze vier groepen werden nadien een

12

groot aantal ‘Sonderkommando’s’ samengesteld die elk uit
20-30 manschappen bestonden en, geheel ondergeschikt aan
het ‘Führersbefehl’ van Adolf Hitler, de meest smerige
opdrachten in de vernietigingskampen moesten uitvoeren.
De genoemde geheimhouding verklaart voor een deel
waarom na de oorlog talloze Duitsers in alle oprechtheid
konden zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’.

andere gevangenen die aan die vlucht part noch deel hadden
gehad, het wel heel erg ontgelden. De uitzinnige wraak van de
SS, die zich op Nieuwjaarsdag 1945 over de met veel geweld
en geschreeuw reeds vroeg in de morgen uit hun barakken
gejaagde kampbevolking ontlaadde, was heel kenmerkend voor
de manier waarop zij gewend waren met hun gevangenen om
te gaan en de minachting die zij voor hen koesterden…

Maar in het sanatorium van de SS was het heel gewoon een
kansloze vluchteling neer te knallen. Zoals die Vlaamse jongen
die steeds maar herhaalde het niet uit te kunnen houden en
daarom vluchten wilde. Pogingen om hem dit voornemen uit
het hoofd te praten haalden niets uit. Op een vroege ochtend
tijdens het ‘arbeidsappèl’ en het wisselen van de wacht op
de torens rond het kamp, probeerde hij het onmogelijke en
trachtte in het schemerduister van de nog vroege winterochtend naar de vrijheid te klimmen. In twee of drie salvo’s
van enkele mitrailleurs, volslagen kansloos, doodgeschoten.
Nog weet ik wat de schutter zijn kameraden op de appèlplaats
toeriep: ‘Sieh mahl da liecht einer im Steckdraht!’ Ja, zo was het;
even later werd de jonge, doodgeschoten Vlaming, op een
soort draagbaar als voorbeeld voor wat een vluchteling te
wachten stond, aan de gevangenen op de appèlplaats
tentoongesteld….

Dit met uitzondering van één van hen, die zich als de Nederlandse SS-er Willy onder hen bevond en met veel misbaar
tussen de gevangenen rondstappend, aan de SS ‘strafuitoefening’ niet daadwerkelijk meedeed. Lang na de oorlog zou
pas bekend worden dat ‘der Willy’, als Nederlander met de
Duitse nationaliteit in overleg met de leiding van het verzet,
aan de oproep tot dienstneming in het Duitse leger gevolg had
gegeven en als ‘infiltrant’ berichten en geplande bewegingen
van de SS legereenheden in Nederland, waar hij kennis van
kreeg, aan het verzet doorgaf. Behalve de zo vroeg uit hun
barak gejaagde gevangenen die, in onwetendheid van wat hun
te wachten stond zich naar de appèlplaats haastten, bood die
Nieuwjaarsmorgen een poos later nog een vreemd en onwennig beeld; laag over het kamp kwamen enkele, elkaar volgende
eskaders Duitse jachtbommenwerpers over die waarschijnlijk
enkele minuten eerder van het vliegtuig Soesterberg waren
opgestegen. Na maanden lang geen andere dan Amerikaanse
en Engelse vliegtuigen te hebben gezien en gehoord, was de
haast spookachtige verschijning van een groot aantal Duitse
vliegtuigen geen bijdrage om onze hoop op een snelle, totale
nederlaag van de Duitse legers, te verstevigen. Deze vliegtuigen
werden natuurlijk naar de Ardennen geredigeerd om daar, in
de ons pas enkele uren geleden met veel humbug aangekondigde
doorbraak naar Antwerpen, te worden ingezet. Maar veel
gelegenheid om daar met elkaar over te praten kregen we die
dag niet……

1 januari 1945, ’s nachts, misschien een kwartier of een half uur
na de jaarwisseling, waren er de snoevende toespraken van
enkele half dronken SS-ers die de barak binnenkwamen om
hun gevangenen de komende ‘Endsieg’ aan te kondigen, die
zojuist door Hitler in een ‘Sondermeldung’ aan het Duitse volk
was beloofd. De door alcohol benevelde geest van de SS-ers
was vol van de Duitse successen in hun Ardennen-offensief, dat
er onder andere op gericht was de haven van Antwerpen weer
in hun bezit te krijgen, wat natuurlijk een zeer ernstige tegenslag voor de geallieerden zou betekenen. Echter, op 1 januari
1945 was het Duitse offensief reeds een verloren zaak voor de
generaals van Rundstedt en Model, maar dat wisten die SS-ers
op dat moment nog niet…

De bevelen ‘Hinlegen----aufstehen----hinlegen----aufstehen’ vlogen
een groot deel van die dag over en weer, afgewisseld met het
bevel: ‘In die baracke züruck! Züruck!’ dat enkele ogenblikken
later door het hieraan tegengestelde bevel: ‘Appèl! Appèl!’ groot
gedrang en paniek bij de gevangenen veroorzaakten, die elkaar
in tegengestelde richting voorbij trachtten te komen en, geheel
ontredderd, er niets meer van begrepen. Het einde van de
strafoefening kwam pas laat in de middag met als afsluiting het
inhouden van het dagrantsoen brood, dat in feite reeds voor
de volgende dag bestemd was. Toen de gevangenen tenslotte
de met een harde sneeuwlaag bedekte appélplaats verlieten,
was deze op sommige plaatsen rood gekleurd. Allen waren
aan het einde van hun krachten en enkelen van hen bleken
niet opgewassen te zijn geweest tegen de harde en meedogenloze acties van de SS en hebben de Nieuwjaarsdag 1945 niet
overleefd…

Voor ons waren het toen wel de eerste alarmerende berichten
over die Duitse tegenaanval en de hachelijke positie waarin de
Amerikaanse legereenheden, onder bevel van generaal
Montgomery en Eisenhouwer, ten Noorden van de lijn BastogneAntwerpen, zouden komen te verkeren, indien zij van hun
aanvoerhaven zouden worden afgesneden. Maar gelukkig, dank
zij een tijdige en dringend noodzakelijke weersverbetering
konden de geslaagde droppings van de Amerikaanse 101e
luchtlandingsdivisie verhinderen dat Bastogne, een bijzonder
belangrijk knooppunt van geallieerde aanvoerlijnen, opnieuw
door Duitse troepen zou worden bezet. Op tweede Kerstdag
1944 werd de Duitse omsingeling van Bastogne doorbroken
en was het offensief van Hitlers troepen definitief tot staan
gebracht en kon de geallieerde opmars naar het hart van
Duitsland worden voortgezet. De sterke drank speelde
waarschijnlijk ook een rol bij de geslaagde vluchten van enkele
gevangenen uit een buitenkommando die zich in het aangrenzende SS-legerkamp eveneens in een soort ‘bevoorrechte
positie’ bevonden. Zij zagen in die Nieuwjaarsnacht kans zich
van een legerauto meester te maken en konden hiermee vanuit het SS-kamp langs de slecht of onbewaakte slagbomen hun
vrijheid tegemoet rijden….
Na de ontdekking van het waagstukje en de wetenschap door
enkele gevangenen bij de neus te zijn genomen, moesten de

Een ander, niet makkelijk te vergeten sinister detail van die
dag, was het boven de appélplaats blijven rondcirkelen van
een grote zwerm kraaien, die met hun naargeestig krassend
geschreeuw leken af te wachten of er voor hen nog wat te
halen viel. Want de SS-soldaten hadden soms de gewoonte om
etensresten uit hun keuken, die aan de appélplaats grensde, aan
die vogels op te voeren. Waarschijnlijk deden ze dit liever dan
hun gevangenen wat meer voedsel te gunnen…
Ook kwam het wel voor dat Unterscharführer Kotälla tijdens
een Appèl ten aanschouwe van de voltallige kampbevolking, op
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de trappen van de SS-keukens zijn honden stukken vlees ging
voeren. Ja, sadisme was de SS niet vreemd. Dat was voor hen
een veel gebruikt middel om hun gevangenen klein te krijgen…
Het tribunaal dat in het najaar van 1945 in Neurenberg met
de berechting van de oorlogsmisdadigers was begonnen, heeft
de SS dan ook tot een, door het Naziregime geleidde, hoogst
misdadige organisatie bestempeld, waarvan de vaak mensonterende ‘plagerijen’, waar ook wij kennis mee hadden gemaakt,
nog in niets te vergelijken waren met de onvoorstelbare reeks
van misdaden, die vooral door de SS ‘sondercommando’s’ tegen
Joodse en andere bevolkingsgroepen, werden gepleegd. De SS-ers
die zich in Nederland hadden misdragen, werden in het najaar
van 1948 door het Bijzonder Gerechtshof ter verantwoording
geroepen. De beruchte SS-officier Berg werd toen volledig
verantwoordelijk verklaard voor alles wat er onder zijn
‘leiding’ in het ‘Polizeiliches Durchangslager Amersfoort’ was
gebeurd en door het Gerechtshof ter dood veroordeeld.
Dit vonnis is nadien voltrokken. Zijn handlanger in het kwaad,
Unterscharführer Kotälla, werd voor de vele mishandelingen,
het zonder water en voedsel in een bunker opsluiten van
gevangenen en vooral (!) voor zijn medeplichtigheid aan de
executie van meer dan zeventig mensen, eveneens ter dood
veroordeeld. Nadien is dit vonnis wegens ‘ziekelijke stoornis
van zijn geestvermogens’ omgezet in levenslange gevangenisstraf. Kotälla, als één van ‘de drie van Breda’ heeft in de
zeventiger jaren, met zijn medegevangenen de oorlogsmisdadigers Fisher en Aus der Fünten, de emoties rond hun eventuele
vrijlating, nog enkele keren in Nederland hoog doen oplaaien.
De grote weerstanden die tegen het voorstel van de toenmalige Minister van Justitie hieromtrent bleken te bestaan, hadden
tot gevolg dat deze ideeën weer snel moesten worden ver-

geten. Ook de ‘klacht’ die Kotälla in 1975 tegen de Staat der
Nederlanden bij de commissie voor de rechten van de mens in
Straatsburg indiende, werd afgewezen en zijn, in het jaar daaraan voorafgaande, pogingen om een AOW uitkering toegewezen te krijgen, liepen natuurlijk op niets uit. In 1979 stierf hij in
de gevangenis van Breda een natuurlijke dood.
Naschrift
De lezer zal zich misschien afvragen wat de zin is van het oprakelen
van deze nu een halve eeuw oude, splinterherinneringen uit de
tweede Wereldoorlog, waarover we nu toch zoveel weten. Zijn sommige
mensen daar wellicht nog zo vol van dat ze het niet kunnen laten?
Dit is natuurlijk een goede vraag, maar daar is ook een goed
antwoord op, want als we in onze eigen samenleving en op vele
plaatsen elders in de wereld kunnen zien waar rassenhaat en dictatuur toe kunnen leiden, draagt deze terugblik misschien een fractie
bij om waakzaam te blijven tegen alles wat onverdraagzaamheid
jegens anderen en wat daar uit kan voorkomen, zou kunnen aanwakkeren. Laat onze maatschappij toch weerbaar blijven voor die
levensgevaarlijke onnozelen die zich door hun ‘leiders’ en hun ideeën
voor de smerigste karretjes laten spannen. Hun ‘argeloosheid’ voor
de verantwoordelijkheid van hun daden blijkt onweerlegbaar uit een
foto die kort na de overname van het kamp door de Nederlandse
Rode Kruis ter plaatse werd gemaakt. Op deze foto ziet men o.a.
hoe de voormalige kommandant de SS-officier Berg in aanwezigheid
van mevrouw Van Overeem als leidster van het Rode Kruis team,
niet direct als een verslagene voor de camera poseert, integendeel!
Kennelijk meende hij dat het ‘Befehl ist Befehl’voldoende waarborg
zou zijn om vrijuit te gaan… Bovendien, zij die een Sanatorium
beheerden hadden toch helemaal niets te vrezen! En waarschijnlijk
met die gedachte gingen zij hun gevangenschap tegemoet….

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 ingehouden 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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Voor gefusilleerde ’Russen’
branden op 9 april 77 kaarsjes

(Door Remco Reiding)

Op 9 april staat de Stichting
Russisch Ereveld opnieuw stil bij
de op één na grootste massaexecutie in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Op die
datum in 1942 werden in alle
vroegte 77 Sovjetsoldaten uit
Kamp Amersfoort gehaald en net
buiten het kamp gefusilleerd.
In 2012 werd op 9 april het boek Kind van
het Ereveld gepresenteerd.Vorig jaar plaatste
het stichtingsbestuur op die
dag 77 kaarsjes bij monument
Koedriest, de plek waar de 77
mannen werden doodgeschoten.
(foto: Bram Petraeus)

Dit jaar wordt met medewerking van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort een herdenking georganiseerd. ’s Ochtends vroeg wordt opnieuw voor elk slachtoffer een kaarsje aangestoken. De militair attaché van de
Russische Federatie in Nederland heeft zijn aanwezigheid al toegezegd. Als belangstellende bent u die ochtend van
harte welkom om ook een kaarsje aan te steken en daarmee u verbondenheid te tonen.
De plechtigheid zal naar verwachting een half uurtje duren. Na afloop is er gelegenheid om in het bezoekerscentrum
van Kamp Amersfoort koffie of thee te drinken en een broodje te eten.
De 77 maakten deel uit van een groep van 101 Sovjet-Russische krijgsgevangenen uit onder meer Oezbekistan, die
door de nazi’s als levend propagandamateriaal naar Amersfoort waren gestuurd. De aanblik van een stelletje in lompen
gehulde spleetogen moest het Nederlandse volk, en met name de communisten in ons land, ervan overtuigen dat wij
beter de zijde van nazi-Duitsland konden kiezen in de strijd tegen het bolsjewisme.
In Kamp Amersfoort stierven 24 van hen in amper een halfjaar tijd aan honger, ziekte en mishandeling. De overgebleven
77 ’Russen’ werden in de vroege ochtend van 9 april 1942 in vrachtwagens geladen en in groepjes van vier net buiten
Kamp Amersfoort gefusilleerd.
Toen de bewakers het kamp in april 1945 verlieten, verbrandden zij de administratie van 1941 en 1942. De 101 die in
en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen, liggen daardoor allen als onbekende Sovjetsoldaten begraven op het
Russisch Ereveld. Hoewel de meeste slachtoffers volgens verklaringen afkomstig zijn uit de toenmalige Sovjetrepubliek
Oezbekistan, is hun identiteit nooit vast komen te staan.
De latere kampcommandant Karl Peter Berg kreeg voor onder andere de moord op de ’Russen’ de doodstraf.
De leider van het executiepeloton, Erich Deppner, werd in 1962 tot ontsteltenis van ooggetuigen door een Duits
gerechtshof vrijgesproken.
De 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen, zijn herbegraven op het Russisch
Ereveld, naast de Amersfoortse begraafplaats Rusthof. Hier werden nog 764 andere oorlogsslachtoffers uit de
voormalige Sovjet-Unie herbegraven. De Stichting Russisch Ereveld probeert de nagedachtenis aan deze soldaten
levend te houden, spoort nabestaanden op en organiseert grafbezoek voor nabestaanden (zie www.russisch-ereveld.nl).
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De oorlog dichterbij

Bijzondere tentoonstelling in Barneveld
Onder de naam ‘De oorlog dichterbij’ organiseert Museum Nairac in Barneveld een
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Een hoofdrol is weggelegd voor ruim
90 unieke en bijzondere fotomontages die de reden zijn voor vermelding in ons blad.

Schaffelaar (foto: BuroBeeldend | Berdien Brons)

Met behulp van 94 fotomontages, waarbij historische
gebeurtenissen in actuele foto’s zichtbaar werden
gemaakt, worden bezoekers van de tentoonstelling
geconfronteerd met gebeurtenissen die zich in de
periode 1939-1945, voornamelijk in Barneveld, afspeelden. Tientallen andere afbeeldingen, voorwerpen, films
en geluid ondersteunen het verhaal van een gemeente
in oorlogstijd.
Zo wordt bijvoorbeeld het verhaal verteld van de
strijd van de huzaren tegen de oprukkende Duitse
legers, de beschieting van Barneveld in mei 1940,
de Joodse ‘Barneveldgroep’, de belangrijke rol van
Barneveld als ‘haard van verzet’, maar ook het
dagelijks leven tijdens de moeilijke oorlogsjaren en
tenslotte de bevrijding van alle dorpen in de gemeente.
Koninginnelaan (bron: BuroBeeldend | Berdien Brons)

Gelijktijdig met de opening van de tentoonstelling
verscheen het boek ‘De oorlog dichterbij. Beelden van
toen gevangen in foto’s van nu’. Auteur Gerjan Crebolder
en vormgeefster Berdien Brons laten de gebeurtenissen
van toen, niet 70 jaar geleden, maar als het ware ‘om de
hoek’ plaatsvinden. Dat brengt de oorlog voor jongeren
dichterbij en roept bij ouderen herinneringen op aan
de tijd van toen.
De tentoonstelling werd geopend op 21 februari en
is te bezoeken tot en met 14 juni 2014 bij Museum
Nairac, Brouwerstraat 1, 3771 HA Barneveld.
Meer informatie: www.nairac.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Robin van Deutekom rvandeutekom@nairac.nl
of Margot Welle mwelle@nairac.nl
Auteur Gerjan Crebolder is graag bereid een
toelichting te geven op de tentoonstelling.

Duitse krijgsgevangenen bij Modehuis Klomp aan de Langstraat
(foto: BuroBeeldend | Berdien Brons)
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Herdenking 19 april 2014

Op zaterdag 19 april 2014 is het 69 jaar geleden dat Kamp
Amersfoort door de Duitse autoriteiten officieel werd
overgedragen aan mevrouw Loes H.M.A. van
Overeem-Ziegenhardt, hoofd van de Dienst voor
speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis.
Vanaf 13:30 uur wordt deze gebeurtenis tijdens een
plechtigheid herdacht. Het bestuur en de medewerkers
van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf 12.00 uur: Ontvangst speciaal genodigden, aankomst
belangstellenden (etc.)

Bij de herdenking zullen de heer em. prof. dr. J.C.H.
(Hans) Blom (voormalig directeur van het NIOD) en
oud-gevangene van Kamp Amersfoort de heer
W.G. (Pim) Reijntjes een korte voordracht houden.

13.30 uur: Aanvang plechtigheid in tent achter gedenkplaats
• Welkomstwoord door de bestuursvoorzitter van de
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de heer
lt.gen. b.d. A.P.P.M. van Baal. Aansluitend zingen allen onder
begeleiding van Het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee en het ensemble ’Jeanboule’ het 1e en
6e couplet van het Wilhelmus. Hierbij worden op de
gedenkplaats de Nederlandse en de Rode Kruisvlag gehesen.
• Toespraak door de oud-gevangene van Kamp Amersfoort,
de heer W.G. (Pim) Reijntjes.
• Toespraak door de heer em. prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom
(voormalig directeur van het NIOD).
• Gedicht, voorgedragen door een van de winnaars van
‘Dichter bij 4 mei’ 2014.
• ‘Taptoe infanterie’ verzorgd door Het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee. Luiden van de appelklok
door de heer F. van den Berg jr. gevolgd door twee minuten
herinneringsstilte. Hoornsignaal einde herinneringsstilte.
• Defilé onder aanvoering van alle oud-gevangenen naar
het beeld van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
‘Gevangene voor het Vuurpeloton’ (De Stenen Man),
op de voormalige schietbaan/fusilladeplaats.

13.10 uur: Aanvang muzikale en vocale begeleiding van deze
herdenking, ook dit jaar uitgevoerd door Het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee o.l.v. dirigent kapitein
Erik Janssen en het ensemble ’Jeanboule’ o.l.v. dirigente
Elien van der Meer. Het is de bedoeling dat een ieder om
13.25 uur zijn of haar plaats heeft ingenomen.

Na het in acht nemen van twee minuten herinneringsstilte
start het defilé langs het monument ’Gevangene voor het
Vuurpeloton’ aan het einde van de voormalige schietbaan.
De eerste krans zal worden gelegd door twee oud-gevangenen. Aan iedere aanwezige wordt een roos uitgereikt die
bij het beeld ‘De Stenen Man’ wordt neergelegd.
De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door
Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, terwijl het ensemble ’Jeanboule’ de vocale bijdrage zal leveren.
Namens bestuur en medewerkers,
H.F. Ruijs
directeur
Programma
Speciaal voor oud-gevangenen, eventueel vergezeld van hun
directe naaste familie, hebben wij ook dit jaar voorafgaande
aan het officiële gedeelte, vanaf 10.30 uur een ontvangst
inclusief lunch georganiseerd in ons bezoekerscentrum.

14.30 uur: Kranslegging bij het monument
14.45 uur: Einde herdenking
Na de kranslegging bij het monument is het bezoekerscentrum
weer voor alle bezoekers geopend!
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4 mei 2014:
Nationale Herdenking
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats.
Tijdens deze herdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee
minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders
die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de
Tweede Wereldoorlog.
De herdenking op 4 mei bij het Nationaal Monument op de Dam en de daaraan
voorafgaande bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, worden georganiseerd door het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. De aanwezigheid van het Staatshoofd, een vertegenwoordiging van de Staten-Generaal en van de Rijksministerraad, zijn een
bevestiging van het nationale karakter van de herdenking.
Herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk
Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de
Dam is er een herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Deze bijeenkomst
wordt bijgewoond door 1.700 mensen, waaronder overlevenden van de
Tweede Wereldoorlog en nabestaanden en vertegenwoordigers van organisaties
van oorlogsgetroffenen en nabestaanden. De bijeenkomst is ieder jaar live op
televisie te volgen vanaf 18.50 uur. Ook is de bijeenkomst te volgen op grote
schermen op de Dam.
Herdenking bij Nationaal Monument op de Dam
Bij de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam is iedereen
welkom. De genodigden die de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk
hebben bijgewoond sluiten aan bij de ruim 20.000 belangstellenden op de Dam.

4 mei 2014 Kamp Amersfoort
De gedenkplaats en het bezoekersgebouw
van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
zijn op 4 mei de gehele dag geopend
(van 10:00 uur - 21:00 uur). Gedurende de
dag worden gratis publieksrondleidingen
aangeboden. Belangstellenden worden
uitgenodigd om kennis te nemen van de
verhalen die door gidsen worden verteld.
Bezoekers kunnen zich niet alleen tijdens
een rondleiding laten informeren, maar
vooral ook tijdens hun bezoek aan het
bezoekerscentrum. Gedurende de dag
worden verschillende interessante documentaires vertoond.
Rondleidingen op 4 mei
De eerste rondleidingen starten om
11:00 uur. Volgende rondleidingen starten
ieder heel uur, voor het laatst om
15:00 uur. Voorafgaande aanmelding voor
deelname aan een rondleiding is niet nodig;
de rondleidingen vinden plaats ongeacht de
weersomstandigheden.
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4 mei 2014 ’s middags bezoek aan de
Leusderheide
Op 4 mei worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om - onder
begeleiding van de terreinbeheerder van defensie - het gedenkkruis op de
Leusderheide te bezoeken. Hier vindt ieder jaar een korte herdenkingsplechtigheid plaats. De herdenking begint om 14:00 uur.
De Leusderheide is militair terrein en behoorde gedurende de Tweede
Wereldoorlog tot één van de grootste executieplaatsen van Nederland.
De Leusderheide is niet toegankelijk voor publiek maar een uitzondering
wordt voor ons gemaakt op 4 mei.
Het gedenkkruis op de Leusderheide werd op initiatief van nabestaanden
opgericht in de nabijheid van enkele massagraven. In dit deel van de
Leusderheide vonden de meeste executies plaats. Ruim honderd slachtoffers uit acht massagraven 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.
Het verzamelpunt voor deelnemers is aan de Kolonel van Rooijenweg.
Komende vanaf de Doornseweg volgt u de aanwijzingen op de bordjes.
Deelnemers dienen om 13:30 aanwezig te zijn op het verzamelpunt.
Meer informatie over deze herdenking is binnenkort te raadplegen op
onze website www.kampamersfoort.nl

4 mei 2014, ’s Avonds Stille Tocht van
Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof
De Stille Tocht start om 19:00 uur bij Kamp Amersfoort. Deelnemers
kunnen zich vanaf 18:15 uur opstellen op het parkeerterrein van de
Politie aan de Loes van Overeemlaan in Leusden. Om 19:00 uur wordt de
appelklok op de gedenkplaats van Kamp Amersfoort geluid, waarna de
tocht aanvangt.
De tocht leidt naar het monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’
- ook wel de ‘Stenen Man’ genoemd - en vervolgens via de Loes van
Overeemlaan, Laan 1914 en de Dodeweg naar begraafplaats Rusthof.
Om 19:55 uur, leggen de burgemeesters van Amersfoort en Leusden
beiden een krans bij de vlaggen op de binnenplaats van Rusthof. Na het
hoornsignaal is het om 20:00 uur overal in Nederland twee minuten stil.
Na de gedachtenisstilte en na het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus
worden het ‘gedenkteken voor de onbekende soldaat’, de Nederlandse
en Commonwealth oorlogsgraven, het monument voor veteranen en het
Russisch Ereveld bezocht.
Busvervoer voor, tijdens en na de Stille Tocht
Informatie over de (pendelbus-)dienstregeling voor vervoer van het
Centraal Station naar Kamp Amersfoort (en terug) is bij het verschijnen
van deze uitgave van NIEUWS nog niet bekend. Informatie hierover vindt
u te zijner tijd op onze website www.kampamersfoort.nl. Om 19:15 uur
rijden personenbusjes achter de deelnemers van de Stille Tocht aan, van
Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof. Deze busjes rijden om
20:20 uur weer terug naar Kamp Amersfoort. Deze busjes zijn gratis
voor mensen die slecht ter been zijn. De gedenkplaats bij Kamp
Amersfoort is tot 21:00 uur geopend.
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5 mei 2014:
Nationale Viering van de bevrijding
Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting
in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het
Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.
5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en
ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland
hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks
lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten
mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid
elders in de wereld.
5mei-lezing
Op de ochtend van 5 mei wordt ieder jaar in een andere provincie de 5 mei-lezing gehouden. In 2014 wordt de
5 mei-lezing gehouden in de provincie Drenthe. In De Nieuwe Kolk in Assen zal mevrouw M.T.W. (Mary) Robinson,
voormalig Ierse president en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, haar lezing voordragen. Na de 5 mei-lezing
zal het bevrijdingsvuur worden ontstoken. Dit is het officiële startsein voor Bevrijdingsdag (www.4en5mei.nl).
Bevrijdingsfestivals
Op 5 mei worden verspreid over het land veertien Bevrijdingsfestivals georganiseerd. Op de festivals worden niet
alleen de bevrijding en de vrijheid gevierd, maar ook stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid in de rest van de wereld.
De Ambassadeurs van de Vrijheid 2014 zijn Douwe Bob, Gers Pardoel en Kensington. Zij zullen, dankzij de inzet van
helikopters van Defensie, op 5 mei optreden op de veertien festivals. Zij leveren niet alleen een muzikale bijdrage
maar roepen ook de naar verwachting 800.000 bezoekers op, om stil te staan bij vrijheid en onvrijheid in Nederland
en andere delen van de wereld waar vrijheid niet vanzelfsprekend is (www.bevrijdingsfestivals.nl).
5 mei-concert
Bevrijdingsdag wordt feestelijk afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. Het 5 mei-concert is
gratis toegankelijk voor publiek en wordt rechtstreeks door NOS op de televisie uitgezonden.

Kamp Amersfoort
De gedenkplaats en het bezoekersgebouw van Nationaal Monument Kamp Amersfoort zijn op 5 mei de gehele dag
geopend. Gedurende de dag worden gratis publieksrondleidingen aangeboden. De eerste rondleidingen starten om
11:00 uur. Volgende rondleidingen starten ieder heel uur, voor het laatst om 15:00 uur. Voorafgaande aanmelding
voor deelname aan een rondleiding is niet nodig; de rondleidingen vinden plaats ongeacht de weersomstandigheden.
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9 mei 2014: Overwinningsdag
Ieder jaar op 9 mei wordt in de voormalige Sovjetstaten de
Russische overwinning op Nazi-Duitsland herdacht en daarmee
ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
In Amersfoort en Leusden worden de slachtoffers uit de voormalige
Sovjet-Unie herdacht bij het Russisch Ereveld naast begraafplaats
Rusthof en bij het monument Koedriest achter Kamp Amersfoort.
De jaarlijkse plechtigheid op ‘Overwinningsdag’ wordt onder meer
bijgewoond door ambassadeurs van de verschillende voormalige
Sovjetrepublieken, vertegenwoordigers van de gemeentebesturen
van Amersfoort en Leusden, en steeds meer belangstellenden.
Meer informatie over de herdenking op 9 mei bij het Ereveld wordt
gepubliceerd op de websites www.russisch-ereveld.nl en
www.kampamersfoort.nl.

’Tuitknak’ van eigen teelt

(Door Gert Stein)

Naarmate de oorlogsjaren verstreken werd tabak steeds schaarser. Rokers moesten het
doen met surrogaat- of eigenteelt tabak. Binnenkort wordt een sigaar van eigen teelt uit
1944, een zogenaamde ‘tuitknak’, verkocht aan de hoogste bieder. De opbrengst gaat naar
Kamp Amersfoort.
Jaap Vos, een van de vrijwilligers bij Kamp Amersfoort
bezocht de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog
in 100 voorwerpen’ in De Kunsthal in Rotterdam. De
bijzondere collectie tentoongestelde herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog bracht hem op het idee om
de oorlogssigaren van zijn vader uit de kast te halen.
Vader Andries bezat tijdens de oorlogsjaren een volkstuintje in de Hoekse Waard met enkele tabaksplanten. Een sigarenmaker uit het dorp maakte tuitknakjes van Andries’ oogst uit 1944, maar toen was het
inmiddels april 1945. Met de komst van de bevrijders
kwamen ook de Engelse sigaretten en de vraag naar eigen
teelt verdween. Vader Andries bewaarde zijn voorraad sigaren.
In de jaren 70 deelde Jaap Vos nog wel eens wat sigaren – van de voorraad van
zijn vader - uit aan collega’s. Niet zozeer als curiositeit, maar om te roken.
Een handjevol sigaren werd opgeborgen en bleef bewaard. Na zijn bezoek aan de
Kunsthal haalde Jaap ze weer tevoorschijn en dit leidde tot een bijzonder initiatief.
Binnenkort wordt een sigaar uit de collectie van Jaap verkocht aan de hoogste
bieder. Verslaggever Wichard Maassen berichtte over dit initiatief in de AD
Amersfoortse Courant van 27 februari 2014. De kop van het artikel is ‘Een
Artikel uit AD Amersfoortse Courant van 27 februari 2014
door Wichard Maassen
tuitknak van eigen teelt uit 1944 is nog best wel te roken’. Maassen schreef uit eigen
ervaring, was een dag later nog aanspreekbaar en nog steeds dezelfde mening
toegedaan. In het artikel wordt gemeld dat lezers van AD Amersfoortse Courant een bod kunnen uitbrengen via
info@kampamersfoort.nl. Bieden start vanaf 25 euro en de opbrengst komt ten goede aan Kamp Amersfoort.
Wellicht dat na overleg met Jaap en de redactie van AD Amersfoortse Courant ook de lezers van ons blad met hun hoogste
bod in aanmerking kunnen komen. U kunt uw reactie inzenden via info@kampamersfoort.nl.
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Als eerste in het verzet,
als laatste erkenning

(Door Remco Reiding)

Ruud Weijdeveld, historicus en auteur van ‘Het Communistische Verzet in Groningen
1940-1945’ tijdens de presentatie van het boek in de Aa-kerk in Groningen.

Op 5 maart werd Het Communistische Verzet
in Groningen 1940-1945 gepresenteerd. Historicus Ruud Weijdeveld geeft in dit boek een
gedetailleerd verslag van de antifascistische
activiteiten van communisten in de stad en
de provincie Groningen, hun systematische
vervolging door de bezetter en de late erkenning voor hun verzetswerk na de oorlog.
Velen van hen kwamen in Kamp Amersfoort
terecht.

Ook werden communisten al snel na de oorlog verwijderd
uit de vereniging voor ex-politieke gevangenen. Communisten
werden na de oorlog beoordeeld op de partijlijn, niet op hun
in oorlogstijd getoonde ruggengraat, merkte oud-CPN-wethouder Thewis Wits bij de boekpresentatie op. In 1968 nog
werd de kartonarbeider Kees Klok niet aangenomen door
Philips Stadskanaal vanwege het CPN-verleden van zijn grootvader, die in 1943 in kamp Flossenbürg was omgekomen.
De pijn van het gebrek aan erkenning en het schrijnende
gevoel van onrechtvaardigheid kwamen nog bovenop de al
volop aanwezige fysieke, mentale en sociale problemen als
gevolg van een lang verblijf in de kampen. Jan Balk overleed
in 1947 alsnog aan alle ontberingen, Jo de Vries hield zijn hele
leven nachtmerries, Siep Adema had moeite met de terugkeer in de maatschappij: ‘Als een wild geworden zwerver was ik
teruggekomen. Alles wat op me afkwam moest ik verwerken. Als
er een begrafenis voorbij kwam, keek ik mijn ogen uit! Want ik
was eraan gewend geraakt dat de doden, zo van de rand af, in de
kuil werden gegooid.’

Na vier jaar gevangenschap in Amersfoort en Buchenwald
schreef de berooide grondwerker Frederik Houtman een
wanhopige brief aan de Stichting ’40-’45. Of die hem soms aan
een werkjas, broek en schoenen kon helpen? Veel kans op
een positief antwoord had Houtman niet, constateert
historicus Ruud Weijdeveld in zijn boek Het Communistische
Verzet in Groningen 1940-1945.
Houtman was betrokken geweest bij de verspreiding van
pamfletten en de illegale krant Het Noorderlicht. Hij doorstond bijna vier jaar lang de verschrikkingen van de kampen.
Toen hij uitgemergeld thuiskwam, bleek zijn dochter Rika
overleden aan tyfus en één van zijn zoons eveneens gestorven. Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien, moest hij in
de werkverschaffing.
Maar een uitkering? Houtman kon er evenals andere
communistische verzetsstrijders in Groningen naar fluiten.
Pas halverwege de jaren vijftig kregen zij financiële steun,
terwijl de Stichting ’40-’45 al tijdens de oorlog en nota bene
mede door communisten was opgericht om uit de kampen
teruggekeerde gevangenen of hun nabestaanden snel te helpen.

Er werd in de meeste gezinnen niet meer over het oorlogsleed
gesproken, waardoor ook kinderen van oorlogsslachtoffers
getraumatiseerd raakten. ‘Zo kreeg de periode van twaalf jaar
strijd tegen het Duitse fascisme voor de CPN, die als enige in het
parlement vertegenwoordigde partij in de illegaliteit was gegaan,
een bitter en ontgoochelend einde’, schrijft Weijdeveld. ‘Pas na
tientallen jaren zou een zekere mate van eerherstel plaatsvinden.’
De Communistische Partij Nederland (CPN) kreeg in Groningen veel steun dankzij de rol in het verzet tegen de uitbuiting en onderdrukking van arbeiders, de hoge werkloosheid
en de bittere armoede. Vanaf het begin toonde de partij zich
antifascistisch. Zo weigerden arbeiders in Groningen in 1933

22

een Duits schip te lossen, zolang een vlag met hakenkruis
daarop wapperde.
Groningse communisten boden in de jaren dertig hulp aan
gevangenen die de grens over waren gevlucht vanuit één van
de Emslandlager, de kampen waarin al sinds de zomer van
1933 antifascisten onder onmenselijke omstandigheden
werden opgesloten. Dat was ook noodzakelijk, omdat de
Nederlandse regering de gevangenen uitleverde aan naziDuitsland om de goede betrekkingen niet te verstoren.
Na de Duitse inval werden niet alleen NSB’ers, maar ook
communisten op last van de Nederlandse regering gearresteerd. De Commissaris van de Koningin riep de burgemeesters op samen te werken met de Duitse bezetter en op te
treden tegen sabotage. Al snel na de capitulatie werd de CPN
verboden en zo tot de illegaliteit veroordeeld. Veel communisten waren voor de oorlog overigens al illegaal, want
de Nederlandse regering had Spanjestrijders en ambtenaren
lidmaatschap van de partij verboden.
Desalniettemin zetten velen van hen zich in voor de illegale
CPN, die hulp gaf aan onderduikers. Zoals Wim Hazenberg,
die slechts in een hemdje gekleed op de vlucht sloeg voor de
SD en een pak met drie kogelgaten van een even daarvoor
gefusilleerde verzetsstrijder kreeg aangemeten. Bovendien
hielden veel Groningse communisten zich bezig met het
maken, drukken en verspreiden van illegaal materiaal: onder
andere het krantje Noorderlicht en later De Waarheid.
Velen van hen werden gearresteerd. Ze kwamen al snel
terecht in het pas geopende Kamp Amersfoort, vanuit het
kamp in Schoorl, de gevangenis in Scheveningen of rechtstreeks vanuit het Huis van Bewaring in Groningen.
Zodoende bestond een groot deel van de kampbevolking
uit communisten.

Ook bericht de auteur over volharding, opofferingsgezindheid
en solidariteit. Toen Grietje de Vries noodgedwongen de
kapperszaak van haar gearresteerde man Jo moest overnemen,
liet de melkman zich als eerste scheren. Naar eigen zeggen
nam zij bij de eerste streek diens halve wang mee, maar de
melkman gaf geen krimp.
Nu pas zijn veel van hun verhalen opgetekend in het rijkelijk
geïllustreerde boek van Weijdeveld, dat zoveel informatie
bevat dat het in twee delen is uitgebracht. ‘Voor velen van hen
komt dit boek te laat’, sprak Commissaris van de Koning Max
van den Berg bij de presentatie. ‘Zij zijn overleden. Maar hun
stem en hun verhaal klinken door in dit boek.’
Van den Berg overhandigde het eerste exemplaar aan Emmy
Kobus-Wolters, die de communistische verzetskranten
Noorderlicht en De Waarheid verspreidde. Ze verloor haar
vader Wolter Wolters, die na een verblijf in Kamp Amersfoort op 9 december 1942 in Neuengamme om het leven
kwam.

Op 24 oktober 1941 werden 20 mannen uit het Huis van
Bewaring in Groningen naar Amersfoort gebracht.
Hun vrouwen waren daarvan via-via op de hoogte gebracht.
Toen de gevangenen in twee boevenwagens waren aangekomen, vlogen de kinderen hun vader in de armen. De 34-jarige
kapper Jo de Vries: ‘Een vreselijk toneeltje op het perron. Vrouwen,
kinderen, om nooit te vergeten. Tomaten meegenomen voor mijn
kinderen, alles was verdrukt. Ik zat eronder. Wij werden bij de
vrouwen vandaan gescheurd.’
In Amersfoort waren in het eerste jaar mishandelingen aan
de orde van de dag. Eten kregen de gevangenen nauwelijks.
Het barre winterweer en de slechte hygiëne en gebrekkige
medische verzorging putten gevangenen verder uit.
In het kamp troffen de Groningers 101 Sovjet-Russische
krijgsgevangenen, die als bolsjewistische Untermenschen op
beestachtige wijze werden mishandeld en als afschrikwekkend
voorbeeld moesten dienen voor Nederlandse communisten.
In Amersfoort ook viel het eerste dodelijke slachtoffer onder
de Groningers.
Vanaf februari 1942 volgden kort na elkaar de transporten
naar Buchenwald en andere kampen. De meerderheid van de
Groningse communisten kwam al in het eerste jaar van hun
verblijf in deze kampen om het leven.

Wolter Wolters maakte deel uit van de illegale leiding van de CPN in Groningen.
Hij was in de nacht van 28 februari op 1 maart 1941 de eerste communist in
Groningen die werd gearresteerd. Via kamp Amersfoort kwam hij in Neuengamme
gebracht waar hij op 9 december 1942 overleed.

Emmy Kobus-Wolters is een van de vele ooggetuigen die
Weijdeveld aan het woord laat. Hij deed jarenlang onderzoek
in Nederlandse en Duitse archieven en verwerkte onder
meer 3.500 pagina’s aan uitgetypte interviews met oudverzetsstrijders en hun nabestaanden. Het heeft een lijvig
boek opgeleverd dat een waardevolle aanvulling vormt op
het in 1986 gepubliceerde standaardwerk ’Partij in het verzet’
van Hansje Galesloot en Susan Legêne.

Weijdeveld besteedt ook aandacht aan de achterblijvers en
hij doet dat met kleurrijke maar hartverscheurende details.
Zo kregen nabestaanden het aanbod om voor 1500 gulden
de as van een overledene te kopen, wat velen weigerden,
omdat niemand kon garanderen dat het niet de resten van
een ander waren.

Ruud Weijdeveld, Het Communistische Verzet in
Groningen 1940-1945, Bedum, uitgeverij Profiel, 2 delen,
ISBN 9789052945538, € 42,95.
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Persoonlijke documenten van
Bertus de Raaf
(Door Carla Huisman)

De terugreis van Bertus in juli 2010 verliep via Kamp Amersfoort. Op de foto verzetsvriend Jan Hof, die samen met familie en vrienden Bertus vergezelde.
Jan Hof overleed op 20 maart 2013.

Op zondag 12 januari 2014 werden de persoonlijke bezittingen van Bertus de Raaf door de
familie overgedragen aan Kamp Amersfoort. De foto’s, brieven en andere documenten zijn
sindsdien tentoongesteld als onderdeel van een nieuw educatief programma voor jongeren.
Tijdens de bijeenkomst in het bezoekersgebouw van Kamp
Amersfoort vertelde neef Bert de Raaf over zijn oom.
De bijna twintig-jarige Bertus de Raaf uit Emmer Compascum
werd in juni 1944 opgepakt en naar Kamp Amersfoort gevoerd.
Op 8 juni 1944, werd hij in Kamp Amersfoort geregistreerd
onder nummer 13982. Drie maanden later werd hij op
transport gesteld naar Neuengamme. Op 10 december 1944
overleed Bertus in Porta-Westfalica, één van de vele buitenkampen van Neuengamme. De familie van Bertus is zich altijd
af blijven vragen wat er met Bertus was gebeurd.

graven. De familie neemt Bertus, in een laatste afscheidsreis,
mee terug naar Nederland om hem naast zijn broer Ab te
begraven. De reis die Bertus in 1944 maakte, werd in 2010
opnieuw gevolgd, maar nu omgekeerd.
De vitrine met de persoonlijke bezittingen van Bertus werd
tijdens de bijeenkomst op 12 januari onthuld door Bertus’ zus
Trijn de Raaf-Kuilman.
Het verhaal van Bertus is een bijzonder verhaal dat terug te
lezen is in het gelijknamige tijdschrift dat werd samengesteld.
De persoonlijke bezittingen in de vitrine, het tijdschrift en
een DVD met filmopnames van de zoektocht naar Bertus, staan centraal in een educatief project dat door Kamp
Amersfoort werd ontwikkeld.

Bertus’ broer Ab schreef in zijn dagboek: ‘Nu ben ik bijna aan
het eind van mijn leven. Nog nooit ben ik zo intens bezig geweest
met de vraag hoe Bertus terecht gekomen zou zijn. Waar is hij?
Mijn hele leven heb ik getracht hem te vinden. Is hij vermoord of
door ziekte overleden? Is hij wellicht nog ergens in leven? Wat is er
van Bertus geworden? Elke dag heb ik aan Bertus gedacht. Ik ben
bang dat er nooit een antwoord komt. Mijn grootste wens is dat
hij ooit gevonden wordt en naar huis komt.’ Die wens kwam uit,
maar Ab heeft dat helaas niet meer mee mogen maken.
In de zomer van 2009 ondernam Vincent van de Vrede,
vriend van de familie en journalist, geïnspireerd door Bertus’
kampbrieven, een nieuwe zoektocht naar de laatste rustplaats
van Bertus. Samen met de familie De Raaf en de Duitse overheid lukt het uiteindelijk om de plek te vinden waar Bertus
begraven ligt. In mei 2010 wordt Bertus gevonden en opge-
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Struikelstenen in Amersfoort

(Bron: Stichting Struikelstenen Amersfoort)

De eerste dertig tot zestig van de ruim vierhonderd ‘struikelstenen’
voor Amersfoortse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,
zullen in het najaar van 2014 in het centrum van Amersfoort
worden geplaatst.
De toename van de vraag naar struikelstenen is niet alleen uit Nederland
en Duitsland, maar ook uit Frankrijk en Rusland sterk toegenomen.
Alle struikelstenen worden met de hand gemaakt door Michael FriedrichsFriedlander in Berlijn. De Duitse kunstenaar en initiatiefnemer Gunter
Demnig beschouwt de ‘Stolpersteine’ als een kleinschalig kunstproject.
Hij wil kleine aantallen per keer, zodat steeds opnieuw het lot van de
slachtoffers onder de aandacht wordt gebracht.
Gunter Demnig heeft te kennen gegeven, dat grote contingenten steentjes
hem teveel doen denken aan wagonladingen slachtoffers op weg naar de
vernietigingskampen. ‘We zullen permanent met hem overleggen over
de realiteit en de gevoeligheid van de planning’, aldus Abraham de Zwart,
voorzitter van de Stichting Struikelstenen Amersfoort. ‘De vraag zal alleen
nog maar toenemen, nu ‘stolpersteine’ in heel Europa positief worden
gewaardeerd. Er zijn nog duizenden joden en verzetsstrijders die geen
herdenkingssteen voor hun laatste woonhuis hebben gekregen.’

Gunter Demnig plaatst de twee struikelstenen die Abraham
Denneboom en Sara Denneboom-Katoen in herinnering brengen.
Beiden werden op 16 april 1943 in Sobibor vermoord.
(Foto: Silvia Pilger, Hilversum, 29 april 2011)

Op www.struikelstenenamersfoort.nl staan de namen van de mensen
waarvoor de struikelstenen (kubussen van tien bij tien met een messingplaatje met naam en geboorte en sterfdatum) zijn gepland. ‘We hopen dat
nabestaanden contact met ons opnemen. Ze kunnen dan eventueel hun verhaal
kwijt en wellicht is er meer informatie over voorouders. We willen met name
contact met nabestaanden om hen te vragen aanwezig te zijn bij de plaatsing
van de steen voor hun omgekomen familieleden.’

Afbeelding afkomstig
uit Kroniek, jaargang 16,
nr. 1, maart 2014

Meer informatie over het project struikelstenen vindt u op www.struikelstenenamersfoort.nl, of kunt u
verkrijgen via abr.dezwart@kpnmail.nl of klaas.kwakman@planet.nl
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Een ontmoeting na 70 jaar

(Door Eddy van der Pluijm)

Mijn collega, Gert Stein van de redactie, overhandigde mij
deze mail en vroeg mij of ik deze vraag in behandeling wilde
nemen. Nadat ik het bericht van de heer van der Knaap goed
had gelezen, nam ik meteen telefonisch contact met hem op.
Omdat wij niet zomaar adresgegevens verstrekken (zelfs niet
aan oud-gevangenen) en ik dit aan mevrouw van der Knaap
had uitgelegd, stelde ik voor om eerst zelf contact op te
nemen met de heer Otten. Beiden begrepen dit volkomen en
nadat we ons gesprek hadden beëindigd, nam ik contact op
met de heer Otten. Nadat ik hem de mail van de heer
van der Knaap had voorgelezen en hem vroeg of ik zijn adresgegevens mocht doorgeven, kwam hierop een volmondig
‘ja natuurlijk’ van de heer Otten. Nog dezelfde dag heb ik de
heer van der Knaap via de mail op de hoogte gebracht van
het antwoord van de heer Otten.

Jaarlijks bereiken ons honderden verzoeken om
informatie. Sommige vragen zijn complex van aard,
andere ontroerend. Ze hebben in ieder geval allemaal
één ding gemeen en dat is de zoektocht naar antwoorden. De medewerkers van de Werkgroep
Documentatie van Kamp Amersfoort streven ernaar
om iedereen zo snel mogelijk een antwoord te sturen,
maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Veel vragen
kunnen pas beantwoord worden na een uitvoerige
zoektocht in het archief. De hoeveelheid te doorzoeken documenten is zeer groot en het zoeken neemt
daardoor veel tijd in beslag. Voor niet alle vragen is
een tijdrovende zoekactie nodig om tot een bevredigend resultaat te leiden.

Omdat er bij ons in het archief weinig tot niets over de heer
van der Knaap bekend was, vroeg ik hem of hij ons wat meer
over zijn tijd in Kamp Amersfoort zou kunnen/willen vertellen. Een aantal dagen later ontving ik via de post een dikke
envelop met hierin een mooie omslag en het verhaal van de
heer Van der Knaap. Een zeer mooie aanvulling op ons archief
(mede dankzij de dochter van de heer van der Knaap die ons
het verhaal en een aantal documenten via de mail toestuurde)
en bijzonder om mogen lezen. In de bijgevoegde brief van de
heer Van der Knaap stond het verzoek om, nadat ik het had
gelezen, zijn verhaal op te sturen naar de heer Otten. Wat ik
uiteraard heb gedaan.

Op 23 oktober 2013 kwam via info@kampamersfoort.nl een
wel heel bijzonder verzoek binnen. Naar aanleiding van het
artikel in ons vorige nummer over Herman Otten, stuurde
oud-gevangene de heer van der Knaap (No. 1379) ons het
volgende bericht getiteld: ‘Ik heb een vraag’.

Op 29 november 2013 was het dan eindelijk zover.
De ontmoeting tussen Herman Otten (91) en de heer
Van der Knaap (90), na 70 jaar. Meteen de volgende dag
stuurde de heer Van der Knaap mij een persoonlijk bedankje
via de mail, met daarin een beknopt verslag van die eerste
ontmoeting. Omdat deze eerste ontmoeting ‘gezellig, maar
veel te kort‘ was, is er besloten om dan ook maar snel een
tegenbezoek te gaan brengen aan de heer Otten en zijn
vrouw. Wie weet krijgt dit verhaal nog wel een mooi vervolg
tijdens de jaarlijkse herdenking op 19 april.

Mijne heren van de redactie
Op de eerste plaats bedankt voor uw voor mij zeer interessante
bulletin. Maar ik heb een vraag? Zou ik het adres kunnen krijgen
van Herman Otten? Samen met Herman zat ik in het kamp en
heb zeer prettige herinneringen aan hem. Graag zou ik contact
met hem op willen nemen. Als het mogelijk is graag. Het was een
verrassing voor mij om te lezen dat hij nog leeft. Ik ben benieuwd
hoe hij zal reageren op mijn kennismaking.
Bij voorbaat mijn dank.

Voor mij persoonlijk was dit wederom een mooi moment
waarbij ik een kleine rol heb mogen spelen. En juist deze
momenten, maken het werk zo mooi. Iets terug te kunnen
doen voor mensen die zoveel mee hebben moeten maken.
De dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is zoals ze in het
Engels zo mooi zeggen: ‘PRICELESS’ !!

Met vr. gr. P.N. v.d. Knaap (No. 1379)

In Memoriam
Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
Joop van der Leeden, geboren op 3 juni 1925 te Utrecht, overleden 12 juli 2011 te Amsterdam
Abraham van der Ham, geboren 31 mei 1922 Hellevoetsluis
Gerrit Klaas Fierstra, geboren 2 december 1925 te Zegveld, overleden 1 december 2013 te Beverwijk
Joop Abbink, geboren op 1 oktober 2016 te Neede, overleden op 8 november 2013 te Wageningen
Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
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Tentoonstelling ’De Tweede Wereldoorlog
in 100 voorwerpen’
(Door Gert Stein)

Vijfentwintig
oorlogs- en
verzetsmusea
presenteren de
meest bijzondere
voorwerpen uit
hun collectie in de Kunsthal in Rotterdam.
De tentoonstelling met de naam ‘De Tweede
Wereldoorlog in 100 voorwerpen’ is een
initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5
mei, in samenwerking met de Stichting
Musea en Herinneringscentra 40-45. Ad van
Liempt, die als gastcurator de tentoonstelling
samenstelde, koos 100 voorwerpen uit de
collecties van vijfentwintig musea, andere
instellingen en privé-verzamelingen.

Twee objecten in de tentoonstelling in de Kunsthal, zijn
afkomstig uit de collectie van Kamp Amersfoort. Het eerste
object betreft een houten richtingbord met de tekst ‘POL.
DU.LAGER’. De wegwijzer werd in 1945 meegenomen door
voormalig Kamp Amersfoort gevangene Jan Stumphius.
Het bord werd in februari 2010 door de nabestaanden
teruggebracht naar Kamp Amersfoort.
Het tweede object dat werd geselecteerd voor de expositie
in de Kunsthal betreft een paarzen afkomstig van SS Untersturmführer Karl Peter Berg, de laatste kampcommandant
van Kamp Amersfoort.

Op 15 augustus 2013 maakte het Nationaal Comité 4 en 5
mei bekend dat de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog
in 100 voorwerpen’ vanaf februari 2014 in de Kunsthal geopend
zou worden. Vanaf deze datum is er veel over deze unieke
samenwerking tussen 25 oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in de media verschenen. De opening van de
tentoonstelling op 4 februari door Koning Willem-Alexander
en vooral het nieuws dat de knikkers van Anne Frank
tentoongesteld zouden worden, hebben niet alleen de
nationale, maar ook de internationale pers gehaald.
Trouw publiceerde op 4 februari een bijlage met speciale
aandacht voor acht van de 100 voorwerpen en een interessant artikel van Trouw-redacteur Meindert van der Kaaij.
Centraal in het artikel, met de titel ‘Honderd voorwerpen’,
staan opvattingen over museumcollecties, samenwerking
tussen musea, kennisoverdracht en de toekomst van de
Tweede Wereldoorlog. Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei, NIOD-onderzoeker
Kees Ribbens en Hans Groeneweg, conservator van het
Fries Verzetsmuseum gaven hun visie.

Na de bevrijding moet voormalig kampcommandant
Karl Peter Berg (rechts) aanwijzingen geven aan de
medewerkers van de Dienst Identificatie en Berging.
Zijn laarzen is hij inmiddels kwijtgeraakt.

Na de bevrijding in 1945 werd een
aantal gearresteerde bewakers van
Kamp Amersfoort - waaronder de
voormalige kampcommandant Berg
- gedwongen om de locaties aan te
wijzen waar zij hun slachtoffers
hadden begraven. Het was tijdens
één van deze zoektochten dat de
Amersfoortse begrafenisondernemer Antonie van Haselen omdat zijn schoenen versleten waren - Berg sommeerde zijn
laarzen af te staan. In januari 2013 bezocht Hans, zoon van
begrafenisondernemer Antonie van Haselen, de gedenkplaats
van Kamp Amersfoort en hier vertelde hij over de bijzondere
nalatenschap van zijn vader.

In het artikel kunnen we lezen dat de tentoonstelling
‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’ voor het
Nationaal Comité 4 en 5 mei niet de laatste actie is om de
samenwerking van museaal Nederland te vergroten. Niodonderzoeker Kees Ribbens vindt deze samenwerking belangrijk.
Samen met conservator Hans Groeneweg vindt hij dat
museumcollecties in veel gevallen een eenzijdig verhaal
vertellen. Ribbens stelt bij samenwerking tussen musea de
vraag hoe zij in de toekomst de Tweede Wereldoorlog gaan
verbeelden en presenteren. Het is niet vanzelfsprekend dat
over dertig of veertig jaar de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog net zo groot is als nu.
Het artikel is nog te raadplegen op www.trouw.nl.

De tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 100
voorwerpen’ is nog te bezoeken tot en met 5 mei 2014.
Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op
www.100voorwerpen.nl of www.facebook.com/100voorwerpen

27

Kinderen van
groep 8 zorgen
voor nieuwe rozen
(Door Carla Huisman)

Op 25 juni 2013 was groep 8 van Basisschool
Het Erf uit Veenendaal te gast in Kamp
Amersfoort. Zij kregen een rondleiding en
waren vooral onder de indruk van
De Rozentuin.
”Tijdens de rondleiding werd ons veel verteld over de plek.
We waren allemaal erg onder de indruk van alles wat zich hier
vroeger heeft afgespeeld. Het meest geraakt waren we door het
verhaal achter de rozentuin. Dit was niet echt een tuin, maar een
kale ruimte, afgezet met prikkeldraad waar gevangenen neergezet
werden als straf. Na de oorlog is de rozentuin gemaakt op een
grindvlakte en hierop staan zuilen. Sommige omwikkeld met
prikkeldraad. Andere met rozen begroeid.”
Maar vooral: ”Het feit dat bijna alle rozen uit de rozentuin dood
waren, heeft ons erg aangegrepen.”
De kinderen van groep 8 vonden dit zo erg, dat ze besloten om
geld bij elkaar te sprokkelen zodat Kamp Amersfoort nieuwe
rozen kon kopen. Zodra ze terug waren op school, knutselden
ze een collectebus in elkaar en stuurden een bericht naar de
ouders. Bij de eindmusical stond de collectebus duidelijk
zichtbaar bij de ingang en toen de opbrengst niet genoeg bleek,

De rozentuin op 11 juni 2006

(foto door Debby van Velthuizen)
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deden de kinderen voor alle zekerheid een rondje langs alle
bezoekers. Nog diezelfde avond was er genoeg geld om de
rozenstruiken te kopen.
Ondertussen was het zomervakantie geweest en was een
nieuw schooljaar gestart. De leerlingen waren uitgewaaierd
naar allerlei scholen van het voortgezet onderwijs. Juf Gertine, die met de kinderen naar het kamp was geweest, zocht
zoveel mogelijk e-mailadressen van de kinderen bij elkaar en
zo ontstond er uiteindelijk een groepje van 10 enthousiaste
leerlingen.
Op vrijdag 6 december kwamen ze naar Kamp Amersfoort
om daar de rozen aan te bieden en te planten. Hoveniersbedrijf Van Ginkel Veenendaal BV had alles startklaar neergezet.
Harry Ruijs heette de kinderen van harte welkom. Daarna
vertelde Arend Slotboom, de gids die de kinderen in juni had
rondgeleid, een bijzondere herinnering:
”Jullie komen uit Veenendaal en dat is heel speciaal voor mij.
Want in de Hongerwinter van 1944 fietste ik, samen met mijn
moeder, vanuit de voormalige gemeente Zuilen, als 10-jarig jochie,
naar Veenendaal. Ik had een oude fiets met blokken op de trappers,
dat weet ik nog goed. Bij de boeren ruilden wij lakens voor graan.
En later, net na de oorlog kwam ik opnieuw in Veenendaal terecht,
toen ik met mijn twee jaar jonger broertje bij een boerenfamilie
werd ondergebracht om aan te sterken.”

Ook deze keer waren de kinderen onder de indruk van het
bezoek; op de terugweg in de auto zeiden ze: ”Weet je wat ik
zo bijzonder vond? Wij vonden het vooral mooi en fijn om dit te
doen. En die mensen in het Kamp vonden het echt leuk dat wij dit
deden!”

Juf Gertine vertelde hoe ze de kinderen bij elkaar had
gezocht en de kinderen zelf lazen voor:
”Wij hopen dat wij vandaag een steentje bij kunnen dragen aan
jullie rozendom.”

Juf Gertine
”Je merkt dat het begrip van de oorlog op zo’n moment heel sterk
leeft. En dat dat veel indruk maakt. Door het met zo’n positieve
actie af te sluiten, geef je het op een mooie manier een plaats in
hun leven.”

Daarna kon er geschept, gegraven en geplant worden, wat de
kinderen met verve deden.

Fotolijstje als herinnering aan
Kamp Amersfoort?
(Door Gert Stein)

In een van onze vitrines in de bezoekersruimte staat een fotolijstje van oudgevangene 7066.Tot voor kort verkeerden we in de veronderstelling dat het om
een uniek stukje huisvlijt ging, totdat mevrouw De Groot - Van der Weiden twee
vergelijkbare fotolijstjes uit de nalatenschap van haar vader aanbood. Over de
vervaardiging van speciale fotolijstjes ter herinnering aan Kamp Amersfoort is
ons niets bekend. Wie helpt?
De recentelijk verkregen
fotolijstjes hebben toebehoord
aan oud-gevangene Frans van
der Weiden die twee keer als
gevangene in Kamp Amersfoort
verbleef. Het derde fotolijstje
dat zich reeds in onze collectie
bevond, bevat opvallend veel
gelijkenissen met de fotolijstjes uit de nalatenschap van de
heer Van der Weiden. Zo werden alle fotolijstjes voorzien
van klompjes en twee ongelijke steunen voor een glasplaatje.

Naast de tekst ’Amersfoort’ werden jaartallen, namen en/of
kampnummers aangebracht.
De overeenkomsten doen vermoeden dat er meer houten
fotolijstjes met klompjes werden gemaakt en mogelijk bewaard zijn gebleven. Over de vervaardiging van fotolijstjes is
ons niets bekend, maar de gelijkenissen en teksten wekken
de indruk dat ze op grote(re) schaal, op verzoek en na de
bevrijding vervaardigd en uitgereikt werden. Wie weet meer
over deze fotolijstjes? We ontvangen uw reactie graag via
info@kampamersfoort.nl
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Interview met

Rachel Heinemann

(Door Carla Huisman)

Bij kamp Amersfoort werken een kleine 100 mensen,
sommigen in vaste dienst, andere als vrijwilliger. In het bestuur,
in de tuin, als gastheer of gastvrouw, als gids of als onderzoeker.
Een ding hebben ze met elkaar gemeen: allemaal dragen ze
Kamp Amersfoort een warm hart toe. Ze delen hun tijd, hun
aandacht en hun energie met het kamp. In deze rubriek is
steeds een van deze medewerkers aan het woord. Deze keer
is dat Rachel Heinemann.

Rachel is 44 jaar, woont samen in Doorn en heeft 3 kinderen.
Ze heeft een eigen bedrijf als trainer, coach en manager in
onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.
Ze werkt bij Kamp Amersfoort als vrijwillige gids. In 2013 gaf
Rachel circa 26 rondleidingen aan kinderen (reguliere rondleidingen, rondleiding bij het kofferproject en het project
Oorlog zonder vader), aan volwassenen & geüniformeerden,
zowel Nederlands- als Engelstalig.

Het was de ontsnapping van Gerrit Kleinveld uit het kamp.
Die avond bekeek ik de film en de volgende dag las ik alles
over Kamp Amersfoort wat ik op het internet kon vinden.
Twee dagen later stond ik er op de stoep.
Ik was er nooit eerder geweest, had niet eerder van het
bestaan geweten, al was ik al honderden keren het kruispunt
Doornseweg/Laan 1914 overgestoken en de Leusderheide
gepasseerd. Als kind vond ik het schietterrein een onprettig
gebied, ik was altijd blij als we daar weer voorbij waren.
Nu reed ik langs de verroeste poort het kamp binnen.
‘Wat is dicht bij mijn huis veel gebeurd,’dacht ik ‘en wat weet
ik daar weinig van.’ Ik wilde veel meer weten en ik wilde iets
doen. Iets terugdoen misschien wel.

‘Mijn werk voor Kamp Amersfoort begint bij een neef van
mijn opa, beiden geboren in Woudenberg. Mijn moeder had
mij jaren geleden verteld dat deze neef tijdens de Tweede
Wereldoorlog in een kamp had gezeten en daaruit ontsnapt
was. Meer details wist ze helaas niet. Jammer, want ik was
toen al erg geïnteresseerd in deze periode in de geschiedenis.
Mijn dochter zou later vragen waarom er bij ons zoveel
boeken over de Tweede Wereldoorlog en Hitler in de
boekenkast staan. Ze vroeg of ik het soms met zijn ideeën
eens was.

Het liefst wilde ik direct beginnen met de gidsenopleiding.
Zo werkt dat meestal bij mij, als ik iets graag wil, dan ook het
liefst zo snel mogelijk. Maar de opleiding begon pas een half
jaar later. Gelukkig kreeg ik de ‘Gids voor gidsen’ alvast mee
naar huis. In de tussentijd bezocht ik het kamp een aantal keer
en de map had ik meer dan eens gelezen voordat in september 2012 de opleiding van start ging. Het viel me op dat de
medewerkers - ieder met zijn eigenheid - erg geïnteresseerd
zijn in elkaar. Niet vaak ben ik op een werkplek zo hartelijk
ontvangen als hier.

Toen ik in 2001 van Utrecht naar Doorn verhuisde, vertelde
mijn moeder dat daar familie woonde, Gerrit Kleinveld.
‘Oh ja,’ zei ze tussen neus en lippen door, ‘dat is je opa’s neef,
die in dat kamp heeft gezeten.’
Ik kende deze oudoom niet, maar onbekende familie in mijn
eigen woonplaats was voldoende reden om hem op te bellen
en een afspraak was vlot gemaakt. Toen hij de deur opendeed, keek hij mij seconden lang zwijgend en doordringend
aan en zei toen: ’Ja, een echte Kleinveld.’
Het contact was hartelijk en we zagen elkaar een tijdje regelmatig. Hij was geïnteresseerd in mij, in mijn zwangerschap, in
mijn werk en sprak graag over zijn kleinkinderen. Hij is nog
op kraambezoek geweest toen mijn oudste kind was geboren.

Mijn eerste rondleiding ging eigenlijk ongepland, ik had de
gidsenopleiding nog niet afgerond. Ik zat met krant en koffie
te wachten om met een gids mee te lopen met zijn
rondleiding, toen ik opving dat er een gids te weinig was.
‘Dat biedt mogelijkheden,’dacht ik hoopvol. Harry liep de
keuken in, legde in het voorbijgaan een hand op mijn
schouder en zei: ‘Jij kunt die rondleiding wel doen, dat komt
wel in orde met jou.’ Dat vertrouwen deed me erg goed.
Nu kon ik het ‘eindelijk’ zelf gaan doen, niet voor proef,
niet om te oefenen, maar écht.

Over zijn oorlogsverleden hadden we het nooit. Natuurlijk
wilde ik daar graag meer over weten, maar respecteerde
dat hij er niets over vertelde. Toen mijn leven drukker werd,
beperkte ons contact zich tot kerstkaarten en geboortekaartjes.

Waarom ik graag rondleid? Ik houd van contact met mensen
en van vertellen. Ik vertel graag een boeiend verhaal en ik
vind het fijn als mensen geboeid zijn door een verhaal. En dat
gebeurt hier iedere keer weer, dat is mooi om mee te maken.
Een groep leerlingen die aan het begin van een rondleiding
tegen de muur van het bezoekersgebouw hangt of zich

In maart 2012 duwde mijn man de film ‘De Bunker’ onder
mijn neus: ‘Dit is wel iets voor jou.’
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ingevlochten heeft in het prikkeldraad rondom de wachttoren, wordt stil, hun bravoure verdwijnt en ze luisteren
aandachtig. Dat begint al bij het kijken naar de film die we
meestal voor scholieren gebruiken. Wie kan het verhaal
tenslotte beter verwoorden dan oud-gevangenen.

meegemaakt. Het is goed om te blijven vertellen wat er voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd
en dat de kennis die we hebben over die periode niet alleen
in geschiedenisboeken op te zoeken is.
Wat ik opmerkelijk vind - en dat klinkt wellicht ongepast ik vind Kamp Amersfoort een prettige plek om te zijn.
Ik ervaar hier rust en stilte in alle dagelijkse hectiek.
Een goede plek om te zijn. Nu wel.’

De kinderen stellen veel vragen, willen steeds méér weten
naarmate de rondleiding vordert. Ik houd van die nieuwsgierigheid. En ik stel veel vragen, vooral aan kinderen. Ik wil ze
graag prikkelen om zélf na te denken, misschien wel omdat ik
daar zelf ook zo’n plezier in heb. Ik ben er stellig van overtuigd dat kinderen niet moeten leren wát ze moeten denken,
wel dát ze moeten denken.

Tenslotte
Wilt u iets doen voor Kamp Amersfoort en wilt u zich aan
het kamp verbinden, dan vragen we om uw aanmelding en
nodigen u uit om vier bijeenkomsten bij te wonen. In deze
bijeenkomsten informeren wij u over de geschiedenis van
het kamp en de plek die we het kamp (nu) willen geven.
Daarna kunt u besluiten om gids, gastheer/gastvrouw te
worden, mee te helpen bij diverse onderzoeken of om mee
te werken in het buitenterrein.

Ook houd ik van de diversiteit tussen mensen, er komen hier
basisschoolkinderen, scholieren, volwassenen; iedere groep
heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen vragen. Dat steeds weer
schakelen vind ik fijn om te doen. Net als het in begrijpelijke
taal vertellen van ingewikkelde materie.
De meeste mensen die ik rondleid, en dat geldt overigens
ook voor vele anderen, weten niet dat er tussen Amersfoort
en Leusden een kamp was. Net als ik tot 2 jaar geleden.
Terwijl ik als kind 11 jaar in Leersum heb gewoond. En nu
woon ik al 12 jaar slechts 10 kilometer van een plek waar
zoveel terreur en lijden heeft plaatsgevonden. Dat is een
vreemd en schokkend besef.
Over niet al te lange tijd zijn er geen oud-gevangenen meer
in leven, is er niemand meer die Kamp Amersfoort heeft
meegemaakt. Niemand die de Tweede Wereldoorlog heeft

Herdenking 70 jaar
‘Merwederazzia’ op 16 mei 2014

(Door Anja van der Starre)

Op vrijdagmiddag 16 mei 2014 organiseert de stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht van 15.30
tot 17.00 uur een bijeenkomst, ter herdenking van het feit dat er 70 jaar geleden in Sliedrecht
en omstreken een grote razzia werd gehouden. Plaats van samenkomst is verzorgingshuis
Overslydrecht aan de Scheldelaan te Sliedrecht. De bijeenkomst is toegankelijk voor genodigden
en belangstellenden. Het Comité 4 en 5 mei organiseert deze herdenking in samenspraak met
Anja van der Starre, dochter van een Merwedegijzelaar.
Op 16 mei 1944 hield de bezetter een grote vergeldingsrazzia in de dorpen Hardinxveld, Giessendam, Sliedrecht, Sleeuwijk en
Werkendam. De razzia was een reactie op het doodschieten van twee landwachters door het verzet in de Zuid-Hollandsche
Biesbosch. Bij de razzia werden honderden mannen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar opgepakt en dezelfde dag nog op
transport gesteld naar Kamp Amersfoort. Binnen zes weken werd een groot aantal van deze zogenaamde Merwedegijzelaars daar
vrijgelaten, veelal op voorspraak van de scheepswerven waar ze werkzaam waren. De mannen die dit geluk niet hadden, werden
afgevoerd naar Duitsland, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden in diverse kampen te werk gesteld werden. 26 van hen
keerden nooit meer terug.
Sprekers tijdens de herdenkingsbijeenkomst zijn de Sliedrechtse burgemeester Bram van Hemmen en een afgevaardigde van
Kamp Amersfoort. Daarna worden belangstellenden uitgenodigd mee te lopen naar de plaquette aan de Grote Kerk te Sliedrecht.
Hier zal mevrouw Anja van der Starre een toespraak houden. Als afsluiting zal een krans worden gelegd.
Meer informatie over de Merwedegijzelaars is te vinden op Internet: www.merwedegijzelaars.nl en/of de speciale
Merwedegijzelaarspagina op Facebook.
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Dachau

(Door Diete Oudesluijs)

De ingang: het Jourhaus

Concentratiekamp Dachau was één van de bestemmingen
waarnaar gevangenen van Kamp Amersfoort gedeporteerd
werden. In de komende uitgaven van NIEUWS zullen we andere
bestemmingen belichten.
Het allereerste concentratiekamp - dat voorbeeld werd voor
alle volgende kampen - was Dachau. Het ligt ten noordwesten
van München, in het noordoosten van het stadje Dachau.

1.600 van dit soort kampen gebouwd. Eicke werd in 1934
Inspekteur der Konzentrationslager vanuit de Gestapocentrale
in Berlijn en het KZ Sachsenhausen. In 1936 werd hij Führer
van de SS-Totenkopfverbände.

Kort nadat Hitler tot Rijkskanselier was benoemd werd hier
op 22 maart 1933 een kamp voor 5.000 politieke gevangenen
opgezet. In juni 1933 werd Theodor Eicke er SS-commandant.
Hij verscherpte de straffen voor gevangenen onder het
motto Toegeeflijkheid is zwakte; er was sprake van paalbinden
en stokslagen. Naast het kamp werden SS’ers opgeleid, ze
oefenden even verderop door mensen dood te schieten.
Deze Schule der Gewalt werd de standaard voor nieuwe
concentratiekampen; een voorbeeld voor SS-commandanten
en -bewakers.

Aanvankelijk was ’Dachau’ bedoeld voor politieke tegenstanders,
later zaten er allerlei categorieën ’criminelen’, waaronder
’asocialen’, homoseksuelen, Joden en zigeuners. In 1938 kwamen
ook de eerste buitenlanders: Oostenrijkers en Tsjechen,
onder wie vele Joden. Rond de Kristallnacht (9 november
1938) werden er een groot aantal Joden uit de omgeving
heengebracht. De bedoeling was dat ze snel zouden verdwijnen met achterlating van hun bezit. Eén van hen was Kurt
Schroeter, viooltherapeut uit Gröbenzell, die naar Amsterdam
emigreerde, hij werd gedood in Auschwitz. De Joodse
Nederlander Ferdinand van Wien (1872, 11 augustus 1938)
werd in München opgepakt. Van oktober 1941 tot april 1942
vonden bij Dachau, net als op andere locaties, massale
executies van Sovjetsoldaten plaats.

In Dachau kregen de gevangenen, in plaats van de oude
grijswitte gevangenispakken, de later zo bekende streepjespakken, met verschillende gekleurde driehoeken. Die driehoeken moesten op de linkerborsthelft en de rechterdij
worden genaaid. ’Rode driehoeken’ waren politieke gevangen,
groene beroepsmisdadigers, blauwe emigranten, paarse
Jehova’s getuigen, roze homoseksuelen, zwarte ’asocialen’,
gele Joden. In die driehoek stond de letter H voor
’Hollander’. Dachau was het prototype; er zijn later ruim

Op 20 januari 1941 was er een delegatie van de NSB op officieel
bezoek. Mussert, Van Geelkerken en Rost van Tonningen
werden er door Himmler rondgeleid. In februari 1941 bezocht
de in Oostenrijk en Duitsland geliefde operettezanger en
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filmster Johan Heesters het kamp - het werd hem tot zijn
dood verweten.

In de periode 1933-1945 zijn er in totaal 206.000 gevangenen
in Dachau en in de 36 grote en 133 kleinere buitencommando’s geweest. Geregistreerd zijn 31.951 doden, vermoedelijk
waren het er in werkelijkheid veel meer. Vanaf begin 1942
waren er Invalidentransporten naar de euthanasie-inrichting
Schloss Hartheim bij Mauthausen; daar werden 3.000 man
uit Dachau door een Sonderbehandlung met gifgas gedood.
Ook stierven gevangenen door medische experimenten, die
vaak te maken hadden met de oorlogsvoering en de
overlevingskansen van Duitse piloten en marinesoldaten.
Een aantal Nederlanders is slachtoffer geworden van experimenten van de SS-artsen Rascher en Schilling.

In 1941 is Dachau aangewezen als de plaats waar verzwakte
gevangenen enige tijd op verhaal konden komen, om daarna
weer, hetzij in Dachau of elders, in het arbeidsproces te
worden opgenomen. De naar Dachau getransporteerde
zieke en verzwakte gevangenen werden daartoe enkele
weken in zogenaamde quarantainebarakken opgesloten;
ze hoefden niet te werken of op appèls te staan. Lang niet
iedereen herstelde; TB-patiënten zijn met enkele weken
rust nog lang niet genezen. Velen stierven er alsnog. Bij die
ziekentransporten waren ook leden van de verzetsgroep
De Geuzen aanwezig. Zij waren in Buchenwald en
Gross-Rosen zodanig mishandeld dat zij totaal verzwakt
aankwamen.

Het nog bestaande crematoriumgebouw was dagelijks in
gebruik, daarachter was een betonnen goot die bloed afvoerde na executies. Behouden bleef ook de, als Brausebad
vermomde gaskamer; bewijs voor massale vergassing is er
niet. Dachau was geen vernietigingskamp zoals Auschwitz.
Dachau bood de Duitse oorlogsindustrie slaven: Arbeit
macht frei.

Op bevel van Reichsführer SS Heinrich Himmler werd
Dachau het centrale kamp voor niet-Joodse geestelijken uit
heel Europa. Eén van hen was pater Titus Brandsma
(1881-26 juli 1942), rector van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, die in 1942 uit Amersfoort via de gevangenis in
Kleef aankwam. In de Nederlandse vertaling van het boekje
’Geen Nummers maar Namen’ is een artikel met de namen
van ook de Nederlandse geestelijken te vinden. Onder de
2000 geestelijken in de ’priesterbarak’ waren 24 Nederlandse
predikanten en 39 katholieke priesters. 17 van hen zijn
omgekomen, onder wie Jo Kapteyn, die samen met Brandsma
was gekomen. Knoop en Overduin hebben er beide een
boek over geschreven, ze zijn vrijgelaten op 9 oktober 1943.
Knoop had ’het in Dachau zoo schrikkelijke hongerjaar 1942’
meegemaakt, ’we takelden hard af en liepen met de dood in
onze schoenen. Gezwollen voeten, etterende wonden pijnigden
ons; de honger plaagde ons den ganschen dag zonder ophouden.
Ja, die honger!’

De Nederlandse gevangenen
In de beginperiode stierven er vooral Joodse Nederlanders.
Eén van hen was het Joodse CPN-lid Herman Henri de
Kadt. Hij was op 31 mei 1940 gearresteerd toen hij foto’s
van Duitse soldaten maakte. Via gevangenissen in Münster
en Bremen kwam hij naar Dachau, waar hij op 17 oktober
1941 stierf.
Tot mei 1944 moeten er in Dachau niet meer dan 200 Nederlanders zijn geweest. Toen kwamen er op 24/25 mei ca.
655 Nederlanders uit Vught, onder wie vrijwel alle leidinggevenden van het Philipscommando; Nico Rost, die later
Goethe in Dachau zou schrijven, beeldhouwer Frits van Hall
(Java, 1899-1945), die begin augustus 1943 als deelnemer aan
het kunstenaars-verzet was opgepakt. Student Leo van der
Tas, opgegroeid in Potsdam en betrokken bij het verzet in
Kampen, werd doorgestuurd: ’Je stompte wel af. We waren
toen ondergebracht in een grote loods. Hier zat iemand zijn behoefte te doen, daar lag een ander te sterven en vlak ernaast zat
iemand te eten. En alles in een onvoorstelbare stank. Daar trok je
je op den duur niets meer van aan. Als iemand je hulp vroeg, dan
hielp je nog zoveel je kon. Maar erg aangrijpen deed het je niet
meer. Het leek wel of je het emotioneel niet meer kon opbrengen.’
Van der Tas kwam uiteindelijk in Neuengamme terecht.
Over het aantal Nederlanders dat in Dachau heeft gezeten
lopen de meningen uiteen. Er is een - vermoedelijk onvolledige - lijst met 497 namen van Nederlanders die er op april
1945 waren. Volgens de kampadministratie zaten er bij de
bevrijding 836 Nederlanders. Recent onderzoek door het
Erinnerungszentrum Dachau toont aan dat er 2.068 Nederlanders werden geregistreerd, 405 mannen werden doorgestuurd naar andere kampen. 132 mannen werden in de loop
der jaren ontslagen, onbekend is of ze naar huis mochten.
Tot de bevrijding op 29 april 1945 stierven 477 Nederlanders, de meesten in de eindfase - onder hen de enige Antilliaan aan wie de Militaire Willemsorde werd verleend, student
George Maduro (1916 - 6 februari 1945), die via Saarbrücken
was aangekomen.

Het standbeeld staat op het terrein van het crematorium, naast het eigenlijke kamp
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De Natzweilers
In september 1944 werden de meeste gevangenen uit het
Nacht-und-Nebelkamp Natzweiler in de Eifel naar het toen
al overvolle Dachau ’geëvacueerd’. - 7.000 man, onder wie enkele honderden Nederlanders. Velo Bierman kwam niet verder dan de poort, hij werd als electriciën doorgestuurd naar
Gröbitz, een bijkamp van Flossenbürg. Terwijl gevangenen
die uit Nederland kwamen, Dachau als een erg zwaar kamp
zagen, vonden de Natzweilers het nog enigszins meevallen,
al bezweken velen van hen met name aan de vlektyfus.
De meesten – onder wie Pim Boellaard, Teengs Gerritsen,
Wiardi Beckman, Jaap van Mesdag, Ernst Sillem - bleven in
Dachau of gingen naar het buitencommando Allach, waar
ca. drie- tot vierduizend man hebben gewerkt. Pieter Breen,
bestuurslid van het Nederlands Dachau Comité heeft er
onderzoek naar gedaan: KZ Allach, het vergeten concentratiekamp nabij Dachau, Nieuwsbrief Dachau, december 2013.

En zij lagen op de grond te kruipen
ogen zagen smekend naar mij op;
somtijds kwam een vreemde binnensluipen,
keek een wijle en ging verderop.
Als het dag werd legden wij de lijken
tussen twee barakken in op straat,
bleven er een tijdlang naar staan kijken
volgens wet en volgens regelmaat.

Eindfase
Tegen het eind van de oorlog was Dachau in feite eindstation.
Door het oprukken van de Geallieerden in oost en west
werden andere kampen ’geëvacueerd’, Dachau lag wat uit de
route. Elke dag gingen grote transporten naar nabijgelegen
kampen of naar buitencommando’s. Van januari tot april 1945
kwamen er 30.958 nieuwe gevangenen het kamp binnen, in
een barak zaten soms meer dan 1.600 man; in de laatste 4
maanden voor de bevrijding stierven er 13.158 gevangenen.
Het Krankenrevier werd van 2 tot 9 barakken uitgebreid.

Maar nu hoef ik ’s nachts niet meer te waken,
en nu ben ik weer der muzen knecht,
kan het zwaarder, kan het lichter maken,
’t lot mij door de goden opgelegd.
Maar soms heb ik plots twee duivelsoren,
en mijn hoofd is koud en kaal geschoren.

In december 1944 was al een vlektyfusepidemie uitgebroken,
met tot 200 slachtoffers per dag. De meeste Nederlanders
raakten besmet. Met name de ouderen waren zo verzwakt
dat ze het niet overleefden, ondanks de aanwezigheid van
de Nederlandse artsen Krediet, Drost en Van Dommelen.
Het enige wat ze hadden was het bloed van herstellende
patiënten, dat bevatte antistoffen. Redacteur van Het Parool
en voorman van de SDAP ’Stuuf’ Wiardi Beckman ging als
vrijwilliger in de ziekenbarak werken en stierf er 14/15 maart.
Medegevangene Ed Hoornik schreef: ‘Toen schoof hij zacht zijn
arm onder de mijne door. Zeg mij – zijn stem werd warm – aan
wien ik toebehoor’. Over de eindfase zei Hoornik in mei 1945
in een rede ter plekke: ‘Sedert wijzelf in Dachau zijn, hebben
wij het groote sterven dag-in, dag-uit meegemaakt. Vele wintermorgens op weg naar de desinfectie, zag ik, gaande langs den
achterkant der gesloten barakken, de als oud vuil weggeworpen
dooden aan het einde der Blockstraat. Soms, des nachts, zag ik
hen opnieuw. Luguber scheen maanlicht op de tot op hun botten
uitgeteerde lichamen. Andere nachten regende het of viel sneeuw
in hun oogen, die nog open waren ... De dood loerde in onze
kleeren, in onze bedden, hij stak ons in het vleesch. Met de laatste
transporten hield hij openlijk intocht’

Ed Hoornik: Ex tenebris II in: Het is maar 10 uur sporen
naar Berlijn, Mies Bouhuys over Ed Hoornik.

Op 26 april is ook vanuit Dachau nog een dodenmars van
7.000 man richting Zuiden vertrokken - Mauthausen was het
allerlaatste kamp dat werd bevrijd. Een monument niet ver
van het kamp herinnert daaraan. Himmler had op 14 april
bevel gegeven aan de commandanten van Flossenbürg en
Dachau: ‘Overgave is uitgesloten. Het kamp moet direct worden
geëvacueerd. Geen gevangene mag levend in handen van de vijand
vallen. De gevangenen hebben zich afschuwelijk tegenover de
burgerbevolking van Buchenwald gedragen’. Lagerälteste Oskar
Müller, later minister in Hessen, vreesde een massamoord
op de overgebleven gevangenen, daarom stuurde hij er twee
gevangenen op uit om de Amerikanen te vragen om het kamp
te bevrijden. Op 29 april was het 7de Amerikaanse leger er.
De militairen troffen er 30.000 man aan: haast verhongerd,
in blauwgestreepte pakjes. Velen stierven nog na de
bevrijding. Ze zagen er onder andere ook een evacuatietransport uit Buchenwald met 2.000 lijken in open wagons. Bij het
crematorium vonden ze 3.000 doden. De Amerikanen
hebben SS’ers gefusilleerd; ze dwongen de inwoners van het
stadje Dachau om het kamp te bezoeken.

Bij gebrek aan brandstof voor het crematorium werden de
meeste doden begraven in massagraven op de nabijgelegen
Leitenberg.

Terug naar huis
De ongeveer 650 Nederlanders moesten lang wachten op
repatriëring. Met name enkele Natzweilers hebben zich
daarvoor ingezet, later ook voor het opsporen van vermisten.
Pim Boellaard, de Nederlandse vertegenwoordiger in het
International Prisoners Committee, wist op 11 mei met een
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Nijmeegse delegatie die ’hun’ priester kwam halen, naar
Nederland te komen om bussen te organiseren. Met hulp
van Prins Bernhard lukte dat tenslotte; ook Bib van Lanschot
speelde daarbij een rol. Boellaard werd ook lid van de staf
van de Openbare Aanklager van de Dachau- en Mauthausenprocessen en verleende medewerking bij de Neurenberger
processen en het Auschwitzproces. In 1948 kreeg hij de
Militaire Willemsorde.

gehouden. De deelnemers steken er bloemen in de haag bij
’hun’ kamp.
In 2008 is het project ’Geen nummers maar namen’ van start
gegaan, waarbij jongeren contact met oud-gevangenen
opnemen of overleden Häftlinge portretteren. Er zijn al
portretten van Nederlandse Dachauers: Huub van Korstanje,
Titus Brandsma, Jaap van Mesdag, Pim Reijntjes, Carel Witmond,
Skippy de Vaal en Willemijn Petroff-van Gurp. De laatste was
met andere Nederlandse vrouwen met een transport uit
Ravensbrück naar Dachau gekomen, ze moesten werken in
de AGFA-fabriek.

Op 27 mei vertrokken 70 zieken, 150 invaliden en 290
’gezonden (onder hen officieren uit het krijgsgevangenenkamp
Tittmoning); op 31 mei noteerde Boellaard: ’Iedereen thuis!’.
Er waren 3 paters achtergebleven bij degenen die te ziek
waren om mee te gaan. Anderen waren door de bevrijders
als bewaker ingeschakeld - Jaap van Mesdag en enkele andere
Nederlanders betrokken het poortgebouw, het Jourhaus.
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De gedenkplaats ontstond in 1965 op initiatief van oudgevangenen, verenigd in het in Brussel opgerichte Internationale Dachaucomité. Men was met de Beierse overheid
overeengekomen dat het voormalige kamp gerestaureerd
zou worden; er kwamen een museum en een gedenkteken.
Nederland droeg er 25.000 gulden aan bij.

Het monument van Dachau

Op 8 september 1968 is het door Glid Nandor gemaakte monument onthuld, in aanwezigheid van onder andere
Prins Bernhard. Dat ging gepaard met schermutselingen en
discussies met Duitse studenten, die op die plek protesteerden
tegen NATO en militarisme. Oud-gevangenen zijn bijna met
hen op de vuist gegaan. Op www.geschiedenis24.nl is een
stukje polygoon-journaal te zien. In de jaren 1996 - 2003 is
er een nieuwe tentoonstelling met de naam De weg van de
gevangenen ingericht. Bij bezoek kan ook gebruik worden
gemaakt van een Nederlandstalige audioguide.

KZ Gedenkstätte Dachau
Alte Römerstraße 75, D – 85221 Dachau.
Ingang: Pater-Roth-Str. 2a
www.gedenkstaette-dachau.de
Archief: Albert Knoll

Op 3 december 1996 is het nationale Dachaumonument
(maker: Niek Kemps) geopend door koningin Juliana en prins
Bernhard. Op initiatief van de stichting Vriendenkring van
Oud-Dachauers ligt er een pad van Belgisch blauwsteen van
60 bij 2,35 m breed, met aan beide kanten een taxushaag.
Op dat pad in het Amsterdamse Bos bij de Bosbaan zijn de
namen van 500 bekendste concentratiekampen en buitenkampen gebeiteld. Die zijn gekozen door de vorig jaar overleden
oud-Amersfoorter Don Bamberg. Je zou kunnen zeggen dat
dit het monument voor alle Nederlandse concentratiekampgevangenen is. Daar wordt sinds 1997 in april de herdenking

Vriendenkring Oud-Dachauers
Secretariaat: Lisplein 22, 3037 AS Rotterdam
info@dachau.nl www.dachau.nl
www.comiteinternationaldachau.com
Nieuwsbrief Dachau
Nederlands Dachau Comité
Secretariaat: Postbus 453, 2240 AL Wassenaar
Een aantal oud-Dachauers is ook georganiseerd via de
Vriendenkring Natzweiler: www.natzweiler.nl
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