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 NIEUWE DIRECTEUR KAMP AMERSFOORT

Half september van dit jaar ben ik gestart als directeur Kamp Amersfoort.  
Harry Ruijs ging met pensioen en heeft afscheid genomen op 26 september met  
een feestelijke bijeenkomst waarbij hij in verschillende speeches veel lof kreeg  
toegezwaaid voor zijn inzet, betrokkenheid en resultaten die hij de afgelopen  
vijf jaar heeft laten zien. Chapeau!

Nu is het aan mij. Ik woon in Amersfoort, dus Kamp Amers-
foort ken ik al behoorlijk lang. De afgelopen derig jaar liep 
ik steeds mee in de stille tocht op 4 mei. Nog een vreemde 
gedachte om daar straks vanuit deze functie in mee te lopen.

Ik heb verschillende functies gehad in mijn leven tot nu toe.  
Ik noem de twee laatste: directeur stichting Ravelijn en  
directeur Scouting Nederland. Beide functies heb ik zeven 
jaar bekleed.

Ja, waarom Kamp Amersfoort? Vanaf mijn tienertijd ben  
ik zeer geinteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.  
Ik las veel boeken over concentratiekampen en was (ben) 
steeds geraakt door wat wij, mensen, elkaar aan kunnen  
doen. Het blijft doorgaan, ook nu, op andere plaatsen  
verspreid over de wereld. Ik kan niet goed tegen onrecht en 
ook niet goed tegen het gegeven dat de ene mens zich op 
grond van afkomst, religie, huidskleur of wat dan ook, boven 
de ander stelt. In deze functie kan ik daar iets mee doen,  
dat zal soms marginaal zijn en soms wat groter, hoop ik.  

Het is belangrijk om te blijven herinneren en herdenken. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om vanuit het wrede  
verleden van dit kamp lijnen te kunnen trekken naar wat er 
nu gebeurt in de wereld. Hoe ons gedrag van invloed is op 
hoe we met de mensen om ons heen omgaan. Hoe we, door 
elkaar te ontmoeten, vooroordelen kunnen beslechten.  
Alle beetjes helpen en het begint bij onszelf.

Ik tref hier een fijn en betrokken team van vrijwilligers en 
medewerkers. Er zijn vele contacten met oud gevangenen  
en hun nabestaanden. Waardevol!

We staan aan de vooravond van 70 jaar herdenken.  
Een memorabel aantal jaren. De NOS maakt opnames van 
de aankomende herdenking op 19 april. Daar maken we een 
bijzondere bijeenkomst van. Ik hoop u allen te ontmoeten  
op die dag!

Willemien Meershoek.
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  Het verleden geeft te denken
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(Door J.C.H. Blom)

De Miranda speelde vóór de bezettingstijd een voor- 
aanstaande rol als sociaaldemocratisch wethouder in 
Amsterdam. Hij was vlak voor de oorlog afgetreden 
wegens later vals gebleken beschuldigingen van corruptie. 
Dat had hem psychisch sterk aangegrepen. Nog herstellende 
daarvan werd hij op 18 juli 1942 door de Sicherheitspolizei 
gearresteerd, vermoedelijk wegens betrokkenheid bij  
illegaal SDAP-overleg. Na een verblijf in het Huis van  
Bewaring in Amsterdam werd hij op 23 oktober van dat 
jaar naar Amersfoort overgebracht. Zijn komst was daar 
tevoren bekend en kennelijk verheugde de kampleiding, 
niet alleen de Duitse maar ook enkele beruchte interne 
kapo’s, zich op de mogelijkheden die dit bood: ‘Jongens 
vanmiddag wordt De Miranda binnengebracht en die is 

Hoewel woorden bij gelegenheden als deze overheersen, herdenken de meeste mensen in beelden.  
In gedachten doemen voorstellingen op van eigen ervaringen of heel concrete verhalen over de  
ervaringen van anderen. Voor mij - ik ben te jong voor eigen herinneringen aan de bezettingstijd  
- zijn dat meestal de verhalen van mijn ouders. Maar bij bepaalde gelegenheden kunnen het ook  
andere gebeurtenissen zijn, die ik uit overlevering of studie ken. Hier in Amersfoort is dat elke keer  
weer de gruwelijke moord op Monne de Miranda. Het verhaal is bekend - ik heb het eerder gebruikt - 
maar ik haal het kort aan omdat het aanknopingspunten biedt voor mijn verdere betoog.

binnen één week fertig gemacht’ vingen andere gevangenen 
op uit die kring. Het ging bij deze kapo’s dus niet om  
nazis (zoals de verantwoordelijke Duitse kampleiding) 
maar om oorspronkelijk juist als anti-nazi’s gearresteerde 
mannen. Zij waren in gevangenschap in hun nieuwe rollen 
terecht gekomen, waartegen zij menselijk gesproken niet 
opgewassen bleken. Eén van hen is na de oorlog uitdruk-
kelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Zoals gebruikelijk werd De Miranda bij aankomst als 
nieuwe gevangene direct te grazen genomen door de 
kampleiding. Hetzelfde gebeurde tijdens het werk van het 
zogenoemde Jodencommando, waaraan De Miranda was 
toegevoegd. Aan het einde van de tweede werkdag moest 
De Miranda als gevolg van mishandeling in de ziekenbarak  
worden opgenomen. Ook daar was hij niet veilig, want de  
blokoudste van de ziekenbarak, die bekend stond om zijn  
antisemitisme, treiterde en vernederde hem. Op 2 november 
was De Miranda terug in het Jodencommando. Aan het  
einde van de middag werd hij door de geweldplegers in 
een bouwput gegooid, die gedeeltelijk gevuld was met 
water, en bekogeld met bakstenen en zand. Bij terugkeer in 
het kamp werd de bewusteloze en bebloede De Miranda 
op een kruiwagen binnen gereden en na telling van de 
appèlplaats gesleept en neergegooid in de zogenoemde 
‘rozentuin’, een smalle corridor van gevlochten prik-
keldraad, waar gevangenen die voor straf soms lang 
moesten staan of, als ze dat niet konden, liggen. Pas na 
het avondeten waagden enkelen het om De Miranda naar 
de ziekenbarak te dragen. Daar zetten enkele kapo’s de 
mishandeling voort. De Miranda werd onder meer, omdat 
hij de controle over zijn lichaam had verloren en zich 
bevuild had, met een harde waterstraal - in getuigenissen 
is zowel sprake van een ijskoude als van een hete straal - 
bespoten. Om ongeveer 20.20 uur bezweek hij, volgens 
de kamp-administratie wegens hartfalen.

Na een verhaal als dit behoeft de zin van herdenken geen 
nader betoog. De nagedachtenis aan De Miranda en de 
vele andere slachtoffers in dit kamp verdient in ere te 
worden gehouden. Maar dat niet alleen. Het is duidelijk 
dat deze gruwelijke moord en al dat andere mensont-
erende dat hier plaats vond als consequentie van een 
systeem dat zijn slachtoffers in de miljoenen telt, 
bij herhaling aanleiding dient te geven tot bezinning.  
De essentiële waarden van onze samenleving zijn immers 
aan de orde. Daarbij gaat het mijns inziens niet in de eer-
ste plaats om het morele oordeel over de daders.  

De heer em. prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom, voormalig directeur van het NIOD 

(Foto: Gert Stein)
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Op zich kan daarover geen misverstand bestaan: dit hoort niet. 
Maar eerlijk gezegd doen de gebeurtenissen mij eerder aarzelen 
over herhaalde rituele veroordeling van deze daders. Gaat het 
aan om deze mensen, die wegens hun politieke overtuiging 
en hun vroege verzetsdaden waren gearresteerd, kapo waren 
geworden, tegen die rol niet opgewassen bleken en psychisch 
ontspoorden, daarover persoonlijk tot in lengte van jaren na te 
wijzen? Met opzet noem ik vandaag hun namen niet. 

Het gaat hier immers om het systeem, waarin zulke ontsporingen 
schering en inslag waren. Dat systeem zelf was de ontsporing 
en de verantwoordelijkheid daarvoor lag bij de nationaal- 
socialisten en in het bijzonder hun leiders, hoog en laag. In dit 
geval dus in de eerste plaats Hitler, Himmler en hun directe 
omgeving en vervolgens de Duitse leiding van het kamp.  
Dat brengt als vanzelf de vraag naar het tot stand komen van 
dit, van zo’n systeem aan de orde. Hoe was zoiets mogelijk en 
- het dringt zich op - hoe is zoiets tot op de dag van vandaag 
steeds maar weer mogelijk? Het is die vraag waarvoor men 
vaak naar de historici kijkt. Het is die vraag die mijn aanwezig-
heid hier lijkt te rechtvaardigen. Bewust of onbewust berust de 
uitnodiging aan mij om hier te spreken - onmiskenbaar in mijn 
kwaliteit als wetenschappelijk historicus - op de gedachte dat 
hier de lessen van de geschiedenis door een deskundige uit de 
doeken zullen worden gedaan. Maar dat berust op een mis-
verstand. De geschiedenis leert zulke lessen niet. Ondanks alle 
retorica en het spreekwoordelijke van de uitdrukking, kunnen 
wij uit het verleden niet afleiden hoe in het heden te handelen 
om bepaalde doeleinden te bereiken. Daarvoor verlopen histo-
rische processen veel te gecompliceerd. Het afdoende bewijs 
daarvoor is dat tot nu toe niemand op grond van het verleden 
de toekomst heeft kunnen voorspellen (toevalstreffers mogelijk 
uitgezonderd). 

Daar komt nog bij dat die morele en/of politieke waarden, 
die op het eerste gezicht zo vanzelfsprekend zijn, niet als het 
resultaat van historisch (of ander) onderzoek kunnen worden 
beschouwd en dus als onweerlegbaar juist dan wel universeel 
geldig. Historici (en andere wetenschappers) zijn geen morele 
experts. Die waarden, die wij koesteren, koesteren wij als een 
keuze en eventueel als een verworvenheid. Zij zijn dus niet 
vanzelfsprekend, niet in de praktijk en niet in meer theoretisch 
opzicht. Zo bezien is overigens de noodzaak om ons met het 
verleden, ook dit bijzondere verleden, bezig te houden bepaald 
niet minder. Het verleden leert ons dan wel geen lessen in 
de zin van eenvoudige richtlijnen voor moreel handelen. 
Maar het geeft ons wel te denken en niet een beetje ook! 
Want bestudering van het verleden kan ons wel inzicht geven, 
in dat verleden zelf en in het heden, dat immers zonder dat 
verleden totaal onbegrijpelijk zijn zou zijn. In die zin is er dus 
wel een argument om een historicus te vragen. Maar zodra 
het over de toekomst gaat of om de keuze voor de waarden 
die wij voor onze samenleving wezenlijk achten, dan is diens 
deskundigheid niet meer van toepassing. Wat ik hier te berde 
te brengen heb is dus niet het resultaat van mijn historisch-
wetenschappelijk onderzoek, maar uitdrukking van mijn eigen 
keuzen als betrokken staatsburger, mogelijk als een op dit 
terrein goed geïnformeerde staatsburger. In die capaciteit wil 
ik u graag enkele overwegingen voorleggen.

Ten eerste over die waarden. Met recht en reden noemen 
wij bij onze terugblikken op oorlog en bezetting meestal, in 
wisselende onderlinge verhoudingen, drie grote waarden die 
hier in het geding waren: de nationale waarde (een groot 

agressief land behoort een kleine vreedzame natie niet te 
overvallen en te bezetten), de politiek-ideologische waarde 
(parlementaire democratie is principieel te prefereren boven 
elk ander politiek stelsel, in het bijzonder boven totalitaire 
systemen; democratische vrijheden dienen te worden gehand-
haafd) en de waarden van de mensenrechten (discriminatie 
is uit den boze en vervolging van welke groepen dan ook 
evenzeer; a priori geldt dat deportatie en massamoord 
ontoelaatbaar zijn). In de altijd verwarrende en moeilijk precies 
te duiden dagelijkse werkelijkheid van toen was voor velen 
helemaal niet zo duidelijk zichtbaar dat deze waarden - voor 
ons nu zo helder - op essentiële wijze in het geding waren. 
Voor de meesten werd dat pas later in analyses achteraf  
duidelijk. Dat geeft, in mijn eerdere woordkeus, te denken.

Daarbij lijkt mij niet het belangrijkste om de maat van onze 
huidige inzichten streng aan dat verleden aan te leggen. Dat is 
te makkelijk en neigt tot vrijblijvendheid en arrogantie van de 
wijsheid achteraf. Mij lijkt noodzakelijk de diepere betekenis 
van deze omstandigheid tot ons te laten doordringen. Niet 
om de ‘halven’ en de ’slappen’ te excuseren. Maar om door 
vergroot inzicht in de gecompliceerdheid van het verleden  
de relativerende betekenis van dat verleden ook voor het 
heden duidelijk te maken. Dit type inzicht - soms moeilijk te 
verwerven omdat het inspanning vereist om tot kennisver-
werving te komen plus een genuanceerd afstandelijk beoor-
delingsvermogen - zou ons, naast het zinvolle besef dat onze 
samenleving niet zonder waarden en normen kan, tot bescheiden-
heid in onze pretenties inzake die normen en waarden kunnen 
brengen. Na het moeilijk te verwerven inzicht ook al een 
moeilijk te verwerven houding dus: relativerend vermogen bij 
een besef van het belang van waarden en normen (dat immers 
een neiging tot verabsolutering in zich draagt).

Toch zou zoiets heilzaam zijn en is het de moeite van het 
proberen waard en in onze hoogontwikkelde samenleving ook 
niet kansloos, zo optimistisch wil ik zijn, al stelt de actualiteit 
dat optimisme soms wel erg op de proef. Want als naast norm-
verlies iets een samenleving bedreigt dan is het de altijd weer 
voor zo velen zo aantrekkelijk pretentie van diegenen die 
zeggen de oplossing te hebben gevonden, die alle problemen 
tot een einde zal brengen en die het zicht op een volmaakte 
wereld opent en daarom ten koste van veel, zo niet ten koste 
van alles, moet worden doorgezet. Want zo veel is mij wel 
duidelijk geworden in mijn historische studies: zo’n totaal- 
pretentie, zo’n ideologie zonder relativerende elementen, 
zo’n utopisch vergezicht heeft grote aantrekkingskracht, maar 
leidt in de praktijk, hoezeer ook door als hoger beschouwde 
waarden gedreven, uiteindelijk maar al te vaak tot norm-
verlies op grote schaal en dus tot catastrofes. Je zou het ook 
zo kunnen zeggen: naast grote waarden waar grote woorden 
bij horen, is relativering en gematigdheid voor een leefbare, 
menselijk samenleving van essentiële betekenis.

Ten tweede een korte beschouwing over die gecompliceerd-
heid van het historisch proces. De historisch verklarende 
benadering van de geschiedenis kan er toe leiden dat over-
weldigende processen als wereldoorlogen, de Holocaust en 
andere massamoorden als onstuitbare ontwikkelingen worden 
gezien waarop individueel menselijk optreden geen greep of 
invloed heeft, een soort natuurrampen die zich onontkoom-
baar buiten ons om voltrekken. Dat moge soms zo lijken en 
een zeker paralyserend effect hebben: ‘wat kan je doen’? 
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Maar daar staat wel iets tegenover. Geschiedenis gaat name-
lijk niet alleen over mensen, maar wordt ook door mensen 
gemaakt, individueel en groepsgewijs. De dynamiek van het 
historisch proces wordt in essentie bepaald door de eindeloze 
interactie van onuitputtelijke reeksen van menselijke hande-
lingen, beslissingen en keuzen (ook om dingen niet te doen). 
Die mensen handelen bewust, onbewust en vooral in gecom-
pliceerde mengvormen daarvan. Zij beslissen individueel, maar 
tegelijk in een enorme variëteit van groepen. Zelfs als het in 
de uiterlijke vorm om zogenaamd anonieme instituties gaat, 
gaat het uiteindelijk toch steeds om menselijk handelen.  
Dat geldt ook voor meestal moeiteloos gehanteerde begrip-
pen om de werkelijkheid van het verleden aan te duiden, zoals 
renaissance, verlichting en hier relevant: Tweede Wereldoorlog, 
bezetting, Holocaust of Shoah, genocide of extreem geweld- 
dadige samenlevingen. Het blijven reeksen van menselijk  
handelen. Achter factoren gaan altijd actoren schuil.

Die actoren, die menselijke handelingen doen er dus toe en 
dat drukt ons met de neus op de verantwoordelijkheid die 
wij niet alleen als collectiviteiten en instituties dragen voor 
handelingen en beslissingen in het heden, maar juist ook voor 
die op individueel niveau. Herdenkingen zijn bij uitstek de 
gelegenheden zich hier rekenschap van te geven. Het noopt 
behalve tot gerichte persoonlijk herdenking van de gevallenen, 
tot herbevestiging van de waarden die wij koesteren, maar 
vooral ook tot individuele bezinning op ons eigen handelingen, 

De auteur putte voor deze voordracht rijkelijk uit eerdere 
publicaties, in het bijzonder twee bundels met artikelen van zijn 
hand Crisis, Bezetting en Herstel. Tien studies over Nederland 
1930-1950 (1989) en In de ban van goed en fout. 
Geschiedschrijving over Nederland in de bezettingstijd (2007) 
alsmede zij oratie als Cleveringahoogleraar aan de Leidse 
universiteit Hoe was het mogelijk? De Holocaust in de context 
van de Tweede Wereldoorlog (2010).

Hans (J.C.H.) Blom (1943) studeerde geschiedenis in Leiden, 
doceerde aan de Universiteit van Amsterdam (van 1983 
tot aan zijn emeritaat in 2008 als hoogleraar Nederlandse 
Geschiedenis) en was van 1996 tot en met 2007 directeur 
van Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

onze eigen beslissingen in het heden. Het verleden, zeker het 
verleden dat wij hier herdenken, dwingt tot bescheidenheid 
over onze pretenties. Zeg nooit ‘dat zou ik nooit doen’, zou 
ik willen zeggen; zelfgenoegzaamheid is misplaatst. Maar het 
stimuleert ons om als burgers het morele appèl te volgen bij 
te dragen een meer humanitaire samenleving. Dat kan ieder op 
zijn plaats in de samenleving doen, zoals gezegd in bescheiden-
heid, in het tegelijk gevolg geven aan waarden en vermijden van 
verabsolutering daarvan. Garanties op succes zijn er niet. 
De plicht tot nadenken bij handelen bij uitstek wel.

  ‘Klaprozen’

Klaprozen

Zout, zeelucht snijdt langs de verlaten stad,
Waar platgestampte klaprozen met bruine modder 
zijn besmeurd.

Het hart verscholen middenin is gevangen en verkleurd, 
door de tijd verdwenen,

Terwijl wij zweven door de lucht en niet diezelfde 
klaprozen kunnen ruiken.

Vergif door blauwe wateren langs donkere huizen,
Zijn nu druppels tikkend op ons geweten.

Luchtvliegers in het nu, een lichte zoute smaak,
Klaprozen in de wind, een kloppend hart, vergif

Nu hier geweten stillend, klopt het hart van toen.
Om nieuwe klaprozen aan het land te wortelen.

‘Dichter bij 4 mei’; voordracht door Sam Kragtwijk tijdens 
de herdenking van Kamp Amersfoort op 19 april 2014.

Sam Kragtwijk droeg haar gedicht ‘Klaprozen’ voor. Zij is één van de winnaars van de 
dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’, een initiatief van het Nationaal Comite 4 en 5 mei.
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  Herdenking 19 april 2014
(Door Gert Stein)

Ieder jaar wordt de overdracht aan het Rode Kruis op 
19 april herdacht. Op het voormalige kampterrein komen 
oud-gevangenen, nabestaanden, hoogwaardigheidsbekleders, 
afgevaardigden en belangstellenden bijeen om hun verbonden-
heid en betrokkenheid te tonen. Maar ook om te luisteren 
naar de verhalen van bijzondere sprekers.

Oud-gevangene de heer W.G. 
(Pim) Reijntjes vertelde hoe zijn 
plan om - samen met zijn broer 
en zes anderen - naar Engeland 
te varen, jammerlijk mislukte; 
en wat dat voor gevolgen voor 
hem had. Door verraad werd de 
groep gearresteerd op het schip 
dat hen naar Engeland moest 
brengen. Via de gevangenis in 
Scheveningen belandde hij in 
Kamp Vught, Kamp Amersfoort, 
Natzweiler en Dachau. Na alle 
ontberingen en verschrikkingen 
te hebben doorstaan, werd hij 
uiteindelijk op 29 april 1945 door de Amerikanen bevrijd.  
Het duurde nog een maand voordat hij weer thuis was.  
Ook zijn broer overleefde de oorlog. Samen bleken zij  
belangrijke getuigen in ‘de zaak IJmuiden’, zoals het naoorlogse 
onderzoek naar de mislukte Engelandvaart genoemd werd. 
Van de acht personen die de oversteek naar Engeland hadden 
geprobeerd te maken, waren zij de enige overlevenden.

Na het indrukwekkende verslag van de heer Reijntjes sprak de 
heer em. prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom, voormalig directeur van 
het NIOD, tot de aanwezigen. De tekst van zijn voordracht 
met de titel ‘Het verleden geeft te denken’ vindt u in deze 
uitgave op pagina 4.

Sam Kragtwijk droeg haar gedicht ‘Klaprozen’ voor.  
Zij is één van de winnaars van de dichtwedstrijd ‘Dichter bij  
4 mei’, een initiatief van het Nationaal Comite 4 en 5 mei. 
De jaarlijkse poëziewedstrijd nodigt jongeren tussen de  
14 en 19 jaar uit om een gedicht te maken rond het thema 
‘herdenken’. De winnaar van ‘Dichter bij 4 mei‘ mag zijn of 
haar gedicht voordragen tijdens de Nationale Herdenking, 
op de Dam in Amsterdam. Drie andere finalisten dragen hun 
gedicht voor tijdens de herdenkingen in de voormalige kampen 
Westerbork, Vught en Amersfoort.

Ter afsluiting van de herdenkingsceremonie op de gedenkplaats 
werd de appelklok geluid door de heer F. van den Berg jr., 
zoon van Frans van den Berg die als gevangene bijna vier jaar  
in Kamp Amersfoort verbleef. Na de herinneringsstilte en het 
hoornsignaal startte het defilé naar het monument ‘Gevangene 
voor het vuurpeloton’ aan het einde van de schietbaan. Het 
defilé werd aangevoerd door de twee oud-gevangenen de 
heren W. de Ridder en A. Dekker, die gezamenlijk een krans 
legden namens alle oud-gevangenen. Bij aanvang van het defilé 
waren aan alle aanwezigen rozen uitgereikt die bij het monu-
ment werden neergelegd.

De herdenking werd bijgewoond door circa 1.000 bezoers, 
waaronder 52 oud-gevangenen.

De muzikale en vocale begeleiding van deze herdenking 
werd 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.

Van de herdenking bij Kamp Amersfoort werden videopnames 
gemaakt door Dick van den Berg van A1 Studio. De DVD is 
nog verkrijgbaar in ons bezoekerscentrum.

19 april is een belangrijke datum voor Kamp Amersfoort. Op deze dag in 1945 werd het kamp door de Duitse 
autoriteiten officieel overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. Een dag later vertrok de kampleiding en 
vanaf dat moment waren de nog aanwezige gevangenen toevertrouwd aan de zorg van de medewerkers van 
het Rode Kruis. Tot 7 mei bleven de voormalige gevangenen in het kamp waar het oologsgeweld grotendeels 
aan hen voorbijging.

Oud-gevangene de heer
W.G. (Pim) Reijntjes

 (Foto: Olof van Aken)

Kranslegging door de twee oud-gevangenen
 W. de Ridder (li) en A. Dekker (re)
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  Roel Veldman ontvangt vierde  
Kamp Amersfoort herinneringszegel

Roel Veldman, geboren op 14-09-1924, werd in juli 1943 
gearresteerd. Via hem probeerde de Sicherheitsdienst de 
verblijfplaats van zijn voortvluchtige broer te achterhalen. 
Roel liet niets los en belandde via de politiebureau’s in 
Winschoten en Groningen in het beruchte Scholtenhuis. 
Begin augustus 1943 werd hij overgebracht naar Kamp 
Amersfoort waar hij in diverse ‘Arbeitskommandos’ tewerk-
gesteld werd. Onder andere moest Roel aardappelen rooien 
op het land van boer Evert Reemst die - voorzover de 
omstandigheden dat toelieten - samen met zijn vrouw Jans 
de gevangenen tot grote steun was. Roel had er een goede 
tijd al was het kort. Op 17 november 1943 ging hij op  
transport en werd hij als ‘SS-frontarbeider’ in Duitsland 
tewerkgesteld. Pas in augustus 1945 keerde hij terug in 
Nederland. In 1952 emigreerde Roel met zijn echtgenote naar 
de Verenigde Staten. Tijdens zijn bezoeken aan Nederland 
bracht hij altijd een bezoek aan Evert en Jans Reemst en  
vrijwel ieder jaar op 19 april is hij aanwezig tijdens de  
herdenking bij Kamp Amersfoort.

Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op 19 april was, 
speciaal voor oud-gevangenen, een informele bijeenkomst 
georganiseerd in het bezoekerscentrum. Tijdens deze bijeen-
komst werd de herdenkingszegel aan Roel Veldman uitgereikt.
 

Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op 19 april 2014 werd een nieuwe  
Kamp Amersfoort herinneringszegel gepresenteerd. Het eerste vel zegels werd uitgereikt  
aan oud-gevangene Roel Veldman. Het is de vierde keer dat Kamp Amersfoort door een 
postzegel in herinnering wordt gebracht.

Deze vierde herdenkingszegel is een vervolg op een initiatief 
dat ontstond in 2011. In dat jaar werd voor het eerst een 
herinneringszegel uitgegeven. De uitgifte van de herdenkings-
zegels werd mogelijk gemaakt door postzegelvereniging 
De Loupe uit Leusden.

De ’2014 zegels’ zijn nog verkrijgbaar via het bezoekerscentrum 
van Kamp Amersfoort. Een zegel heeft een frankeerwaarde 
in categorie één. Dat is per 1 januari 2014 gelijk aan € 0,64. 
U kunt de zegel dus gebruiken om uw post te frankeren. 
Een vel van tien zegels kost € 10,64 inclusief verzendkosten, 
of € 10,00 indien u ze afneemt bij uw bezoek in ons bezoe-
kerscentrum.

De oplage is gelimiteerd; de verkoop 
vindt plaats zolang de voorraad 
strekt. U kunt uw bestelling voor 
de zegels per e-mail doorgeven 
via info@kampamersfoort.nl, met 
opgave van uw naam, adres, woon-
plaats en het aantal vellen dat u 
wenst af te nemen. De opbrengst 
komt ten goede aan de werkzaam-
heden van de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort.

(Door Gert Stein)
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De gedenkplaats en het bezoekersgebouw 
van Nationaal Monument Kamp Amersfoort  
waren op 4 mei de gehele dag geopend. 
Medewerkers van de gedenkplaats plaatsten 
bloemen bij verschillende monumenten in 
de omgeving. Bezoekers konden bij Kamp 
Amersfoort deelnemen aan de rondleidingen 
over het terrein en werden in de gelegenheid 
gesteld om ’s middags de herdenking op de 
Leusderheide bij te wonen.

Op de Leusderheide staat een gedenkkruis dat in 1954, op  
initiatief van nabestaanden werd geplaatst op de plek waar 
kort na de bevrijding een aantal massagraven werd aangetrof-
fen. Hier werden in 1945 ruim honderd slachtoffers geborgen. 
In een ander deel van de Leusderheide werden eveneens 
slachtoffers teruggevonden. Deze plek werd nooit gemarkeerd 
of van een gedenkteken voorzien. Het gedenkkruis brengt ook 
deze slachtoffers in herinnering.

De Leusderheide is nog steeds militair terrein en gesloten 
voor publiek. Behalve op 4 mei. Op deze dag wordt aan 
nabestaanden en belangstellenden de gelegenheid geboden 
om op één van de grootste executieplaatsen van Nederland 
te herdenken. Hier vindt ieder jaar een korte plechtigheid 

  4 mei 2014: Nationale Herdenking

plaats ter nagedachtenis aan de mannen die hier in de Tweede 
Wereldoorlog werden gefusilleerd.

Onder begeleiding van Adjudant Bijsterbosch, de terreinbe-
heerder van defensie, verzamelden de deelnemers zich voor 
het gedenkkruis. Maarten Peters zong een indrukwekkend lied. 
Leden van ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial 
Pipes and Drums’ verzorgden – evenals vorig jaar - de muzikale 
begeleiding van de herdenking. Na de toespraak van 
Willem van Kempen, medewerker van Kamp Amersfoort, 
legden Natascha van den Berg en Wilbert Bijsterbosch een 
krans bij het gedenkkruis (zie foto op de voorzijde van dit bul-
letin). Hierna was het twee minuten stil.

Na afloop van de herdenking werd bijgepraat en waren de 
historische militaire voertuigen van ‘F.M.V. The Green Sparks’ 
te bezichtigen. Niet eerder werd de herdenking op de  
Leusderheide door zoveel belangstellenden bijgewoond.  

’s Avonds om 19:15 uur startte ‘De Stille Tocht’ die van Kamp 
Amersfoort naar begraafplaats Rusthof leidt. Bij het monument 
‘Gevangene voor het vuurpeloton’, ook wel de ‘Stenen Man’ 
genoemd, legden de burgemeesters van Amersfoort en  
Leusden de bloemen die zij kregen aangereikt door scouts  
van Manitoba. Via de Loes van Overeemlaan, Laan 1914 en  
de Dodeweg verplaatsten de deelnemers zich vervolgens  
naar begraafplaats Rusthof. Bij de vlaggen op de binnenplaats  

Herdenkingsplechtigheid op de Leusderheide op 4 mei 2014

(Foto: Marit Stellaard)

(Door Gert Stein)



  Onderscheidingen voor 
Cor Bart en Remco Reiding 

Cor Bart heeft op 9 oktober van de Duitse ambassadeur in 
Den Haag het Verdienstkreuz am Bande ontvangen. Bart doet 
al meer dan tien jaar onderzoek naar de razzia in Beverwijk 
en Velsen-Noord. 

Op 16 april 1944 werden 486 voornamelijk jonge mannen 
opgepakt als vergeldingsactie voor een aantal aanslagen in de 
regio. Als gijzelaars kwamen zij terecht in Kamp Amersfoort, 
waarvandaan ze op transport werden gesteld naar kampen in 
Duitsland. Van hen kwamen er 65 om het leven, onder wie de 
oom van Cor Bart, naar wie hij is vernoemd.

Op 9 mei werd Remco Reiding benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De onderzoeker en journalist kreeg 
de koninklijke onderscheiding van burgemeester Bolsius van 
Amersfoort voor zijn inspanningen voor het Russisch Ereveld, 
in het bijzonder de opsporing van nabestaanden van gesneu-
velde Sovjetsoldaten. Reiding schreef over zijn zoektocht het 
boek Kind van het Ereveld.

In 2010 richtte Reiding de Stichting Russisch Ereveld op, 
die probeert de nagedachtenis aan de in Leusden begraven 
oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie levend te 
houden. De stichting organiseert onder meer grafbezoek 
voor kinderen van soldaten.

Cor Bart (rechts) en Remco Reiding (tweede van rechts) bij de herdenking op het 
fort aan de Sint Aagtendijk waar op 20 april 1945 vijftien Georgiërs om het leven 
gebracht. Verder van links naar rechts ambassadeur van Georgië Sjota Gvineria, 
Dali Asanisjvili, burgemeester Han van Leeuwen van Beverwijk.

(Foto: Stichting Russisch Ereveld)

(Door Gert Stein)
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van de begraafplaats legden beide burgemeesters kransen.  
Om 20:00 uur, na het hoornsignaal, werd twee minuten stilte in 
acht genomen, waarna de Commonwealth- en oorlogsgraven 
en het Russisch Ereveld werden bezocht.

Op 4 en 5 mei bleek er voor Kamp Amersfoort aanzienlijk 
meer belangstelling dan in voorgaande jaren. De herdenking 
op de Leusderheide op 4 mei werd door circa 140 personen 
bijgewoond (in 2013 circa 50 personen) en er waren ook veel 
meer bezoekers die deelnamen aan een rondleiding bij het 
voormalige kamp.

Bij de start van de Stille Tocht werden in Kamp Amersfoort 
1.600 deelnemers geteld. Dat is ruim 400 meer dan in voor-
gaande jaren.

Ook op 5 mei was de belangstelling voor de publieksrondlei-
dingen van Kamp Amersfoort zeer groot. Om 13:00 uur waren 
al tweemaal zoveel bezoekers geteld als vorig jaar. 

Op 4 en 5 mei hebben we kunnen constateren dat de interesse 
voor de Tweede Wereldoorlog en Kamp Amersfoort onvermin-
derd groot is en zelfs toe lijkt te nemen.

Kranslegging door de burgemeesters van Amersfoort en Leusden bij begraafplaats 
Rusthof bosch

(Foto: Gert Stein)



 Herdenking Merwedegijzelaars

  Inspiratieboot maakte
 een bevrijdingsvaart

(Door Anja van der Starre)

Op vrijdagmiddag 16 mei 2014 organiseerde 
de Stichting Comité 4 en 5 Mei Sliedrecht 
een bijeenkomst om te herdenken dat 70 jaar 
geleden in Sliedrecht en omstreken een grote 
razzia werd gehouden, waarbij honderden 
jonge mannen werden opgepakt.

De herdenking vond plaats in verzorgingshuis Overslydrecht. 
De opkomst was overweldigend; er waren zo’n 150 
genodigden en belangstellenden. Van circa 21 oud-gijzelaars 
is bekend dat ze nog in leven zijn. Deze mannen, van wie de 
jongste nu 87 en de oudste 92 is, waren allemaal persoonlijk 
voor de herdenking uitgenodigd. Om gezondheidsredenen of 
vanwege de grote afstand (twee gijzelaars wonen in Canada) 
konden elf heren niet aanwezig zijn. 
De tien oud-gijzelaars die er wel waren, waren uiteraard de 
eregasten van de herdenking. Verder waren er veel nabestaan-
den van de (reeds overleden) gijzelaars en vertegenwoordigers 
van de drie betrokken gemeentes: burgemeester Bram van 
Hemmen van Sliedrecht, loco-burgemeester Theo Boerman 
van Hardinxveld-Giessendam en wethouder Wim de Jong van 
Werkendam.

Ben van der Hel, de voorzitter van de Stichting Comité 4 en 
5 Mei (die de herdenking organiseerde) opende de middag, 
waarna burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht en 
Harry Ruijs, de directeur van Kamp Amersfoort een toespraak 
hielden. Vervolgens las oud-gijzelaar Piet Baardman (88) een 
stuk voor uit zijn oorlogsdagboek. Dit was een bijzonder en 
ontroerend moment. Na het noemen van de namen van de 
26 omgekomen gijzelaars namen de aanwezigen 2 minuten 
stilte in acht. Vervolgens wandelden de aanwezigen in een stille 
tocht naar de plaquette aan de nabij gelegen Grote Kerk. 

Oud-gijzelaar Piet Baardman uit Hardinxveld leest voor uit zijn oorlogsdagboek

Op 5 mei maakte ‘De Inspiratieboot’ een ‘bevrijdingsvaart’ over de Eem. De boot-
tocht stond geheel in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Onderweg deelden 
een oud-gevangene en een medewerker van Kamp Amersfoort hun ervaringen en 
verhalen met de deelnemers. Halverwege de tocht werd aangelegd en gedurende 
een korte wandeling informeerde gids Arthur Brilman de deelnemers over het gebied Coelhorst. Aan het einde van de middag 
meerde de boot af in de Eemhaven. De opbrengst van de bevrijdingsvaart werd ter beschikking gesteld aan Kamp Amersfoort.

De bevrijdingsvaart werd mogelijk gemaakt door: De Inspiratieboot, Mercuur’s Traiteur en catering, Joey Mercuur Pattiserie, 
VVV Amersfoort, Baretta Media, Artjet kunst en natuurbeleving, Sem ‘Play it again’, Gilde Amersfoort.
Meer informatie: www.deinspiratieboot.nl

(Foto: Dick van den Berg)
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Twee veteranen hielden naast de plaquette de erewacht. Hier 
hield Anja van der Starre, dochter van Merwedegijzelaar Bas 
van der Starre, een toespraak. Hierna legden Teus en Erick 
Görtemöller een krans ter nagedachtenis aan de Merwedegij-
zelaars. Teus (70) is de zoon en Erick de kleinzoon van de in 
Duitsland omgekomen gijzelaar Klaas Görtemöller. Teus was 
een baby toen zijn vader werd opgepakt om nooit meer terug 
te komen. Hij heeft zijn vader nooit gekend. 

Van de herdenking zijn foto’s gemaakt en een korte film. 
De foto’s, die bijna allemaal zijn gemaakt door Gert Romijn, 
zijn te zien op de Facebookpagina van de Merwedegijzelaars  
te bereiken via www.merwedegijzelaars.nl/nieuws.
De film is gemaakt door Dick van den Berg van A1 Studio,  
YouTube: herdenking merwederazzia op 16 mei 2014
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(Foto: Gert Stein)

Ook dit voorjaar stond het ooit zo vergeten Russisch Ereveld 
weer volop in de belangstelling. Zo werd het koningspaar geïn-
formeerd over de Sovjetbegraafplaats nabij Kamp Amersfoort, 
maakte Omroep Max een documentaire over de zoektocht 
naar nabestaanden en gaf de Commissaris van de Koning acte 
de présence bij de jaarlijkse herdenking.

Op 5 mei kreeg Remco Reiding, de secretaris van de Stichting 
Russisch Ereveld, de kans kort kennis te maken met Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima. Hij bood het  
koninklijke paar een exemplaar aan van Kind van het Ereveld  
en de NCRV-documentaire Dodeweg 31. Eerder kregen  
(toen nog Koningin) Beatrix en de Russische president  
Poetin na een kort gesprek een boek en documentaire uitgereikt.

Tijdens de jaarlijkse herdenking op het ereveld gaf de 
Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht acte 
de présence. Dat was - voor zover bekend - voor het eerst 
sinds de opening van het ereveld in 1948. De herdenking werd 
verder bijgewoond door honderden belangstellenden. 
Onder de aanwezigen bevonden zich tientallen ambassadeurs 
en afgevaardigden van onder andere de ambassades van 
Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Azerbeidzjan, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Israël en Duitsland. 
Net als in 2013, het ’Nederland-Rusland’ jaar, waren er dus 
vertegenwoordigers van westelijke geallieerden aanwezig.

De sous-chef internationale militaire samenwerking, brigade-
generaal Toine Beukering, legde een krans namens het 
Nederlandse ministerie van defensie. Ook burgemeester 
Bolsius van Amersfoort en loco-burgemeester Dragt van 
Leusden woonden de plechtigheid bij. Voorafgaand aan de 
plechtigheid bracht een delegatie een bezoek aan monument 
Koedriest. Op deze plek, net buiten het toenmalige Kamp 
Amersfoort, werden op 9 april 1942 77 krijgsgevangenen uit 
de Sovjet-Unie doodgeschoten.

Op de negende april was al een aparte herdenking georga-
niseerd voor de op één na grootste massaexecutie op 
Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
In alle vroegte, om 06.30 uur, bij zonsopgang, staken de aan-
wezigen 77 kaarsjes aan voor de 77 slachtoffers. Zij werden 
in het kamp Russen genoemd, maar waren voornamelijk 
afkomstig uit Oezbekistan. Ook op 9 april 2015 staan we in 
samenwerking met de Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort weer stil bij hun lot. Iedereen is om 06.30 uur 
van harte welkom de herdenking bij te wonen.

Op 4 mei kreeg het Russisch Ereveld nog meer landelijke 
bekendheid dankzij een documentaire van Omroep Max. 
Een cameraploeg had Reiding gefilmd tijdens zijn zoektocht 
naar nabestaanden van de in Leusden begraven Sovjetsoldaat 
Fjodor Djomin. 

Grote belangstelling voor het Russisch Ereveld

(Foto: Gert Stein)

  Volop belangstelling 
voor Russisch Ereveld (Door Stichting

Russisch Ereveld)
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Djomin werd op z’n 24e vanuit de provincie Rostov naar het front gestuurd en overleefde als krijgsgevangene 
vier jaar Duitse werkkampen. Een paar weken na de bevrijding stierf hij aan tbc. Zijn familie hoorde na 1941 
nooit meer iets over hem.

De documentaire draagt bij aan de pogingen van de Stichting Russisch Ereveld om het ooit zo vergeten 
ereveld op de kaart te zetten. Daarmee houden we de nagedachtenis aan de in Leusden begraven  
Sovjetsoldaten levend. 

De opsporingsactiviteiten gaan door, hoewel de tijd dringt. Vorige maand zijn nabestaanden getraceerd van 
een andere soldaat uit de provincie Rostov. De naam van deze soldaat staat al decennialang verkeerd gespeld 
op zijn grafsteen. Nieuw archiefonderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om Ivan Danilovitsj Foertaj.

Foertaj werd op 22 mei 1905 geboren in het dorpje Novonikolajevka, in de buurt van de havenstad Rostov 
aan de Don. Hij werd in december 1941, een halfjaar na de Duitse inval in de Sovjet-Unie, opgeroepen voor 
militaire dienst in de stad Novotsjerkassk. Het ziet ernaar uit dat hij niet getrouwd was, omdat hij zijn nicht 
Klavdia opgaf als contactpersoon. Haar familie is getraceerd.

Goed nieuws is ook dat Kind van het Ereveld dit voorjaar in Rusland wordt uitgebracht. Uitgeverij  
Mesjtsjerjakov is enthousiast over het boek en wil het op de Russische markt brengen. Het boek is in het 
Russisch vertaald door Jevgenija Jarmysj. Zij werkt onder meer voor het literaire tijdschrift Inostrannaja 
Literatura (Buitenlandse literatuur) en vertaalde eerder verhalen van Cees Nooteboom, Hella S. Haasse en 
Arnon Grunberg.

Het ereveld stond ook in de belangstelling door de crisis in Oekraïne. Zeker na de tragedie met vlucht 
MH17 is het moeilijk geen mening te hebben over de politieke ontwikkelingen. Voor de Stichting Russisch 
Ereveld staat als een paal boven water dat de oorlogsslachtoffers op de erebegraafplaats daar op geen 
enkele manier de dupe van mogen worden. Sterker nog, ze herinneren ons aan wat propaganda teweeg 
kan brengen, aan hoe oorlog leidt tot onmenselijk leed en aan hoe belangrijk het is de dialoog in leven te 
houden.

We laten ons dan ook niet ontmoedigen en zijn druk bezig met 
het verwezenlijken van belangrijke plannen: een zo volledig en  
correct mogelijk grafregister, een gedenkboek met de personalia, 
levensverhalen en foto’s van de slachtoffers en een groepsreis 
voor nabestaanden in mei 2015. Vooral zij mogen niet de dupe 
worden van hedendaagse conflicten: zij, de familieleden van 
soldaten die decennia hebben gewacht op nieuws over hun lot en 
nu eindelijk het graf van hun vader, grootvader of oom kunnen 
bezoeken.

De zoektocht naar de nabestaanden van Sovjetsoldaat Fjodor Djomin met Omroep Max loopt letterlijk en figuurlijk vast. 

(Foto: Andre Ronchetti)

(Foto: Andre Ronchetti)

Op bezoek bij Tamara Doechnova, de zus van 
de in Leusden begraven Sovjetsoldaat 

Konstantin Chodjakov. 
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  Herinneringen uit de bezettingstijd

  ’Hij was in Dachau’ 

In de bijlage van deze editie treft u de weergave 
van een manuscript dat in 1947 werd geschreven 
door H.D. Slort. Het manuscript met de titel 
‘Herinneringen uit de bezettingstijd’ werd door 
de schrijver ter beschikking gesteld aan het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, met 
de vraag om het document tezijnertijd te  
retourneren.

Bij het retourneren moet iets mis zijn gegaan want bij een  
bezoek aan het NIOD in februari 2014, stuitte H.D. Slort junior  
- tot grote verrassing - op het originele manuscript van zijn  
vader waarvan hij het bestaan niet kende.

Met toestemming van de heer H.D. Slort junior kon de inhoud van 
het manuscript als bijlage bij dit bulletin worden gevoegd. (red.).

Jeanne Tunderman, de vrouw van 
dominee Wim Tunderman, hield 
in afwezigheid van haar man 
een dagboek bij. Zij begon te 
schrijven op 4 september 1941 
toen haar man vanuit Kamp 
Amersfoort naar concentratie-
kamp Dachau werd gevoerd. 
In Dachau werd Tunderman als 
enige Nederlandse dominee 
gekozen om, met 39 Poolse 
priesters, medische experi-
menten te ondergaan.  
Op 26 december 1942 stierf  
hij aan de gevolgen ervan.

Op 8 januari 1943 ontving Jeanne bericht van het overlijden 
van haar man en maakte zij de laatste aantekeningen in haar 
dagboek. Jeanne overleed drie maanden later, op 4 april 1943.

Het dagboek van Jeanne Tunderman verdween in boekenkasten 
van de familie. Jeanne’s nichtje Trudy Koens-de Roon kreeg het 
na zeventig jaar in handen en was verbijsterd. Het dagboek 
bleek van grote waarde en werd ondergebracht bij het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

De gereformeerde predikant Wim Tunderman belandde in 1941 via 
het Groningse Huis van Bewaring in Kamp Amersfoort en vervolgens 
in Concentratiekamp Dachau. Daar wachtte hem een vreselijk lot.

In 2014 werd ’Hij was in Dachau’ gepresenteerd. Het boek 
gaat over het dagboek en de levens van Wim en Jeanne 
Tunderman. Naar aanleiding van de publicatie werd bij Kamp 
Amersfoort een kleine expositie ingericht. In een vitrine  
brachten brieven, dagboekfragmenten en andere documenten, 
het leven van Wim en Jeanne Tunderman in beeld. 

De tentoonstelling was in Kamp Amersfoort te zien van 
eind mei tot en met oktober 2014. Mocht u de tentoonstelling 
hebben gemist; het boek ‘Hij was in Dachau’ is nog verkrijgbaar 
bij de boekhandel en bij Kamp Amersfoort. 

HIJ WAS IN DACHAU, Oorlogsdagboek (1942/43) 
van Jeanne Tunderman (Trudy Koens).
”Het dagboek bestaat uit 69 indrukwekkende fragmenten 
die vertrouwen tonen, maar ook het vertwijfeld verlangen 
van Jeanne, ’het moeten inbinden’ van haar gevoelens. 
Jeanne’s tekst wijst niet alleen een weg, maar geeft steun
voor ieder die dat zoekt.”

ISBN 9789058040893, 144 pagina’s, luxe gebonden,
prijs € 16,90. www.vuurbaak.nl

(Door H.D. Slort)

H.D. Slort sr.

(Foto: H.D. Slort jr.)

(Door Gert Stein)
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(Door Carla Huisman) 

 Gids in de klas

Uit de flyer: 
Voordat u met uw groep een bezoek brengt aan  
Kamp Amersfoort, komt er een gids in de klas. Na een  
korte inleiding over de Tweede Wereldoorlog volgt  
informatie over het kamp en wat men daar kan verwachten. 
Dezelfde gids verzorgt ook de rondleiding in het kamp.  
Bij het project hoort ook lesmateriaal: een voorbereidende 
les en een verdiepende les na afloop van het bezoek aan 
kamp Amersfoort. 

In de klas
Rachel Heinemann en Cathrien van Hijum, beiden gids bij 
Kamp Amersfoort, bezochten De Open Kring. De leerlingen 
waren goed voorbereid. Naast informatie van de leraar  
hadden ze ook de documentaire De Tweede Wereldoorlog in 
7 minuten bekeken. Naar aanleiding van deze documentaire 
volgde er een gesprek met als uitgangspunt vragen als:  
‘Wat is je bijgebleven van de film? Wat maakte indruk op je 
en waarom? Wat is een concentratiekamp? Wat voor soort 
concentratiekampen ken je? Wat zijn de verschillen 
tussen die kampen? In wat voor kamp zou Anne Frank 
hebben gezeten?’ 

Wat vooral indruk op de kinderen had gemaakt was hoe het 
nazi-regime talloze tegenstanders afvoerde en vernietigde. 
Tenslotte ging het gesprek naar Kamp Amersfoort. ‘Wat voor 
soort kamp was dat? Hoe zag het leven in een kamp er uit?  
Wie werden er in gevangen gehouden?’ Daarna volgden er 
veel vragen, de kinderen wisten bijna niet van ophouden. 

‘Nu begrijp ik beter wat er tijdens WO II is gebeurd, wat voor 
soort kampen er waren en ik ben nog nieuwsgieriger naar  
Kamp Amersfoort geworden.’

De leraar: ‘Als je als leerkracht nooit in Kamp Amersfoort bent 
geweest is zo’n gids in de klas heel fijn. Een gids kan veel meer 
toespitsen, een andere draai geven. En de goede vragen stellen. 
Het verhaal sluit zo mooi aan op een bezoek aan het kamp.’

De gids: ‘Dit was een mooie aanvulling op de rondleiding, zowel 
voor de kinderen, als voor de leerkracht en voor de gids. Ik heb 
het zelf ervaren als een verrijking van het werk als gids.’

In Kamp Amersfoort
Toen de kinderen in het kamp kwamen voor de rondleiding 
was het een mooi weerzien: 
‘Toen u bij ons was, heeft u verteld over kampen en daarom snap 
ik nu beter wat in Kamp Amersfoort is gebeurd.’ ‘Ik vond het fijn 
dat ik al van tevoren wist dat er weinig over was van het kamp en 
niet pas bij het bezoek aan het kamp.’ ‘Ik kon niet wachten met 
naar Kamp Amersfoort te gaan.’

Het viel de leraar vooral op dat de kinderen in het kamp 
muisstil waren en met volle aandacht luisterden.

De gids: ‘Het was duidelijk dat deze klas heeft zitten wachten op 
de rondleiding: nieuwsgierig en enthousiast om ‘het in het echt te 
zien’. Het was mooi om terug te kunnen grijpen naar de les:  
‘weet je nog wat ik toen vertelde daar en daar over?’ 

Terug op school
‘Het lesmateriaal bij dit project is een heel handige leidraad. 
Ik gebruik het regelmatig. 

Kinderen zeggen  

‘Zo’n kamp moet blijven bestaan om te blijven  
herinneren, omdat je dit gewoon moet weten,  
omdat dit nooit weer mag gebeuren’  
en daar wil ik graag met ze over praten.’

Groep acht van Basisschool De Open Kring 
uit Nijkerk is de eerste school die gebruik 
heeft gemaakt van het nieuwe aanbod van 
Kamp Amersfoort: gids in de klas. 
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  Geheimen rond Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort lag ten zuiden van Amersfoort,  
net over de gemeentegrens met Leusden; afgelegen 
en verscholen. In eerder verschenen publicaties werd 
al aangegeven dat extreme gebeurtenissen zich hier 
in afzondering konden ontwikkelen. Na bijna 70 jaar 
is veel bekend over de gebeurtenissen die zich binnen 
de beslotenheid van het kamp afspeelden. Veel minder 
bekend zijn de gebeurtenissen die daarbuiten, in de  
directe omgeving hebben plaatsgevonden. Vooral in 
het gebied ten oosten en ten zuiden van het kamp; 
dat zich onder andere uitstrekt over het Landgoed 
Den Treek – Henschoten en de Leusderheide.

Uit recent verkennend onderzoek blijkt dat tijdens de oorlogs-
jaren, buiten de beslotenheid van ‘Kamp Amersfoort’, veel 
meer is gebeurd dan tot nu toe bekend is. Activiteiten waarbij 
ook de kampleiding en kampgevangenen betrokken waren.

Mijn voorzitterschap van Stichting Oud Woudenberg en het 
feit dat ik ben geboren in Den Treek, zijn slechts twee rede-
nen waarom ik mij de afgelopen twee jaar heb verdiept in de 
oorlogsgeschiedenis van het gebied rond Kamp Amersfoort. 
Een belangrijke aanleiding voor diepgaand onderzoek was de 
ontdekking dat de Duitsers in 1940 een schijnvliegveld in  
Den Treek aanlegden, waarvan de sporen nog steeds te zien zijn.

Zo’n 40 ooggetuigen (de jeugd van toen) waren bereid om 
zich te laten interviewen. Daarnaast werden diverse dag- 

boeken ter beschikking gesteld. Deze unieke bronnen ontslui-
ten informatie over lang vergeten en in de meeste gevallen 
niet eerder beschreven gebeurtenissen. Er ontstond behoefte 
deze informatie samen te voegen tot een geheel, met als 
doel deze ‘geheimen rond Kamp Amersfoort’ geschiedkundig 
verantwoord vast te leggen; in een, voor een groot publiek 
leesbaar, boek.

Aan de basis van ‘geschiedkundig verantwoord vastleggen’ 
staat onderzoek in vele archieven. De fragmentarische infor-
matie uit interviews, dagboeken en ooggetuigenverklaringen 
dient te worden getoetst en bevestigd zodat een goed beeld 
kan worden verkregen. De activiteiten voor dit onderzoek 
zijn zo omvangrijk dat een vorm van samenwerking werd 
gezocht tussen de Stichting Oud Woudenberg, de Historische 
Kring Leusden en Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
Door deze samenwerking kunnen specialisten worden inge-
zet en nu, na een klein jaar, zijn de resultaten veelbelovend. 
Contacten zijn gelegd met onder andere het NIOD, NIMH, 
Nederlandse Rode Kruis, Utrechts Archief en Archief 
Eemland. Het is niet uitgesloten dat tevens toenadering 
wordt gezocht tot archiefinstellingen buiten Nederland.

Hieronder volgen enkele indrukken van tussentijdse bevin-
dingen die het project ‘Geheimen rond Kamp Amersfoort’ 
opleverde. Het project beslaat de periode 1939 tot en 
met 1947.
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Eén van de houten nepvliegtuigen opgesteld bij het schijnvliegveld ‘SF 21’ bij kamp Heihuis aan de Doornseweg. 

(Foto: archief Stichting Oud Woudenberg)

(Door Johan de Kruijff)
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Mobilisatie, barakkenkampen en een relatief 
onbekende stoplinie
Amersfoort was in 1939 de grootste garnizoensstad in 
Nederland. Het Nederlandse leger versterkte de oostelijk 
van Amersfoort gelegen Grebbelinie tegen een mogelijke 
Duitse aanval. In eerste instantie zou de Grebbelinie als 
voorverdediging van de Vesting Holland fungeren, maar 
in februari 1940 werd besloten om de Grebbelinie als 
hoofdverdediging te gebruiken. De capaciteit van de 
Amersfoortse kazernes bleek onvoldoende om alle 
gemobiliseerde militairen huisvesting te bieden en onder 
andere ten zuiden van Amersfoort werden in Den Treek 
vier Militaire barakkenkampen gebouwd. Zij stonden be-
kend als ‘barakkenkamp aan Laan 1914 ‘ (later Amsvorde 
genoemd), ‘barakkenkamp aan de Appelweg’ (later Kamp 
Amersfoort), ‘barakkenkamp Waterloo’ en ‘barakkenkamp 
Heihuis’.

Tussen deze vier barakkenkampen en de Grebbelinie 
werd in 1939 een stoplijn aangelegd. Mocht een aanvaller 
door de hoofdweerstandslinie breken (de Grebbelinie) 
dan diende de verdediging in de stoplijn deze doorge- 
broken vijand te stoppen en terug te dringen.  
Deze stoplijn, de ‘Heetveldlinie’, liep over landgoed den 
Treek van Amersfoort naar Maarsbergen. In de collectie 
van Kamp Amersfoort bevindt zich een Duitse kaart uit 
maart 1940 waarop de Nederlandse verdedigingswerken 
van zowel de Grebbe- als de Heetveldlinie in beeld waren 
gebracht. De speurtocht van de onderzoekers is momen-
teel gericht op deze Heetveldlinie en de directe omgeving 
ervan. Tijdens de inval van het Duitse leger in mei 1940 
vonden geen gevechten plaats in de Heetveldlinie.  
De stellingen in deze linie werden door de Nederlandse 
militairen verlaten, met achterlating van hun uitrusting.

Duitse bezetting, gevangenen in Den Treek, 
schijnvliegveld en wapendroppings
Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940, 
werden de kazernes in Amersfoort door Duitse eenheden 
gevorderd en in gebruik genomen. Ook de vier barakken- 
kampen in Den Treek kregen, direct of na verloop van tijd, 
een Duitse bezetting. Het barakkenkamp aan de  
Appelweg werd in gebruik genomen en in het voorjaar 
van 1941 ingericht tot ‘Polizeiliches Durchgangslager’  
of Kamp Amersfoort. Kamp Waterloo heeft niet alleen  
manschappen van de Arbeidsdienst gehuisvest, maar 
tevens gevangenen. Gevangenen uit Kamp Amersfoort en 
Kamp Waterloo werden ingezet bij werkzaamheden in 
Den Treek.

In de zomer van 1940 werden de start- en landingsbanen 
van vliegveld Soesterberg verhard. Ter misleiding, of om 
de aandacht van dit vliegveld af te leiden, werd in de 
Heetveldlinie en rondom Kamp Heihuis een (verlicht) 
schijnvliegveld aangelegd. Daarna werden de start- en 
landingsbanen van vliegveld Soesterberg groen geschilderd 
en verduisterd.

Kort na ingebruikname werd het schijnvliegveld in  
Den Treek weer verlaten. Daarna oefenden diverse Duitse 
eenheden in Den Treek en rond het schijnvliegveld, waar-
onder manschappen van SS Wachbatallion Nord-West 
(die onder andere gelegerd waren op landgoed Leusderend 
en in het barakkenkamp aan Laan 1914 ook wel Amsvorde 

genoemd) en troepen die terugkeerden van gevechten 
aan het Oostfront. Tijdens nachtelijke bombardementen 
op vliegveld Soesterberg werden wapendroppings ten 
behoeve van het verzet uitgevoerd op het in onbruik 
geraakte schijnvliegveld.

1944 tot capitulatie, verzamelgebied, 
kapstroken en onbekende objecten
Duitse eenheden werden na de luchtlandingen bij 
Arnhem wakker geschud en enkele maanden later door 
de oprukkende Canadezen teruggedrongen tot de 
Grebbelinie. De Grebbelinie was opnieuw in gebruik 
genomen ter verdediging, nu tegen de oprukkende 
geallieerden. De Grebbelinie was omgedoopt tot 
Pantherstellung.
Duitsers militairen werden in groten getale rond  
Amersfoort en met name in Den Treek in stelling  
gebracht. Een opmerkelijk detail is dat ten westen van 
Kamp Amersfoort tientallen Duitse landingsvaartuigen  
op trailers werden opgeslagen.

Begin mei 1945 legden Duitse parachutisten (Fallschirm- 
jäger) kilometers lange ‘kapstroken’ aan. Een enorme  
hoeveelheid bomen werd gekapt, waardoor een nauwe-
lijks te nemen hindernis werd gevormd. Deze kapstroken 
liepen vrijwel aaneengesloten door de bossen van  
Den Treek maar opmerkelijk genoeg werden de bomen 
rond het schijnvliegveld ontzien. Waarom werd deze  
hindernis bij het schijnvliegveld niet aangelegd?

Op luchtfoto’s uit april 1945 is te zien dat op het terrein 
bij het schijnvliegveld, loopgraven en stellingen waren 
uitgebreid. Tevens zijn grote onbekende objecten 
(50 x 10 x 10 meter) waarneembaar.
Aangezien in de laatste weken voor de capitulatie burgers 
in dit gebied werden geweerd, is er nauwelijks informatie 
over de activiteiten van Duitse militairen in deze laatste 
periode op en rond het voormalige schijnvliegveld 
(één van de geheimen).

Uit verschillende bronnen blijkt dat circa 30.000 Duitse 
militairen in Den Treek zijn neergestreken. Het front lag 
rond dezelfde tijd bij de Pantherstellung. De Geheime 
Dienst Nederland (G.D.N.) onder leiding van Schoemaker 
(opererend onder de schuilnaam ’Ludovicus’) zond uiterst 
gedetailleerde informatie over gebeurtenissen in en rond 
de Heetveldlinie naar Engeland (aanroepcode ’Karel’). 
Een journalist bezit een 40-tal verslagen van geheim agent 
M209 van de G.D.N. Een zoekactie naar de originele 
verslagen is gestart.

Mei 1945, bevrijding en ontwapening
Direct na de capitulatie werden duizenden Duitse 
militairen in Den Treek door Canadese militairen 
ontwapend. Veel zaken die niet in handen van de 
Canadezen mochten vallen, inclusief bezittingen 
en gestolen goederen, werden heimelijk begraven.  
Tegenover Kamp Waterloo, op de Leusderheide,  
werden enorme gaten gegraven om uitrusting en  
materieel van circa 135.000 Duitse krijgsgevangenen  
te dumpen. De aanvoer van - door de Canadezen  
buitgemaakte - goederen geschiedde met vrachtwagens 
vanaf Soestdijk, Hilversum en Maarssen.
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Het project ‘Geheimen rond Kamp Amersfoort’ vereist nog 
veel speurwerk. Naar verwachting zal het projectteam nog 
zo’n twee jaar nodig hebben voordat onderzoeksresultaten 
kunnen worden verwerkt. Graag maken we ook gebruik van 
uw informatie.

Weet u meer, of heeft u informatie over de hierboven  
genoemde gebeurtenissen? Neemt u dan alstublieft contact 
op. De projectmedewerkers zijn voortdurend op zoek naar 
informatie.
Ook indien u zelf iets heeft beleefd en daarover wil vertellen, 
of indien u een foto heeft, een dagboek of vondsten die een 
relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog in het gebied  
tussen Amersfoort, Leusden, Woudenberg en Austerlitz,  
dan vragen wij u om contact op te nemen.

Wilt u reageren, dan kunt u contact opnemen met Johan de 
Kruijff telefoon 06 2001 84 63 of Gert Stein 06 5589 85 85.

Een bijzondere ontdekking. Sporen van na-oorlogse opgravingswerkzaamheden, 
afkomstig van medewerkers van de Dienst Identificatie en Berging, zijn na bijna  
70 jaar nog duidelijk zichtbaar in het terrein. Op 10 oktober 1945 werden op  
deze plek acht slachtoffers geborgen en ter identificatie naar het voormalige  
Kamp Amersfoort overgebracht. De acht mannen die hier in 1945 in een massagraf 
werden teruggevonden, waren op 24 juni 1943 gefusilleerd.

(Foto: Gert Stein 02-10-2014).

 Kamp Amersfoort wordt
 (weer) zichtbaar
Kamp Amersfoort werd indertijd volledig gesloopt, 
vrijwel alle gebouwen van toen zijn verdwenen van 
het terrein. Wat we wel hebben zijn verhalen van oud 
gevangenen en diverse overblijfselen, monumenten 
en reconstructies die herinneren aan de periode van 
de Tweede Wereldoorlog. En Kamp Amersfoort wil 
niets liever dan haar (historische) bronnen en  
materiaal meer zichtbaar maken. En dat kan met 
de Layar techniek. Gelukkig zijn sinds een tijdje 
telefoons en tablets snel genoeg en is deze techniek 
beschikbaar en toegankelijk voor een groot publiek.

Dankzij de subsidie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
konden wij een mooie start maken met het gebruik van deze 
techniek. Via een speciaal daarvoor ontworpen plattegrond 
is het totale kamp nu in 3D zien. Door met twee vingers op 
het scherm te draaien of omhoog en omlaag te bewegen, kun 
je het 3D model ronddraaien, kun je in en uitzoomen en het 
kamp echt goed ontdekken en beleven, van heel dichtbij. 

Op de plattegrond zijn drie periodes aangeven: de eerste 
periode van het kamp (1941-1943), de tweede periode 
(1943-1945) en het heden. Bij deze periodes horen knoppen 
waaronder verhalen van overlevenden, (bewegende) beelden 
en geluidsfragmenten van toen, te vinden zijn. 
Op deze manier komt het verhaal van Kamp Amersfoort 
(veel) meer tot leven en wordt (een deel van) de geschiedenis 
zichtbaar gemaakt. Het geheel werkt aanvullend op de al  
aanwezige presentaties en het laat bezoekers (nog meer) 
zien hoe het kamp er eertijds heeft uitgezien.

Naast een vaste opstelling waar u rustig kunt zitten om 
alles te bekijken en te beluisteren, hebben we voldoende 
tablets, zodat u de interactieve plattegrond ook elders in  
het bezoekersgebouw kunt bekijken. En natuurlijk kunt u 
ook gebruik maken van uw eigen smartphone. 

Kamp Amersfoort wordt (weer) zichtbaar.  
En u bent van harte welkom!

(Door Carla Huisman) 



Onder de titel ‘Gevangene voor het  
vuurpeloton’ vertelde acteur Frans de Bruijn 
op drie zondagmiddagen over de plek waar 
op 8 maart 1945, 49 mannen werden  
gefusilleerd.

De fusillade die plaatsvond aan het einde van de 
schietbaan bij Kamp Amersfoort, maakte deel uit 
van een represaille voor de ‘onbedoelde’ aanslag 
op de belangrijkste Duitse politiefunctionaris in 
Nederland, Hanns Albin Rauter. Op diverse plaat-
sen in Nederland werden in totaal 263 mannen 
gefusilleerd. In Amersfoort werden 49 mannen 
doodgeschoten aan het einde van de schietbaan 
tegenover het kamp. Na de bevrijding werden de 
49 slachtoffers teruggevonden en herbegraven. 
In 1950 werd bij de executieplek een houten kruis 
geplaatst, dat in 1953 werd vervangen door het 
monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’.

Acteur Frans de Bruijn vertelde op zondagen in mei, juni en september over de executie en wat het monument op deze plek 
aan herinneringen, gedachten en emoties oproept. In de rol van gevangene deed hij zijn verhaal. Respectvol en aangrijpend. 
Hebt u de vertelling gemist? Dick van den Berg van A1 Studio maakte video-opnames en stelde deze op DVD ter beschikking 
aan Kamp Amersfoort. De DVD is verkrijgbaar bij de gedenkplaats (duur 24 minuten, prijs € 10,00).

Frans de Bruijn is verbonden aan Stichting Culturele Projecten ’De Blauwe Tulp’ Culemborg.
Tekst van de vertelling: Ton Cales, vormgeving: Monique de Roij van Zuijdewijn. www.blauwetulp.nl

  Indrukwekkende vertelling bij de Stenen Man (Door Gert Stein)

Onder de kop Opa en oma zijn ‘een vet bijzonder stel’  
informeerde het AD van 29 september 2014 over de viering  
van het 75-jarig huwelijksfeest van Willem en Cornelia Cats.  
Het echtpaar - beiden zijn 94 jaar - kon zich verheugen in  
nogal wat belangstelling. Zeker honderd gasten, waaronder  
de kamerheer van de koning, de heer J. van Lanschot en de  
burgemeester van Soest, de heer R. Metz.

Willem Cats is geen onbekende voor de medewerkers van de gedenkplaats van  
Kamp Amersfoort. Jaarlijks op 19 april - de herdenking van de overdracht van het  
kamp aan het Rode Kruis in 1945 - mogen we hem begroeten als oud-gevangene van  
Kamp Amersfoort. Nog regelmatig is zijn stem in de gedenkplaats te horen wanneer de 
documentaire met daarin zijn interview wordt vertoond.

Kort na het bijzondere huwelijksfeest meldde Willem Cats zich bij de kersverse directeur 
van Kamp Amersfoort, Willemien Meershoek. Hij wilde haar graag iets aanbieden. 
Op 2 oktober overhandigde Willem, mede namens zijn vrouw Cornelia, een envelop met 
daarin € 1.225,00. Zij hadden geld ingezameld voor de gedenkplaats. Een buitengewoon 
gebaar van dit vet bijzondere stel, dat in grote dank werd aanvaard.

 Schenking van
 ‘een vet bijzonder stel’ (Door Gert Stein)
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Op 21 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Sachsenhausen 
door Sowjetsoldaten werd bevrijd. Er waren zo’n 3.000 
mensen achtergebleven, vele zieken met enkele - ook 
Nederlandse verzorgers. Circa 30.000 gevangenen wa-
ren in nationale blokken op dodenmars gegaan; wie niet 
meer meekon werd neergeschoten. Op 19 april waren 
de overlevenden, onder wie ook vrouwen, zonder eten 
of drinken in het bos van Below neergezonken, waar 
nog velen stierven. Daarna werd het wat gemakkelijker 
om te vluchten - dat deden bijvoorbeeld Gerrit Pit en 
Gerard de Ruiter. De SS verdween kort daarna. In de 
periode tot het officiële eind van de oorlog op 8 mei 
1945 zijn ook de bijkampen van Sachsenhausen bevrijd 
- zoals Lieberose, Falkensee, Heinkel, Rathenow en 
Berlijn-Lichterfelde,waar ook Nederlanders zaten. 

Een aantal oud-gevangenen is voor hun land nog lid van 
het Internationale Sachsenhausen-comité, dat elk jaar  
op 21 april bijeenkomt; onder hen de Nederlandse vice-
president Joop Snep. Op 4 mei wordt bij de schietkuil de 
door de Nederlandse ambassade in Berlijn georganiseerde 
herdenking gehouden, waar Joop al jaren een krans legt; 
ook zijn er kransen van Amersfoort en Vught.  
Een nieuwe Vriendenkring Sachsenhausen is al enige tijd 
in oprichting. Joop zou het bijzonder op prijs stellen als 
hij het stokje zelf nog zou kunnen doorgeven aan de 
tweede of derde generatie. 

Sachsenhausen is in 1936/1937 gebouwd, m.n. door de 
’veensoldaten’ uit kampen bij de Nederlandse grens. 
Het lag niet ver van Berlijn en de Gestapocentrale in de 

  Sachsenhausen (Door Diete Oudesluijs)

Was ist damals mit uns allen, mit Europa, mit der Welt geschehen, 

dass es ein solches Lager wie Sachsenhausen und viele ähnliche gab? Andrej Szypiorski

Het poortgebouw stond dreigend als een hellepoort tussen dood en leven, vrijheid en slavernij. 

Als een hoon stond op het zware ijzeren hek in ijzeren letters de begroeting: 

‘Arbeit macht frei’, een zinneloze leugen... J. Hemelrijk
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Prinz-Albrecht-Strasse. Het nam ook daarom een bijzondere 
plaats in het systeem van de concentratiekampen in. De manier 
van bouwen werd een voorbeeld voor latere kampen. 
Het gevangenenkamp in de vorm van een driehoek, spiegelde 
in feite het SS-kamp met kantine, de woning van kampcom-
mandant Eiche en het SS-Truppenlager. Achter toegangstoren 
A lag de appelplaats. Daaromheen in stervorm de kopkanten 
van de barakken, met daarachter nog meer barakken.  
Tussen appelplaats en barakken lag de zogenaamde  
Schuhprüfstrecke waar gevangenen tot 40 km per dag liepen 
en allerlei soorten schoenen moesten testen tot ze er - vaak 
dood - bij neervielen. Ze kwamen dan ook langs de galg.  
Verder waren er de Industriehof waar gewerkt werd, de  
gevangenis oftewel Zellenbau, de ziekenbarak het Revier,  
en het crematorium Station Z met daarnaast de schietkuil, 
waar op 3 en 11 mei 1942 OD’ers zijn gefusilleerd en op  
24 november 1943 Reina Prinsen Geerligs, Truus van Lier en 
Nel Hissink-van de Brink. In de schietkuil is er een plaquette 
voor de meer dan 100 daar gefusilleerde Nederlanders;  
getal 81 is gewijzigd door toedoen van Leo van Deene,  
lange tijd voorzitter van de Stichting Nederlandse Vrienden-
kring Sachsenhausen. Leo heeft ook gezorgd voor de  
herdenkplek voor na de bevrijding omgekomen gevangenen. 
Aan de herdenkingsmuur is een plaquette van de gemeente 
Vught aangebracht.

In Sachsenhausen zijn ook commandanten en bewakers voor 
andere kampen opgeleid. En direct bij het kamp was de 
Inspectie van de concentratiekampen gevestigd. Eerst onder 
leiding van Theodor Eicke, de vroegere commandant van 
Dachau, later onder leiding van Richard Glücks. De comman-
danten van uiteindelijk 32 hoofdkampen met meer dan 1.000 
buitenkampen kwamen er elke maand bijeen. Er werd in 
detail gesproken over de situatie in de kampen: de honger,  
de kleding en de inrichting van de barakken, de straffen, 
medische experimenten en de euthanasie-acties, de trans-

porten naar de vernietigingskampen en begin 1945 de 
dodenmarsen. Ook het doden van de Sowjetsoldaten in vele 
kampen in de periode eind 1941- april 1942 is er gepland; 
elke commandant kon dat naar eigen inzicht doen. In totaal 
zijn daarbij minstens 30.000 krijgsgevangenen omgekomen. 
13.000 van hen in Sachsenhausen en natuurlijk ook de 
’Russen’ in Kamp Amersfoort.

In Sachsenhausen zaten aanvankelijk, meestal in het aparte 
kleine Lager, ook circa 20.000 Joodse gevangenen. Onder hen 
moeten twee Nederlandse kinderen geweest zijn en ook een 
Nederlandse danser, die in de barak nog voorstellingen gaf. 
Leonard Polak en Maurice Kann zijn in die periode omgekomen. 
Rotterdammer Joseph Koning kwam via Sachsenhausen in 
Gross-Rosen terecht en stierf daar op 19 december 1941, 
net als Zadoc Levie, Israel van Loon, Aron Polak en Salomon 
Joseph de Groen. In oktober 1942 zijn de Joodse gevangenen 
naar Auschwitz gedeporteerd. Eén van hen was student en 
Engelandvaarder Simon van Wieringen, geboren in 1923, die 
op 1 november 1942 in Auschwitz is vermoord. Tegen het 
einde van de oorlog kwamen er ’geëvacueerde’ Joden uit 
Auschwitz, soms ook uit Lieberose; onder hen ook  
Nederlanders, onder wie Machiel Gobets. De als museum 
ingerichte barak 38 herinnert aan hen. Een bijzondere  
gevangene was Salomon, die vanuit Auschwitz werd gehaald 
om, in het kader van de Aktion Bernhard, met 143 andere 
Joden in Sachsenhausen, in de periode 1942 - 1945 valse 
munten te produceren. Het commando ging tenslotte naar 
Mauthausen. Salomon overleefde maar heeft zelfmoord 
gepleegd - zijn gezin was vergast. J. Hemelrijk was halfjood, 
maar overleefde. Naast Dachau was ook Sachsenhausen een 
kamp waar vele geestelijken hebben gezeten, onder hen ook 
Nederlanders, onder wie kapelaan Berix. Op 8 februari 1945 
zijn 35 geestelijken naar Bergen-Belsen gestuurd, onder wie 
Andre du Croix, kapelaan Pender en kapelaan R.H.F. Hegge; 
alleen de laatste heeft overleefd. In totaal hebben er zo’n 
200.000 man gezeten, van wie bijna 22.000 in het Totenbuch 
zijn geregistreerd.

In totaal moeten er circa 3.700 Nederlanders in Sachsenhausen 
hebben gezeten, volgens de Brandenburgse ministerpresident 
Manfred Stolpe in zijn rede in 1999 ter gelegenheid van het 
bezoek van Koningin Beatrix en Prins Claus aan Oranienburg 
in het kader van de tentoonstelling ‘Onder den Oranjeboom’. 
Helemaal zeker is dat aantal niet, al hebben ook gevangenen 
geprobeerd dat bij te houden.Tegelijkertijd was in  
Sachsenhausen een door Alfred Reckendrees samengestelde 
tentoonstelling over Nederlanders in Sachsenhausen te zien.

In het begin van de oorlog kwamen er vanuit Nederland 
vooral politieke gevangenen via het Oranjehotel en iets later 
ook via Kamp Amersfoort. Ze kregen een nieuw kampnummer 
en de letter H in ’hun’ driehoek. Tot juni 1941 zaten er circa 
20 mannen. Vanuit Amersfoort kwamen vervolgens de eerste 
transporten. Eind 1942 waren er circa 500 Nederlandse  
gevangenen. Het ging onder andere om verzetsmensen van  
‘De Waarheid’, ‘De Vonk’ en ‘Het Noorderlicht’, vrijwel  
allemaal communisten die begin 1941 al gearresteerd waren. 
Toen Hitler in juni 1941 de Sowjetunie aanviel en het vriend-
schapspact verleden tijd was, werden vele communisten naar 
Kamp Schoorl gebracht en vervolgens via Kamp Amersfoort naar 
Sachsenhausen. Ook niet ter dood veroordeelde OD’ers, 
onder wie de al genoemde Joodse Maurice Kann, kwamen in 
Sachsenhausen terecht. Toen het Schutzhaftlager begin 1943 

De OD muur voor de schietkuil 
(Foto: Diete Oudesluijs)



22 23

naar Vught was verplaatst kwamen de Nederlanders vooral 
via Duitse tuchthuizen en gevangenissen. Uit Amersfoort  
kwam er op 18 februari 1944 nog een transport met  
125 onderduikers en 20 Marechaussees die arrestanten bij 
ontvluchtingspogingen zouden hebben geholpen. Van de niet 
in Berlijn-Tegel gefusilleerde leden van de Stijkelgroep is een 
aantal via onder andere het tuchthuis Sonnenburg in een 
NN-barak in Sachsenhausen terechtgekomen; Hilko Glazenburg 
heeft het overleefd.
Tot 1944 vormden de Nederlanders een vrij kleine groep met 
voornamelijk rode driehoeken. Ze waren in verschillende  
barakken ondergebracht. In september 1944 kwam het 
grootste transport Nederlanders uit Kamp Vught. De gevange-
nen hadden de kanonnen van de geallieerden al horen bulderen, 
maar moesten toch nog in de trein stappen. Ravensbrück 
was de bestemming voor de vrouwen, Sachsenhausen voor 
de circa 2.850 mannen. Eduard Lenglet beschrijft hoe ze daar 
door een grotere groep Nederlandse SS’ers smalend werden 
begroet. De meesten gingen door naar ’de Heinkel’. 

Sommige gevangenen stierven al na zeer korte tijd. Zo was 
Anko Scholtens, geboren in 1893, uit Nieuwe Pekela, eind 
1942 ziek aangekomen. Hij had zijn deken met een medege-
vangene gedeeld die er voor straf geen had, werd betrapt 
en moest die nacht natgespoten buiten staan. Hij stierf op 
6 januari 1943. Anderen hebben het eind van de oorlog nog 
bijna gehaald maar zijn toch nog in Sachsenhausen of in één 
van de bijkampen overleden. Al werden gevangenen die niet 
meer konden werken over het algemeen teruggestuurd naar 
het hoofdkamp of nog slechtere kampen, zoals Jan Telling die 
vele kampen heeft overleefd, een enkeling kwam vrij.  
Zoals Joop Snep die zich voor de arbeidsinzet in Amsterdam 
moest melden maar onderdook. Tevens dwangarbeider Rinus 
van Galen die van lidmaatschap van een vluchtorganisatie 
werd verdacht. Hij werd teruggestuurd naar Alkett in Berlijn. 
In het Totenbuch van Sachsenhausen staan 692 Nederlanders. 
Velen zijn via Sachsenhausen naar andere kampen als  
Buchenwald, Dachau, Flossenbürg en Mauthausen gestuurd. 
Vakbondsman Gerrit Visser (1894 - 1942) kwam in  
Wewelsburg terecht. Een groot aantal zwakke en zieke  
gevangenen is begin 1945 naar Bergen-Belsen gestuurd, dat 
een sterfkamp werd. Ab Nicolaas was bij de dodenmars 
richting Oostzee.  
De Hollanders gingen vrijwel het laatst: ’We probeerden met 
de hele Hollandse kolonie zo snel en zo ordelijk mogelijk voor de 
barakken aan te treden om gedurende de mars tenminste bij 
elkaar te kunnen blijven.... Op het laatst werd de Nederlandse 
groep in twee gedeelten gesplitst en afzonderlijk marcheerden 
we af. ... Koos Vorrink die zich vlak voor mij voortsleepte, was er 
slecht aan toe, evenals zijn broer Adri. ... Voor ing. Ringers, die 
naast mij liep en zijn uiterste best deed mijn weg te verkorten met 
boeiende verhalen over zijn reizen, heb ik in deze moeilijke 
dagen grote bewondering gekregen ... hij heeft het overleefd.’
Van degenen die het overleefd hebben zeggen velen dat ze 
zijn geholpen door medegevangenen.

In het kamp waren verschillende elites, ook een Nederlandse. 
In de Schreibstube werkte Joop Zwart, die in Spanje had  
gevochten. Hij had een kist met informatie over te executeren 
mannen uit Vught laten verdwijnen en deed veel om landge-
noten te helpen. Ook communist Jan Le-maire, Jan Verschure 
en Lenglet zaten er. Zij hebben eveneens het nodige gedaan. 
Voorman van de Sociaal Democraten Koos Vorrink zat apart 

van de anderen. Contact was bijna niet mogelijk, al kon  
’onze man in Berlijn’ consul Millenaar hem via de Zweedse 
ambassade bezoeken. Ir. Ringers, bouwer van de afsluitdijk, 
moest de riolering van het kamp aanleggen. Daan Goulooze, 
spil van de Komintern in Nederland, zat onder valse naam 
en wist toch nog veel te organiseren. De illegale kampleiding 
werd herfst 1944 opgerold. Ook een lijn van J. Graafland naar 
Nederland kwam aan het licht. Bischoff van Heemskerck, die 
samen met dr. Hers en een aantal Nederlandse gevangenen in 
het Revier zat, en tot na de bevrijding velen heeft gered, wist 
ervoor te zorgen dat het onderzoek werd gestopt.  
Niklaas: ’Hoe men het daar in het Revier precies gespeeld heeft, 
ben ik nimmer te weten gekomen, maar Freek en zijn vrienden 
hebben een uiterst riskante en geraffineerde strategie toegepast. 
Het moet een gevaarlijke actie geweest zijn, chantage van een 
SS’er die er iets te maken had - ik vermoed voor veel geld.’ 

Nederlandse artsen en verplegers waren met onder andere 
Tine Waage (Boeke), die als gevangene van Ravensbrück in 
Berlijn had moeten werken, in het Revier achtergebleven om 
de vele zieken te ondersteunen. Er zijn nog zo’n 300 van de 
ongeveer 3.000 gevangenen overleden, onder wie Adrianus 
Engelman. Zij maakten deel uit van een internationale groep 
die het Sowjetleger nog in mei een gedetailleerd rapport over 
het kamp overhandigde. Hers en Bischoff van Heemskerck 
schreven bovendien een eigen - aan Prins Bernhard opgedra-
gen - rapport. Bij de Sachsenhausenprocessen in Berlijn in 
1947 speelden die berichten een belangrijke rol. 
Kritiek van gevangenen kwam er na de bevrijding op het 
Nederlandse Rode Kruis en de regering. Anderen hadden 
pakketten gekregen, Nederlanders niet. ’Vele tekortkomingen 
waren vrijwel alleen terug te brengen tot een tekort aan initiatief, 
durf en fantasie en een teveel aan formalisme en bureaucratie. 
Die waren er de oorzaak van dat duizenden Nederlanders het 
leven hebben verloren, die naar menselijke berekeningen, bij 
tijdige hulpverlening zouden zijn gered.’ Vele voormalige verzet-
strijders hielpen vervolgens mee aan de wederopbouw van 
Nederland.

Het concentratiekampterrein werd aanvankelijk ook straf-
kamp maar bleef verder in gebruik bij de Russische troepen, 
later bij de volkspolitie van de DDR. Het crematorium werd 
in 1952/1953 opgeblazen. Op 22 april 1961 is op een deel 
van het terrein, in aanwezigheid van vele delegaties, ook uit 
Nederland, de Nationale Mahn- und Gedenkstätte ingewijd. 
Het grote monument met zijn vele rode driehoeken die zege, 
bedroefdheid en dood moeten symboliseren staat er nog 
steeds, al is de gedenkplaats tot 2005 grondig gerenoveerd. 
De huidige Begegnungsstätte op het terrein draagt de naam 
van oud-gevangene Andrej Szypiorski, die na de opstand in 

De Klinker; kunstproject

 (Foto: Diete Oudesluijs)



  Van Naam tot 
Nummer

 (Stichting Oktober 44: www.oktober44.nl)

In 1948 verscheen ‘OPDAT HET NAGESLACHT 
HET WETE, een gedenkboek voor de mannen die op 
2 October 1944 uit het dorp Putten werden weggevoerd’, 
geschreven door Tj. Wouters. Een bijzonder en bijna 
foutloos boek, opgesteld met de kennis van toen.

In de afgelopen 70 jaar is er nieuwe informatie tevoorschijn 
gekomen. Bijvoorbeeld over datum en plaats van overlijden en 
waar slachtoffers van de razzia van Putten werden begraven. 
Ook bleek het mogelijk om te reconstrueren wie wanneer in 
welk kamp was geweest. Tj. Wouters besteedde weinig aandacht 
aan de mannen die werden vrijgelaten uit Kamp Amersfoort. 
Wie waren zij en waarom mochten zij gaan?

Daarom dit nieuwe boek. Het bevat ook persoonlijke verhalen, 
die niet eerder in druk zijn verschenen. Het is rijk geïllustreerd 
met foto’s en inzichtelijke kaarten en plattegronden van de 
kampen. Dit alles, samen met de fraaie vormgeving, maakt 
‘Van naam tot nummer’ tot een waardig naslagwerk over een 
unieke gebeurtenis in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis.

De gebeurtenissen van 1 en 2 oktober 1944 staan nog altijd 
gegrift in het geheugen van Puttenaren, Nijkerkers en inwoners 
van andere plaatsen in Nederland, van wie geliefden werden 
getroffen door de razzia. Moge dit boek er toe bijdragen, dat 
hun lijden en verdriet nooit zal worden vergeten.

Uitgever: uitgeverij Louise
ISBN/EAN 9789491536236

Aantal pagina’s: 512
Redacteur/samensteller: Eddy van der Noord

Auteur: Pieter Dekker en Gert van Dompseler
Prijs € 25,00
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het ghetto van Warschau in Sachsenhausen kwam.  
Op de plek waar het crematorium stond en de resten met 
de huidige herdenkingsplek inmiddels overkapt zijn, staan zijn 
woorden: ‘Und noch eines weiss ich: dass das künftige Europa 
ohne den Gedanken an all diejenigen - abgesehen von ihrer  
Nationalität - nicht existieren kann, die in der damaligen  
Zeit voller Verachtung und Hass umgebracht, zu Tode gefoltert, 
aushungert, vergast, verbrannt, aufgehängt wurden’.
Intussen is ook bij het door de gevangenen gebouwde en 
vanwege de vele doden gevreesde buitenkamp Klinker, bij de 
haven van Oranienburg bij de Lehnitzschleuse, een  
geschiedenispark ingericht.

In Nederland was in 1970 de Nederlandse Vriendenkring 
Sachsenhausen, oudgevangenen KZ opgericht. Na de Wende 
is de voorzitter van de nogal communistisch georiënteerde 
vereniging, Chr. Smit, afgelost door Leo van Deene, die tot 
de opheffing in 2009 met echtgenote vrouw Truus,  
herdenkingen en het mededelingenblad verzorgde.
Hoe moeilijk oud-gevangenen en hun gezin het konden krijgen 
als ze er niet in slaagden om hun leven weer op de rails te 
krijgen, is te zien in de film ‘Begrijpt u nu waarom ik huil’ en 
het vervolg ‘De prijs van overleven’ van Louis van Gasteren. 
Joop Telling had in Amersfoort en Sachsenhausen gezeten. 
Zijn vrouw verstrooide de as van haar man bij de Klinker  
met de woorden: nu is hij eindelijk weer bij zijn jongens.
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 Interview met Gert-Jan en Joost (Door Carla Huisman)

Deze keer zijn dat ‘de tuinmannen’ Joost Groenhart en 
Gert-Jan Toonstra. Beiden wonen in Amersfoort, Joost 
is 21 jaar en Gert-Jan is 34 jaar. Joost heeft zijn opleiding 
installatietechniek niveau 2 afgerond en bezint zich op zijn 
toekomst. Gert-Jan werkte in de belettering (auto’s &  
winkelpanden) en is op zoek naar een baan. 

Joost (in maart 2014 bij Kamp Amersfoort begonnen):  
‘Toen ik in klaar was met mijn studie, dacht ik dat ik in  
september verder wilde studeren. Ik had dus tijd en ik ben 
graag bezig. Ik werk het liefst buiten en ik kende Kamp Amers-
foort nog van vroeger. En omdat ik erg geïnteresseerd ben in 
geschiedenis, was Kamp Amersfoort een prima plek om mijn 
tijd te besteden. Ik loop wel vaak even door de zaal en kijk wat 
er in de vitrines ligt. En zo af en toe pik ik een filmpje mee. Ik vind 
dat interessant. Als je hier over het terrein loopt, en je bedenkt 
dat er 70 jaar geleden erge dingen zijn gebeurd, dan maakt dat 
wel indruk. Net als bij de herdenking op 19 april, daar waren 
zo veel mensen!’ 

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 komen zij aan het woord. 

Gert- Jan Toonstra (in juni 2014 begonnen): ‘Toen ik eind vorig 
jaar werkeloos raakte, wilde ik tijd hebben om na te 
denken, over wat ik nu ga doen. Maar ondertussen wilde ik 
wel bezig zijn, het liefst buiten en vooral fysiek. Dus toen 
Stichting Ravellijn me dit werk bood, zei ik direct ja. Het is 
bijzonder om hier zo vaak te zijn, we hebben een goede uitleg 
gekregen over wat er op het terrein van het Kamp is gebeurd; 
daardoor kijk ik echt met andere ogen naar deze plek.’ 

Meerdere ochtenden per week kun je de jongens op het 
terrein aan het werk vinden. Samen met Wim van de Vis 
kijken ze welke werkzaamheden nodig zijn en gaan aan de 
slag. ‘Laatst vroeg Harry of we de takken op de parkeerplaats 
wilden weghalen, want de auto’s konden niet goed parkeren. 
En dat doen we dan.’ Er is genoeg te doen op het grote 
buitenterrein: grote velden met gras moeten gemaaid, 
takken die in de weg hangen gesnoeid, dode bomen gekapt 
en gezaagd. En dan al dat onkruid…

‘Ik wilde wel iets doen wat zin heeft’ zegt Joost. ’En dat is hier 
ook zo; je hebt echt resultaat van je werk. En je merkt dat 
iedereen blij is met wat we doen. De collega’s zijn echt top. 
Aardig, gezellig en helemaal niet streng. Ondertussen heb 
ik besloten dat ik niet doorga met mijn vervolgstudie. 
Dat betekent dat ik binnenkort een betaalde baan moet 
zoeken. Jammer, want ik heb het hier wel naar mijn zin.’

Gert-Jan: ‘Die losse sfeer bij het kamp is erg fijn. In de toe-
komst wil ik wel weer een betaalde baan, maar ik ben nu nog 
aan het zoeken wat het beste bij me past. Tot die tijd blijf ik 
hier lekker bezig.’

Kamp Amersfoort is altijd blij met vrijwilligers die zich aan 
het kamp willen verbinden. Regelmatig worden bijeenkomsten 
voor vrijwilligers georganiseerd, waarin verteld wordt over de 
geschiedenis van het kamp en de plek die we het kamp (nu) 
willen geven. Of u nu gids wilt worden, mee wilt helpen bij 
diverse onderzoeken, gastheer of gastvrouw wilt zijn, of 
mee wilt werken op het buitenterrein.Joost Groenhart (li) en Gert-Jan Toonstra (re)
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Op 16 oktober 2014 werd herdacht dat op deze datum in 1942, vijftien mannen werden gefusilleerd.  
Twaalf politieke gevangenen uit Kamp Amersfoort en drie gijzelaars uit de gijzelaarskampen in Haaren 
en Sint Michielsgestel. Het was de tweede keer dat gijzelaars uit de Brabantse gijzelaarskampen werden 
gefusilleerd en de derde keer dat gevangenen uit Kamp Amersfoort betrokken waren bij een executie. 
De executieplek ligt ten zuiden van de Leusderheide, op grondgebied van de Gemeente Woudenberg.

Ieder jaar op 16 oktober worden de vijftien slachtoffers 
van de executie herdacht en evenals voorgaande jaren  
waren bij de herdenking nabestaanden en belangstellenden  
aanwezig, samen met vertegenwoordigers van het 
voormalig verzet, de Gemeente Woudenberg, Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort en de Stichting Gijzelaars 
Beekvliet en Haaren.

De herdenking is een initiatief van de Stichting Gijzelaars 
Beekvliet en Haaren. Na een welkomstwoord door  
voorzitter Ferdinand Sassen in Restaurant Bergzicht  
- het ontmoetingspunt voorafgaand aan de herdenking - 
vertrokken de aanwezigen naar de plek waar sinds 1993 
een eenvoudig gedenkteken de executieplaats markeert.

Namens de Gemeente Woudenberg werd een krans  
gelegd door Loco-burgemeester Pieter de Kruif en  
Liesbeth Davelaar, coördinator Secretariaat & Kabinets-
zaken. Nabestaanden legden bloemen en er werden twee 
minuten stilte in acht genomen. Gerd Bakker las twee 
prachtige gedichten voor; een traditie die hij overnam van 
Gerrit Kleinveld. Daarna was de herdenking in 2014 voorbij 
en kon worden nagepraat in Restaurant Bergzicht.
In 2013 konden - met steun van de Gemeente Wouden-
berg - een richtingbord en een tekstpaneel bij de executieplek 
worden geplaatst. De gedenkplaats is daardoor eenvoudiger 
te vinden en bezoekers kunnen kennis nemen van de 
achtergronden van de executie. De Stichting Gijzelaars 
Beekvliet en Haaren en Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort willen meer aandacht voor deze plek.

De Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren is een  
voortzetting van het Comité Oud-Gijzelaars@ 1942-1944

Loco-burgemeester Pieter de Kruif en Liesbeth Davelaar legden een krans namens 
de Gemeente Woudenberg.

(Door Gert Stein)
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  Kerstmis 1943 PDA
Anton Kijk in de Vegte, geboren op 16 juli 1923 te Hasselt 
(O), werd op 5 november 1943 gearresteerd en overge-
bracht naar het politiebureau te Zwolle. De volgende dag 
werd hij overgebracht naar Kamp Erika in Ommen.  
Daar verbleef hij veertien dagen. Vanuit Kamp Erika werd 
hij overgebracht naar Kamp Amersfoort van waaruit hij in 
februari 1944 op transport werd gesteld naar Keulen.  
Via Keulen, Bernburg en Neurenberg belandde hij in  
Dessau waar hij dwangarbeid moest verrichten bij het 
vliegveld en in de Junker fabrieken. Het was toen inmiddels 
augustus 1944. Bij een bombardement raakte hij gewond 
waarna hij werd overgebracht naar de Goldmann Kliniek 
in Nordhausen waar een bomscherf werd verwijderd. 
Zijn herstel nam enkele maanden in beslag en in januari 
1945 werd hij overgebracht naar Coswig.

Het verslag ‘Kerstmis 1943 PDA’ is van de hand van Anton Kijk 
in de Vegte. Het werd opgeschreven op zondag 26 maart 1944. 
Hieronder wordt het verslag woordelijk weergegeven. Uit de 
inhoud spreekt overduidelijk hoeveel deze kerstviering heeft 
betekend voor de gevangenen in Kamp Amersfoort.

Zondag 26 Maart 1944.

Ik wil beginnen met bijna drie weken voor het Kerstfeest; toen 
op een avond waarop een lezing gegeven werd door één van 
onze medegevangenen, een Fries ingenieur over zijn reis door 
Zuid Afrika. Het voorstel werd gedaan door onze kamerwacht 
den Heer … om van de Kerstdagen te maken wat er van te 
maken viel.

Nu moet ik eerst vertellen dat we bij het Radio Kommando 
zijn ingedeeld. Dit is een Kommando wat voor de N.S.F. 
werkt, o.a. radiokasten maakt en dergelijke. Dit is dan ook 
het beste Kommando wat hier in het kamp is. Door de 
medewerking van de N.S.F., en het Rode Kruis vooral, is het 
ons dan geslaagd om deze Kerstmis te maken tot één van de 
onvergetelijkste van mijn leven.

Zo gezegd werd er dan ook direct met de voorbereiding 
daarvan begonnen. De bedoeling was om de eerste Kerstdag 
tot een gewijde dag te maken, daar stond tegenover dat de 
tweede Kerstdag meer een feestelijke zou zijn. Nu werd er 
eerst gevraagd wie zijn medewerking hiertoe wou verlenen, 
waaraan met veel gevolg werd voldaan.

Ten eerste werd er een zangkoor opgericht, wat naderhand 
onder leiding kwam te staan van …, een dirigent van een 
Kozakkenkoor uit Hilversum; ten tweede werden er toneel-
spelers gevraagd, waar er zich ook voldoende voor opgaven. 

Eerst werd er gekeurd welke in aanmerking konden komen 
en later werd er iedere avond na het bed-appèl gestudeerd en 
gerepeteerd. Verder werden in de laatste week voor het feest 
allerlei versierselen gemaakt voor de Kerstboom. Dit werd 
vervaardigd uit oude kartonnen dozen van de N.S.F., waarin 
materiaal geweest was, wat hier naar toe gestuurd is.  

Eerst werden de figuren getekend, uitgeknipt en daarna  
geschilderd, o.a. werden zo gemaakt; kaarsen, kerstmannetjes, 
lampen en andere kerstboomversierselen.

De dag voor Kerstmis werd er bekend gemaakt dat er weer 
pakketten waren binnengekomen en geschonken door het 
Rode Kruis, wat we trouwens iedere week kregen. Maar nu 
was er ook nog een extra pakket bij, wat o.a. een pakje  
B.K. shag bevatte. Dit pakje shag werd nog dezelfde avond 
uitgereikt en het andere zou de volgende dag bij een gemeen-
schappelijke maaltijd verstrekt worden. Nu, enkel het pakje 
tabak was voor ons in deze rookloze tijd alleen al genoeg om 
woordelijk en figuurlijk in de wolken te zijn.

De eerste kerstdag werden we gewekt door de zang van  
een kwintet, wat ook onder leiding stond van den Heer …  
Dit kwintet zong o.a. drie- en vierstemmig vanaf de gang  
van ons Blok, Stille Nachten en het Gloria in Excelsis Deo,  
dit klonk zo prachtig mooi en bracht onmiddellijk ook  
iedereen in een Kerststemming.

Toen we goed en wel uit de bedden waren, kwam de Blok 
alteste met het ontstellende commando, dat er die morgen 
om negen uur moest worden aangetreden en dat dit appèl 
vermoedelijk wel een uur of drie zou duren. Door het  
geweldig mooie weer, viel dit ook weer mee, zodat we na 

Deel van een bewaard gebleven programma dat onder gevangenen 
circuleerde tijdens Kerstmis 1943 (Bron: Collectie Kamp Amersfoort)

(Door Anton Kijk in de Vegte)
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afloop nog een half uur hebben gemarcheerd. Toen kwam de 
verrassing van het kamp. De middag pot was als of Moeder die 
gekookt had. Het was stamppot met aardappelen en bruine 
bonen waarin zo geweldig veel vlees zat, dat we wel zowat 
twee ons hebben opgegeten, vooral in de overschep die ik 
deze middag had, was bijna enkel vlees.

Om drie uur begon het gewijde Kerstfeest, waarvan hierbij 
het programma gaat. Het openingswoord werd door de Heer 
… uitgesproken, waarin hij ons een gelukkig Kerstfeest en 
een ware vrede in ieders ziel toewenste. Punt 3. Dit was een 
declamatie door iemand uit een ander Blok welke zeer goed 
werd voorgedragen. Punt 4. Was een Kersttoespraak door een 
pastoor of priester, welke een zeer treffende preek hield.  
Punt 5. Deze twee declamaties werden weer door dezelfde 
persoon uitgevoerd als eerstgenoemde. Deze twee, maar vooral 
de laatste was zeer mooi, werden buitengewoon mooi ten  
gehore gebracht. Het slotwoord werd weer door die geestelijke 
uitgesproken en werd met het Onze Vader geëindigd. 

Om ongeveer vijf uur kwam een N.S.F. verrassing. Dit was 
middageten met een dikke bal gehakt, wat we ons geweldig 
goed lieten smaken. Daarbij werd nog bekendgemaakt dat  
’s maandags na de Kerstdagen nog shag en appels zouden  
worden uitgedeeld, welke ook door de N.S.F. beschikbaar 
waren gesteld. 

’s Avonds zeven uur bed appel. Daarna werd alles in orde 
gemaakt voor de gemeenschappelijke maaltijd. Om acht uur 
werden wij in de eetzaal binnengelaten. Het was werkelijk een 
verrukkelijk gezicht dit te zien, met het weinige en gebrekkige 
materiaal wat we hadden, een zo’n smakelijk en mooi gedekte 
tafel hier te treffen, had geen van ons verwacht. 

De tafels waren gedekt met witte lakens, daarop stond voor 
ieder een geëmailleerd schaaltje met dik gesmeerd brood met 
boter, daarnaast een deksel van een weckfles, gevuld met 
boterhamworst, dit stond rechts, links van het brood een 
beschuitwafel waarop drie appels waren gelegd. Voor dit alles 
was een rode zakdoek, puntig, half op de tafel, half op de rand 
gelegd. Naast dit bord lag een zakje waarop drie bonbons lagen.

Deze lange tafels zo gedekt te zien, dit in zo’n kamp waar 
wij op dit ogenblik ons bevonden, kan niemand daarbuiten 
geloven. Toen wij allen hadden plaatsgenomen, opende de 
voorman van de keuken* de maaltijd met een rede waarin hij 
o.a. zei dat hij nu al voor de derde maal een Kerstfeest achter 
het prikkeldraad meemaakte, maar nog nooit had hij achter 
zo’n mooi gedekte tafel gezeten dan deze. Verder ging spreker 
voort met enkele herinneringen op te halen uit zijn kampleven 
en zei dat we nu nog niet te klagen hadden bij vroeger vergele-
ken. Ook werd er een minuut stilte gehouden voor de gevallen 
kameraden hier en elders.

Hierna werd er een aanvang genomen met de maaltijd. 
Eerst werd er soep opgediend, daarna heeft de Oudste van 
het Radio Komando enkele woorden gesproken, deze zei dat 
in de donkerste tijden toch nog steeds een licht schijnt,  
dat bleek ook weer hier.

Hierna zijn we met het brood begonnen waar koffie met 
suiker en melk gebruikt werd. De appels hebben we hierna 
verorberd met de wafel, de bonbons waren inmiddels al lang 

verdwenen. Nu werden de schaaltjes opgehaald welke we met 
gortmoutpap in melk gekookt, wat van de N.S.F. was, gevuld 
weer terug kregen. Onderwijl alles opgediend werd, werd de 
ene spreker door de andere opgevolgd en alles was vol lof 
over de organisatie van deze avond en vol lof van dank aan het 
Rode Kruis en de N.S.F.

Tot slot kregen we nog een bord pudding met saus waarvan 
de grondstoffen door het Rode Kruis bezorgd waren.  
Eerstgenoemde spreker voerde het slotwoord waarin hij  
iedereen opwekte, wanneer we weer in de burgermaatschappij 
terug waren gekeerd, het Rode Kruis niet te vergeten, maar te 
steunen met daden. Onder de maaltijd zijn nog enige nummers 
door het kwintet en een paar toffe jongens met een gitaar ten 
gehore gebracht, wat ook weer in de smaak viel. 

Over het geheel genomen konden we zeggen dat we in de 
burgermaatschappij geen mooier eerste Kerstdag konden 
gehad hebben dan deze.

De volgende en tweede Kerstdag hebben we ’s morgens  
gewerkt van 9 tot 12. Aan het eind van de werktijd werden 
ons de andere Rode Kruis pakketten ter hand gesteld, welke 
een vul koek, een dikke snee ontbijtkoek en acht snee  
roggebrood bevatte. Het eten was deze middag aardappelen 
met zuurkool, ’s avonds kregen we onze normale kuch, met 
boter en worst. Dat het eten deze Kerstdagen wel goed was 
en flink vet, heb ik gemerkt de volgende drie á vier dagen, 
want toen was ik geheel van streek, ik had waarschijnlijk mijn 
maag overladen en kan misschien die vette kost niet meer 
verdragen. 

Om acht uur begon het feestelijke gedeelte van deze dag.  
In dezelfde zaal waar we ’s avonds tevoren gegeten hadden 
werd nu een cabaret revue gegeven, ‘t gedeelte werd verzorgd 
door een accordeonist en twee gitaarspelers. Verder werden 
er voordrachten, samenspraken en toneel opgevoerd, welke 
steeds werden aangekondigd door een conferencier.

Het was een geweldig gezellige avond, welke dan ook wel in 
het applaus tot uitdrukking kwam, wat op ieder stuk volgde.
Deze avond werd gesloten door Marti onze bedrijfsleider. 
Het woord tot slot.

Ik heb in deze dagen veel aan thuis en Annie gedacht, ik heb 
ze ’s middags aan de tafel zien zitten, vader, moeder, Werner 
met Jannie, Fenny, Gerrit met Mina, Geertje en steeds dacht 
ik nu kan Annie ook wel bij ons thuis zijn. Maaaaaaar toch ben 
ik blij dat ik dit Kerstfeest hier heb meegemaakt. Hier heb ik 
in deze dagen geleerd, veel geleerd, wat niet met een potlood 
te beschrijven is. Ik breng dan ook mijn dank uit aan de N.S.F. 
en niet te vergeten aan het Rode Kruis, welke ons deze dagen 
tot een onvergetelijk Kerstmis hebben gemaakt. Hulde aan de 
organisatie, want ook deze kameraden wil ik niet vergeten.

A. Kijk in de Vegte

Met dank aan de zoon en neef (Wim) van Anton Kijk in de 
Vegte, die het verslag voor publicatie ter beschikking stelden.

* De genoemde voorman uit de keuken is gevangene Frans van den Berg (red.)



  In Memoriam
Medewerkers en bestuur kregen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
Reinier Theodorus Jozef Luijckx, geboren op 23 maart 1922 te Opdam, overleden te Castricum.
Tonnis Sebo Havinga, geboren op 23 juni 1923 te Eenrum, overleden op 2 mei 2014 te Zwolle.
Bastiaan van Dijk, geboren op 11 april 1922 te Doorn, overleden op 9 mei 2014 te Nijkerk.
Isaäc Peereboom, geboren op 24 februari 1913 te Watergraafsmeer, overleden op 11 mei 2014 te Hilversum.
Arie van der Stelt, geboren op 10 maart 1923 te Nieuwendijk, overleden op 23 juli 2014.
Fredrik van Zutphen, geboren op 22 augustus 1924 te Amsterdam, overleden op 30 juli 2014 te Amersfoort.
Johannes Boonstra, geboren op 11 augustus 1922, overleden op 11 augustus 2014.
Ben Numan, geboren op 11 februari 1926, overleden op 19 augustus 2014.
Johannes Traa, geboren op 28 april 1913 te Hooglanderveen, overleden op 7 september 2014 te Hooglanderveen.
Adrianus Henricus van Lieshout, geboren op 19 oktober 1924 te Mariaheide, overleden op 18 september 2014 te Boxmeer.
Jenne Hummel, geboren op 20 april 1924, overleden op 16 oktober 2014 te Heinenoord.
E.C. Beekhuizen, geboren op 22 november 1923, overleden op 27 oktober 2014.
Leendert Brouwer, geboren op 9 mei 1927 te Bussum, overleden op 30 oktober 2014 te Loosdrecht.

Vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
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  Bij de beuk linksaf
 Een jongen van zeven haalt samen met zijn vader schillen op in
 Kamp Amersfoort. Niemand weet wat zij nog meer doen…

Begin november 2014 verscheen bij de Historische Kring Leusden een boek over Kamp 
Amersfoort met de titel ‘Bij de beuk linksaf’. Het boek is geschreven door José Huurdeman.

Waar gaat het boek over?
Met paard-en-wagen haalt Evert Reemst, boer op landgoed Den Treek-Henschoten in 
Leusden, iedere werkdag het keukenafval op bij drie barakkenkampen van het Nederlandse 
leger. Hij blijft dit doen als de kampen in mei 1940 overgaan in Duitse handen.  
Ook wanneer een jaar later het kamp aan de Appelweg concentratiekamp wordt.  
Vanaf die tijd neemt hij zijn zevenjarige zoon Jan mee.

Evert Reemst laat zijn zoon briefjes het kamp in en uit smokkelen. Jan vergezelt zijn  
vader altijd, niemand zou immers een kind verdenken. Vader Evert zelf bezorgt met gevaar 
voor eigen leven pakketjes. Vader en zoon zijn illegale postbodes van Kamp Amersfoort.

Het boek vertelt dit onvoorstelbare verhaal van een vader en zijn jonge zoon die het 
contact tussen gevangenen in Kamp Amersfoort en de buitenwereld onderhouden.

Wijze van bestellen: Het boek is te bestellen bij de secretaris van de Historische 
Kring Leusden. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar: secretaris@historieleusden.nl. 
Vermeld bij uw bestelling ook uw postadres. U ontvangt een e-mail met het verzoek 
uw betaling te doen. Na ontvangst van de betaling wordt het boek zo spoedig mogelijk 
verzonden naar het door u opgegeven adres.

De verkoopprijs is € 14,95. De verzendkosten buiten Leusden zijn € 4,25 per boek.
Het boek is ook te verkrijgen in het bezoekerscentrum van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
ISBN/EAN: 978-90-802573-8-2

Kruispunt: In de uitzending van RKK Kruispunt van 4 mei jl. op Nederland 2 werd aandacht 
besteed aan dit onderwerp. U kunt de uitzending op internet terugvinden via de google zoekopdracht: 
‘Kruispunt aflevering Kamp Amersfoort 4 mei 2014’.

(Door José Huurdeman)

www.historieleusden.nl



(Door H.D. Slort)

Deze bijlage van NIEUWS is de weergave van een manuscript dat in 
1947 werd geschreven door H.D. Slort. Het manuscript met de titel  
‘Herinneringen uit de bezettingstijd’ werd door de schrijver ter 
beschikking gesteld aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
met de vraag om het document tezijnertijd te retourneren.  
Bij het retourneren moet iets mis zijn gegaan want bij een bezoek 
aan het NIOD in februari 2014, stuitte H.D. Slort junior - tot grote 
verrassing - op het originele manuscript van zijn vader waarvan hij het 
bestaan niet kende. Met toestemming van de heer H.D. Slort junior 
kon de inhoud van het manuscript worden overgenomen in deze 
bijlage (red.).

Herinneringen uit de bezettingstijd

Het was in het jaar 1940 toen ik op de tienden Mei in de vroege  
morgenuren per dienstauto terugkeerde van Gemert N.B. naar  
Amsterdam. In de omgeving van Gemert heerschte groote  
bedrijvigheid van de mareeschaussee en daarom achtten mijn collega 
en ik het raadzamer om met spoed terug te keeren naar Amsterdam, 
wat toen mijn standplaats en woonplaats was. Bij aankomst te  
Amsterdam was de onrust werkelijkheid geworden.

De Duitsche Germanenlegers waren ons vredelievend vaderland op 
onverwachtsche en sluiksche manieren binnengevallen. De onrust in 
geheel Nederland was groot en er heerschte een zekere geest van 
verslagenheid. Nederland kon ‘Ruhig’ zijn volgens Hitler, maar thans 
drong de ware bedoeling van het Nazidom tot ons door. Snel werd 
overal op dit gebeuren bevel op bevel door de bevoegde autoriteiten 
uitgevaardigd en ieder aangeraden zich kalm te gedragen.

‘Parachutisten gedaald’, klonk het door de radio. ‘Rotterdam gebom-
bardeerd’. ‘Achtung, Achtung’ klonk het door de radio, ‘Den Helder 
wordt gebombardeerd’. Huichelachtig werd medegedeeld, dat een 
gedeelte van de luchtvloot geen contact meer had en daarom zijn 
bommenlast op Den Helder losliet ofschoon zoeklichten rechtstandig 
ten hemel waren gericht, als blijk van overgave. De ‘Germaansche  
Humanisten’ lieten echter toch hun bommenlast boven Den Helder 
los en strooiden dood en verderf alom, gepaard gaande met de noodige 
verwoestingen. De geest van verzet was hiermede geboren.

In Amsterdam richtte inspecteur de Tourton Bruins* het leger van 
vrijheid op. In Juni 1940 was dit leger al reeds eenige honderden 
getrouwen sterk. Een systeem werd uitgedacht om het de vijand 
onmogelijk te maken achter deze organisatie te komen. De namen van 
de hoofdleden zouden worden aangestreept in oude archief boeken, 
die zich in het gebouw ‘De Droogbak’ te Amsterdam in een kluis 
bevonden. De hoofdleden, die alleen aan de inspecteur de Tourton 
Bruins bekend waren, mochten zijn naam nimmer aan nieuwe leden 
bekend maken en alle nieuw aangeworven leden moesten bekend 
gemaakt worden door de hoofdleden, die zich alleen af en toe bij den 
Inspecteur mochten vervoegen om raad of mededeling. Daar deze 
organisatie te lang tot niets doen gedoemd was, werd het ledenaantal 
te groot om daar goede contrôle op uit te oefenen en het is mede wel 
de oorzaak dat inspecteur de Tourton Bruins door verraad viel.

Door tot nog toe mij niet begrijpelijke redenen werd ik door inspecteur 
Chr. van Splunter verplaatst van Amsterdam naar Dordrecht op  
1 april 1941. In aanvang kon ik nog contact behouden met Amsterdam, 
alhoewel dit steeds moeilijker werd. In Dordrecht zocht ik daarom 
contact met de plaatselijke ondergrondsche verzetsbeweging en was in 
staat hun vele goede diensten te bewijzen. Vele malen werd ik aange-
zocht om mij aan te sluiten, doch ik wilde de beweging in Amsterdam 
trouw blijven, wat achteraf door de maatregelen van de moffen niet 
mogelijk bleef. Ik sloot mij daarom aan bij de ploeg van Huib Prins, 
Luitenant Beckman en Ton van der Ham. Het risico om door de moffen 
gegrepen te worden was zeer gering, daar alle namen gefingeerd  
waren, als Piet van Jamin, Huib zonder achternaam, Max, Harry enz.

Door nonchalantheid en verraad viel de Heer Beinema te Dordrecht 
en daarmede vele anderen. Dit ongeluk trof de ondergrondsche  
beweging op 18 April 1944. Eenige dagen na deze ramp werd de kring 
van deze ondergrondsche beweging weer gesloten en de distributie 
van levensmiddelen kon weer doorgaan.

Juist in die dagen ontmoette ik in de Voorstraat een mij bekende agent 
van politie uit Den Haag genaamd Stoffer, iemand die zich in dienst had 
gesteld van de Duitschers, en wegens een zedendelict naar men mij 
mededeelde, geschorst zou zijn.
Voor de Duitsche S.D. was zulk een man goed genoeg. Ik verweet 
hem, dat hij in staat was goede vaderlanders aan de Duitschers uit te 
leveren en dat ik anders van hem verwacht had. Hij sprak werkelijk 
vertrouwelijk over de zaak Beinema, doch ik kon niet nalaten hem te 
zeggen, dat ook al zouden er tien Beinema’s gegrepen worden er toch 
telkens een andere Beinema zou opstaan en door waarschuwing van 
den een aan den ander dit nooit de kop ingedrukt kon worden. Hij was 
zo kinderachtig om tegen mij te zeggen dat mijn dochter er goed van 
afgekomen was bij het bombardement in Den Haag. Hij zou notabene 
met mij daar hebben staan praten. Ik liet hem in die waan en zeide:  
‘Ja mijn dochter is daar goed van afgekomen’.

Deze agent Stoffer schijnt daarna een gesprek te hebben gevoerd met 
agent H. Evertse, die ook in dienst was bij de S.D., doch beweerde dit 
te hebben gedaan om de illegale actie te kunne steunen. Volgens de 
S.D. man Hoffmann te Rotterdam, zou Evertse een aanklacht tegen 
mij hebben ingediend dat ik de zaak van Beinema had overgenomen en 
mijn reizen naar Amsterdam daarmede verband hielden. De Duitsche 
methode was zoo, dat eerst tot arrestatie werd overgegaan en dan pas 
een onderzoek werd ingesteld.

Ik was werkzaam als ambtenaar der invoerrechten en accijnzen en 
kwam met mijn collega’s iedere morgen om half negen in de wacht, 
welke zich bevond in het belastinggebouw gelegen te Dordrecht op 
de Rozenhof. Ieder morgen en iedere middag bracht ik trouw de 
nieuwsberichten medegedeeld door de Engelsche zender. De berichten 
waren soms erg ontmoedigend, doch het gelukte mij trots dat, uit de 
zwaarste nederlagen nog een winst- en lichtpuntje te fabriceren en de 
moed op de overwinning weer aan te wakkeren. In Nederland ging de 
bezetter fel tekeer tegen de joden en communisten, met verraders 
tegen saboteurs en illegale werkers.
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Vrijdagnacht van 5 op 6 Mei in het jaar 1944 werd doordringend aan 
de huisbel al het belgerinkel ontlokt wat er maar uit te halen was.  
Mijn oudste en enige dochter was wakker geworden en kwam mij 
wekken. Alhoewel iets vermoedend van wat zou gaan gebeuren, kon ik 
toch niets meer uitvoeren om dit gevaar te bezweren of te verkleinen, 
daar het licht beneden in de gang reeds was aangedraaid en men van 
buitenaf elk mijner bewegingen kon gadeslaan. Ontvluchten achtte ik 
evenmin raadzaam en het was misschien mogelijk dat de Politie belde 
om mij een mededeling te doen.

Ik opende de deur na eerst te hebben gevraagd: ‘Wie is daar?’ waarop 
prompt in zuiver Nederlandsch klonk: ‘Politie, maak de deur open’. 
Zodra de deur iets meegaf aan de druk van buitenaf, werd hij thans 
met volle kracht opengeduwd en drongen naar mijn oppervlakkige 
berekening zes man mijn woning binnen en werd een revolver in 
mijn ribben gedrukt en bevolen mij de huiskamer in te begeven en in 
een stoel plaats te nemen. Alles geschiede op den voet gevolgd door 
een gewapend man in Duitsche uniform. Hij sprak, evenals de twee 
agenten van politie voormalig als zoodanig dienstdoende te Dordrecht, 
thans in dienst bij den bezetter, zuiver Nederlandsch, doch droeg 
evenals de Nederlandsche agent genaamd de Bree, een ring met een 
doodskop.

Een oude Duitscher naar schatting een dikke vijftiger en volgens 
zijn mededeeling een Oostenrijker, bleef mij trouw bewaken onder 
bedreiging van zijn revolver. Intusschen werd het huis van onder tot 
boven onderzocht en ik wist, dat zij mijn radiotoestel zouden vinden, 
waarmee ik trouw de berichten had opgevangen en geborgen was in 
een kast in den achterkamer. Meer angst had ik echter voor mijn zoon 
van 18 jaar, die boven te bed lag met T.B.C. en in het bezit was van een 
schrift met aanteekeningen en spotversen en gedichten op het regiem 
van Hitler en zijn trawanten.

Per auto werd ik overgebracht naar het Haagsche Veer te Rotterdam. 
In dezelfde auto, als waar ik ingezeten was, zat ook Max van Pelt, 
hotelhouder te Dordrecht Blauwpoortsplein en een dochter van een 
zekere Traarbach boekhouder van het G.E.B., die reeds in arrest was 
gesteld ter zake een overval op de kantoren van de G.E.B., waarbij 
zeer veel zetkaarten werden buitgemaakt en veel kaarten werden 
vernietigd.

Bij aankomst te Rotterdam werd ik direct in verhoor genomen en  
aangezien ik nergens van af wist werd ik in een cel alleen opgesloten. 
In de cel stond een brits en daarop een dunne matras en één deken. 
De matras was niets meer dan een dunne overlegger waarop de 
eigenlijke matras op behoort te rusten. Een kopkussen van vuil linnen 
gevuld met stroo-afsnijdsel vormde mijn hoofdpeluw en als luxe kon 
genoemd worden de paardendeken, die mij ’s nachts moest dienen om 
lekker warm te slapen.

Bij binnenkomst werd ik gefouilleerd en werd mij alles ontnomen wat 
ik in mijn zakken had. Gelukkig werd niet alles door de Hollandsche 
politie serieus nagekeken, want ik had in mijn etui, waarin ik mijn 
aanstelling bewaarde, ook een brief zitten van een zekeren Dr Stephen 
Kann, een Duitsche jood, terwijl ik ontkend had ooit met hem in rela-
tie te hebben gestaan of iets van hem te hebben gehoord. Deze brief is 
eerst door de politie en later in het concentratiekamp en daarna in de 
gevangenis in Utrecht trouw voor mij bewaard gebleven.

Na 3 dagen in mijn cel te hebben doorgebracht, waar geen daglicht 
doordringt en steeds een electrische lamp in brandde, moest ik voor 
de Heeren verschijnen. Ik keeg een stoel om op te zitten en er werd 
mij medegedeeld dat ik geen tolk kreeg en zelf Duitsch moest spreken, 
daar het bekend was dat ik deze taal zeer goed sprak en schreef, wat 
echter zeer overdreven was, want ik kan wel een mondje Duitsch, 
maar daar blijft het ook bij. Na het verhoor van ongeveer twee uur 
werd ik in een kamer geleid, waar nog meer arrestanten waren.  
Eén van deze arrestanten had toen wat sigaretten in zijn bezit en ik 
kan niet zeggen hoe heerlijk een sigaret mij toen smaakte.

Ik was beschuldigd voor het verspreiden van nieuwsberichten, on-
dergrondsch verzet, hulpverleening aan onderduikers, hulpverleening 

aan joden, en het niet inleveren van mijn radiotoestel. Dit laatste, 
beweerde ik, behoorde mij niet toe, maar aan een zekere Jacob Smith, 
geboren 12 November 1894 te Norfalk, van Belgische nationaliteit en 
wonende te Antwerpen, Leuvenstraat 3. De Belgen behoefden toen 
hun toestel nog niet in te leveren en ik wist dat er menschen waren 
vrijgelaten op dien grond. Ik deelde mede, dat ik niet wist waar Smith 
verblijf hield. Er werd mij toen gevraagd of hij voor de geallieerden 
voer, waarop ik zei: ‘Dat weet ik niet, hij heeft het toestel, wat ik  
met hem ben wezen kopen, bij mij thuis gebracht en als ik hem vroeg 
waarop hij voer, zeide hij altijd: ‘Niets vragen Zweige plicht’.  
Daarop werd mij gezegd, dat agent Evertse zou bewijzen, dat ik bij de 
ondergrondsche werkzaam was. Ik werd tegen de avond weer terug 
gebracht van de Heemraadsingel naar het Haagsche Veer.

De eerste drie dagen in de cel waren het ergste, daar je niet wist wat 
er thuis gebeurde. Het eten was onnoemelijk slecht, zoogenaamde 
stamppot-zuurkool. De aardappelen waren te slecht om te eten, stuk-
ken schil er aan en de klokhuizen waren zo rot, dat ze het etensblikje 
uitstonken. Toen dan ook het luikje openging om het ledige blik op te 
halen, zeide ik :’Als ’t U blieft, bus voor mijn heer, eet dat zelf maar op’. 
Den vierden dag mocht ik ’s morgens een kwartier luchten en kreeg 
dan ook een sigaret, tjonge wat een traktatie was dat. Daar op de 
binnenplaats trof ik toen Beinema en agent Kraaiefeld uit Dordt.  
Afgesproken werd, dat wij elkander niet kenden en nimmer gezien 
hadden, vanzelfsprekend niet op de binnenplaats van de gevangenis.

Den zevenden dag Vrijdags was een verrassing voor mij. Het Roode 
Kruis bracht een levensmiddelenpakket. Ik heb heerlijk gesmuld en 
ging voor het eerst met een voldaan gevoel op de brits ter ruste. 
Ik ging gekleed naar bed, want ik bestierf het anders van de kou en 
wierp mijn jasje over de deken heen. Het toeval wilde, dat ik na het 
ontvangst nemen van het Roode Kruis pakket, weer in verhoor moest. 
De dame van het Roode Kruis vroeg mij hoe het eten was en heb ik 
gezegd zeer slecht en heeft ze een pakket afgegeven, dat mij ’s avonds 
bij binnenkomst na mijn verhoor werd overhandigd. Nu had ik twee 
ontbijtkoeken en een aardig portie belegd brood over, dat ik over de 
andere dagen verdeelde en nooit ineens opat.

Den vierden dag werd mijn eentonigheid in de cel verbroken door 
het gezelschap van een medegevangene met wien ik de cel en de 
slaapruimte moest delen. Het was een Rotterdammer die net met een 
paar andere personen was gearresteerd wegens diefstal van Perzische 
tapijten uit een Duitsch Heim. De tapijten hadden zij in Den Haag 
verkocht aan een tapijthandelaar, die zijn zaak had even voorbij de  
gevangenpoort in een zijstraat uitkomende. Volgens mijn mede- 
gevangene moest de handelaar de zaak bij de Duitschers hebben  
aangebracht en heeft geleid tot zijn arrestatie en nog enkele anderen.

Mijn verblijf in de cel was eerst eentonig, doch ik kreeg nu leesboeken  
om de tijd te dooden en deelde mijn dag in de cel volgens vast pro-
gramma als volgt in. ’s Morgens na ontwaken bed opmaken, gymnastiek, 
en dan een half uur heen en weer lopen. Vervolgens morgen ontbijt, 
twee á drie boterhammen aangevuld met wat georganiseerd was door 
het mij des Vrijdags ontvangen dubbele Roode Kruis pakket, waarvan 
ik ook nog wat afstond aan mijn medegevangene. Deze was zeer  
pessimisttisch en niet gauw in een opwekkende stemming te krijgen.

Op zekere morgen ging de celdeur open, naar ik meen was dat op een 
Zaterdag en werd ik de cel uitgelaten om mij te laten scheren.  
Ik talmde zoo lang mogelijk met inzepen en was bijna het laatst aan de 
beurt om geschoren te worden, dat rekte de tijd en je kon eens om 
je heen zien naar bekenden, terug naar de cel maakte ik in de breede 
gang waar aan weerszijden cellen waren, eenige gymnastische toeren 
en ging op mijn handen lopen, dat was een oefening die je spieren lenig 
hielden.

De cel was gelegen tegenover een groote cel waarin eenige joden 
waren opgesloten. Deze gaven door tekens met de vingers, wat hun 
was overkomen. Duim en wijsvinger aaneen was een O. de wijsvinger 
een I, de wijsvinger op de wijsvinger gelegd een T, de V een teeken 
van victorie. Twee V’s een W enz. Als het luikje van de cel was werd 
druk met elkaar gesproken. Twee moesten iedere dag uit werken en 
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kwamen ’s avonds weer terug. Al hun hoop was op de invasie gevestigd 
en berichten van buitenaf werden op die manier overgebracht.

Ik had een week in de cel doorgebracht toen ik een brief naar huis 
mocht schrijven. Ik beurde mijn vrouw en kinderen zoveel mogelijk op 
en schreef dat ze maar moesten denken dat ik voor een half jaar op 
reis ging. Ik ging zelfs zoover dat ik aan mijn jongste zoon schreef: ‘Als 
Pa in Indië komt, neemt hij een apie mee’.

Die week daarop bracht verandering in mijn toestand. Ik werd over-
gebracht naar de rivierpolitie, een gebouw met een verdieping, waarin 
een groot aantal stalen ledikanten stond geplaatst en wel twee boven 
elkander, bevestigd tusschen ijzeren stangen. Daar trof ik verscheidene 
Dordtenaren o.a. Wolf, een bakker uit Dordt wonende Steegover-
sloot, Mr. Aalders, Wijgant, ambtenaar der G.E.B. te Dordt, en drie 
arrestanten in de zaak Beinema. Verder de arrestanten van de G.E.B. 
als zoogenaamde gijzelaars of repraisaille-arrestanten in verband met 
de overval op het G.E.B. te weten, Arnold Zeisen, Jan Veth, Mane 
Bosland, Traarbach, Jan Oostenbroek. Het verblijf in het gebouw der 
rivierpolitie was draagzamer dan in de cel, maar hier miste men het 
kwartiertje luchten.

De tijd ging hier wel vlugger. Er moest hier ook gewerkt worden. 
Vlechtwerk voor één of andere firma voor het fabriceeren van schoe-
nen of matten. Er werd gewerkt volgens het systeem van de 3 slag, 
vlechten van drie biezen en de negenslag. Daarnaast werden dikke 
strengen gevlochten in den vorm van dikke haarvlechten. Eerst werd  
’s morgens de zaal schoon gemaakt en gedweild, dan tegen het  
morgenontbijt, de arbeid. Wij werkten tot 10 uur, dan kregen we 
koffie en een sigaret. De rust duurde een kwartier en dan werd weer 
gewerkt tot 12 uur. Middageten werd opgeschept en met graagte 
naar binnen gewerkt, al was het soms niet al te lekker, honger maakt 
echter rauwe bonen zoet. ’s Middags werd weer met nieuwe moed 
gevlochten, tot ongeveer 5 uur. Dan werd alles opgeruimd en was het 
avondontbijt aan de beurt. Het pakje brood, dat ook hier werd aan-
gevuld met een pakket van het Roode Kruis, werd telkens nauwkeurig 
bekeken en snel werd een berekening gemaakt, wat er af genomen kon 
worden. Daarna werd het restant opgeborgen in het aan de arrestant 
toegewezen kastje. In dit kastje was ook je handdoek, tandpasta, zeep, 
en schoone onderkleeding en of nachtkleeding opgeborgen.  
De behandeling was hier goed en het eten werd altijd voorafgegaan 
van eenige minuten stilte om aan hen, die daartoe behoeft gevoelden, 
hun gebed te doen. Ook na elken maaltijd werd eenige minuten in acht 
genomen. Tijdens mijn verblijf in de rivierpolitie heb ik vele arrestanten 
zien komen en gaan, de één ging naar huis de ander op transport naar 
Amersfoort of Vught.

Op zekere dag werd ons lokaal aangevuld met een zevental nieuwe 
arrestanten, allen gijzelaars. ’s Morgens in de vroegte waren een aantal 
op transport gegaan naar Vught en trouw door anderen aangevuld. 
’s Middags was er pap en ik vergeet nooit hoe zekeren ‘De Roo’, een 
gijzelaar uit Sliedrecht overeind sprong en riep: ‘Dit is geen eten, dat is 
muf, bedorven, ik wil protesteren’. Alle gijzelaars lieten hun pap staan 
en dat was een buitenkansje voor ons. Ik had gauw een diep bord te 
pakken en zoowaar kreeg ik ook nog een overschep. De overschepping 
om beurten per nummer, indien na het uitdelen van het eten, er nog 
iets overbleef. Meestal bleef er over, omdat het aantal arrestanten 
nooi voltallig was.

Eindelijk op een nacht, ik vermeen na ongeveer drie weken, kwam 
het onverwacht bericht, dat ik bij de op transport gesteld hoorde. 
Het betrof een transport naar Amersfoort. We hadden geen groote 
verwachtingen van Amersfoort, maar ja ondervinding was de beste 
leermeester. We dachten terug aan de gezellige avonden doorgebracht 
bij de rivierpolitie, dammen en schaken, sport, zelfs cabaret-avonden 
werden georganiseerd en brachten dan een sfeer van vergetelheid, 
wat voor velen nodig was. Dit alles gebeurde door de verschillende 
medewerking van de bewakers, die ons deze ontspanning
gunden en dat was vele avonden het geval. Nu op transport.

Eén keer had ik mijn dochter gesproken, dat was aan de wachtmeester 
van dienst te danken en één keer had ik mijn vrouw en dochter buiten 

voor het raam gezien en naar hen gezwaaid. Dat was het beroerdste 
moment, want dan zat er een brok in je keel of je wilde of niet, liepen 
er af en toe tranen langs je wangen. Daar liep alles waar je naar  
verlangd en je was zelf machteloos.

Om 5 uur ’s morgens werden we gewekt en moesten om 8 uur klaar 
staan. Snel werd gegeten, gewasschen en afscheid genomen van de 
achterblijvende gevangenen. Met mij gingen de mij bekenden Jan Veth, 
Arnold Geizen, Traarbach, Jan Oostenbroek, Mane Bosland. Eerst  
gingen wij naar het Haagsche Veer en kregen onze eigendommen 
terug. Het mooiste van alles vonden wij onze cigaretten, die wij terug 
kregen en nu naar hartelust konden trekken. Aan het Haagsche Veer 
werden wij samengebracht met andere arrestanten en naar de trein 
gebracht onder zwaar geleide van Nederlandsche politieagenten 
en twee aan twee aan elkander geketend. In Utrecht moesten wij 
overstappen en werden onze handboeien, die wij in de trein afhadden, 
weer om de polsen gelegd. De menschen bij de trein die dit trieste 
gedoe aanzagen kwamen in een wip naar ons toe met allerlei lekkers. 
Ik kreeg van een dame een paar dik gesmeerde boterhammen met 
gebakken ei ertusschen en smulde als een kind van een zuikerstok.
Van daar gingen we recht door naar Amersfoort. Vanaf het station 
moesten wij te voet naar het kamp en kwamen daar in de loop van de 
middag aan.

Wij werden afgeleverd door de politie en overgeleverd aan de vijand. 
Daar stonden we als een stel vagebonden, wachtend op de dingen die 
zouden komen. Wij werden geregistreerd en kregen een nummer.  
Ik kreeg nr. 14728 en moest dit nummer later afhalen bij den kleermaker 
en op mijn goed laten bevestigen. Daar werden weer al onze bezittingen  
afgenomen en moesten wij een bewijs van afdracht teekenen en zou-
den later bij het verlaten van het kamp alles weer terug ontvangen.  
Enkelen hadden kans gezien hun gouden ring en horloge af te dragen 
aan omstanders, die voor bezorging aan verwanten zouden zorgdragen.  
Veel van deze goederen zijn in de handen van de moffen terecht 
gekomen. Ik persoonlijk miste bij het verlaten van het kamp alleen mijn 
gouden pen en een bedrag van fl. 20,- maar dat was voor latere zorg.

Na de registratie werden wij als stukken vee in de ‘Rozengarte’ gedreven, 
een lange strook grond omgeven met prikkeldraad, dat afgesloten 
werd met een deur. Achter het prikkeldraad was een ruim plein op 
welks achtergrond de verschillende barakken zich scherp afteekenen. 
Daar aanschouwden wij staande in rijen van vier, het eerste middagappèl 
van het kamp en tot onze niet geringe verbazing zagen wij een paar 
duizend menschen in verschillende kleederdracht, meerendeels op de 
klompen zich in rijen opstellen. Voor onze gemoedsrust kregen wij 
een afstraffing van een gevangene te zien, die daarna in de ‘Rozengarte’ op 
een afstand van ons verwijderd, heele beenbuigingen moest uitvoeren, 
een pijnigingsoefening door de ‘moffen’ met ‘pumpen’ betiteld.

Eindelijk na uren in de Rozengarte in weer en wind (het reegende 
zoowat doorloopend) werden wij achter een blok (schrijfstube) 
gevoerd en op een afgesloten ruimte moesten wij wachten om binnen 
gelaten te worden in het ‘bekleidungsambt’ de rustkamer van het 
kamp. In dit ‘hok’ moesten wij ons geheel uitkleeden en werden onze 
bezittingen in ontvangst genomen, waarna wij nakend, bibberend van 
de koude, in het naast het in ontvangst nemende gedeelte, andere 
kleeding in ontvangst moesten nemen.
Daar ik niet op klompen kon loopen en daar mijn maat klompen niet 
voorradig waren kon ik in mijn bloote voeten in mijn eigen schoenen 
wegwandelen met een bundeltje kleeren bestaande uit, een onderhemd, 
dito onderbroek, een werkbroek, een jasje met muts, de laatste te 
vies om aan te pakken, naar de binnenplaats. Deze ruimte moest in 
draf worden overgestoken en via een trapje kwam men door een 
openstaand raam in een vierkante ruimte, dat een badgelegenheid 
bleek te zijn. Door de heete wazem kon men elkander haast niet 
onderscheiden. De kleeren werden aan de kant gelegd en
met 45 man tegelijk stonden we langs elkander heenwrijvend te genieten 
van de warme douche. Er waren zeker een 20-tal sproeiers aan de 
zoldering aangebracht. Na de reiniging en de verkleeding kwamen wij 
weer naar buiten, en werden gecommandeerd ons te begeven naar 
barak II.
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Gelukkig kwam ik in de slaapafdeling met vele bekenden. Ik nam op 
aanraden van lange Chris, een blokoudste van blok 9, een onderste 
krib, want ook hier stonden weer twee kribben boven elkander. Aan 
weerszijden waren twee lange rijen bedden geplaatst vanaf de ingang 
rechts drie hoog en links twee hoog. De blokhut was verdeeld in vier 
zulke afdeelingen en over elke afdeeling was een voorman aangesteld, 
het zoogenaamde binnencommando, aangevuld met een zaalwachter 
voor elke afdeling. Aan het hoofd stond dan weer een blokoudste.

De eerste nacht was niet prettig, daar om 4 uur in de nacht alarm 
gemaakt werd en wij allen in snel tempo de blokhut moesten verlaten 
om ons op het binnenplein op te stellen. De knuppel ging lustig op en 
neer en de zenuwachtigheid van de aanwezigen, die zulks nog niet  
kenden, maakte dat er een heen en weer stroming van menschen was. 
Ik begaf me naar de deur die toegang gaf tot de corridor en wachtte tot 
de knuppel weer beneden was en was met één sprong in de corridor 
en drong mij in de midden der daar aanwezige menschen-hoop en 
werd zoo veilig naar buiten gedragen. De zenuwen waren nogmaals op 
spanning gebracht omdat de roode lamp niet aanwilde. De zoeklichten 
van de uitkijktorens slierden langs de prikkeldraden en daar ging het 
gerucht: ‘de Duitschers mogen schieten als de lamp niet aangaat, want 
dan wordt er aangenomen dat er muiterij is uitgebroken’. Gelukkig 
ging plotseling de lamp aan en de spanning was gebroken. Er werd 
nachtappèl gehouden en twintig minuten werden wij weer naar onze 
barak teruggejaagd. Het dreunen van die duizenden paren menschen-
voeten over dien harden zanderigen grond deed mij denken aan een 
kudde buffels op een open vlakte. Toen wij veilig in ons bed waren, 
was het een algemeen gekwek en gelach. Enkelen hadden een klap 
geïncasseerd en een paar hadden een bult op het hoofd, waren met 
vliegende vaart tegen een ijzeren stang aangevlogen. De ligging liet veel 
te wenschen over. Zindelijkheid werd wel verkondigd maar de wer-
kelijkheid liet veel te wenschen over. Onze kamer bevatte een kleine 
negentig man en het was een mengelmoes van politieke gevangenen, 
zwarthandelaren, dieven, onderduikers, gijzelaars, contractbrekers.

’s Morgens om 5 uur luidde de bel voor opstaan. Snel aankleeden en 
naar de waschraum. Gelukkig had ik zeep en tandpasta en dat was 
een groot voorrecht. Mijn vrouw had mij juist voor het vertrek naar 
Amersfoort een stuk sunlightzeep gestuurd en daar was ik zuinig mee. 
Daarna in snel tempo naar de barak en gauw twee grote boter-
hammen verwerken, want boter werd slechts twee maal per week 
verstrekt en soms drie maal. De ééne dag een blokje boter bij het stuk 
kuch en de andere dag een plak worst, en dan een lepel jam.  
Het middageten was niet veel bijzonders maar werd snel verorberd 
door de arrestanten. Het bestond meestal uit stamppot, aardappelen 
met koolstronken, of met bonen erdoor of met havermoutvlokken 
erdoor, maar meestal erg dun, meer in de vorm van soep.

Den tweeden dag van ons verblijf in het kamp moest ons haar er aan 
geloven en zaten we elkander vreemd aan te kijken met die kale  
knikkers. Het was net als bij de chinezen, we werden moeilijk te 
onderscheiden menschen met die gladde knikkers en het maskerade 
pakje aan. We lachten elkaar uit.

Spoedig werd ik ingedeeld in het werkcommando, bij de stroovlechterij  
‘Alba’ waar een mof de scepter zwaaide, volgens overlevering zou het 
een vliegenier zijn geweest, maar het was een rasechte mof in arrest 
voor één of ander delict. Later kwam er nog een hulpje bij voor de 
administratie, een zekere Jan Olie uit Amsterdam, getooid met een 
zware gouden ring bezet met een groote brillant. Beweerd werd dat 
hij in het kamp vertoefde om te spionneren en de moffen over alles 
wat hij hoorde in te lichten. Later bleek, dat hij ook naar de gevangenis 
in Utrecht werd vervoerd. Hij mocht zijn lang haar behouden en liep 
in zijn eigen kleeding rond. Liep of hij wat mankeerende was met een 
wandelstok en genoot vele voorrechten.

Het stroovlechten was geen aangename bezigheid en al spoedig werd 
ik ingedeeld bij de timmerlieden, maken van kinderspeelgoed.  
Deze werkzaamheden werden niet alleen overdag, maar ook des 
nachts beoefend, de zoogenaamde dag en nacht ploeg, die soms in  
elkander vloeiden, zoodat je geheel geen vrij af had. Er werd getimmerd 
en geschuurd, maar de resultaten waren meerendeels pover en dan 

ging de knuppel vaak lustig rond. De voorman, bijgenaamd Jan van  
Amsterdam, die van de moffen gezwendeld had, begon dan met  
‘Kameraden, wij moeten beter werk leveren, dat is in ons aller belang 
en voor betere behandeling van jullie gewenscht’.

Ik zat zoo lustig wieltjes te schuren en had er in vier uur een twintigtal  
glad geschuurd, toen wij ineens werden opgeschrikt door een revolver-
schot dwars door de deur. Een controleerende mof, volgens velen een 
beestmensch, kwam naar binnen of liever wilde naar binnen, maar de 
deur was afgesloten en nu schoot hij er maar door heen. Toevallig 
stond er niemand voor de deur, zoodat er geen ongeluk gebeurde. 
Snel werd de deur opengemaakt en allen waren wij ineens ijverig aan 
het werk. Hij hield mij mij halt en nam een paar wieltjes op en vroeg: 
‘machst du immer schönes arbeit’ waarop ik zeide: ‘ja’. Hij vroeg:  
‘ist dein beruf zimmerman oder schreinwerker’. Prompt zei ik in 
Nederlandsch ‘neen, ik ben ambtenaar’. Hij gaf mij een tikje op mijn 
hoofd en ging verder. Ofschoon hij kennelijk onder invloed van alcohol 
verkeerde was hij dit keer niet lastig. Volgens sommige, die al een paar 
jaar zaten, was hij somwijlen een beestmensch. Het eigenaardige van 
het geval was, dat ik niets deed en af en toe toch in de gunst scheen  
te staan bij de voorman. Het tarief van tafeltjes was bijvoorbeeld  
30 minimum in een uur of in totaal in een nacht minimum 200 goed-
gekeurde tafeltjes of bankjes. Ik leverde een stelletje in en pikte van 
de ingeleverde weer een stelletje af, die ik daarna weer inleverde. 
Eindcontrôle bestond er niet. Na afloop der dag- of nachttaak werd 
je lijst van inlevering opgeteld en dat was voldoende, dus niet wat er 
werkelijk gemaakt werd en zoo gebeurde het dat ik tweemaal een 
penning kreeg voor extra eten.

Vrijdags was een buitengewone dag voor ons, want dan kwam het 
Rooden Kruis met groote boterhammen, meestal flink gesmeerd en 
dik belegen, hetzij met worst, met spek of andere belegging.  
Daarbij was veelal een verrassing als ontbijtkoek, klontje suiker, peper-
muntjes of iets dergelijks. Naar ik mij meen te herinneren kregen wij 
half Juni ook de man een pakje sigaretten Consi in ons pakket, hetgeen 
een buitengewone traktatie was. Voor één sigaret kreeg ik in het kamp
één blokje boter, en ruilde een sigaar vaak voor boter of een bord pap 
bij een hulp van de ziekenbarak, daar deze altijd een dubbel rantsoen 
kregen en meestal eten overhielden, vandaar dat de ziekenverplegers 
en de knuppelaars er het beste uitzagen.

De knuppelaars kregen ook altijd extra eten en een dubbel Roode 
Kruis pakket. Waren wij in ongenade gevallen, dan werd gewacht, dat 
het Roode Kruis vertrokken was en konden wij na drie uur in het gelid 
te hebben gestaan afmarcheeren en kregen dan de volgenden Zaterdag 
’s middags ons pakket en bleken vaak de porties worst bedorven te 
zijn en het brood was dan beschimmeld. De honger vroeg daar niet 
naar en vele aten gulzig het heele pakket op en dan de volgenden dag 
hoorden wij aan alle kanten klachten: ‘Die en die heeft disentrie’, zelfs 
waren er personen die in de ziekenboeg opgenomen moesten worden.

Daar de werkmethoden mij niet langer bevielen begon ik met wat men 
in het kamp noemde me te ‘drukken’ en ging na het appèl in plaats van 
naar de werkplaats ‘De Alba’ naar de werkplaats van de N.S.F.  
Eerst meldde ik me ziek en kreeg twee dagen barakrust, dat was de 
manier om van de lijst af te komen. Dit briefje werd afgeteekend door 
de voorman van de Alba en op de schrijfstoebe en droeg nummer 
14728, het nummer van registratie. Na een week ‘drukkerij’ kwamen 
de kwade kansen en werd het zaak, alvorens gesnapt te worden, je te 
laten inschrijven bij de N.S.F. Mijn eerste poging bij de ‘betriebsfuhrer’ 
Vos mislukte. Doch één poging was geen, dan maar den heer Hendriks 
aangeklampt van Hilversum. Nadat ik deze mijn situatie uitéén had 
gezet, werd ik onverwijld als arbeider aangenomen. Mijn aanvangloon 
was fl. 1,80 per week in kampgeld. Het loon was niet zoo hoog,  
maar de zorgen en het opgejaagd zijn was afgeloopen, bij de N.S.F., 
waar men om zoo te zeggen geborgen was.

Om 10 uur kwam de auto van de N.S.F. van Hilversum met warm eten. 
Alle arbeiders van de N.S.F. (Nederlandsche Seintoestellen Fabriek) 
kregen een flink portie warm eten. Het lekkerste portie was altijd 
Dinsdags, erwtensoep. Geen gevangene heeft ooit zoo lekker gegeten 
als van de erwtensoep en je hunkerde altijd naar een overschep.  
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Mijn eten uit de gewone barak gaf ik dan meestal weg aan de jonge 
jongens, onderduikers of illegale werkers, die het niet zoo breed 
hadden. Ook stond ik nog vaak wat eten van mijn portie van de N.S.F. 
keuken af aan jonge gevangenen die het hard nodig hadden. Deze waren 
daarvoor zoo dankbaar, dat zij altijd mijn pannetje, lepel en vork 
schoonmaakten onder de kraan in het waschhok.

Zoo gelukte het mij ook een veldmuts te organiseren bij de kleermaker 
en prompt werd het nummer 14728 op de muts aangebracht met op 
het zijvlak de naam ‘Mien’ wat de afgekorte naam was van mijn vrouw. 
Wanneer men oogen en ooren de kost gaf en steeds optimistisch bleef 
en anderen dit optimisme als het ware opdrong, dan was het kampleven 
enigszins houdbaar. Het ergste was wel de gedachte aan vrouw en  
kinderen. Steeds in onrust leven over de toekomst. Trots alle overtui-
ging aan de overwinning der geallieerden in Frankrijk en in België, was 
de onzekerheid een blijvend iets. Steeds kwam de vraag op, wat zullen 
de moffen doen als zij moeten terug trekken en is het offensief der 
geallieerden in staat alle kampen bij verrassing te nemen, zonder dat 
door de moffen tot moordpartijen wordt overgegaan.

Het sadisme der moffen was ons bekend. Mijn slapie Hendrik Wubbe, 
een tuinderknecht uit Delft, kreeg 25 stokslagen te incasseeren voor 
het feit dat hij zich niet willoos liet afranselen door Mathien van Tegelen, 
blokoudste van blok 9, bijgenaamd het boze oog. Na de afstraffing die 
toegediend werd in de ‘schreibstube’, gebukt over een houten bank, 
moest hij nog pumpen in de Rozengarten. Na het ondergaan der straf 
beklaagde hij zich bij den kampcommandant van den Berg* en zijn enige  
troost was je hebt pech gehad, je kunt gaan en zorg dat je niet meer 
slaag krijgt. Zijn lichaam zag er ontoonbaar uit, bloeduitstortingen als 
nog nimmer door mij gezien, waren in groote getalen op zijn zitvlak 
en halverwege de rug zichtbaar ter groote van een muis van een flinke 
mannenhand. ’s Avonds had Wubbe koorts en kon niet anders dan op 
zijn buik liggen. Van slapen kwam die nacht niet veel. Na drie dagen 
was hij weer eenigszins opgeknapt en ik vergeet nooit zijn woorden: 
‘als ik vrij kom sla ik dat boos oog tot moes’.

Zoo heb ik in het openbaar meerdere afmartelingen gezien. Negen uur 
strafstaan, robben 100 meter voor- en achteruit, dat is op je ellebogen 
voor- en achteruit kruipen. Kantella*, een Poolsch officier, vindt het 
een genot dan tusschen de gevangenen te springen met zijn hond en 
links en rechts de gevangenen tusschen de liesen te schoppen met zijn 
plompe laarzen en de hond op te hitsen de arrestanten in hun zitvlak 
te bijten.

Genoeg over de gruwelen en waren ook zonzijden in het kamp.  
Ik stond op het appèl vaak naar de lucht te kijken en het was wonder-
lijk hoe die wolken zich vertoonden in de gedaanten van je ouders, 
je vrouw en je kinderen, je vergat alles om je heen en het was of ze 
je toelachten en zeiden: ‘Houd goede moed, de bevrijding is nabij, 
hef Uw oog tot hem en Hij zal U troost geven en kracht’. Als er geen 
wolken waren, was ik zelfs even uit mijn evenwicht en zocht de heele 
horizon af, of er niet een bekend wolkje te vinden was.

Eén keer per maand mochten wij naar huis schrijven en ofschoon men 
niets anders dan op de regels van het papier mocht schrijven, stoorde ik 
mij daar later niet aan en vulde het blad in door zoo klein en in elkaar 
mogelijk te schrijven. De post van huis was iets indrukwekkends en 
het is moeilijk de gevoelens weer te geven die mij bezielde als ik een 
brief van huis ontving. Mocht ik maar even om het hoekje gluren dan 
zou ik wel weer een half jaar in de hel verder kunnen leven te midden 
van gedegenareerden menschen en het schreeuwerige lawaai der 
moffen.

Respect heb ik gehad voor een zoogenaamde bijbelvorscher een  
Jehova-getuige, die in vrijheid kon worden gesteld, als hij een  
verklaring teekende te eindigen met het verspreiden van bijbelsche 
lectuuren en geen contact meer zocht met geloofsgenooten.  
Hij weigerde dit daarbij verklarende dat hij zelfs zijn leerstelling ook 
onder de gevangenen zou verkondigen. Deze Jehova- getuige was even 
17 jaar oud en zocht telkens contact met de gevangenen om over zijn 
roeping te spreken. Zijn verklaringen waren echt kinderlijk en maf, 
doch toonden tevens een oprecht karakter, een idealist die zich zelf 

als uitverkorende verklaarde van het hemelsche rijk. In zijn jeugdige 
overmoed, mogelijk geestelijke dwaling, die zelfs alle geestelijken als 
schakels in het kapitalistische stelsel betitelde en hen verweet niet 
geroepene te zijn, doch alleen broodjagers. Hij is op transport gegaan 
naar Duitschland. Ik kreeg de indruk, dat hij droomde over roem 
na den oorlog, dat zijn naam verbonden en in één adem genoemd 
zou worden met de helden, die vielen voor hun geloofs- en politieke 
overtuiging.

Het kamp Amersfoort zal jaren in herinnering blijven bij allen, die deze 
schoone omgeving hebben moeten aanschouwen in zulke droeve om-
standigheden. De aanblik was groots, de natuur de dennenbosschen 
gaven het kamp het aanzien van een herstellingsoord, maar jammer 
genoeg werd het gemaakt tot een hel, waar velen het leven verwisseld 
hebben met het eeuwige. Een salvo van geweerschoten, gevolgd door 
het bij tusschenpoozen onderbroken revolver geknal, waren voor ons 
de eenige aanwijzing, dat weer personen waren gefusileerd, vermoord 
door de moffen, zonder geestelijke bijstand, zonder afscheid van 
familie, van vrouw of kinderen, van eenig wezen wat hen dierbaar was. 
Zij vielen als offers voor de Nederlandsche zaak en velen zullen zijn 
heengegaan met de bevredigende gedachte, voor hen die achterblijven 
zal worden gezorgd.

De moffen die zich zelf als helden waanden en zich helden gevoelden, 
waren in den grond van hun ziel de grootsche lafaards, die denkbaar 
zijn. Dit is geen klakkeloos geuite beschuldiging. Maar bewijsbaar 
met sprekende voorbeelden. Moest een illegale strijder gearresteerd 
worden, dan kwamen minstens acht zwaar bewapende mannen zoo’n 
arrestant van zijn bed lichten. Slaan en schoppen of mishandelingen 
pleegt de mof alleen als hij zich veilig weet voor rancune. Nog hoor ik 
het gerucht: ‘Pokkengevaar’. Direct werd het kamp afgesloten en geen 
mof vertoonde zich meer. Het appèl werd zelfs niet meer afgenomen. 
Een gevangene had blaren op z’n lichaam en deze werden voor pokken 
aangezien. Doctoren werden naar het kamp gestuurd om de zaak  
te onderzoeken. Dr. Tupker, uit Arnhem afkomstig naar ik meen, zou 
U kunnen vertellen welk een angst de kampcommadant van den Berg 
had toen hij eenige eigenaardige plekken constateerde op zijn arm.  
De dokter moest hem direct helpen, zijn wondjes en vlekjes desinfec-
teeren.

Alle gevangenen leefden eenige dagen zoo vrij als een vogeltje in de 
lucht. Het medisch onderzoek wees echter uit, dat het geen pokken 
waren, maar wij moesten evengoed ingeënt worden. Ik heb mij na 
mijn inenting direct naar het waschhok begeven en heb direct de zaak 
flink afgewasschen. Vele gevangenen deden later de minder aangename 
ervaring op van hooge koortsen en pijnlijke armen. Toen na verloop 
van vier of vijf dagen volkomen rust, het gevaar, dat heelemaal niet 
bestond of bestaan heeft, volgens de Duitsche doktoren tot nihil was 
teruggebracht, kwamen de helden, de germaansch humanisten weer 
binnen de poorten van ons ‘vijfdaagse paradijs’. In de aanvang waren zij 
nog wat schuw, door inwendig angst, maar alras kwam de held weer 
opzetten en was het Germaansche gebrul weer in de ether. De mof-
fenleider van de Alba, werd op zekere dag, door een IJmuidenaar, zo’n 
stoere visscherman, in zijn nekvel genomen en met een sierlijke zwaai 
tegen de muur van de werkplaats aangekwakt. Toen de mof bijkwam 
nam hij ijlings de benen naar de commandant.
Weldra had je de poppen aan het dansen, extra appèl. Alles stond 
aangetreden en de moffenheld, die nog nooit tegenstand had onder-
vonden, doorliep alle rijen om zijn aanrander terug te kunnen vinden, 
maar dat bleek hopeloos te zijn, hij kon zijn aanrander niet terugvinden. 
Ik had hem wel kunnen zeggen, dat zoiets onbegonnen werk was.  
Een vierduizend man, alle met kale koppen, lijken voor de helft op 
elkaar als twee druppels water, dan zijn het net westerse Chinezen.

De geest van helden werd wel eens geïmiteerd door één of andere 
blokoudste, zoals het ‘Boze Oog’ en een paar knuppelaars alsmede 
door de Lager Oudste ‘Frans van der Laar’. De woorden die deze man 
de gevangenen toeslingerde waren van een dermate banaliteit, dat 
alle menschelijkheid bij dezen man, door de Duitsche invloed, op de 
bodem van zijn ziel in alle vergetelheid diep bedolven moesten liggen. 
In zijn oogen waren wij ‘boerenkaffers, hengsten, sufferts, en ………’, 
benamingen die niet voor openbaarmaking vatbaar zijn.
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Bij de N.S.F. ging alles rustig in zijn werk. Met tien man zaten wij aan 
een lange tafel en moesten van verbrande weerstanden, afkomstig uit 
de zaak van Philips uit Eindhoven, de koperdraden afhalen.  
Zoo af en toe zat je te werken, maar de meeste tijd werd besteed 
aan eigen knutselarijen. Van de houtzagerij had ik twee mooie balkjes 
georganiseerd en was nu aangevangen daarvan kunstvoorwerpen te 
vervaardigen. De knuppelaar uit ’t kamp op een voetstuk, met daar-
onder een dolk, een briefopener met borstbeeld van ‘Het Boze Oog’, 
sigarenkokers met monogram P.D.A. Dit beeldhouwwerk werd mij 
echter in Utrecht in de gevangenis afgenomen, en alleen mocht ik een 
onvoltooide sigarettenkoker behouden alsmede mijn georganiseerde 
kwartiermuts.

De grootste beul van het kamp was de mof Braams*, de mof belast 
met toezicht op de rustkamer. Menig onschuldig slachtoffer weet wat 
een kastijding van Braams beteekende. Ik lag met een keelabces in de 
ziekenbarak toen in het bed naast mij een patient werd neergelegd, die 
ondervonden had wat Braams iemand kon aandoen. Dr. Van Tilburg 
en dr. Tupker (twee politieke gevangen artsen) stonden bij zijn bed en 
vroegen hem wat er nu eigenlijk gebeurd was en woordelijk verstond 
ik het relaas: ‘Dokter U weet, dat ik een briefje van u kreeg om mijn 
schoenen terug te mogen ontvangen in ruil voor de slechte klompen, 
waarop ik in verband met mijn dikke enkels niet kon lopen. Ik kwam in 
de rustkamer en overhandigde het door U geschreven briefje. Braams 
zeide: ‘Kom maar mede’. Ik volgde hem en werd gelast mij geheel te 
ontkleeden. Nadat ik dat gedaan had begon hij mij ineens af te ranselen 
met een dikke korte knuppel en hij zeide: ‘ziezoo dat is voor je schoe-
nenbriefje’, en nu lig ik met koorts hier’. Z’n gezicht was opgezwollen, 
zijn lippen waren dik geworden en gebarsten. Over zijn borst liepen 
roode striemen. Zijn borstribben waren gekneusd. Hoe lang hij daar 
gelegen heeft weet ik niet, want ik heb de ziekenbarak eerder verlaten 
dan hij.

Nog een bijzonderheid was een operatie die dr. van Tilburg in de 
barak uitvoerde, het lichten van een schedel van een arrestant die half 
doodgeslagen was. Naar ik meen was het een Maandagnacht.  
Doodsche stilte werd bevolen en het gezoem van één of ander  
apparaat was duidelijk hoorbaar. Eindelijk, naar mijn schatting een half 
uur, was de operatie beëindigd en naar vernomen werd met gunstig 
resultaat. Den volgenden morgen om 10 uur werd de patient erg stil 
en om 11 uur was hij overleden.

Dan lag er nog een TB-patient, waarvan gezegd werd, dat het verzoek 
zijn ouders en dat van de kampdoktoren, om de gevangene naar huis 
te zenden, werd afgewezen. Over zijn beenen werd met houtwerk 
een boog gespannen en later kwam een bijzonder houten raamstel 
afgedekt met tule over zijn hoofd. Dr. Van Tilburg nam veel notitie 
van deze patient, maar hij was zoo uitgeteerd, vel over been, dat het 
einde beslist snel komen moest. Ook hij is gestorven zonder afscheid 
te kunnen nemen van zijn ouders of vrouw en kinderen. Het was voor 
mij een onbekende.

Na het verlaten der ziekenbarak begaf ik mij naar de werkplaats van de 
N.S.F. Aan de werktafel was verandering aangebracht in de bezetting. 
De nieuwe aanwinst was een zekere Piet Beumer, bijgenaamd Oome 
Piet. Hij was afkomstig uit Hilversum en dreef daar een kruideniers-
winkel en melkhandel. Hij had eerst een poos in het schillenhok 
gezeten, aardappels jassen. Hij was tamelijk opgeruimd en had alleen 
kwade dagen als hij een brief van thuis kreeg en eten van huis.  
Op welke wijze dat gebeurde was mij eerst niet duidelijk. Ook kreeg ik 
in het geheim een potje boter, een ei, een stukje kaas, een potje suiker 
en drie half onsjes shag. De N.S.F. was de schakel in dit mysterie.  
De levensmiddelen werd met het materiaal, dat door ons werd bewerkt 
of verwerkt, binnengesmokkeld. De Heer Bron uit Dordrecht heeft uit 
dankbaarheid een sigarettendoos gemaakt met als dekselmotief de  
reizende zon en de initialen N.S.F. boven het kamp P.D.A. De zijvlakken 
ook voorzien van motieven van het kamp. Alles keurig gebeeldhouwd 
en uitgebeiteld. Naar mij bekend is dit cadeau in handen der Directie 
van het N.S.F. gekomen.

Op 24 Augustus 1944 werd ik met andere arrestanten, Wolf, de zoon 
van Beinema, van Pelt, Kraayenfeld, Wijgant e.a. over gebracht naar de 

gevangenis in Utrecht. Geladen in een vrachtauto onder geleiding van 
Nederlandsche, althans in Nederlandsch uniform gestoken, agenten 
vervoerd naar Utrecht. Onze nummers werden afgeroepen en snel 
moesten wij ons omkleeden. Oome Piet kreeg van mij een paar beste, 
georganiseerde, pantoffels en mijn goede bovenbroek. Nimmer heb ik 
iets van Beumer vernomen, dan na den oorlog een oproep om inlich-
tingen omtrent hem. Ook hij schijnt als slachtoffer gevallen te zijn.

De aankomst in de gevangenis te Utrecht was niet bepaald een opwek-
kende overgang. De auto stopte vlak voor de ingang van de gevangenis, 
en dadelijk irriteerde mij dat hatelijke gebrul van de moffen. Netjes in 
een rij werden wij met ons gezicht tegen de muur in een gang van de 
gevangenis geplaatst. ‘Recht auf stehen en nicht sprechen, verstanden’ 
dat was alles wat de moffen te zeggen hadden en zoo stonden wij 
geduldig af te wachten op de dingen die komen zouden en wat er met 
ons ging gebeuren. Na ongeveer een uur zoo tegen de muur gekeken 
te hebben kwam er eindelijk leven in de brouwerij.

Eén voor één moesten wij voor de Directeur van de gevangenis ver-
schijnen. Deze directeur sprak vloeiend Nederlandsch en ondervroeg 
waar je voor gearresteerd was. Dan kreeg je een celkaart en kon je 
afmarcheeren. Direct was een bewaarder, een mof of een N.S.B.-er, 
present om je weg te voeren naar een kamer waar je spullen weer  
opnieuw werden afgenomen. En in dat kamertje oordeelden twee 
moffen dat het figuursnijwerk niet voor mij bewaard kon blijven en 
werd het met zooveel zorg door mij gewrochte houtsnijwerk mij  
ontnomen. Inwendig kon ik wel grienen van nijd. Zooveel uren arbeid 
en zoo zorgzaam en nauwkeurig bewerkt, als was het een stuk van 
mijn leven geworden, iedere lijn in het gelaat uitgebeeld
was een geschiedenis apart en sprak van tyrannie en wreedheid.  
De volle borst het symbool van voldaanheid, als knuppelaar het 
symbool van verraad tegenover de medegevangenen. Twee stukken 
levensgeschiedenis verdwenen in de zakken der moffen, die elkander 
dan glunderend aankeken. Weer voor hen een aandenken aan die 
‘verfluckte Hollander’ en dan te moeten hooren ‘Schön was,  
gut gemacht, das ist für mir, und das für dir’.

Dan weer teruggekeerd tot de werkelijkheid. ‘Ausziehen, alles’.  
Na visitatie kreeg ik een goor hemd en pantalon, benevens mijn boven-
kleeding terug en met bloote beenen in de schoenen werd ik naar een 
cel gebracht (Cel 72). Ik moest deze cel deelen met twee arrestanten 
een kapper uit Alkmaar en een Zeeuw. Nauwelijks was de deur achter 
mij gesloten en direct werd gevraagd: ‘Waar kom je vandaan en is er 
nieuws van het front. Hoever zijn de Engelschen?’. De cel was niet 
bijster groot, in het midden was een bord tegen de muur aangebracht 
en daarom heen stonden drie krukken. In de hoek bij de deur stond 
een emmer (Kriebelton werd algemeen gezegd) met deksel om de 
behoeften van drie man te bergen.

Verder waren er een paar stroozakken en aan weerszijden een soort 
opklapbed. Ik kreeg het rechtse bed gerekend vanaf de kant van 
binnenkomst en het was werkelijk geen slechte slaapplaats, als de 
bedvulling maar beter was geweest, want dat smerige stroosnijsel 
klont als ik weet niet wat en voelt op de duur erg hard. Het eten was 
tamelijk goed, doch veel te weinig. Volgens het reglement moest de cel 
’s morgens 20 minuten na het luiden van de bel geheel op orde zijn en 
de bedden opgemaakt. De dekens model gevouwen en het vuile water 
bij de deur gereed staan. Zoodra de deur geopend werd, moesten wij 
in de houding staan naast elkander en luide roepen: ‘Cel 72 meldt zich, 
drie man present’. Des morgens mocht er tot tien uur tijd niet gelegen 
worden en de boeken moesten op de plank liggen.

Het was op een Vrijdagmorgen. De celdeur werd geopend en ik riep 
luide:’Cel 72 meldt zich, drie man present’. De gangwachter, een 
zekere Herr Piecks, inspecteerde deze morgen de cellen. 
Mijn medegevangene, een zekere van Wielen uit Alkmaar, van geloof 
R.K., had zijn morgengebed in zijn missieboek zitten lezen en wij 
werden eigenlijk een beetje overrompeld met het openen van de deur. 
Van Wielen wierp snel zijn missieboekje achter mij op de plank, doch 
juist ging de deur open. Het gezicht van Piecks, de mof met zijn lange 
neus en loerende oogen, spits puntig muizengezicht was duidelijk 
zichtbaar in de deuropening toen het kerkboekje van de plank gleed en 
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achter mijn voeten neerviel. De mof Piecks zag dit en kwam rap de cel 
binnen met de vinger opgeheven en op mij gericht zeggende: ‘Ich habe 
mit mein Augen gesehen, du hast auf das Buch gestanden’. Ik zeide: 
‘Man je bent niet lekker, ik heb niet op dat boek gestaan, dat viel van 
de plank’. Doch wat een mof zegt dat is waar en hij was zo woedend 
over mijn tegenspraak dat ik werd meteen maar door hem gestraft met 
een dag zonder eten. ‘Du kenst du beschweren beim Herr Director, 
aber dan geht los, verstanden’. Ik zeide: ‘geluk met je portie en stik er 
in’. Hij zeide: ‘Was hast du zu sagen?’. Ik zeide maar niets meer. 
Een dag zonder eten was niet prettig.

Wij moesten den geheelen dag boontjes afhalen. Ik heb toen heel wat 
rauwe boontjes verorberd, doch ’s nachts had ik knap buikkrampen. 
Mijn twee medegevangenen wilden mij van hun eten afstaan, doch dat 
wilde ik niet. Ik had een dubbele strop dien dag want het was juist 
uitreiking van de zoogenaamde cantine uitdeeling, een portie boter 
(dat klontje diende voor de heele week), een lepel jam en een puntje 
suiker. De volgende morgen vroeg ik aan Piecks of wij de boeken nog 
terug kregen, want die waren gelijk met het missieboek door Piecks 
medegenomen. Zijn antwoord was: ‘Ich werde nachsehen, aber Sie 
werden später nachricht bekommen, verstanden?’.

Een paar uur later werd de cel geopend en moest ik mijn spullen bij 
elkaar pakken. Je gaat naar huis zeiden mijn mede arrestanten, maar 
daar geloofde ik niet aan. Ik werd door een wachtsman, een 
N.S.B.-er genaamd Schneider meegenomen naar een groote hoekcel, 
vlak bij de ingang van de eerste gallerij. Ik moest daar plaatsnemen en 
zag iemand op een stroozak liggen. Piecks wilde mij straffen met ar-
beid. Voortaan moest ik aardappelen schillen. Wat de mof als straf be-
doelde was juist het omgekeerde, het was een uitkomst. Toen de deur 
achter mij gesloten was, nam ik eens polshoogte. Het was een ruim 
vertrek en in een hoek zag ik een stapel stroozakken. Ik ging naar de 
patient op de stroozak toe, die mij zeide Bakker te heeten en te zijn 
gearresteerd voor clandesrien slachten. Hij had een keelontsteking.  
Hij deelde verder mede, dat de kamer bewoond werd door 15 man, 
doch dat 13 man beneden in de keuken werkten. Ik zou ook daar  
moeten werken. ’s Avonds om 5 uur kwamen da anderen gasten 
binnen en werd met allen kennis gemaakt. Enkele namen zijn mij bij 
gebleven als Pater Boumans, zekeren Jurien Knaap, van der Elst,  
Klaas de Jonge, aannemer Boogaerts.

Dien avond heb ik weer eens lekker een trekje gedaan aan een saffie. 
Jurien Knaap had wat Belgische shag op de kop getikt van een leveran-
cier, die aardappelen en groente bracht en die hij had moeten helpen 
met binnenbrengen. Wij hadden heel dun closetpapier en daarvan 
werden drie sigaretten gedraaid met behulp van het beetje tabak en in 
ploegen van vijf werd om beurten een trekje gedaan.

De tijd van 5 uur tot bedtijd 9 uur werd gedood met lezen, verhalen 
vertellen enz. De stroozakken werden op de grond uitgevloerd en om 
9 uur ging het licht uit. In donker werd soms nog wat nagebabbeld en 
overigens trachtte men zoo goed en zoo kwaad als het ging de nacht 
slapende door te brengen. Oome Klaas, zoo werd Klaas de Jong  
genoemd, voorspelde dat hij niet meer voor het gerecht zou komen, 
dan waren de Engelschen in Utrecht.

Den volgenden morgen moest ik mee naar de keuken, en zat naast mij 
Pater Boumans aardappelen te jassen. De Chef-kok van de gevangenis 
informeerde naar me en vroeg waar ik voor zat. Om 10 uur kreeg ik al 
een gevulde gamel met gort. Om 12 uur kreeg ik al weer een gevulde 
gamel en ’s avonds om 5 uur nog een en deze mocht ik stiekem  
medenemen naar de cel. Bij de geringen hoeveelheid brood was dit 
een welkome aanvulling. Zoo verliepen enkele dagen vreedzaam.  
Daar ik het aardappelen schillen niet gewend was, kreeg ik een  
tamelijk opgezette hand. De koffie die wij kregen was van een zeer 
slechte kwaliteit surrogaat en werd door mij weinig gedronken.

Eindelijk was de dag aangebroken dat Klaas de Jonge voor het  
gerecht moest verschijnen en wij zeiden al: ‘Klaas je gezegde wordt 
niet bewaarheid, jij bent ook maar een profeet van lik me vest’.  
Doch ’s middags kwam Klaas terug en verkeerde in een buitengewoon 
opgewekte en zenuwachtige stemming. Nauwelijks was hij in ons 

midden of wij hoorden het verrassende nieuws: ‘De Engelschen zijn 
bij Breda, de Duitschers vluchten, de zittingen van de rechtbank zijn 
niet doorgegaan, overal heerscht drukte en ook in Utrecht trekken de 
moffen weg’.

’s Avonds na 5 uur, als de cellen werden gesloten, werd duidelijk het 
schuiven van kisten over de vloer gehoord. De moffen sleepten alles 
uit de gevangenis, archieven en veel ander materiaal. De chef in de 
keuken had ons in vertrouwen medegedeeld, dat ook arrestanten op 
transport werden gesteld. De spanning was groot en van slapen kwam 
niet veel want allen waren vervuld van de gedachte tot één van hun te 
kunnen behooren die weggevoerd zouden worden.

Wij hadden in onze cel een zoogenaamde ‘kierenwacht’. Door aan de 
onderrand van de deur te trekken ontstond een kier en liggend op de 
vloer kon men in de gang zien wat er zoal gebeurde. Alles was zeker 
twee uur in doodsche stilte gehuld, toen plots de ‘kierenwacht’ meld-
de: ‘de moffen komen’. En ja, daar klonken de laarzen over de steenen 
vloer en het gerammel van sleutels. In angstige spanning zaten wij met 
15 man te wachten wat er ging gebeuren en wie van ons het slachtoffer 
zou zijn van de moffen op transport te worden gesteld. Celdeuren 
werden geopend en gesloten en duidelijk hoorbaar klonken bevelen. 
Gode zij dank, onze celdeur bleef gesloten. In de gang, links van onze 
cel werden de ‘uitverkorenen’ opgesteld en werden hun namen afge-
roepen, waarop steeds ‘present’ klonk, na het hooren van den naam. 
In het holst van de nacht trokken de moffen weg, de arrestanten met 
zich meevoerend, die naar wij later hoorden in auto’s werden geladen. 
Wat zou het lot zijn van deze verzetsmenschen?

Den volgenden morgen heerschte er doodsche stilte in de gevangenis. 
De deur werd niet op tijd ontsloten en toen eindelijk de deur geopend 
werd en wij met den Chef kok naar de keuken gingen, werd ons mede-
gedeeld, dat circa 180 man op transport waren gesteld. De N.S.B.-er 
Snijder liep zenuwachtig heen en weer en vernietigde in de oven van 
de verwarming stapels papieren. In tegenstelling van zijn bruut optre-
den van voorheen, was hij thans buitengewoon vriendelijk. Deze vrien-
delijkheid sproot voort uit angst. Hij was nooit slecht geweest voor 
gevangenen en verlichtte zoveel mogelijk hun lot en al die onzin meer. 
Die nacht zou volgens de Chef kok weer een transport plaatsvinden.

Den ganschen langen nacht hoorden wij het doortrekken van Duitsche 
troepen. Paardengetrappel was soms één uur aan één stuk hoorbaar. 
’s Nachts kwamen weder de moffen arrestanten ophalen, een klein 
aantal. Van slapen kwam niet veel.
Vanuit het bovenraam onzer cel konden wij de ramen van huizen 
waarnemen, van waaruit in de vroege morgenuren werd gezwaaid. 
Buiten werd geroepen en gefloten. De moffen schenen weggetrokken.

Wij zaten zonder bewaking en wachtten allen met ongeduld op onze 
bevrijding, die helaas niet kwam. Hollandsche politie verscheen in de 
gevangenis, maar de deuren werden niet geopend. Bij het luchten dien 
morgen op de binnenplaats, waar wij thans vrij mochten rondloopen 
in plaats van op commando van een Duitscher in de ronden draven en 
marcheeren, verscheen de Hollandsche directeur van de gevangenis en 
onthaalde ons op een toespraak, waarbij hij mededeelde:  
‘Mijn Heeren, ik heb de bevoegdheid U allen los te laten, maar dat 
moet geleidelijk geschieden. Jullie moeten vier en twintig uur geduld 
hebben, dan heb ik toestemming alle gevangenen bij kleine groepjes 
los te laten. Houdt u allen kalm en staakt het vernielen van meubilair 
en ramen’. Door de opwinding der gebeurtenissen, en in de meening 
verkeerende dat de bevrijders Utrecht naderden, hadden verscheidene 
gevangenen met hun celkruk de ruiten verbrijzeld en hun gemoed 
lucht te geven en contact te zoeken met de buitenwereld.

Dr. Tupker, een gevangen genomen arts van Amersfoort overgebracht 
naar Utrecht, en een R.K. geestelijke verzochten den Directeur de 
gevangenis te ontsluiten en de gevangenen, althans de politieke  
gevangenen direct vrij te laten in kleine groepen van tien man, waarna 
de directeur een veilige schuilplaats werd aangeboden, indien even-
tueel de zaken niet mochten loopen als werd verwacht. De directeur 
weigerde. Twee dagen gingen voorbij en nog werd geen aanvang 
gemaakt met vrijlating. Nogmaals werden wij toegesproken en ons 
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aangeraden ons kalm te houden en niet voor de ramen te gaan zwaai-
en met zakdoeken naar de menschen buiten de gevangenis, daar de 
Duitschers nog heer en meester in Utrecht waren en er reeds schoten 
waren gevallen waardoor een bewaker was gewond geworden.  
‘Wie zich voor het open raam vertoont, beloopt de kans beschoten of 
dood geschoten te worden’ aldus de directeur. Onze stemming daalde 
aanmerkelijk, we waren niet erg te spreken over de slappe houding 
van de Hollandsche gevangenisdirecteur, die uit angst voor de moffen 
ons niet in vrijheid had gesteld, en zodoende het leven van velen had 
kunnen sparen.

Na eenige dagen rust, werd de Hollandsche politie door heeren van 
de Landwacht, echte Hollanders, die zich verkocht hadden aan de 
Duitschers. Stuk voor stuk stonden ze te beweren aan de gevangenen, 
dat zij nooit iets fout hadden gedaan en zij medelijden met ons hadden. 
Rijkelijk lieten zij tabak (Belgische shag) uitdeelen en volop werd 
gerookt en de gebeurtenissen van de dag besproken.

Plotseling kwam de donderslag uit de helderen hemel gevallen:  
‘de moffen komen terug’. Het was net of er koud water over onze  
ruggen gesmeten werd, zoo verkilde ons weer dat gebrul en geschreeuw 
der Duitschers. Allengs kwamen er meerdere moffen terug en het 
oude liedje van voorheen werd weer gezongen: ‘Looppas, gegen den 
Mauer stehen’ enz. Onze vriend Schnijder, de N.S.B.-er was ook weer 
rpesent en bezorgde ons een extra beurt in de badcel door ons bloote 
lichaam eerst door een kapper met een bijna tandelooze Tondeuze te 
ontharen en daarna met een straatbezem in te wrijven bij wijze van 
straatvegen, met een 80% oplossing creosoot. Van de 14 man, aldus 
behandeld, viel er één in katzwijn, een aannemer Bogaert. Wat een 
vernedering voor de geestelijke Pater Boumans, die aangeduid werd 
door de moffen als de kraai. Schnijder lachte bij onze pijnlijke gezichten, 
doch ik kon niet nalaten alsmaar te lachen en aan de medegevangenen 
grappen te verkoopen, omdat ik niet wilde, dat hij genoot van zijn 
satanische ploertigheid.

Op ons uitdrukkelijk verlangen kwam de dokter aannemer Bogaert 
bezoeken en kregen wij allen zalf voor de brandwonden. De behandeling 
ons aangedaan werd door de N.S.B. dokter betiteld met ‘walgelijk’. 
Maar ook deze behandeling was niet in staat ons uit ons evenwicht te 
brengen. De overwinning was aan onze zijde en het einde van onze 
gevangenschap was in zicht. Later zou blijken dat de vrede nog lang 
niet daar was.

Intusschen had het Roode Kruis kans gezien tot onze gevangenis door 
te dringen en hebben wij rijkelijk fruit, appels en peren gehad.  
Ook kregen wij melk. De melkschenkerij was de aanleidende oorzaak 
van mijn ziek worden. Zooals reeds eerder vermeld lag in onze cel 
ziek op zijn stroomatras een zekeren Bakker, clandestien slager, die 
gebruik maakte van mijn drinkbeker voor zijn gorgeldrank. Deze was 
nu al eenige weken lijdende aan een keelaandoening, wat later difterie 
bleek te zijn. Daar thans melk verstrekt werd nam ik mijn kroes, 
waschte deze met koud water om en dronk gretig mijn kroes melk. 
Eenige dagen later kreeg ik ook keelpijn en na verloop van een dag of 
vijf werd door Dr. Tupker, die eveneens in onze cel werd geplaatst als 
arbeider in de plaats van een rijksduitscher die inmiddels was vrijgela-
ten, geconstateerd dat ik geen keelontsteking maar eveneens difterie 
had. Ik werd in een cel alleen gebracht en daar kreeg ik een injectie. 
Slikken was mij haast onmogelijk. Soms dreigde ik te zullen stikken in 
de stukken geel vel, die ik uit mijn keel haalde.

Het is aan de goede zorgen van de Chef kok te danken, dat ik wat te 
eten kreeg. ’s Avonds als alles stil was, knarste de sleutel in het slot 
van mijn cel, en werd mij stiekem een gamel pap, waarin flink boter 
en suiker, toegestopt. Daartusschen zag hij kans nog warme melk te 
bezorgen. De boter en suiker gapte hij van de moffen voor mij.  
Ik vroeg hem naar zijn adres. Dit was Utrecht, Bollenhofscheweg  
no. 3, W.v.d. Steeg. Altijd blijf ik hem dankbaar voor zijn zorgen en zijn 
durf om gevangenen bijstand en hulp te verlenen.

Na zes dagen werd ik overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht 
en werden mijn eigendommen mij overhandigd en een ‘entlassungs-
schein nach Krankenhaus’ op 28 September 1944. Vandaar werd ik per 

ziekenauto na zes dagen verpleging, op 5 October 1944 thuis gebracht. 
Na twee maanden van ziekte heb ik weer contact gezocht met de  
ondergrondsche verzetbeweging. Aanvankelijk werd mij door  
Luitenant Beckman medegedeeld, dat ik genoeg had gedaan en geleden, 
maar omdat mijn oudste zoon 26 Januari 1945 was overleden en  
31 Januari 1945 ter aarde was gebracht, als offer der moffenbezetting, 
kon ik niet langer passief blijven maar moest mijn haat en woede een 
uitweg vinden.

De ploeg van Ton van der Ham, Willy, onder leiding van Huib Prins, 
kwam weer in mijn woning om vandaar uit ’s nachts een overval te 
doen op de motorenvoorraad der moffen. Ik wist dat ik met mijn leven 
speelde, want als de moffen een inval deden en dertien gewapende 
menschen aantrof, kon ik er op rekenen terstond te worden gefusilleerd. 
Alles verliep naar wensch. Om acht uur moest ieder binnen zijn en 
van 6 tot 8 uur in de avond kwamen de mannen twee aan twee bij mij 
binnen met als wachtwoord ‘Huib’. Wij hebben tot ’s nachts één uur 
gezeten bij een oliepitje, toen eindelijk de maan zoodanig gezakt was, 
dat tot daden kon worden overgegaan. Snel werden de overals aange-
trokken en wapens omgehangen, de deur geopend en langs de huizen 
sluipend het pand genaderd, waar de overval moest plaats vinden.  
Na eenige bonzen op de deur en geroep ‘Aufmachen, schnell aufmachen, 
polizei’ werd de deur op een kier geopend en plots door eenige  
mannen van de ploeg, open geduwd en een revolver tegen de ribben 
van de nachtwaker geduwd, het alarmtoestel buiten werking gesteld 
en den waker sterk gekneveld in de keuken gedeponeerd. Daarna 
werd de opdracht snel uitgevoerd.

Thans bijna twee jaar na den oorlog ben ik nog niet in eer hersteld en 
mocht ooit Nederland weer in oorlog verkeeren, dan zal ik mijn leven 
niet meer in de waagschaal stellen, want daden van vaderlandsch liefde 
worden niet gewaardeerd.

Na gebruik making van dit manuscript verzoek ik U beleefd deze van U 
terug te mogen ontvangen, daar deze voor mij van waarde zijn. Daar ik 
ben gepasseerd bij de bevordering in verband met mijn hulpverleening 
aan de joden in 1941, mede in verband met mijn tot nu toe niet ver-
leend eerherstel, wil ik deze bladzijden bewaren voor mijn kinderen en 
kleinkinderen als voorbeeld van vaderlandsche dankbaarheid.

Was getekend:
H.D.Slort.
Chr. de Wetstraat 3
Dordrecht.

* Aanvullingen door H.D. Slort jr.:
Op bladzijde 1 noemde mijn vader inspecteur De Tourton Bruins.  
Titus Willem De Tourton Bruyns was inspecteur der Domeinen en 
werd op 2 april 1941 gearresteerd. Hij overleed in Buchenwald op  
6 april 1943.

Karl Peter Berg is de commandant van kamp Amersfoort, door mijn 
vader steeds kampcommandant ‘Van den Berg’ genoemd. Karl Peter 
Berg werd geboren op 18-04-1907 en overleed op 22-11-1949.  
Hij werd ter dood gebracht door een vuurpeloton in Fort Bijlmer 
in Weesperkarspel. Zijn plaatsvervanger was Joseph Johann Kotälla, 
geboren op 14-07-1908 in Bismarckhütte. Kotälla overleed in Breda op 
31-07-1979 in de gevangenis aldaar.
Mijn vader noemde hem ‘Kantella, een Poolsch officier’. Hij was echter 
een Duitser die in Polen gevochten had en was bekend als de beul van 
Kamp Amersfoort.

Met ‘Braams’ wordt bedoeld de SS-er Edmund Brahm, geboren in 1896.  
Deze voormalige bouwvakker zwaaide in Kamp Amersfoort de scepter  
in de Bekleidungskammer. Hij was berucht door het gebruik van 
stukken hout waarmee hij te pas en te onpas gevangenen afranselde. 
Brahm maakte deel uit van diverse vuurpelotons. In 1948 kreeg hij 
twintig jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.
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