
duidelijk anders dan de naam suggereerde! In de Lon-

dense editie van de krant van 2 oktober 1943 stond een

groot artikel over ‘Het Kamp bij Amersfoort’, aangeduid

als een luguber verhaal van een Engelandvaarder. Het

schetst inderdaad een representatief beeld van dat kamp.

De Nederlandse gemeenschap in Engeland was midden

in de oorlog dus goed geïnformeerd. 

HOE KWAM MEN AAN 
DEZE INFORMATIE?
In het kleine bezette Nederland verschenen veel illegale

kranten, die goede netwerken van medewerkers en infor-

manten hadden. Hoewel Kamp Amersfoort in de begin-

periode nogal besloten was zijn er toch gevallen bekend

van systematische illegale briefwisseling, zelfs al in 1941.

In de volgende jaren kwamen er ook steeds meer ‘bezoe-

kers’ naar het kamp, van bouwvakkers tot ambtenaren

van het Arbeidsbureau. Niet iedereen was fout. Ook het

verzet legde verbindingslijnen, al dan niet via corrupte

bewakers. Verder werkten gevangenen soms buiten de

poort en konden daar niet 100% worden afgeschermd.

Vele jonge mannen probeerden in Engeland te komen

om daar dienst te nemen bij de geallieerde krijgsmacht-

delen. Iedere Engelandvaarder werd aan een indringend

onderzoek onderworpen. Het Bureau Inlichtingen ver-

gaarde specifieke documentatie voor de Nederlandse

zaak. De bevindingen werden vastgelegd in rapporten

met het stempel Geheim.

UNIEKE RAPPORTAGES
Ik heb een enkel origineel rapport in handen gekregen,

ook een aantal afschriften. Boeiend is het Rapport  GB/

5141/44. Er wordt verwezen naar het oude sportterrein

van de infanteriekazerne uit Amersfoort en een oorspron-

kelijk bouwplan beschreven van het Nederlandse leger

uit 1939. Daarna de huidige situatie, en alles uit het

hoofd opgetekend! In maart 1944 zouden er 4.140 ge-

vangenen zijn geweest, waarvan er 3.000 naar Duits-

land werden doorgestuurd. In het SS-kamp (later bekend

als Amsvoorde) zouden 400 man gelegerd zijn. De sterk-
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Weinig Amersfoorters wisten af van het concentratiekamp

met de misleidende naam Polizeiliches Durchgangslager

Amersfoort. Zij wisten niet dat het feitelijk een instrument

was van de SD (Sicherheitsdienst) bij de onderdrukking

van bezet Nederland. En na de oorlog was het niet veel

beter. Wisten de Nederlandse overheden er van? De om-

gang met het beladen terrein, vanaf 1945 tot nu, be-

wijst dat zij heel goed van het bestaan op de hoogte

waren. Maar zij misten de empathie om voldoende res-

pect op te brengen voor de grond die door de slachtof-

fers was ‘geheiligd’. En wat wist Londen er eigenlijk van?

Het illegale Vrij Nederland van 8 mei 1942 berichtte al

na enkele dagen over ‘De dooden van Amersfoort’: 72

gevangenen die na een schijnproces in Kamp Amersfoort

elders waren vermoord. De rol van dat kamp was toen al
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Rapport 5141 uit 1944.

Geheime rapportages
over Kamp Amersfoort
In de Kroniek is geregeld aandacht besteed aan Kamp Amersfoort, 
vaak ter correctie. Nu aandacht voor iets geheel nieuws: wat de regering 
Londen er allemaal al over wist!



te van de kampbezetting zelf werd geschat op rond 100

personen. 

Als bijzonderheid wordt de Rozentuin vermeld, al wordt

die hier onterecht rond genoemd. Verder wordt inge-

gaan op de achtergrond van de 3.000 man op transport:

contractbrekers (niet van verlof teruggekeerden), onder-

duikers voor de arbeidsinzet, ontduikers van de radio-

inleverplicht enzovoort. Er wordt dus duidelijk onder-

scheid gemaakt tussen politieke gevangenen en de ove-

rigen, wat in het kamp destijds herkenbaar was door een

scheiding tussen de barakken en de verdeling op de ap-

pèlplaats. Ook de bestemming van deze grote groep

wordt genoemd: 1.500 man naar vliegveld Rheine, 1.500

man naar vliegveld Düsseldorf. Fijntjes wordt er aan toe-

gevoegd: deze dwangarbeiders blijven daar behandeld

worden als gevangenen!

MISSELIJKE STRAFFEN
Voor het Rapport E.1316/45 van bijna een jaar later is

iemand verhoord die in dezelfde periode in het kamp

was, januari tot maart 1944. Gemeld wordt dat naast het

SS-Wachbattallion ook twee keer per week Oekraïense

SS’ers wacht lopen. De hiërarchie van kamp-, barak- en

kameroudste wordt genoemd, aangevuld met de opmer-

king dat een kamer (barakdeel) wel 100 tot 150 bewo-

ners had. De verhoorde meldt dat er 5.500 gevangenen

waren. Ook de dagindeling krijgt aandacht. Een opval-

lend detail is het exercitiecommando van 8 tot 12 en van

13 tot 18 uur. Wie uitgeput neerviel werd net zo lang ge-

slagen tot hij weer opstond. Wat ook in het oog springt

is het schietbaancommando: zo’n 50 tot 100 man waren

nog steeds aan het graven aan de schietbaan! In die tijd

werden kiepkarren op spoorrails benut. Het tempo was

moordend hoog; wie faalde mocht 100 tot 150 keer

pompen, diepe kniebuigingen maken met de handen

recht omhoog met daarin een zware schop of een forse

steen. Wie wil begrijpen wat dat voor een gezond en

sterk mens al betekent, moet het maar eens een aantal

keer doen, met een fikse keisteen van 25 tot 30 kg bo-

ven het hoofd. Maar deze gevangenen waren ondervoed

en uitgeteerd. Het schrikbeeld wordt geschetst van een

19-jarige gevangene die dit overkwam, gevolgd door tal

van andere opdrachten. Uiteindelijk werd hij meer dood

dan levend naar de ziekenboeg getransporteerd.

KNUPPELAARS
Daarna worden er verschillende buitenwerkcommando’s

beschreven, zoals een groep die per tram naar Soester-

berg ging. Er was een kolendragercommando dat bak-

ken steenkool naar de woningen van de heren kamp-

beulen moest brengen. Wie onderuit ging moest de ko-

len met zijn mond oprapen en terug in de bak leggen. Er

staat nog veel meer in: het beddenappèl (op de bedden)

om acht uur ‘s avonds, de voeteninspectie met de nodige

wreedheden, honger bij gebrek aan eten, het fenomeen

knuppelaars, de verbodszone bij het prikkeldraad (met

dodelijke slachtoffers). En de straffen op het onderling

stelen: twee uur in gebogen toestand in de Rozentuin

staan, of in de bunkercellen waarin water stond. Veel

voorkomende huisziekten waren difterie en dysenterie,

met twee doden per week. De familie kon een lijk ‘terug-

kopen’, anders werd het getransporteerd naar het cre-

matorium in Kamp Vught. Ook werd melding gemaakt

van geheime kerkdiensten.

Op 18 januari 1944 vermeldde het Rapport GB.3922/

44 dat kampcommandant Berg toen al de opdracht had

gegeven dat de gevangenen zouden worden doodge-

schoten bij het ‘omslaan van de toestand’, dat wil zeg-

gen het vertrek of de vlucht van de kampstaf. 

INSTRUCTIES VERZET
Kortgeleden zijn foto’s opgedoken die najaar 1943 door

geallieerden zijn gedropt. Ze zijn zo groot als  een pas-

foto en bevatten instructies voor spionage. Bijvoorbeeld

details waar bij de Duitse troepen op gelet moest wor-

den, beschrijvingen van waarnemingen en rapportages,

een voorbeeldfoto van de vesting Den Haag–Scheve-

ningen. Ook werd gewaarschuwd voor gevangenschap

en de verhoormethoden van de SD. Als je nadenkt over

de risico’s krijg je nog meer respect voor degenen die

zich voor het verzet hebben ingezet.
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