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MUURSCHILDERINGEN
Bij de sloop van het Kamp werden in het

voormalige commandantenkantoor muur-

schilderingen uit 1944 ontdekt. Die zijn op-

genomen in een museumgebouwtje dat tot

2000 dienst deed. Via de radio werd de

maker opgeroepen. Dat zou de Hongaars-

Joodse Laszlo Weiss zijn geweest. Oudge-

vangene Jaques Kopinsky vertelde dat hij

zijn hulpje was. 

Op 15 november 1999 bracht de Amers-

foortse Courant een interview met Kopinsky.

Hij vertelde dat hij in 1944 de kleurpigmen-

ten voor Weiss had gemalen. 

Later kwam er meer informatie over het vre-

selijke lot van Weiss, maar toen bleek dat

hij nimmer in Kamp Amersfoort is geweest!

Hoe kan dat? Ooggetuigen zeggen dat zij

‘het’ beleefd hebben. Soms klopt dat, soms

ook niet. Traumatisering kan beïnvloeden!

Daarom is onderzoek nodig om hun verha-

len te controleren. Een voorbeeld: de acht-

ste barak. Volgens de muurschildering én

plattegronden stond er aan de zuidzijde

een rij van acht barakken. De ooggetuigen

zijn daar ook zeker van. Toch weten we nu

dat de achtste nooit gebouwd is. Nog zo’n

verhaal: er zouden mijnenvelden zijn die

ontsnappers moesten stoppen. Ze waren er

niet.

BEELDEN, TEKENINGEN
EN VERHALEN
Wie was Kopinsky? De Kopinsky’s kwamen

uit Vilnius (Litouwen). Emigratie bracht hen

in 1917 via de VS en Suriname naar Neder-

land, waar vader Kopinsky zich definitief

vestigde. Hij trouwde en ging in Amster-

dam wonen, waarna Jacques op 1 maart

1924 werd geboren. 

Kopinsky werd bekend door tekeningen en

beeldjes, vooral over Kamp Amersfoort. Ze

worden bewaard in Museum Flehite en in

reproductie getoond in het Kamp. Ieder

stukje vormde een bladzijde van zijn ver-

haal. De kranten documenteerden. Wie twij-

felde nog? Jacques overleefde, werkte hard,

bouwde een bestaan op, trouwde, kreeg

kinderen. Na ongeveer 25 jaar ging alles

mis en volgde behandeling bij prof. Bas-

tiaans, specialist oorlogstraumatisering. Ko-

pinsky kon niet praten over zijn oorlogs-

trauma’s, kreeg klei om het uit te beelden

en maakte zijn eerste beeld. Het was het

hoofd van een dode Joodse man uit het

Kamp die hij 24 uur in een kruiwagen moest

rondrijden, een bron voor angstdromen. De

ontdekking van zijn Joodse afkomst ver-

baasde hem en zijn gezin. Hij ging vertellen

over de oorlog. Bastiaans kende Kopinsky

goed en hield inleidingen bij exposities van

zijn werk. 

Zijn ooggetuigenverslagen fascineerden,

maar weken vaak af van andere verhalen.

Emoties lieten geen vragen toe. De beken-

de bleef zo onbekend. Harde documenta-

tie was er niet. Alles roept vragen op, zeker

achteraf. Hebben interviewers dan nooit de-

tails gevraagd?. Als men doorvroeg zei hij:

‘Hoe dat precies gebeurd is, wanneer ik pre-

cies in dat kamp gekomen ben, hoe lang ik

er precies gezeten heb, het zijn allemaal vra-

gen waarop ik geen antwoord geef, het is

allemaal niet belangrijk.’ Waarom niet? 

In de Kroniek heb ik eerder een aantal misvattingen over Kamp Amersfoort 
rechtgezet. Maar er is nog meer te herzien en dit zal ook wel niet de laatste keer 
zijn. We willen graag deze zwarte bladzijde belichten, maar dan wel correct! 
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DE EERSTE VRAGEN
Terug naar het vraaggesprek in de krant.

Kopinsky vertelde dat hij Weiss al kende

als reclameschilder bij De Bijenkorf in Am-

sterdam, waar hij meneer Weiss moest zeg-

gen. Maar dit is nooit aangetoond. Hoe ont-

moetten ze elkaar in Kamp Amersfoort? Dat

wist Kopinsky niet meer. Weiss vroeg hem

zich te ‘drukken’ om pigmenten te malen

voor de muurschildering. Soms zou hij Weiss

aan het werk hebben gezien, maar de ge-

sprekken bleven kort. Dat Kopinsky langs

wachthuis en binnenpoort ‘even’ het kan-

toor van de commandant bezocht om Weiss

te zien werken is ongeloofwaardig. Heel

kernachtig merkte Kopinsky nog op: ‘In dro-

men zie ik het beter dan ik het kan vertel-

len.’ Daarna zei hij dat Weiss opeens ver-

dween, hoewel de schilderingen nog niet

af waren (wie maakte ze dan wel af?). Ook

meldde Kopinsky nog dat hij met twee an-

dere gevangenen een andere muurschilde-

ring in een barak van de kampstaf had ge-

maakt: een grote weergave van een middel-

eeuws zeilschip. Het was in één uur (!) klaar,

want één van hen was sneltekenaar…

De muurschilderingen waren volgens Ko-

pinsky ‘niet erg belangrijk’. Hij was pas 17

jaar en had andere dingen aan het hoofd.

Hij spreekt dus over de tijd tussen 1 maart

1941 en 1 maart 1942, de eerste periode

dat het Kamp in bedrijf was. Het kantoor

van commandant Berg werd echter pas in

juni 1944 gebouwd. Op de muurschilde-

ringen staat Augustus 1944. Een poos na

Weiss’ verdwijning ontsnapte Kopinsky naar

eigen zeggen; hij vertelde niet hoe. In Duits-

land volgden arrestatie en een tweede ont-

snapping. Daarna kwam hij terug in Kamp

Amersfoort voor transport naar Buchen-

wald en Theresienstadt. Soms noemde hij de

politiegevangenis in Keulen als stopplaats.

Uit Theresienstadt ontsnapte hij weer en nu

sloot hij zich aan bij de partizanen. Over

de repatriëring geen woord.

ONTNUCHTERENDE FEITEN
Was Kopinsky Joods? De grootouders van

vaderszijde wel, van moederszijde niet. Va-

der meldde Nederlands Hervormd te zijn,

moeder Rooms-Katholiek. In de cartotheek

van de Joodsche Raad komt Kopinsky niet

voor. De Duitse bezetters merkten hem niet

als vol-Jood aan, enkele ooms wel. Die wer-

den met gezin afgevoerd en vermoord. Ko-

pinsky beschreef zijn kleinschalige verzet,

nadat hij zijn Joodse nichtje Liesje ter de-

portatie weg had zien slepen: kabels sabo-

teren, richtingborden verdraaien, enzovoort.

Daarna volgde arrestatie, zwaar verhoor

door de Sicherheitsdienst en transport naar

Kamp Amersfoort. Hij varieerde in tijdstip

van arrestatie: soms ‘41, dan weer ‘42, ook

wel ‘43. De duur van zijn verblijf in Amers-

foort wisselde van maanden tot enkele

jaren. 

Over zijn ontsnapping bestaat geen docu-

mentatie. Niets over hem in justitiedossiers,

de cartotheek van Buchenwald, documen-

tatie over Theresienstadt of kampverslagen.

In één document worden gevangenschap

van september tot december 1943 en een

transport vermeld. De feiten waar hij later

over vertelde heeft hij zelf nimmer vroeg-

tijdig beschreven. Velen konden niet meer

spreken over toen; waren het blokkades?

Dankzij digitalisering van bronnen weten we

nu dat hij van 1 tot 17 augustus in het Sint-

Johanneshospitaal in Duisburg-Hamborn

verbleef. Een dwangarbeider verpleegd?

Kennelijk was hij ernstig ziek. Mogelijk is hij

na ontslag uit het ziekenhuis naar huis ge-

gaan, al dan niet met verlof. Omdat hij zich

niet meldde zal hij zijn opgepakt. Kennelijk

had hij de Arbeidsinzet ontdoken en was hij

gearresteerd door de SD. Zeker is ook dat

Jacques Kopinsky gevangene nr. 2326 in

Kamp Amersfoort was. Dit nummer werd

in oktober 1943 uitgereikt en is slechts één

keer gebruikt. Op 10 december 1943 volg-

de transport naar Moers (Duitsland) voor

werk bij de firma Van de Broek. Na een

‘lesje’ Kamp Amersfoort dus dwangarbeid

met scherp toezicht. 

Bezien we de verklaringen van Jacques Ko-

pinsky, dan kloppen de grote lijnen: weg

van Nederland, Arbeidsinzet in Duitsland,

weglopen (?), arrestatie SD, Kamp Amers-

foort, transport, weer arbeidsinzet. Maar

veel vragen resteren. 

WAT NU TE DENKEN?
Helaas overleed Kopinsky op 11 januari

2003 vóórdat er meer nieuws kwam. We

kunnen het hem niet meer vragen. Wat zijn

de kunstwerken en de verhalen van Jacques

Kopinsky nog waard? Het blijven berichten

uit een barre tijd, gemaakt met een akelige

precisie! Kunstzinnige prestaties die respect

verdienen. Erfenis van een vriend die al jong

slachtoffer werd van een nietsontziende oor-

log, met lichamelijke en geestelijke gevol-

gen. Voor deze slachtoffers stond ons land

niet klaar. Leidde dat tot een eigen, niet

gecorrigeerde gedachtenwereld? Ontstond

zo een beleefde werkelijkheid? Een laatste

tekening maakte Kopinsky speciaal voor de

herdenking van 2000: de krans van prik-

keldraad met roos uit de Rozentuin. De

herinnering aan de pijn van Kamp Amers-

foort, maar met de roos van de hoop er door-

heen! Dat werd tevens het logo van de in

2000 opgerichte Stichting Nationaal Mo-

nument Kamp Amersfoort: een warme her-

innering! 
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