
 

HET ONDERDUIKERSPAD 

 
Min of meer gelijktijdig met de idee voor het monument voor de schuilplaatsverleners  is ook de idee 
geboren van het onderduikerspad. Dit pad is dezelfde route, die gevangenen van Kamp Amersfoort 
liepen van en naar het station. 
Deze route is ontwikkeld om huidige en nieuwe generaties te laten leren van de historie en is naast 
het gedenken, stimulerend bedoeld voor de sociaal maatschappelijk ontwikkeling van onze jongeren. 
Het pad wil de bijzondere relatie duidelijk maken tussen schuilplaatsverleners en onderduikers en wat 
hen te wachten stond als ze gepakt werden door de nazi’s. Het woord ‘stress’ zal toen nog niet zo 
bekend geweest zijn als nu, maar zowel het onderduiken als het verlenen van een schuilplaats moet 
enorm veel stress hebben gegeven. Hoe zouden wij daarmee omgaan? 
 
De leden van de Stichting hebben de afgelopen 20 jaar hun bijdrage geleverd aan het weer op de 
kaart zetten van het Kamp Amersfoort, dat nagenoeg was verdwenen. Wat hier gebeurd is door de 
nazi’s mag niet vergeten worden en moet op een passende –ingehouden- wijze in herinnering blijven 
aan de verschrikkelijke historie van deze gewijde grond. De terreininrichting respecteert zoveel 
mogelijk de oorspronkelijke situatie van een kamp in het bos. Het Onderduikerspad eindigt symbolisch 
bij het Schuilplaatsverlenersmonument, vlakbij de toegang naar Kamp Amersfoort, tevens de plek die 
symbool staat voor de grens tussen vrijheid en onderdrukking of de dood. 
 
Op 1 sept. 2013 heeft oud C.v.K.Jhr. P. Beelaerts van Blokland als ondersteuning van dit initiatief het 
pad al symbolisch geopend. Dit mede naar aanleiding van de toen gehouden fototentoonstelling van 
FasaDE in het NS station van Amersfoort over de route die kampgevangenen moesten lopen vanaf 
het station naar het Kamp. De opening gebeurde ter plekke van de gedenksteen aan de BW laan 42-
44 waar op 5 febr. 1945 een fusillade plaats had van 20 mannen, vanwege een verzetsdaad waarbij 
een Duitser werd gedood door onderduikers die daar vlakbij een schuilplaats hadden. Ter gelegenheid 
van deze opening is toen een oriënterende routebrochure (zie afbeelding) gemaakt met de voorlopige 
routeduiding en locaties langs en aan de route waar ontsnapte gevangenen een schuilplaats werd 
geboden. Deze onderduikgeschiedenissen en ontsnappingen zijn opgetekend als opmaat voor een 
verdere uitwerking.  
 
Intussen zijn de ideeën verder uitgewerkt, zoals het zichtbaar maken van de route met markeringen op 
straat en het ontwikkelen van een website in combinatie met het gebruik van moderne media (QR-
code, layar), waardoor met een smartphone gesproken getuigenissen over wat op die plekken 
gebeurde, kunnen worden beluisterd. Ook wordt gedacht aan het maken van een sociaal-
maatschappelijk lesprogramma in samenwerking met de scholen. Een ander initiatief is het 
organiseren van gegidste wandelingen met retourvervoer, verzorgd door het Amersfoortse Gilde 
samen met de vrijwilligers van Kamp Amersfoort.  
 
Aan het begin en langs de route zullen enkele informatieborden met de routeduiding en foto’s worden 
geplaatst. Met de deels nog te verkrijgen financiële middelen kunnen deze ideeën nu hopelijk snel 
worden gerealiseerd. 
 

  
 



Zeer stimulerend is dat er na een perspublicatie over dit initiatief al tal van spontane reacties kwamen 
met nog een aantal opmerkelijke onderduiksituaties en verhalen. Het leeft bij vele Amersfoorters en 
anderen en ook de plaatselijke krant heeft haar medewerking toegezegd bij de research naar nog 
levende schuilplaatsverleners en onderduikers, danwel nabestaande familieleden, vrienden of 
kennissen om hun verhalen vast te leggen. 
 

 
 
 
De deels authentieke interviews zullen worden vastgelegd in een routeboekje met foto’s en kaarten. 
Enkele beknopte samenvattingen van deze vaak spectaculaire en aangrijpende gebeurtenissen  zijn 
al in de afgebeelde brochure opgenomen. Zoals bijv. van een lid van het orkest ‘De Ramblers’ en de 
bakkerij waarin deze ontsnapte muzikant spontaan werd opgevangen, met meel bestoven, een schort 
aan kreeg en aan het kneden werd gezet. Toen de Duitsers kwamen zoeken is hij niet gesnapt en zo 
zijn er tal van opmerkelijke verhalen, waarvan er al diverse in de brochure staan. 
 
Bizar is het verhaal van de jonge scholier, op weg naar het nabij gelegen gymnasium die aanvankelijk 
tegen de muur werd gezet, maar op het laatste moment werd vervangen door een andere 
voorbijganger, nu een volwassen man. Hij moest zich uit de voeten maken en even later hoorde hij de 
salvo’s. Hij komt jaarlijks naar de herdenking. 
 
Heel veel van deze ideevorming kan met behulp van vrijwilligers in gang worden gezet, maar het 
inschakelen van professionals is onontbeerlijk voor het bouwen van de speciale website waarop men 
kan inloggen op bepaalde plaatsen, waarbij de historisch foto van die plaats in beeld komt. Dat is 
specifiek en specialistisch werk waar serieuze kosten aan verbonden zijn. Voor deze en andere 
kosten zijn wij op zoek naar sponsors, maar ook voor een bijdrage van lezers van dit blad zijn wij de 
gevers zeer erkentelijk. 
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