
Loop zelf de route van de gevangenen 
 
Met gratis app wandel je met indringende verhalen naar Kamp Amersfoort via de 
ROUTE VAN HOOP EN VREES 
 
Bijna niemand wist in de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen uit Kamp Amersfoort, waar in de 
oorlogsjaren ruim 45.000 mensen gevangen zaten onder de meest vreselijke omstandigheden. Maar 
gevangenen die onder Duitse bewaking van het station naar het kamp liepen, wisten soms te 
ontkomen. Zij konden rekenen op steun van Amersfoortse schuilplaatsverleners: ‘gewone’ maar 
moedige mensen die alles riskeerden om de ontsnappers uit Duitse handen te houden door hen te 
laten onderduiken en een schuilplaats te geven. Deze app vertelt het opmerkelijke verhaal van 
ontsnapte gevangenen en hun schuilplaatsverleners. De app is te vinden in de Appstore en Google 
Play en zit vol gebeurtenissen, beelden en ingesproken getuigenissen.  
Met de Hoop en Vrees route-app loop je als vrij mens de route van de gevangenen van toen, terwijl 
hun verhalen en die van de schuilplaatsverleners weer tot leven komen. De route voert je door een 
fraai groen Rijks Beschermd Stadsgezicht, waarbij je je realiseert dat ook in deze uitdagende tijd 75 
jaar vrijheid niet vanzelfsprekend is.   
 
Onderduiken achter een portret van Hitler 
De app voert je van Amersfoort CS, het punt waar de gevangenen in Amersfoort aankwamen, naar 
Kamp Amersfoort. Onderweg loop je langs een aantal locaties waar opmerkelijke en soms vreselijke 
dingen zijn gebeurd, variërend van de ontsnapping van een destijds wereldberoemde band tot een 
huis, waarin achter een portret van Hitler, de bewoners aan onderduikers een veilige plek boden. 
Uiteraard sta je ook stil bij ernstige gebeurtenissen zoals de verzetsaanslag op een seinhuis bij het 
station en de verschrikkelijke gebeurtenissen, die daarop volgden. 
 
Zelf kiezen: compact of uitgebreid 
Het is mogelijk zelf te kiezen hoe je de verhalen wilt ervaren. Je kunt eventueel adressen/locaties 
overslaan of juist meenemen. GPS houdt je op het goede spoor. Eenmaal op een locatie 
aangekomen kun je kiezen of je een korte introductie wilt of, met een extra swipe, een uitgebreid 
verslag. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders de geschiedenis ontsluiten voor kinderen.  
 
De app 
De Hoop en Vrees route- app kun je gratis downloaden op je telefoon of tablet voor Apple en Android. Je kunt 
meer dan 25 locaties bezoeken langs een route van zo’n 3,5 km, de app begeleidt je op de route van 
Amersfoort NS naar Kamp Amersfoort. Naast beeld en tekst zijn er in de app ook gesproken getuigenissen 
verwerkt, Uiteraard is het ook mogelijk de route andersom of in delen te lopen. Bus 19 rijdt van Kamp 
Amersfoort naar Amersfoort CS (controleer de dienstregeling).  
 
Download de route voor het moment dat je er in alle vrijheid op uit kunt of wandel nu al, alleen of in 
een groep, waarbij de regels van afstand houden tot elkaar gevolgd moeten worden.  
 
noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
De Hoop en Vrees route- app werd gerealiseerd door de Stichting 
Schuilplaatsverleners.  
Meer informatie en beeld: Ralph Fischer (06-21963764), Dick Haver Droeze 
(06-51400338) of Jos Pothof (06-54755072). Zie ook 
www.schuiplaatsverleners.nl Email: info@schuilplaatsverleners.nl   


