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Aan onze donateurs 
 
Datum  : 13 mei 2017 
 
Onderwerp : reis 2017 naar Neuengamme 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 

Op woensdag 11 oktober 1944, aan het begin van de avond, marcheren ruim 1.400 
mannen, onder wie 601 slachtoffers van de Razzia van Putten, door Amersfoort. 
SS’ers drijven deze gevangenen van het nabijgelegen concentratiekamp naar het 
station van de stad.  

De mannen worden in een trein gezet die richting het oosten rijdt. Onderweg weten 
verschillende mannen te ontsnappen, maar uiteindelijk zal de trein in de namiddag 
van zaterdag 14 oktober met 1339 gevangenen arriveren in het concentratiekamp 
Neuengamme. Nog geen driehonderd van hen zullen de oorlog weten te overleven. 

De vriendenkring Neuengamme organiseert in november 2017 een educatieve reis 
die in het teken zal staan van dit transport. Hieraan kunnen zowel vrienden 
deelnemen, als HBO-studenten geschiedenis. 
 
Datum van de reis: 
Vertrek  : vrijdag 24 november 2017 
Terug   : maandag 27 november 2017 
Duur : 4 dagen, 3 nachten  
Opstapplaatsen : NS-station Amersfoort 

Voorafgaand is er een bijeenkomst in nationaal monument Kamp Amersfoort. Hier 
maken de reisgenoten met elkaar kennis en vindt de eerste uitwisseling plaats. De 
reisleiding zal nader ingaan op de relatie Kamp Amersfoort – Neuengamme en het 
thema van de reis.  

Op de kennismakingsavond en tijdens de reis dragen de reisgenoten van de 
vriendenkring Neuengamme een foto van de oud – gevangene met wie zijn 
verbonden zijn, om aan te geven dat ze bereid zijn om daarover te praten. 
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Reisprogramma 
 
24 november 2017 
’s Ochtends vroeg vertrek vanaf kamp Amersfoort, net als de mannen van het 
transport. De eerste stop is in Putten, waar een bestuurslid van de stichting Oktober 
1944 ons het verhaal van Putten vertelt. Onderweg in de bus worden films met 
interviews met Jan van der Liet vertoond en Arend Hulshof, auteur van Rijpstra’s 
ondergang, vertelt over het verloop van het transport van 11 oktober. We lunchen 
met eigen meegebracht lunchpakket. ’s Avonds gemeenschappelijke maaltijd in 
Hamburg. 
 
25 november 2017 
In de ochtend bezoek aan de Gedenkstätte Neuengamme, met een rondleiding daar. 
Des middags bezoek aan Mahnmal St. Nikolai, met de tentoonstelling over de 
operatie Gommorah, het Engelse bombardement waarbij een groot deel van 
Hamburg vernietigd werd en bezoek aan het buitenkamp Spaldingstrasse. 
Overnachting en diner in Hamburg. 
 
26 november 2017   
’s Morgens rondleiding door Martin Reiter – Nederlands sprekende freelance 
medewerker van Neuengamme – over de sporen in de omgeving van Neuengamme.  
‘s Middags gelegenheid tot archief bezoeken of lezing van Edwin Vrielink over het 
buitenkamp Husum. We beëindigen de middag met een bezoek aan het Haus des 
Gedenkens en een kranslegging. Overnachting en diner in Hamburg. 
 
 
27 november 2017 
Bezoek van het Nederlands Ereveld op de begraafplaats Ohlsdorf en kranslegging. 
Thuisreis. 
 
Hotel 
Wij verblijven in het driesterren Panorama Inn Hotel Hamburg-Billstedt op 10 km van 
Neuengamme. 
 
Kosten reis: 
Wij proberen de kosten van de vierdaagse reis maximaal op € 350,- p.p. te houden, 
exclusief reis- en annuleringsverzekering. Die dient u dus zelf te verzorgen. 
Houdt u er rekening mee dat de stichting na aanmelding niet kan terugbetalen. Dit 
bedrag is inclusief de busreis, alle ontbijten, lunches en diners, drie overnachtingen 
in een 3-sterren hotel en een bijdrage in de kransen en bloemen. Drankjes en andere 
uitgaven van persoonlijke aard zijn exclusief. 
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We doen we een dringend beroep op u, om indien u met een vriend of vriendin gaat, 
of in het geval vader/zoon of moeder/dochter van de tweepersoonskamers gebruik te 
maken. 
  
Aanmelding 
Wij verzoeken u om u vóór 15 juli 2017 aan te melden. Dit kan per mail naar: 
nicole_duijkers@hotmail.com of u kunt het volledig ingevulde formulier opsturen 
naar Nicole Duijkers, Kerkstraat 17, 1381 XN Weesp. Uw aanmelding wordt definitief 
als wij 15 juli 2017 een aanbetaling van € 150,- per persoon hebben ontvangen. Wij 
stellen voor het resterende bedrag in maximaal twee termijnen te betalen, de tweede 
termijn van € 100,- p.p. vóór 1 oktober 2017 en de derde termijn van € 100,- p.p. 
vóór 1 november 2017.  
U kunt de bedragen overmaken naar rekening IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12 
t.n.v. St. Vriendenkring Neuengamme o.v.v. reis 2017 en de naam van de 
deelnemer(s). U zult de reispapieren ongeveer een week voor de reis van ons 
ontvangen. 
 
Aangezien het hier gaat om een georganiseerde reis van de Stichting Vriendenkring 
Neuengamme, staat deelname eraan uitsluitend open voor donateurs en hun 
(inwonende) gezinsleden. Het bestuur beslist over mogelijke deelname. Nieuwe 
donateurs vragen wij met de eerste aanbetaling een bedrag van € 50,- over te maken 
voor een donateurschap van twee jaar. 
 
De reis kan alleen doorgang vinden indien voldoende mensen zich aanmelden. Wij 
hopen dan ook op voldoende animo, zodat wij met een grote groep mensen deze 
herdenkingsreis kunnen maken op de belangrijke herdenkingsdagen in mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur 
 
Martine Letterie   Gerrit Assies   Nicole Duijkers 
Voorzitter    secretaris   reisleider 
 
	  


