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De geheime schuilplaats

In de voorjaarsnieuwsbrief heeft u het 
verhaal kunnen lezen over de Joodse familie 
Schäfer die aan de Zwolseweg 526 woonde 
en slachtoffer werd van de holocaust. Kort 
daarop werd ik benaderd door de heer Wim 
Hafkamp uit Zundert en mevrouw Betsie 
Trovero–Hafkamp uit Heenvliet. Zij groeiden 
op aan de Wieselse Kampweg 12 en 
vertelden mij een bijzonder verhaal dat  
wél goed afliep.

De vader van broer en zus Hafkamp was 
Helmig, een zoon van Willem Hafkamp die 
woonde aan de Wieselse Kampweg 61. In 
zijn schuur werden eind jaren ‘90 van de 19e 
eeuw altijd de bijbellezingen gehouden. Dit 
gebeurde tot in het begin van de 20e eeuw; 
toen schonk Willem een stuk akkerland 
voor een ‘te stichten evangelisatiegebouw te 
Wiessel’. Mede hierdoor kon er in 1909 het 
Pniëlkerkje aan de Wieselse Kampweg op 
nummer 83 worden gebouwd. Naast grond 
voor het kerkgebouw schonk Willem tijdens 
zijn leven ook aan ieder van zijn zeven 
kinderen een perceel grond waarop ze een 
eigen woning konden bouwen.

Helmig Hafkamp (1908) en Grada van Zwam 
(1910) kregen het 1900 vierkante meter 
grote landstuk aan de Wieselse Kampweg 12. 
Hoewel hun huis nog niet af was trouwden ze 
op 28 juni 1933 en in 1935 was het huis klaar. 
Er werden drie dochters geboren, Mieke, 
Dora en Betsie. Later kwamen er nog twee 
jongens, Wim vernoemd naar opa en Helmig 
vernoemd naar zijn vader.

Helmig en Grada waren vooruitstrevende 
en moderne mensen, betrokken en ruim-
denkend. Hard werken was noodzakelijk en 
heel gewoon in die tijd en net als iedereen 
probeerden ze wat extra geld te verdienen. 
In die jaren voor de oorlog werd begonnen 
met de aanleg van rijksweg A50 Apeldoorn 
– Zwolle. De sporen van de wegaanleg, 
langgerekte percelen grond, zijn nog duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Aan de Wieselse 
Kampweg, echt direct naast het huis van 
Helmig en Grada en dus zowat in hun 
achtertuin, werd het dijklichaam van het 
viaduct over de nieuw te bouwen snelweg 
gelegd (de realisatie van deze weg zou na de 
oorlog niet doorgaan). Enkele werknemers 
van dit project namen ze in de kost; ze 
verleenden hen tegen betaling voedsel en 
onderdak. Naast hard werken hielden beiden 
ook van ontspanning en met hun kinderen 
trokken vader en moeder er graag op uit. Pa 
reed motor en de dochters namen maar wat 
graag plaats achterop.

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit 
en veranderde voor iedereen het dagelijkse 
leven. Weliswaar niet direct, maar door alle 
veranderingen en voortdurend opgelegde 
beperkingen, werd het er niet gemakkelijker op.
Wonen in Wenum Wiesel had zijn voordeel; 
je had meestal genoeg ruimte rondom je huis 
voor een moestuin, je kon kippen houden en 
niet onbelangrijk, je had er wat meer vrijheid. 
Je werd minder in de gaten gehouden dan 
in de stad. Beiden waren zeer anti-Duits en 
toen zij hiervoor benaderd werden namen 
Helmig en Grada als vanzelfsprekend 
Joodse onderduikers op in hun huis; het 
Amsterdamse echtpaar Goudsmit van 
midden dertig.

In de slaapkamer aan de voorkant boven 
was een schuilplaats gebouwd. In de diepe 
hangkast met een houten achterwand zat 
een onzichtbare toegang: een verborgen luik, 
gecamoufleerd door hangkleding. Als het luik 
werd weggeschoven kon je in de verborgen 
ruimte, gebouwd tussen twee muren, die 
groot genoeg was voor twee volwassen 
mensen. 

Het landgoed aan de Wieselse Kampweg 12
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In Apeldoorn waren foute politieagenten, 
‘jodenjagers’ genoemd en die ook regelmatig 
onze buurtschap afstroopten op zoek naar 
onderduikers. Bij razzia’s of gevaar konden 
de Joodse mensen die Jan en Mien werden 
genoemd zich hierin zonder hulp van 
anderen snel verbergen. Beiden brachten  
hun dagen boven door, enkel voor toilet-
bezoek kwamen ze naar beneden. In de 
dichte gordijnen die voor de ramen hingen 
zaten kleine gaatjes waardoor ze naar buiten 
konden kijken. Meestal lezend brachten zij 
hun dagen daar door. 

Niemand wist van hun bestaan, behalve de 
huisarts van de familie Hafkamp en Bernard 
Dijkkamp, de kruidenier die zijn winkel 
had op de T-splitsing Wieselse Kampweg/
Huisakkers.
Deze laatste bezorgde immers de wekelijkse 
boodschappen en zou wellicht aan de 
hoeveelheid boodschappen op de bestellijst 
kunnen merken dat dit eigenlijk teveel 
was voor de familie Hafkamp. Toen er 
voor het verkrijgen van de boodschappen 
distributiebonnen nodig waren, werden 
deze geleverd door het verzet. Er vonden 
regelmatig overvallen plaats op de kantoren 
waar deze bonnen werden bewaard en de 
op die manier verkregen bonnen werden 
verdeeld onder personen die onderduikers 
in huis hadden. Op die manier kon men 
toch het extra benodigde voedsel voor deze 
mensen kopen.

Vader Helmig Hafkamp werd op een zeker 
moment door de Duitsers opgepakt en naar 
Duitsland overgebracht. Arbeitseinsatz was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een manier 
om de arbeidskracht van Duitse mannen, 
die als soldaten dienden, te vervangen. Hij 
kwam terecht in Altenahr, een plaats in de 
deelstaat Rijnland-Palts waar hij niet slecht 
is behandeld. In de brieven die hij naar huis 
schreef vraagt hij ook naar het welzijn van 
‘Jan en Mien’.

Grada Hafkamp had van de huisarts een 
briefje gekregen dat de besmettelijke ziekte 
roodvonk in huis heerste. En voor roodvonk 
waren de Duitsers erg bang en kwamen vast 
niet binnen voor controle. 

De drie meisjes gingen niet in Wenum 
naar school, maar naar de Koningin 
Wilhelminaschool in Apeldoorn en kwamen 
hierdoor minder in contact met de andere 
kinderen. Als bijna vanzelfsprekend praatten 
ze, hoe jong ze ook waren, nooit met anderen 
over wat er thuis speelde.
Omdat de familie zich een beetje afzijdig 
hield, vond de buurt eigenlijk dat ze ‘het een 
beetje hoog in de bol hadden’ of dat moeder 
‘wel eens met de Duitsers kon heulen’.

Wat de buurt niet wist was dat bij haar regel-
matig passanten werden ondergebracht die 
onderweg waren naar weer een ander onder-
duikadres. Moeder zat zeker niet actief in het 
verzet, maar hulpverleners en verzetstrijders 
waren op de hoogte van het gastvrije en 
veilige adres Wieselse Kampweg 12. 
Dochter Betsie vertelde mij dat zij een keertje 
thuis kwam en dat er een vreemde mevrouw 
aan de keukentafel zat met een handdoek over 
haar schouders. Achter haar stond moeder die 
in de weer was met de luizenkam, de hand-
doek zag zwart van het ongedierte! Deze 
mevrouw bleef slapen, maar was de volgende 
dag alweer vroeg vertrokken. Apeldoorn werd 
bevrijd, vader Hafkamp kwam weer thuis. 
Voor zijn kinderen was hij een ‘vreemde 
meneer’. Ze herkenden hem niet. 
Op 10 mei 1945 was de algehele bevrijding 
van Nederland een feit, de Joodse onder-
duikers hadden de oorlog gelukkig overleefd 
en gingen terug naar huis. Over het verdere 
verloop van hun leven is niets meer bekend. 

Die dag schreef Grada Hafkamp op een stuk 
karton (het lijkt op de achterkant van een 
schrijfblok) het volgende:

Deze geheime bergplaats  
heeft twee menschen geborgen 
in de oorlog van 1940 – 1945

H.J.Hafkamp 
10 mei 1945
Apeldoorn

Het waren het Joodse echtpaar 
Goudsmit uit Amsterdam.
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Vader werd chauffeur voor de Canadezen 
en vier of vijf soldaten werden bij de familie 
Hafkamp ingekwartierd.
Langzaam kwam het gewone leven weer 
op gang. Zolang de kinderen nog klein 
waren werden de zomers thuis in Wiesel 
doorgebracht en werd er gezwommen in  
de Meibeek bij de Greutelseweg. 

Zwemmen in de Meibeek bij de Greutelseweg

Maar naar mate die ouder werden begonnen 
de avontuurlijk aangelegde ouders te reizen 
en met de auto bezochten ze verschillende 
landen. Later bleek dat de kinderen óók 
zo ondernemend waren; dochter Betsie 
bijvoorbeeld reed op haar 14e al rond op de 
motor. Ze verlieten Wiesel, reisden de wereld 
rond en vestigden zich elders.

Eind jaren ‘60 werd het huis verkocht aan de 
familie Van Zevenbergen en het beschreven 
karton bleef achter. Het huis werd grondig 
verbouwd waardoor de inbouwkast met 
de schuilplaats verdween. In 1998 verkocht 
familie Van Zevenbergen het huis aan de 
familie Huismans en weer werd het karton 
overgedragen; dit hoorde immers bij de 
geschiedenis van het huis. In 2020 besloot 
familie Huismans, om te voorkomen dat 
het ooit zou verdwijnen, het karton over te 
dragen aan Vereniging Oud Apeldoorn.

N.B.  Volgens Betsie Trovato-Harskamp waren 
de ondergedoken Joodse mensen geen echtpaar, 
maar twee voor elkaar vreemde personen. 
De achternaam van de man (voornaam 
onbekend) was zeker Goudsmit en hij was 
veehandelaar in Amsterdam. De vrouw zou 
Ilona Hegenbart zijn. Beiden moesten niet 
alleen overdag de tijd samen in een ruimte 
doorbrengen, maar ook ‘s nachts hetzelfde 
bed delen. Van de man heeft de familie nooit 
meer wat vernomen. De vrouw schijnt na de 
oorlog nog een keer op visite te zijn geweest en 
bracht als dank een elektrisch straalkacheltje 
mee. Omdat Grada Hafkamp op het karton 
‘het echtpaar Goudsmit’ schrijft, heb ik die 
informatie aangehouden.

Peter Ansems 

Met dank aan:
De heer Wim Hafkamp, mevrouw Betsie 
Trovato-Hafkamp en de Vereniging Oud 
Apeldoorn, met name de heer Berry de Dreu.

Het door Grada Hafkamp beschreven karton


