
Het is mij een voorrecht alle lezers van dit blad voor het eerst op deze plaats te mogen
berichten.
Verderop treft u een terugblik aan over het jaar 2005, een intensief jaar waarin op een
breed terrein verheugende successen werden behaald. Een verblijdend iets, niet zo
zeer voor ons persoonlijk, maar voor het doel dat we nastreven: aandacht voor men-
sen die ons voorgingen en een leerzame boodschap nalieten. Het in stand houden en
verder verzamelen van alles wat kan bijdragen tot het vastleggen van de indrukwek-
kende kampgeschiedenis. Bovenal: educatie, doorgeven wat eens was met de hoop
dat daaruit een les wordt geleerd, een les die helaas nog steeds actueel is. 

Vanaf deze plaats dank ik iedereen die – in welke vorm dan ook – heeft bijgedragen aan
dat succes. Daarnaast roep ik alle lezers op het werk van de stichting te blijven steunen,
bijvoorbeeld door een kleinere of grotere financiële bijdrage (de jaarlijkse acceptgiro is
bijgevoegd), door het beschikbaar stellen van materiaal dat u bijvoorbeeld nog heeft, of
via het doorgeven van het blad of een folder aan andere geïnteresseerden. Denk er ook
eens aan anderen mee te brengen naar het bezoekerscentrum voor een rondleiding of
kies eens voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking (traditiegetrouw is het aanmel-
dingsformulier bijgevoegd). Herdenken is denken aan hen die ons voorgingen en een
“lichtend” voorbeeld voor ons vormden. Herdenken is ook: onszelf bezinnen op onze bij-
drage aan “vrijheid” in de wereld van vandaag. Hoe gaan we daar mee om, wat geven
we aan jongere generaties door?

Bij de aanvang van het jaar 2006 wens ik
iedereen een voorspoedig en gelukkig jaar
toe. De stichting wens ik een nieuw succes-
rijk jaar toe opdat de gedenkplaats in brede
zin zal functioneren en zal bijdragen aan het
besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

ir. M. van Hoogevest,

voorzitter.
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Een aanmeldingsformulier voor de herdenking op 19 april is bijgevoegd, met een brief & een acceptgiro voor
een vrijwillige bijdrage voor het werk van de stichting. Steun ons met een bijdrage voor de maatschappelijke
en educatieve taak! 

... gedenkplaats in de winter ...
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LEUSDEN – Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort heeft een uitstekend jaar achter de rug. De
belangstelling voor het bezoekerscentrum en de gedenk-
plaats groeit snel. Dit jaar bezochten bijna 50.000 men-
sen de plek. Met 24.000 personen hadden de mensen
van het Kamp Amersfoort een intensief contact. Voor
volgend jaar verwacht directeur Cees Biezeveld 60.000
mensen. Opvallend veel bezoekers kwamen dit jaar uit
Duitsland. ,,Daar groeit de belangstelling voor het verle-
den, ook al is dat pijnlijk’’, aldus Biezeveld.

In 2003 kwamen er ongeveer 25.000 mensen naar
Kamp Amersfoort, in 2004 groeide dat aantal naar
39.000. Dit jaar haalde Kamp Amersfoort bijna 50.000
bezoekers. Dit aantal werd onder meer gehaald doordat
er meer dan twee keer zoveel groepen op bezoek kwa-
men. Die werden rondgeleid door leden van ’t Gilde. In
2004 waren dat honderdtweeëntachtig groepen en in
2005 vierhonderd. Voor het eerste kwartaal van 2006
zijn al veel boekingen binnen.   
Op de laatste werkdag van 2005 waren de leden van ‘t
Gilde te gast bij kamp Amersfoort. Ze werden hartelijk
bedankt door directeur Biezeveld en voorzitter Van
Hoogevest. ,,Jullie hebben onwaarschijnlijk hard
gewerkt. Hartelijk dank’’, aldus Biezeveld. Hij
vertelde dat bij het werk van Kamp Amersfoort
57 mensen betrokken zijn, daarvan zijn er acht
in loondienst. De rest werkt op vrijwillige basis.
De belangstelling voor Kamp Amersfoort groeit
op alle fronten. Het kamp haalde bijvoorbeeld zes
keer de landelijke televisie met items, die veel
nieuwe informatie opleverde. In totaal achterhaal-
de men 160 artikelen over Kamp Amersfoort.
Bovendien won Kamp Amersfoort de innovatie-
prijs van Leusden en kreeg 1750 euro om
Leusdense en Amersfoortse schoolkinderen rond
te leiden. 
Enkele jaren geleden kwamen op 4 mei zo’n
500 mensen naar de Stille Tocht. Dit jaar namen
ongeveer 3.000 mensen deel. Om in de toe-
komst de doorstroming te garanderen wordt het
pad rond de Stenen Man breder gemaakt. Ook
zal het programma iets aangepast worden zodat
de groep meer bij elkaar blijft.
De belangstelling voor de herdenking van de
overgave van kampcommandant Berg aan Loes
van Overeem van het Rode Kruis op 19 april
was dit jaar overweldigend. ,,Misschien kwam
dat ook door 60 jaar bevrijding’’, vermoedde
Biezeveld. Op 5 mei kwamen veel mensen naar
Kamp Amersfoort.
,,Dit jaar hebben we geëxperimenteerd met
openstellingen in het weekeinde. Vooral op zon-
dag bleek dat in een behoefte te voorzien. Daar
zullen we zeker mee door gaan’’, aldus
Biezeveld.
Uit het gastenboek blijkt dat veel bezoekers uit

de regio komen. Maar ook landelijk groeit de belangstel-
ling voor Kamp Amersfoort. Opvallend is dat verder gas-
ten uit Australië, Canada en de Verenigde Staten komen.
Uit die landen bereiken de mensen van Kamp
Amersfoort veel verzoeken om informatie. ,,Voor onze
administratie is dat een hele klus. We hopen iedereen
naar de goede plek te kunnen verwijzen voor informatie.
Soms krijgen we vragen of we weten waar een bepaal-
de persoon tijdens de oorlog gebleven is. Dan moeten
we mensen naar een graf verwijzen. Dat is aangrijpend’’,
zegt Biezeveld.
Met 24.000 bezoekers hebben de medewerkers intensief
contact gehad. ,,Dat is veel. Dan komen er veel verhalen
los.’’ Veel kinderen hebben het kamp bezocht. ,,Dat is
goed. Kamp Amersfoort is een les uit het verleden voor
het heden en de toekomst’’, zegt Biezeveld. Kamp
Amersfoort gaat meer samenwerken met het Ministerie
van Defensie. Onder meer soldaten die uitgezonden
worden op speciale vredesmissies, komen in Kamp
Amersfoort. Ze krijgen een speciaal programma, dat op
hun werk is toegesneden. Dan leren ze na te denken
over keuzes die hun werk met zich meebrengt.

Gerhard te Winkel

Goed jaar voor Kamp Amersfoort
Veel meer belangstelling voor gedenkplaats

Winter 2006, wie zoekt achter dit idyllisch sneeuwtafereel een voormalig kampterrein?
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De “Gijsbrecht van Aemstel” was een toneelstuk van Joost van den Vondel dat eeuwenlang als traditioneel nieuw-
jaarsstuk werd opgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg. De namen van Thomasvaer en Pieternel, die in
dichtvorm elkaar mededelingen doen en maatschappelijke toestanden hekelen om tenslotte te eindigen in een wel-
gevormde Nieuwjaarswens voor de toehoorders, klinken de oudere generatie nog bekend in de oren.

In de strenge winter 1942 – 1943 heersten er in Kamp Amersfoort barre toestanden. Door de weersomstandighe-
den was feitelijk extra energie nodig, maar de gevangenen kregen er niets bij. De honger deed zich meer dan ooit
voelen. Desondanks waren er toch gevangenen, die een respectafdwingende geestelijke weerstand hadden. 

Enige tijd geleden kreeg de gedenkplaats stukken in handen van een op 1 januari 1943, Nieuwjaarsdag, opgevoer-
de voorstelling van de Gijsbrecht van Aemstel. Twee gevangenen moeten het spel hebben opgevoerd. Wie het
geschreven heeft is niet bekend, het staat niet genoteerd. 
Omdat het een tijdsbericht is dat thuishoort in de periode rondom de jaarwisseling geven we dit hier letterlijk weer.
Daarbij de oproep: wie kan er meer details van de opvoering van dit bijzondere stuk leveren? Wie weet er meer van
de schrijvers, de uitvoerders of de omstandigheden waarin het opgevoerd werd? Iedere informatie is welkom!

Thomasvaer en Pieternel 1943…,
een Nieuwjaarswens uit Kamp Amersfoort…
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Thomasvaer = T Pieternel = N

N : Zo, Thomasje dat is alweer geschied. 
Zo’n rare bruiloft zag ik mijn leven niet.

T: (erg verwonderd)
Hoe dat zo Nelleke mijn, 
vond je het niet fijn?

N: Maar Thomasvaer ben je niet goed wakker,
vond jij het voor de bakker?

T: (blijft verwonderd)
Kom mijn Pieternel, 
wat is er nu toch wel.
Ik heb me best geamuseerd 
en ook nog wat Duits geleerd.

N: (klopt T. op de schouder)
Juist beste vaer, 
nu vinden we elkaar,
‘k merk nu wel m’n vrind, 
dat je het niet zo wonderlijk vindt.

T: (vragend)
Maar Pieternel, ik blijf je vragen, wat of er is
geschied. 
Moet ik klagen of heb jij soms verdriet?

N: (met overtuiging)
Nu beste vaer ik zal je zeggen,
wat ik op mijn hart heb leggen.
Deze bruiloft was de bruiloft niet,
zowaar als ik nu heet Piet.
Ik zoek onder de gasten van heden,
de mannen van het jongst verleden.

T: O, je bedoelt die gasten.
N: Juist Thomas, die zoek ik hier,

maar je hebt me nog niet in de kier.
Ik mis hen niet alleen; maar ook de vrouwen;
Met wie wij eertijds trouwden.

T: (klopt zich op de knieën)
Warempel Nel ik ben erop,
die rekels krijgen op hun kop
en om ziel wat te schamen
gluren ze me achter de ramen.

(glurend gebaar, achter de ruitjes)
Een bruiloft zonder vrouwen,
het lijkt wel of wij rouwen.

N: Neen Thomas zo is het niet,
ze hebben geen verdriet.
Jij hebt het nog niet door,
dat komt bij jouw vaker voor.
Kijk eens rond uit je doppen
en zie al die kale koppen.
Snap je nou wat ik bedoel,
bekruipt je nu geen raar gevoel?
Je bent hier in een concentratiekamp, 
bezorgt je dat soms kramp.

T: (doet of hij kramp heeft)
Neen, dat nu wel niet,
Maar het is zo vreemd wat ik hier zie.

N: Hoe dat zo man.
T: Ik zie zoveel lappen, rood, paars, zwart,

aan de andere zijde van het hart.
N: De rode, dat zijn mijn mannen.
T: De zwartgetekende dan?

(met luide stem)
N: Dat zijn schapendieven man!
T: De paarse dan, “Nelleke kleine”?
N: Die noemt men de “Fijne”.
T: Nu Nel, nu lang genoeg gepraat,

nu komen wij tot de daad.
N: (klopt T. op de schouder)

Vooruit dan maar.
T: Nu dit jaar is weggegaan,

vangen wij eerst met januari aan.
Dat was een rustige tijd,
alleen de vorst, dat was eerst nijd.

N: (handen kloppend om te warmen)
De kou was erg, dat is waar,
maar dat was nog niet zo naar.

N: Je vergeet februari toch niet?
T: Dat grote transport Roodlappen Piet?
N: Juist Thomasvaer je ziet,

dat alles vergankelijk is niet?



T: Weet je nog hoe we stonden op het plein,
omdat er ontvlucht zouden zijn.
een hele dag geen eten,
om nooit te vergeten.

N: Dat is meermalen geschied Thomasvaer,
is het niet.

T: Ja, ook 310 was het geval,
tot ’s nachts half een een heel getal.

N: De transporten waren niet van de lucht,
komen en gaan, het leek wel een klucht.

T: Ook andere zaken zagen het licht,
klein hout verplaatst en veel werk verricht.
Ik doel op de bouw van de blokken 6 – 10,
ik heb heel het werk nagezien.
Ook de werkplaatsen kwamen gereed,
binnen de tijd of men zich kweet.

N: Weet je Thom, wat ik aardig vond,
die Amerikanen die men ons zond.
De luidjes die zongen heel best,
zo amuseerde zij ons en de rest.

T: Dat viel zowat gelijk met het transport van 800
Scheveningers Piet?

N: Ja Thom, dat is waar, 
maar al vond ik het raar,
men was aan het bouwen gegaan
aan een grote gevangenis achteraan.
Eensklaos werd het werk gestaakt
en het werk tot afbraak gemaakt.

T: Nel, dat snap jij niet,
dat is “arbeid geeft arbeid”.

N: Breek af wat je ziet.
O ja, in april, dat was fijn
gijzelaars naar huis, heus geen gein.

T: We hebben nu de pret gehad,
maar nu, weet ik nog wat.

N: Goed, maar ik verzoek de maats,
om op te staan van hun plaats. 

T: Januari. Ds. Bos overleden.
Februari. 100 Russen gedood,
70 leden O.D. gedood.
Generaal Wesseling overleden.
Oktober. Banning en 16 man gedood.
Je ziet een hele rij helden,
die onze tegenstanders velden.

N: O ja en het jaar loopt op z’n end.
T: En toch is er nog wat anders te vertellen, Nel.

22 augustus gaat Jan Katoen er vandoor,
zijn spoor is tot nog toe te loor.
Transporten weigeraars en al meer,
het ging maar door, keer op keer.
Eindelijk kwam St.Nicolaas in zicht
en werd met Kerstmis groot werk verricht.
Drie dagen wijding en kleinkunst door eigen
kracht.
Dat was “Kameraadschap, dat was Macht”.

N: Wil je nu nog verder gaan
of is je relaas gedaan?

T: Slechts een jarige herdenken;
doen we nu zonder geschenken.
Het is arrestant 859 van D, geluk gewenst
van allen van D en ook van de rest.

N: Ook aan deze plicht is voldaan
en nu aan het wensen gegaan.

Heilwens 1943.

Makkers, rode-zwarte enzovoort,
alles wat hier in het kamp behoort.
’t Jaar 1942 is uit, 1943 begint,
zorg nu dat ge uw garen spint.
Houdt hersenen koel, de handen klaar,
want de arbeid komt straks voor elkaar.
Dat de oorlog gauw is geschied,
maar zonder U gebeurt dat niet.
Als de “Vrede” is in het land;
gebruik dan goed en koel verstand.
“Geen oog om oog tand om tand”
helpt Uw “lieve Nederland”.
Slechts “eendracht maakt macht”.
Dat prachtige wijze woord,
kloppe niet nodeloos aan de poort.
Zijt gij dan thuis weer bij de Uwe,
laat dan het vuur toch niet luwen.
Bouw mee aan de Nederlandse staat,
opdat zij niet ten onder gaat.
Verdrijf de lauwe slome geest,
die al te lang is hier geweest.
Zo zal 1943 het jaar dan zijn
van opbouw, in het groot zowel als klein.
Thomasvaer en Pieternel uit P.D.A.oord,
wensen hier zoals het behoort.
Een gezegend 1943, een gelukkig jaar
voor U zelf en thuis al te gaar.

(stevige handdruk voor allen)
- (buiging, af.)

4

Informatiebulletin januari 2006

Herdenking 2005
Foto: J. Vos



Toelichting:

Het feit dat er in de gelederen van de gevangenen in één
van de slechtste tijden van Kamp Amersfoort op
Nieuwjaarsdag een Gijsbrecht van Aemstel – naar oer
Hollandse traditie – werd opgevoerd, getuigt van een
grote geestelijke weerbaarheid die er onder gevangenen
was. 

Tussen de regels door lees je steeds dat men met het lot
van het thuisfront begaan was. Maar ook met dat van
hen die afgevoerd waren. Ondertussen leren we ook iets
van het kampleven. De “lappen” in de kleuren rood,
paars, zwart… waren de gekleurde driehoeken die “aan
de andere zijde van het hart” (dus rechts) op de borst
werden gedragen en aangaven welke soort gevangene
men was. De “rode” waren van het soort van Pieternel,
de “zwarten” (waarmee vaak de zwarthandelaren wer-
den bedoeld, maar men mag niet vergeten dat heel wat
anderen ook bij die categorie “a-socialen” werden inge-
deeld zoals werkweigeraars, woonwagenbewoners,
zigeuners om maar wat te noemen) werden aangeduid
als “schapendieven”. Tal van illegale slachters waren
gepakt en als “zwartlappers” in het kamp gebracht. De
“paarse” gevangenen, de geestelijkheid, werden “Fijne”
genoemd. 

De winters van 1941-1942 en die van 1942-1943 waren
strenge winters. Reken maar dat de gevangenen kou
hebben geleden. Het komt in het stuk goed tot uitdruk-
king. Verder komen de grote transporten aan de orde en
het lange staan op de appèlplaats na ontsnappingen.
Ontsnappingen komen in het dichtwerk “meermalen”
aan de orde. Inmiddels weten we nu zeker dat ontsnap-
pingen uit Kamp Amersfoort veelvuldig voorkwamen.
Deze regels uit een vroege periode bevestigen dat nog
eens. 

In het stuk wordt ook de komst van de groep
Amerikaanse gijzelaars (gezinnen, mannen, vrouwen en
kinderen) genoemd, die zo mooi konden zingen. Deze
groep heeft maandenlang verblijf gehouden in het
kamp. Ook hieruit blijkt nog eens dat in kamp
Amersfoort ook vrouwen en kinderen gevangen zaten!
Een ander kenmerkend verslag betreft de bouw van een
grote gevangenis die achter het complex zou komen,
maar waarvan de bouw werd gestopt. Wat de gevange-

nen nog niet wisten was, dat zij in januari en februari
1943 naar het nieuwe Kamp Vught zouden worden
overgebracht, de locatie waar een grote gevangenis
(bunkercellencomplex) van de SD zou worden
gebouwd.

De gijzelaars die in april naar huis mochten waren de
zogenaamde “Amsterdamse” gijzelaars. Als de maats
verzocht worden op te staan, wordt ds. Bos (bedoeld
wordt ds. D.A. van de Bosch, overleden in februari in
plaats van het genoemde januari 1942) herdacht, de
groep van de 100 vermoorde Russische krijgsgevange-
nen, de 70 (in werkelijkheid 72) leden van de O.D.-
groep die bij de processen in / nabij het kamp ter dood
werden veroordeeld en naar Berlijn werden afgevoerd
om daar het vonnis voltrokken te krijgen. De gevangen
gehouden en gestorven generaal Wesseling wordt
genoemd, en de 16 (moet zijn 15) van de fusillade in
oktober 1942. 

Verder wordt gewag gemaakt van de St.Nicolaas-viering
in 1942, waarvan sinterklaasrijmen bekend zijn en de
“grote werken” rond Kerstmis, waarin kameraadschap
en eenheid (macht) werd ervaren. Een ander opvallend
iets is het afzetten tegen de “lauwe geest” die er heerste
in het land, maar ook de roep om recht en orde, geen
wraak, geen bijltjesdag. Let wel, uitgesproken door
mensen die in die tijd als het ware in de hel verkeerden!

Zoals gezegd, in januari en februari 1943 werd Kamp
Amersfoort (achteraf bezien tijdelijk) ontruimd en wer-
den alle gevangenen overgebracht naar het nieuwe (nog
op te bouwen) Kamp Vught, waar Duitse “groenlappers”
(criminelen) als voormannen de terreur van de bezetters
nog zouden opvoeren. In dat letterlijke (winter) en
figuurlijke (terreur) ijzige klimaat zouden een paar hon-
derd van deze reeds uitgemergelde gevangenen in het
Kamp Vught sterven. 

Hoe zou het Thomasvaer & Pieternel zijn vergaan? Bij
de komende herdenking staan we stil bij hen die ons
voorgingen en een boodschap hebben nagelaten die
misschien ook vandaag de dag nog actueel is. Een
bezinningsmoment voor oud en jong! Komt u, kom jij
op 19 april a.s. aanvang 14.00 uur ook? 

Cees Biezeveld. 
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In de serie artikelen over de nauw verbonden buren van
de gedenkplaats volgt nu deel 2: over het ingenieursbu-
reau DHV.

Wie met de buslijn naar de gedenkplaats komt stapt uit
bij de bushalte voor de ingang van “buurman” DHV, het
grote ingenieursbureau dat destijds (medio 1970) onge-
veer gelijktijdig met de politieschool ging bouwen op het
voormalige kampterrein. DHV en de gedenkplaats zijn

thans “buren”. DHV is voor de gedenkplaats een goede
buur, die vaak de helpende hand biedt bij herdenkingen.
In het artikel van Karel Kreuning leest u meer over de
achtergrond van deze onderneming. 

De volgende artikelen verschijnen in april, juli en okto-
ber 2006. 

Cees Biezeveld

Informatiebulletin januari 2006

Artikelen over de buren van de gedenkplaats



OPROEP voor HERDENKING 2006
Op woensdag 19 april 2006 is het 61 jaar geleden dat het Kamp Amersfoort werd overgedragen aan het
Nederlandse Rode Kruis. Het bestuur van de stichting organiseert daarom op die dag aanvang 14.00 uur een her-
denking. Gedetailleerde gegevens volgen in informatiebulletin nr. 17 dat begin april 2006 zal worden verspreid. 

Na afloop van de plechtigheid zal er bij het Nationaal Monument een krans worden gelegd door twee oud-gevan-
genen, waarna anderen daar een bloemengroet kunnen brengen. Na afloop is er een informele ontmoeting in de
centrale hal van de gebouwen van de DHV-groep. Deze heeft niet het karakter van een georganiseerde reünie; er
worden geen maaltijden verstrekt. Wel is er koffie of frisdrank aanwezig.

Iedereen die deze herdenking wil meemaken, wordt verzocht zich aan te melden via het meegezonden aanmel-
dingsformulier herdenking in verband met de vereiste voorbereidingen. Belangstellenden zijn welkom, in het bij-
zonder jongeren!

OPROEP HERDENKINGSLEZING 2006
Deze wordt gehouden op woensdag 19 april 2006 aanvang 20.00 uur in de centrale hal van de gebouwen van de
DHV-groep (naast gedenkplaats). Aanvragen toegangskaarten hiervoor:

via mailbericht: info@kampamersfoort.nl
via meegezonden aanmeldingsformulier herdenkingslezing.

Het programma van de avondlezing 2006 wordt begin april in detail bekend gemaakt; er

zullen in ieder geval aandachttrekkende sprekers zijn.

PROGRAMMA voor 4 & 5 mei 2006
Voor het programma Nationale Herdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei: zie het informatiebulletin nr. 17, dat
begin april 2006 wordt verspreid. 

Namens het bestuur,
C.Biezeveld, directeur
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Onze herdenkingsactiviteiten op 19 april worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de
BankGiroLoterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.



Op vrijdag 18 november bezocht ik met Cees Biezeveld
de voorzitter van de Raad van Bestuur, ir. R.G. Campen.
Bij die gelegenheid, een ontmoeting tussen buren, licht-
te de heer Campen de keuze toe die leidde tot de bouw
van het huidige complex aan Laan 1914. Niet in de laat-
ste plaats kwam die beslissing voort uit de “groenge-
dachte” van de toenmalige directieleden. Dát en onder
meer het voor DHV zo kenmerkende maatschappelijk
engagement, kwam tot uiting in zijn huisvesting. Bij het
bepalen van de inrichting van het pand, kozen de inge-
nieurs medio 1969 welbewust voor een kantoortuin.
Ideeën over een totale integratie van diverse kantooraf-
delingen in één landschap ontwikkelden zich tot dan
vooral in het buitenland. In Nederland vonden deze
denkbeelden pas laat ingang. De rode draad door de
ontwerpplannen was dat “samenleven en werken” opti-
maal geïntegreerd zouden worden.1) Het open karakter
van het gebouw, waarin zoveel mogelijk van natuurlijke
materialen gebruik is gemaakt, zet aan tot saamhorig-
heid en stimuleert het gevoel een gezamenlijke prestatie
te leveren. Met de absolute openheid naar buiten en,
anderzijds, het doorlopen van het omringende land-
schap naar binnen, is het ontwerpteam er optimaal in
geslaagd om ten opzichte van de maatschappij geen iso-
lement te laten ontstaan buiten dit opmerkelijke
gebouw.  

Voordien was het bedrijf verdeeld over verschillende
locaties. Op den duur twaalf in getal. Voorbij de aanloop
en de groei daarna, ging daarmee veel bedrijfsmatige,
maar ook menselijke energie verloren. Dat en meer,
bepaalde mede de keuze voor een nieuw hoofdkantoor.
Eenmaal gereed, werd het gebouw betrokken door alle
toenmalige specialismen van het bureau: gezondheids-
techniek, verkeerskunde en wegenbouw, gebouwen,
recreatie, ruimtelijke ordening, waterbouwkunde, con-

structies en bebouwingsvraagstukken.2) Steeds vaker
ontstond de behoefte om uit deze diversiteit van kennis
teams samen te stellen. De naamgevers van DHV zullen
op 1 januari 1917 bij de oprichting van de maatschap,
de Vereenigde Ingenieursbureaux voor Bouw- en
Waterbouwkunde, nooit gedacht hebben dat hun onder-
neming uit zou groeien tot de huidige grootte en zo
karakteristiek gehuisvest zou zijn.

Het ingenieursbureau DHV, een fusie tussen het bureau
van ir. Heederik en dat van de ingenieurs Dwars,
Groothoff en Verhey, startte bescheiden.3) In één enke-
le kamer van de Haagse woning van ir. Verheij in de Van
Beverningkstraat Na enkele maanden verhuisde het
team van twee tekenaars en een secretaresse naar het
huis met de 42 ramen aan de Anthonie Duyckstraat,
hoek Frankenslag, waarin ir. A.W.C. Dwars kwam te
wonen. Op de tweede etage was één kamer voor de
`bazen` en twee andere voor de tekenaars en de secre-
taresse. Het bureau was vanaf het begin ruim voorzien
van opdrachten. In de beginjaren stonden de werk-
zaamheden vooral in het teken van de strijd tegen het
water. In januari en december 1916 raakten de dijken in
Noord-Holland en West-Friesland door zware storm
ernstig beschadigd.

Naar Amersfoort
De huisvesting in de Haagse Anthonie Duyckstraat was
niet ideaal. Toen het huurcontract niet verlengd werd,
moest elders onderdak worden gezocht. De firmanten
kozen voor Amersfoort en op 26 april 1920 verhuisde
DHV naar die centraal gelegen plaats in Midden-
Nederland. Aanvankelijk vestigde het bedrijf zich op de
Groote Koppel 10, maar in 1928 verhuisde het naar een
villa aan de Tesselschadelaan 4. De groei van DHV zette
gestaag door en in 1933 telde het team zo'n 25 mede-
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DHV en de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort: Nauw verbonden buren.
Deel II
Wanneer medewerkers van het advies- en ingenieursbureau DHV (naar de oprichters Dwars, Heederik en Verheij)
vanuit hun kantoren over de omgeving uitkijken, kijken ze aan een zijde daarvan uit op het bezoekerscentrum van
de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het pand van DHV, een van de eerste kantoortuinen van
Nederland, is opgetrokken op een stuk grond dat in de Tweede Wereldoorlog behoorde bij het Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort. Een historisch feit wat de Stichting en DHV vanuit dit perspectief met elkaar ver-
bindt.

1) Het ontwerp en de realisatie van de ontwerpplannen was in handen van het eigen bouwteam van het ingenieursbureau, architect Zuiderhoek,
het Aukoestisch Adviesbureau ir. V.M. A Peutz en een aantal andere deskundigen. 

2) Anno 2005: DHV verleent diensten en biedt duurzame oplossingen aan in de markten: Mobiliteit, Bouw en Industrie, Water, Luchthavens en
Ruimtelijke Inrichting en Milieu. Bij de onderneming werken 3.800 professionals vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve
concepten op het gebied van consultancy en engineering. De onderneming, die wereldwijd actief is via een netwerk van vestigingen in bijna
30 landen, vaak met meerdere vestigingen per land, zet internationaal de toon. Wereldwijd is via een hecht kennisnetwerk erkende expertise
beschikbaar voor klanten in de publieke en de private sector. DHV hanteert zeven kernwaarden, Integriteit, topexpertise, respect en vertrou-
wen, loyaliteit, initiatief, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Deze vormen voor de DHV-professionals de leidraad bij het nemen van ver-
antwoordelijkheid, het maken van keuzes en het ingaan op de vragen van stakeholders. In de home-markets biedt DHV een breed pakket
van diensten aan. De belangrijkste home-markets zijn: Canada, China, India, Nederland, Polen, Portugal en Zuid-Afrika.

3) In de jaren die volgen ontwikkelen de Vereenigde Ingenieursbureaux zich voorspoedig onder verschillende benamingen. De letters DHV,
afkomstig van de namen Dwars, Heederik en Verhey (Groothoff verlaat juli 1917 de maatschap), zouden steeds herkenbaar blijven.



werkers. In de crisistijd, ook voor het ingenieursbureau
een moeilijke periode, gunde de Provinciale Geldersche
Electriciteits Maatschappij de onderneming een belang-
rijke opdracht: de bouw van een nieuwe centrale in
Nijmegen. Tot die na bijna drie jaar was voltooid, was
ongeveer de helft van alle tekenaars met deze order
bezig. Met de order was uiteindelijk 41/2 miljoen gulden
gemoeid. De grootste uit de vooroorlogse geschiedenis
van DHV. 

De Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog werd voor DHV opnieuw een
schrale tijd. Het ingenieursbureau was gedurende die
periode  gevestigd in de villa aan de Tesselschadelaan.
Al in augustus 1940 vroeg het Rijksbureau voor de
Voedsel-Voorziening in Oorlogstijd aan het ingenieurs-
bureau plannen te ontwerpen voor een `centrale keu-
ken` op het Groote Visserijplein in Rotterdam. Nadat op
19 september met de bouw was begonnen, werd het
nog geen twee maanden later - op 15 november - opge-
leverd. Naarmate de oorlog vorderde werd de voedsel-
voorziening steeds problematischer en voorzag het in
een behoefte. De bouw van centrale keukens - en de
betrokkenheid daarbij van DHV - werd geprolongeerd
en voorzag het bureau van een belangrijke opdrachten-
stroom. Onverdeeld dankbaar was de bezetter overi-
gens niet. Om te voorkomen dat argeloze medewerkers
op weg naar hun werk zouden worden opgepakt, ver-
kenden secretaresses van het bedrijf `s morgens vroeg
een aantal vaste routes om te zien of er niet toevallig
controles of een razzia werd gehouden of voorbereid.
Via deze vaste en veilige routes ging het personeel - zo’n
veertig mensen - naar het werk. Wanneer er een enkele
maal alarm werd gegeven, verdween iedereen spoor-
slags naar huis of een schuilplaats. Niet altijd hoefde
iedereen weg. In zo’n geval kwam de directeur langs de
bureaus en tekentafels, en zei: `jij, en jij en jij en jij moe-
ten onmiddellijk verdwijnen`. Verder zei hij niets. Uit vei-
ligheidsoverwegingen, want Verhey had veel connecties
en wist veel. Maar het was levensgevaarlijk om daar erg
openhartig over te zijn." Op een dag kwam Verheij
gehaast langsgefietst bij alle mannelijke DHV-medewer-
kers en riep ze toe: “Maak dat je wegkomt!” Zowel die
medewerkers, als Verhey zelf hadden nog geluk gehad.
De medewerkers omdat ze op tijd werden gewaar-
schuwd voor de razzia, waarbij de Duitsers zochten naar
geschikte arbeidskrachten voor hun industrie. En Verhey
omdat hij tenminste nog in het gelukkige bezit was van
een fiets.4)

Villa De Kalkweg
Lange tijd na afloop van de oorlog betrok de directie van

DHV de villa De Kalkweg aan Laan 1914. Na verloop
van tijd bleek welke tragedie zich tijdens de oorlog in de
villa had afgespeeld. Vlak voor het einde daarvan werd
villa De Kalkweg gevorderd door een van oorsprong
Arnhems SD-commando onder leiding van Ludwig
Heinemann. Nadat deze SD-eenheid uit Arnhem verdre-
ven was, zaaide het overal dood en terreur. Toen ook
Harskamp door de Canadezen was ingenomen, verza-
melden de SD-ers (vrijwel allemaal Nederlanders) zich
in Amersfoort. Op 19 april 1945 arresteerde het com-
mando van Heinemann de Amersfoortse politieman
kapitein G.N. van Asperen, lid van de NSB en de SS en
op dat moment eveneens plaatsvervangend commissa-
ris. Van Asperen werd overgebracht naar De Kalkweg.
Niet veel later kreeg Van Asperen gezelschap van de
eveneens gearresteerde en mishandelde broers
Nicolaas Waalewijn en Arien Gorter. Nog diezelfde nacht
werden de net als zijzelf zwaar mishandelde vader en
zoon Van ’t Eind bij hen gevoegd. In de vroege ochtend
van 21 april kregen de vijf mannen in de kelder gezel-
schap van de heer P.J. Rogaar en zijn procuratiehouder
G. Jonkman. Van Asperen werd op 22 april vrijgelaten.
Een dag later werden de andere gevangenen, zonder
vorm van proces, gefusilleerd.5)

Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort
In dezelfde periode waarin DHV haar eerste ontwerp-
opdracht voor een `centrale keuken` verwierf, augustus
1940, werd even buiten Amersfoort het oorspronkelijke
Nederlandse mobilisatiekamp De Boskamp door de
bezetter in beslag genomen. Het barakkenkamp aan
Laan 1914, dat in de mobilisatietijd voor Nederlandse
militairen was gebouwd, werd aanvankelijk door de
Duitse Wehrmacht gebruikt. In het voorjaar 1941 begon
de SD het barakkencomplex in te richten als concentra-
tiekamp. Toen de illegaliteit groeide, werden de Duitse
acties daartegen steeds gerichter uitgevoerd. Hierdoor
werden zoveel personen gearresteerd, dat de ruimte in
de justitiële inrichtingen te beperkt bleek. Om die reden
besloot de leiding van de Sipo/SD in Nederland een
gevangenenkamp te stichten. Eerst gebruikten de
Duitsers voor niet elders te plaatsen gevangenen het
bestaande barakkencomplex in Schoorl.6) Toen in 1941
werd besloten om op een geschiktere plaats een ander
gevangenenkamp in te richten, viel de keuze op het
barakkenkamp De Boskamp.7) Nadat het kamp daar-
voor geschikt was gemaakt, werden er door de
Sicherheitsdienst mensen gevangen gezet. Op maan-
dag 18 augustus 1941 arriveerde de eerste groep van
195, vooral communistische gevangenen uit Schoorl.8)
Kamp Amersfoort kreeg de bestemming van
Polizeiliches Durchgangslager en werd aangeduid als
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4) Bronvermelding: De Adviseur, Jaargang 17, nr.2, 1992
5) Bron: Amersfoort 40-45, J.L. Bloemhof, 2005 Uitgeverij Bekking & Blitz Amersfoort, ISBN 90 6109 5840
6) Tijdens de mobilisatie werden in Amersfoort barakkenkampen geplaatst. In 1939 was hier het 16e Regiment Infanterie gelegerd. Na de inval

van het Duitse leger op 10 mei 1940 werd snel duidelijk dat het Nederlandse leger geen stand kon houden. In het voorjaar van 1941 begon
de SS het barakkencomplex in te richten als concentratiekamp. In 1940 had het nog gediend als onderkomen van gemobiliseerde Nederlandse
militairen en na de bezetting voor legering van de Duitse Wehrmacht. 

7) De Boskamp was in 1939 opgericht voor infanterie-eenheden die op de Leusderhei gingen oefenen.
8) Er werden doorgaans kleine groepjes gevangenen binnengebracht. Daarentegen werden maandagnacht regelmatig gevangenen onder bewa-

king van de Sicherheitspolizei (de Grüne) in een mars van drie kwartier naar het Amersfoortse station gebracht. Vandaar werden zij om 08.15
uur in houten coupérijtuigen via Hengelo naar Duitsland afgevoerd.  



Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Hoewel er
honger werd geleden en de gevangenen in een angst-
wekkend tempo vermagerden, mochten ze aanvanke-
lijk geen voedselpakketten ontvangen. In 1943 werd
het kamp aanzienlijk uitgebreid tot zo'n 4.000 slaap-
plaatsen. Van januari tot  maart 1943 werden de
gevangenen naar Vught overgebracht, waarna het
Amersfoortse kamp in april 1943 weer in gebruik werd
genomen. Vanaf toen was de officiële naam
`Erweitertes Polizeigefängnis`.9) Nadat in april 1945 de
Canadezen hun offensief aan de oostzijde van de IJssel
startten, werd het kamp op 19 april 1945 door kamp-
commandant K.P. Berg en zijn staf overgegeven aan
het Rode Kruis. Na de capitulatie van de bezetter op 5
mei 1945 werden de nog aanwezige gevangenen
voorzien van een Rode Kruispaspoort en konden zij
het kamp na 7 mei 1945 (na de komst van de gealli-
eerde troepen) verlaten.10) Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort, Kamp Amersfoort. Een
plaats die historisch bezien zo’n roemruchte bestem-
ming opgedrongen kreeg en waarop heden ten dage
de gedenkplaats is gevestigd, het hoofdkantoor van
DHV is opgetrokken en leden van de  golfclub op hun
deel daarvan hun sport bedrijven

Mozes Manheim
Mozes Manheim was een van de DHV-ers van het eer-
ste uur. Toen de multinational in januari 1942 haar 25-
jarig bestaan vierde, had hij zijn 40-jarig dienstjubileum
al achter de rug. Als geboren en getogen Rotterdammer
trad hij twee maanden voor zijn 15e verjaardag in dienst
bij bureau Schotel, een rechtsvoorganger van DHV. In
1930 volgde hij ir H.A. Heederik naar Amersfoort,
alwaar hij in april 1937 zijn 40-jarig jubileum vierde.
Tijdens de oorlog werd hij samen met zijn vrouw
gedwongen Amersfoort te verruilen voor Amsterdam.
Daar verhuisden ze van adres naar adres tot zij tijdens
een razzia werden opgepakt en in de zomer van 1943
aan hun laatste reis begonnen.11) Bestemming: vernie-
tigingskamp Sobibor.  

Enkele jaren geleden maakte zijn kleindochter Jetje
Froukje Manheim een stedenreis naar Praag. Die gele-
genheid benutte zij om ook een bezoek te brengen aan
het nabij gelegen Theresienstadt. Daar kwamen alle in
haar sluimerende vragen over haar grootouders naar
boven. Haar vader had de herinneringen aan vroeger zo
diep weggestopt, dat hij zijn dochter niet zo veel meer
kon vertellen. Ook was er niets concreets meer aanwe-
zig om de herinnering aan haar grootouders nieuw
leven in te blazen, zelfs geen foto van de man die voor
zijn kleindochter natuurlijk veel meer was dan een DHV-
medewerker. Een grootvader die door zijn kleinkind
nooit gekend is. Een grootvader waarover met haar
nooit gesproken werd. Dat geldt ook voor haar groot-
moeder, naar wie zij vernoemd is. Ook bij Jetje Froukje
werd, net als bij zovelen, het verleden afgedekt met stil-
zwijgen. 

Toen mevrouw Manheim de behoefte voelde om aan de
haar bekende feitelijke informatie wat meer persoonlijke
gegevens toe te voegen, benaderde zij DHV, de vroege-
re werkgever van haar grootvader. Er bleek een schat
aan informatie bewaard te zijn en het Historisch
Genootschap van DHV nodigde mevrouw Manheim
met haar vader uit voor een bezoek. Dat vond plaats op
1 maart 2000. Het werd een emotioneel moment. Er
bleek nog een personeelsfoto te bestaan, gemaakt tij-
dens de viering van het 25-jarig jubileum, waarop ook
haar grootvader staat. In het jubileumboek dat bij die
gelegenheid is uitgegeven, heeft ook Mozes Manheim
een bijdrage geschreven, en daarbij zit een pasfoto van
hem.12) Een foto die zij tot dan zo miste. 

Het bezoek aan DHV opende een nieuwe wereld voor
mevrouw Manheim. Sinds die dag is haar grootvader
tastbaar geworden. Ze kan zich vanaf toen voorstellen
wat hij voelde bij het 25-jarig jubileum van de onderne-
ming. De blijdschap voor het bedrijf waaraan hij met
hart en ziel verbonden was, gekoppeld aan de
bezwaardheid van zijn gemoed, bij het besef dat hij als
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9) In april 1943 nemen de Duitsers kamp Amersfoort weer in gebruik. Van september 1944 tot maart 1945 zijn er vier grote transporten van het
kamp naar Neuengamme gegaan. Het betreft in totaal 3082 gevangenen. In deze periode vervoert de SD ook ongeveer 260 gevangenen uit
Groningen, Assen, Apeldoorn en Doetinchem rechtstreeks naar Neuengamme. 

10) Na de bevrijding werden NSB'ers en collaborateurs opgepakt. Al spoedig zaten er 2.500 mannen en 1.000 vrouwen en kinderen gevangen in
Amersfoort. Het rapport Kamptoestanden van dr. Van der Vaart Smit maakt melding van mishandelingen waaraan politieke verdachten heb-
ben blootgestaan: 'De mishandelingen en folteringen na mei 1945, waar duizenden personen aan waren blootgesteld, waren geen 'spontane
reacties' van volksgenoten op de jarenlange onderdrukking, maar waren handelingen van misdadigers.'

11) Al voor de oorlog duidde Hitler in zijn boek “Mein Kampf” op de plannen die hij had met de Joden, Sinti, Roma, homoseksuelen en Jehova’s
getuigen. Na de capitulatie werden in ons land de rechten van deze groepen sterk ingeperkt. In het najaar van 1940 begon de bezetter onze
Joodse landgenoten stelselmatig te isoleren en te boycotten in onze samenleving. Per 23 november van dat jaar moest de NS op last van de
bezetter haar Joodse medewerkers ontslaan. Voor het grootste deel betrof het NS’ers van de standplaatsen Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht.In 1941 begonnen de vervolgingen tegen genoemde bevolkingsgroepen. Op zaterdag 22 en zondag 23 februari 1941 werden in
Amsterdam de eerste razzia’s op Joden georganiseerd. Het protest daartegen werd gevoerd van 25 tot 28 februari, de z.g. februaristaking. Als
represaille pakten de Duitsers 389 Joden op, voerden ze af naar Schoorl, waarna ze per trein naar Buchenwald werden getransporteerd.  Op
woensdag 11 juni 1941 worden in Amsterdam tijdens razzia’s 300 Joden opgepakt en direct naar Mauthausen afgevoerd. En zo gaat het door.
De treintransporten gaan direct door naar Duitse kampen of via kamp Westerbork. Op 20 januari 1942 is de Wannsee-conferentie, waar ver-
schillende Duitse instanties het verdere verloop van de `Endlösung der Judenfrage`, coördineren, de definitieve oplossing voor het zogenaam-
de Jodenvraagstuk door de vernietiging van de Joden in Europa. In de nacht van dinsdag 14 juli 1942 startten in Amsterdam grote razzia’s.
Het begin van de uitvoering van de `Endlösung der Judenfrage` in Nederland. In deze periode moeten Joden zichzelf voor transport melden
bij de stations, waar treinen gereed staan om hen af te voeren naar Kamp Westerbork. Uit het hele land worden Joden daarheen getranspor-
teerd. Als blijkt dat maar de helft van de Joden zich aanmeldt, gaan de Duitsers er toe over om hen ’s avonds in spertijd thuis op te halen. In
totaal worden uit Rotterdam 12.000 Joden weggevoerd en uit Utrecht enkele honderden. Op dinsdag 29 september is de laatste grote razzia
op Joden in Amsterdam. Totaal worden daarbij 10.000 Joden opgepakt. Tot 1 mei 1943 zijn dat er ongeveer  140.000. Van hen zijn er velen
via kampen als Westerbork, Amersfoort en Vught gedeporteerd. De deportaties gingen door tot september 1944.

12) Het jubileumboek: `Een korte terugblik op den arbeid`, Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij. Samengesteld door het gezamenlijk per-
soneel ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan op 1 januari 1942.



Joodse burger in een omgeving verkeerde, waarin het
net zich steeds verder sloot. De laatste woorden op de
personeelskaart van Mozes Manheim die nog bewaard
is gebleven, zijn: `vertrokken naar ? - 30 mei 1943. Zijn
collega Van Vliet zag Mozes Manheim afscheid van zijn
collega’s nemen en naar huis gaan. Het behoeft geen
betoog dat mevrouw Manheim het Historisch
Genootschap DHV, en allen die daaraan bijdroegen, zeer
dankbaar is voor alle extra informatie die haar werd ver-
strekt.13)

DHV na de oorlog
Na afloop van de oorlog braken er jaren aan van weder-
opbouw. Het personeelsbestand van DHV groeide van
zo'n 50 naar 250 medewerkers, die indertijd werkten
aan electriciteitscentrales, fabrieken, kanaliseringswerk,
rioleringswerken en zuiveringsinstallaties. Kortom, er
was werk te over en DHV groeide als kool. Ondanks de
grote werkdruk maakt de directie zich zorgen dat
Nederland na de wederopbouw wel eens 'af' zou kun-
nen zijn. De blik wordt dan ook over de grens gericht.
Rond 1957 gaat de vlag uit; de eerste buitenlandse
opdracht - in Syrië - is binnen! Een bijzondere relatie had
DHV met de bierbrouwerij Heineken. De brouwer kwam
voortdurend met opdrachten die het bedrijf een zekere
continuïteit verschaften. Lange tijd was “Heineken’s
Bierbrouwerij Maatschappij” een steunpilaar van DHV.
Heineken was - en vond zichzelf - in de eerste plaats
bierbrouwer en richtte zijn aandacht vooral op de `core
business`. De opzet van bedrijfsonderdelen als een bot-
telarij, een verpakkingshal en bijvoorbeeld een wasserij
besteedde hij om die reden maar al te graag aan DHV
uit, die  daarom lange tijd het vaste ingenieursbureau
van Heineken was. Er waren tijden dat ongeveer 10%
van het DHV-personeel aan Heineken-opdrachten werk-
te. DHV bleef sterk groeien en in 1970 telde het bedrijf
circa 600 medewerkers. Talrijke discussies en de demo-
cratisering bij DHV weerspiegelen de veranderingen in
de samenleving. De tijdgeest komt duidelijk tot uitdruk-
king in het nieuwe hoofdkantoor, waarvan de kantoor-
tuinen symbool staan voor openheid en gelijkheid. Dit
zien we ook terug in de inrichting van de werkruimtes.
Alles is in opzet gelijk ingericht. 

Het ontwerp voor de nieuwbouw is opmerkelijk. Door
de enorme raamvlakken vloeien interieur en exterieur in
elkaar over. Alles wat kan bijdragen aan een optimaal

milieu is ingebracht: airconditioning, akoestiek, stofaf-
zuiging, licht en zo meer. Aan de omgeving van het
gebouw, de “buitentuin”, is veel zorg besteed. In feite is
het een cultivering van het geaccidenteerde stuk bos dat
als bouwterrein diende. De buitenpartij werd bewust zo
aangelegd om te laten zien hoe milieu kan worden gec-
reëerd. Echte bakstenen sieren de horizontale en glooi-
ende bestratingen. Het geheel was een levensgroot
experiment, waarin de ontwerpers geloofden. Hun visie
bleek hun gelijk. Nu de mensen erin werken, zie je dat
ze deelnemen aan iets, waar niemand buitengeplaatst
wordt. Architect Zuiderhoek:14) “Je zit niet meer alleen in
een hokje, kunt tegen elkaar aanleunen als je dreigt uit
te glijden. Er wordt meer gekletst, maar dit komt het
werk ten goede: het werk overigens niet alleen, ook de
mensen. Het is een soort van veredelingsproces, de
mens wordt wezenlijk meer ingeschoteld als een geïnte-
greerd deel van het milieu.” Hierna brak een nieuwe
succesvolle periode aan voor het advies- en ingenieurs-
bureau.15)

Een helpende hand voor Kamp Amersfoort
Een DHV-er die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de gedenkplaats, is ir. Tanne van Nispen.
Hij werd in 1999 benaderd door Cees Biezeveld en er
ontstond al snel een persoonlijke band en betrokken-
heid. De reactie van Tanne kwam voort uit een persoon-
lijke motivatie: het verleden mag niet worden vergeten!
Nu deed het aloude gezegde opgeld: `Beter een goede
buur dan een verre vriend`. Om die reden stapte Tanne
- op persoonlijke titel - in 1999 in de initiatiefgroep,
waaruit later de stichting is voortgekomen voor het
behoud van Kamp Amersfoort. Met zijn organisatieta-
lent en contacten, een grote behoefte in die periode,
vulde Tanne zijn specifieke inbreng in. 

Een van de eerste dingen die de initiatiefgroep te doen
stond, was het redden van de twee grote muurschilde-
ringen in het kantoortje, en wat daar weer van over was.
De schilderingen werden gemaakt door een onbekende
gevangene en beelden het leven in het kamp uit.16) Een
stukje historisch erfgoed, dat door vochtproblemen
helemaal verloren dreigde te gaan. Met de expertise die
Tanne intern bij DHV verzamelde, werd de klus, in dit
geval één zonder dossiernummer en bijbehorende
urenverantwoording, met succes geklaard. De muur-
schilderingen werden gerestaureerd. Om deze muur is
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13) De tekst over Mozes Manheimm is samengesteld uit de ingezonden brief d.d. 6 maart 2000, van mevrouw Jetje Froukje Manheimm, en die
werd afgedrukt op pagina 2 in het DHView-jaargang 9-nummer 5-mei 2000

14) Gesprek met architect D. Zuiderhoek in Baksteen, infobulletin van de Vereniging ”De Nederlandse Baksteenindustrie”. Interview: Th. C.
Droogh.

15) De inwerkingtreding van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren - op 1 december 1970 - luidt een nieuwe succesvolle groeiperiode in;
DHV is op dat moment vooraanstaand op het gebied van waterzuiveringen. De beginjaren tachtig zijn een stuk lastiger en DHV richt zich op
de groei van de buitenlandse opdrachten. Die koers van internationalisering wordt doorgezet, ook door deelname in een aantal buitenlandse
ingenieursbureaus en, in de jaren negentig, door overnames. Tussen 1990 en 1992 is er een bijna verdubbeling van het aantal medewerkers
van 1200 naar 2200. DHV kent in haar geschiedenis twee perioden waarin verliezen ingrijpende reorganisaties tot gevolg hebben gehad;
1982/83 en 1995. Sommige overnames uit de beginjaren negentig zijn verliesgevend en de nieuwe raad van bestuur, Hans Huis in 't Veld en
Renko Campen, besluit in 1996 tot afstoting van kantoren in Engeland, Spanje en Duitsland. Tevens kondigen zij op 15 oktober van dat jaar
een fusie aan met branchegenoot Heidemij (het huidige Arcadis). Drie maanden later, op 13 januari 1997, wordt - op initiatief van DHV - het
voorgenomen huwelijk echter weer afgeblazen. Het integratieproces bleek aanzienlijk complexer, ingrijpender en tijdrovender dan voorzien.

16) Jarenlang is ten onrechte aangenomen dat de gevangene László Weiss de schilderingen in opdracht van kampcommandant K.P. Berg in diens
kantoor had aangebracht. Zie voor deze geschiedenis rond de muurschildering en László Weiss het infobulletin van november 2004 vanaf
pagina 5



uiteindelijk het prachtige koperen gebouwtje gekomen.
Doordat de dreigende teloorgang in de publiciteit kwam,
ontstond een sneeuwbaleffect en Cees Biezeveld zorgde
voor Kamervragen. De betrokken gemeenten, met
name Amersfoort en Leusden, gingen overstag en tast-
ten flink in de buidel. Het ministerie van VWS bleef nog
even terzijde.  

Erkenning
Op 19 april wordt jaarlijks herdacht dat kampcomman-
dant Berg de leiding van het kamp overdroeg aan Loes
van Overeem. Zij bezorgde namens het Rode Kruis
gevangenen eten en redde tussen 1944 – 1945 velen
het leven. Tijdens de herdenking in 2000 werd het nieu-
we gebouw officieel in gebruik genomen. Ir. Tanne van
Nispen, die op deze dag zijn taak als voltooid
beschouwde, zag toen hoe dankbaar de oud-gevange-
nen en hun nabestaanden daarvoor waren. Eindelijk
was er een plek om te herdenken. Niet alleen dat heeft
een enorme therapeutische waarde, maar ook het feit
dat er in de loop der jaren veel meer erkenning is geko-
men voor de barre omstandigheden in het kamp. In het
boek van Geraldine von Frijtag, getiteld `Kamp
Amersoort`, dat tot stand kwam op initiatief van de
gemeente Amersfoort met adhesie van Leusden, staat te
lezen hoe er in het doorgangskamp tussen 1941 en
1945 circa 35.000 mensen als beesten zijn behandeld
en 20.000 van hen op transport zijn gesteld.17)
Niemand weet precies hoeveel mensen op deze plek
zijn omgebracht. Het moeten er honderden zijn.
Gedood, of bezweken van honger, kou, ziekte of angst.
Veel omgekomen kampgevangenen werden herbegra-
ven op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof. Tot lang,
heel lang na de oorlog heeft niemand zich iets van deze
plek echt aangetrokken.
Het was gewoon een ver-
waarloosde boel. “Kamp
Amersfoort: weggemof-
feld, onteerd en vergeten,
schreef de Amersfoortse
Courant in 1999”. Het
boek van Geraldine von
Frijtag was voor veel men-
sen nog een soort `bevrij-
ding` achteraf. Ze kunnen
er nu openlijker over pra-
ten, zonder de vooroorde-
len die lang hebben
bestaan, dat het in Kamp
Amersfoort allemaal wel
was meegevallen. Het
heeft lang geduurd, maar
met de voltooiing van het
bezoekerscentrum is er
een gedenkplaats ont-
staan, die respect verdient.
In een paar jaar tijd is er
enorm veel ten goede

gekeerd. Het tijdloze monument dat de gedenkplaats
met al haar facetten is, is de nagedachtenis voor zoveel
slachtoffers waardig.

Maatschappelijk ondernemen
In zijn missie spreekt DHV zich uit voor het duurzaam
inrichten van de samenleving. Dat brengt een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.
Integriteit, zorgvuldigheid en respect voor alle betrokke-
nen bij een project staan centraal. Daarnaast heeft de
onderneming een belangrijke verantwoordelijkheid naar
haar medewerkers. Binnen de organisatie hebben zij
een centrale rol en worden alle activiteiten door hen
gedragen. Het bereiken van doelstellingen wordt dan
ook in hoge mate bepaald door hun inzet en kwaliteit.
Door het beste van zichzelf te bieden, streeft DHV ernaar
de beste mensen aan te trekken en aan zich te binden.
Het beleid voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men is geëxpliciteerd in een aantal focusgebieden: inte-
griteit, duurzame innovaties, duurzame bedrijfsvoering
en maatschappelijk betrokken ondernemen. Een goed
voorbeeld daarvan is de manier waarop in Zuid-Afrika
binnen het kader van projecten wordt gewerkt met het
begrip Community Development. In deze, mede door
Stewart Scott (65% DHV) ontwikkelde aanpak, worden
grotere projecten teruggebracht tot kleinere onderdelen,
die door de plaatselijke bevolking kunnen worden uitge-
voerd. Daarmee wordt niet alleen de lokale economie
versterkt, maar worden aldoende ook voorwaarden
geschapen die in brede zin bijdragen aan maatschappe-
lijke veranderingsprocessen. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen is maat-
schappelijk betrokken ondernemen. Als uiting daarvan
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17) Kamp Amersfoort, Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Mets & Schilt – Amsterdam 2003, ISBN 90 5330 367 7



zetten medewerkers op vrijwillige basis ook hun exper-
tise in. Een aantal projecten gaat in samenwerking met
Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen van de stich-
ting Ravelijn in Amersfoort, waar DHV sociaal aandeel-
houder van is. Zo keert alles weer en langs de leidraad
van verantwoordelijkheid, loyaliteit en geweten. 

De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
werd op 28 maart 2000 officieel opgericht. Op 18 april
van dat jaar, dit in verband met de Joodse Pascha, werd
er na de herdenking uitgeweken naar de Stadshal De
Flint.18) Daar was die dag ’s middag’s in besloten kring
een reünie georganiseerd en aansluitend werd voor het
eerst een avondlezing gehouden. Dat gebeurde in de
achteraf bezien te kleine zaal van de naastgelegen poli-
tieopleiding. In 2001 werd voor het eerst uitgeweken
naar de grote hal in het hoofdkantoor van het naastge-
legen DHV. Met welwillende medewerking van DHV zijn
vanaf toen de avondlezingen en bijeenkomsten daar
steeds gebleven. Ir. Campen: ”DHV is zich altijd zeer
bewust geweest van de historie van het kamp en even-
eens van de gevoeligheden die daaromheen leven en
bestaan. Wij beschouwen het als een eer onze mede-
werking aan de herdenkingen te mogen verlenen.” 

Al in 2002 ontving de Stichting de Afas
Aanmoedigingsprijs.19) In 2003 doneerde het Ministerie
van VWS veel geld voor het bezoekerscentrum. Zelf
bracht de Stichting 170.000 euro bijeen. In 2005 werd
de regionale architectuurprijs toegekend. Cees
Biezeveld: “De mooiste prijs die ik kan bedenken, is het
functioneren van de gedenkplaats.” Toen de donatie in
datzelfde jaar een feit was, gaf de Stichting aan het archi-
tectenbureau Inbo Architecten bna, Woudenberg, de
opdracht een bezoekerscentrum te ontwerpen.20) De
architecten Peter van Woerkom en Erik Seur namen met
hun team de opdracht onder hun hoede en werkten die
uit. Zij kwamen tot de overtuiging dat hier `geen
gebouw` moest worden neergezet. Hun uitgangspunt
was dat iedere toevoeging aan deze bijzondere plek in
principe teveel zou zijn. Het pand moest als het ware
opgaan in het glooiende landschap. Hiervoor tekende
de Amersfoortse tuinarchitect Haver Droeze.21) De ont-
werpers zijn volkomen in hun opzet geslaagd. Nog het-
zelfde jaar startte het Amersfoortse aannemingsbedrijf
Van Hoogevest O&R met de bouw van het bezoekers-
centrum.22) Ook DHV was daarbij met het maken van
technische berekeningen betrokken. Een jaar later, op
19 april 2004, werd het plechtig geopend door de

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mevrouw Clémence Ross - van Dorp. Voorafgaand aan
en tijdens de herdenking was het gebouw nog niet toe-
gankelijk en werd het evenals de gedenkplaats zelf,
gesloten gehouden. Na het defilé langs het beeld `De
Stenen Man` werd iedereen op weg voor een informele
samenkomst naar de gebouwen van de DHV-groep,
door het nieuwe gebouw geleid. Bij die gelegenheid kon
men zien welke veranderingen zich op de gedenkplaats
en naaste omgeving hadden voltrokken. De inbreng van
DHV als gastheer was onmisbaar. Zoals eerder was te
lezen: “Een goede buur is beter dan een verre vriend.”
“Buurman DHV is dat.” Rondom de herdenkingen in
2005 vonden bij DHV vier afzonderlijke bijeenkomsten
plaats van de Stichting. Vanaf deze plaats wil zij daarom
dan ook een woord van dank uitspreken. 

Het bezoekerscentrum
Vanaf de toegangsweg vallen meteen de treffende hoe-
kige lijnen op. Aan een kant in de roestkleurige ijzeren
wanden smalle glazen ramen. Aan de voorzijde, met
daarin de ingang, deels een grote glazen wand. Hoe
ook, alles van het gebouw en daaromheen, grote én
kleine vlakken, ieder in detail, minimalistisch, aanwezig
en ook niet, veel lijkt schijnbaar in zichzelf gekeerd. Hoe
treffend ook, door de eenvoud overheerst geen enkele
vorm. Het geheel van zo’n 300 m2 is opgetrokken uit
cortenstaal, beton en glas: tijdloos, onbewerkt en onver-
woestbaar. Het dak is begroeid en gaat op in de omge-
ving. Het is de beslotenheid en stilte, waardoor de plek
zich symboliseert. Een plaats van bezinning en tijdloos-
heid. In alles eenvoud. Niets leidt af, niets is zomaar,
alles vult het geheel en spreekt z’n eigen taal. Woorden.
Uitgesproken en verzwegen woorden, soms enkel maar
een gebaar of een blik, hoe dan ook een tast, brengen
iedereen terug naar de essentie. Voor een uitstervende
groep zijn het feitelijke herinneringen, voor een aantal
onder hen een waan. Voor anderen slechts een voorstel-
ling en verbeelding. Meer kan het nooit zijn, al ontgrond-
de het menig leven. In herinneringen, vragen en ant-
woorden gaan veel woorden op. Wat het ook is, niets is
zomaar. Maar, wat kan je wanneer dan ook uitduiden in
woorden, als daar een leven lang te kort voor is.

De gedenkplaats is er een voor alle oud-gevangenen.
Joden, communisten, Jehova’s getuigen, zwarthandela-
ren, homo’s, zigeuners, verzetsmensen of gewoon straf-
gijzelaars, maar ook Duitsers. Met het herdenken wordt
de geschiedenis in stand gehouden en blijft de les uit het
verleden actueel. Omdat het belangrijk is dat kinderen
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18) De oorsprong van "de maaltijd des Heren" vinden we in het oude testament: in het pascha (Exodus 12). Het was een van de "feesten des
HEREN", die de Israëlieten jaarlijks moesten vieren (Ex.23:14). Men herdacht de nacht waarin hun voorvaderen uit Egypte werden verlost en
op weg gingen naar het beloofde land (Ex.13:3, Deut.16:3). Het was als het ware hun bevrijdingsdag.

19) Voorzitter Schreuder van de Stichting mocht 500 euro in ontvangst nemen. De Afas Aanmoedigingsprijs is vernoemd naar het Leusdense soft-
warebedrijf dat de prijs sponsert en werd tijdens de traditionele kerstlunch te Leusden op 24 december aangeboden. De beker werd door
Evelien Blom aan de secretaris van de Stichting, Cees Biezeveld, overhandigd.

20) Projectarchitecten: Peter van Woerkom, Erik Seur, George Popinceanu, Reinier Ubels, Jan van Gils. Het Ministerie van VWS gaf ruim 1,1 mil-
joen euro subsidie. Zelf bracht de stichting 170.000 euro bijeen.

21) Adviesbureau Haver Droeze is een multidisciplinair bureau met o.m. landschapsarchitecten en een jurist, gespecialiseerd in ruimtelijke orde-
ning en milieu. De uitvoerder was het Amersfoortse bedrijf Smink BV.

22) Ir. M van Hoogevest is per 2005 benoemd  tot voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort



weten welke verschrikkingen zich hier destijds hebben
afgespeeld, is er lesmateriaal voor basis- en middelbare
scholen ontwikkeld.23) Ook worden er mensen ontvan-
gen die voor een uniformdragend beroep kiezen.24)
Wanneer jonge mensen dat doen, moeten ze beseffen
dat hun beroepskeuze dilemma’s met zich meebrengt
en hen tot taken verplicht, die in een burgerberoep aan
hen voorbij zouden gaan. Binnen het hiërarchisch sys-
teem waarin zij dienen, hebben leden van de krijgs-
macht, de marechaussee of de politie ieder een eigen
verantwoordelijkheid, waarin keuzen en beslissingen
altijd te maken hebben met mensenrechten.25)
Uniformdragers hebben hun eigen specifieke taken, ver-
antwoordelijkheden, plichten én rechten. Dat verplicht
hen na te denken over hun rol in de samenleving. Dát
en meer belichten is een van de nieuwe taken waarvoor
de Stichting zich sterk maakt. Er is een nauwe samen-
werking met het Militaire Vormingscentrum Huize
Beukbergen. 

In de missie
Verantwoordelijkheid, loyaliteit en geweten. In haar mis-
sie spreekt de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zich eveneens uit voor het duurzaam inrich-
ten van de samenleving. Zij doet dit door een beroep te
doen op ieders eigen verantwoordelijkheid, met een
appèl op medemenselijkheid en waar dat past of ver-
wacht wordt, bezoekers aan te spreken op hun eigen
mogelijkheden. Dit, in de hoop dat  haar activiteiten
invloed hebben op individuelen of groepen uit de maat-
schappij. Een wereld in beweging. Aldoor. Lessen uit het
verleden. Verleden - Heden - Toekomst. Wat achter ons
ligt is gebeurd, is dan historie. Al is het één minuut gele-
den. Daaraan voorbij zet de toekomst mensen aan het
denken. Wanneer het ook was of zal wezen.
Verwachtingen, hoop en bede zijn van alle tijden. Maar
waarop ook wordt gehoopt, naar verlangd, of naar uit-

gekeken, hoe vast kunnen we daar op rekenen? Hoe
vast mogen we daar op rekenen? Wie kunnen we daar-
op aanspreken? Zijn wij zelf niet de rentmeester van het
geheel? Mensen, ze gaan voorbij, jonge en oude.
Voorbij is over en uit. 

Of niet?

© januari 2006 karel kreuning

Eindnoten artikel DHV- Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort
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23) Een getuigenis in beeldverhaal: educatief progamma voor basis-
scholen gereed. Zie het infobulletin van juli 2005 pagina 16

24) Het uniform is een rode draad door de geschiedenis van de
gedenkplaats. Vanaf het begin liepen op het terrein geüniformeer-
de mannen rond. In 1939 toen het als kazerne werd gebruikt door
de Nederlandse landmacht. Aan Laan 1914 werd in september
1939 begonnen met de bouw van een militair kamp. Op zo'n
negen hectare werden minstens zes houten barakken gebouwd.
Deze barakken waren bestemd voor militairen die op de
Leusderheide gingen oefenen. Dit militaire kamp werd "De
Boskamp" genoemd en bestond uit één barak voor de kampadmi-
nistratie, één eetgelegenheid en vier slaapbarakken. Tijdens de
mobilisatie in 1939 was het 16e Regiment Infanterie er gelegerd.
Na de capitulatie werd het terrein gevorderd door de Duitse
Wehrmacht. Een jaar na de capitulatie, in het voorjaar van 1941,
begon de SS het barakkencomplex aan Laan 1914 in te richten als
concentratiekamp. In aanvang voornamelijk voor oud-militairen
die in verzet gingen, politici, vakbondsmensen, medewerkers van
illegale bladen, Joodse mannen voor strafplaatsing, gijzelaars en
communisten, die preventief gevangen werden genomen in ver-
band met de Duitse inval in Rusland. Na afloop van de oorlog
werd het terrein respectievelijk in gebruik genomen en bekend als
“Bewarings- en Verblijfskamp Laan 1914”, als kazerne voor diver-
se landmachtonderdelen en uiteindelijk als de
Politieopleidingsschool Leusden.

25) Lees het artikel waarbij ingegaan wordt op de taken, verantwoor-
delijkheden, plichten én rechten van uniformdragenden. `Door de
les van de geschiedenis heen naar de taak van nu, die van educa-
tie`. Infobulletin nummer 12,  januari 2005.

Boek “Nederlanders in Neuengamme”
Op 22 april 2005 werd onder grote belangstelling van oud-gevangenen, nabe-
staanden en geïnteresseerden het eerste exemplaar van het boek
"Nederlanders in Neuengamme" door dr. Judith Schuyf overhandigd aan prof.
dr. Van Dantzig, oud-gevangene van het concentratiekamp Neuengamme. Het
boek was kort daarna uitverkocht. De inmiddels verschenen verbeterde 2e druk
is behalve in de gevestigde boekhandel ook op de gedenkplaats verkrijgbaar.
Prijs: € 29,00.  ISBN 9059940512. 

BOEK “Kamp Amersfoort”
Het boek “Kamp Amersfoort “, geschreven door mw. dr. G. von Frijtag Drabbe-
Künzel,  verkreeg in 2005 de 4e druk.
Bij de gedenkplaats zijn de allerlaatste gebonden exemplaren beschikbaar, prijs
€ 25,- In de gevestigde boekhandel is de 4e druk in de goedkopere paperback
vorm verkrijgbaar. Prijs € 16,50. ISBN 9053304487. 

Cees Biezeveld © Foto: H. Broekhuizen



Verzamelaars hebben oog voor details, zo bleek kortge-
leden maar weer eens. Terwijl in de Duitse concentratie-
kampen het kampgeld werd afgeschaft, werd dat op 1
januari 1944 in het PDA, het Kamp Amersfoort, juist
ingevoerd.

Er zijn biljetten bekend van 10 cent, 25 cent, 1 gulden,
2,50 gulden en 5 gulden. De vraag die vaak wordt
gesteld is: Wat moesten de gevangenen nu met kamp-
geld doen? Het was “kantinegeld” voor de gevangenen.
Kantine? Was er dan een kantine? Was het maar waar.
Het wordt kantine werd gebruikt voor de gevallen dat de
gevangenen iets konden kopen. Een bewaker of een
prominent had dan iets (op de zwarte markt??) op de
kop getikt en ging dat voor woekerwinsten verkopen in
het kamp. De gevangenen hadden niets. Wel mochten
ze van thuis 1 x per maand een postwissel laten komen
met 20 gulden waarde, die op kantoor verzilverd werd.
Aanvankelijk kon men gangbaar geld gewerkt worden,
later werd alles omgezet in kampgeldbiljetten. Als er
eten te koop was, als was het dan tegen woekerprijzen,
het was beter dan doodgaan met geld op zak. 

Wie ontsnapte en dat op zak had was er gloeiend bij!
Ook kon de geldstroom wat beter worden gecontro-
leerd, iets dat in een omgeving waar corruptie hoogtij
vierde geen overbodige luxe was. 

Bij de kampgeldbiljetten, die in opdracht gedrukt wer-
den bij de drukkerij Muurhuizen te Amersfoort, zijn
series bekend. Een belangrijk verschil is te zien aan de
nummering, namelijk cijfers met een * (asterix) er ach-
ter. Voor de cijfers staat dan No. Met de punt achter de
kleine “o”.
Bij de cijfers zonder zo’n sterretje staat die punt onder
de “o” van No. Zie voorbeeld-afbeeldingen. 

Een heleboel is nog onbekend van dat kampgeld. De
afgelopen jaren is er mondjesmaat wat van binnenge-
komen. We zouden er meer van willen weten. Uit reac-

ties merken we nu en dan dat onder oud-gevangenen
en nabestaanden toch nog de nodige voorbeelden circu-
leren. 

Vragen: 

1. Wie heeft er nog kampgeld van het PDA? Graag ont-
vangen we opgaven van de waarde en de numme-
ring, met of zonder * en gegevens hoe men in het
bezit is gekomen van die biljetten. De gegevens
worden vertrouwelijk behandeld en behoudens de
nummering niet aan derden doorgegeven!

2. Wie heeft er nog kampgeldbiljetten en wil die aan de
stichting afstaan voor de collectie die zorgvuldig in
de archiefkluis wordt bewaard (er worden alleen
afbeeldingen geëxposeerd). Hoe meer we veilig stel-
len voor de toekomst hoe beter. 

3. Wie weet er wat meer van de drukkerij of de mede-
werkers daar die ze hebben vervaardigd? 

Er is een boek getiteld: “Het noodgeld van Nederland in
de Tweede Wereldoorlog 1940-1945”, auteur A.Thoele.
De auteur wil graag meer informatie over het kampgeld
van het PDA (Kamp Amersfoort). In een overleg met
verzamelaars is vastgesteld dat er nieuwe details
bekend zijn geworden. 
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Nieuwe aandacht voor kampgeld PDA



In de afgelopen tijd zijn veel bescheiden en tekeningen
en ook wel voorwerpen ontvangen, die bijdragen om de
geschiedenis van Kamp Amersfoort vast te leggen en
mogelijk in de nabije toekomst verder te onderzoeken. 

De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
werkt nauw samen met het Archief Eemland te
Amersfoort (voorheen Gemeentearchief Amersfoort) en
het Amersfoortse Museum “Flehite”. Bij het archief
wordt ook het archief van de stichting verzorgd, terwijl
alle boeken en audiovisuele documentatie in de biblio-
theekcollectie daar wordt opgenomen. Deze kunnen in
de leeszaal wel worden geraadpleegd. Ze worden ech-
ter nimmer uitgeleend. Alle voorwerpen, tekeningen en
schilderijen die niet op de gedenkplaats worden benut
voor exposities worden op contractbasis ondergebracht
in het museum “Flehite”. 

In dat museum is ook de semi-permanente Kamp
Amersfoort-zaal die de locale historie over Wereldoorlog
II en in het bijzonder van Kamp Amersfoort weergeeft.
Vooral tekeningen en ander beeldmateriaal is daar
gebruikt ter visuele ondersteuning van de expositie (zie
foto).

Doordat in het kader van de samenwerking wel eens
materialen worden overgebracht naar de juiste bewaar-
plaats meldde het museum medio november nieuwe
aanwinsten, die voor de regionale pers genoeg aanlei-
ding vormde om daarover te publiceren. Dit trok weer
de aandacht van een landelijke televisiezender, die een
reportageteam stuurde. Het gevolg daarvan was dat er

weer een stroom reacties op gang
kwam vanuit het hele land. 

Bijgaand een afbeelding van de
jongste aanwinst uit december
2005, een tekening van oud-
gevangene De Wilde, gemaakt
van lotgenoot gevangene nr. 707. 
Oproep: wie was gevangene nr.
707 op 8 maart 1942? Wie weet
er iets meer van hem? 

In samenwerking met museum
“Flehite” in Amersfoort zal medio
april / mei een tijdelijke expositie
worden gehouden van een ver-
scheidenheid van tekeningen uit
Kamp Amersfoort, zowel portret-
ten van personen als tekeningen
van het kamp, gewoonlijk illegaal
gemaakt en naar buiten gesmok-
keld. In het aprilnummer van ons
bulletin volgen meer details. 

Cees Biezeveld.
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Tekeningen uit Kamp Amersfoort

(tekening gevangene 707, 8 maart 1942)



Achter de schermen wordt al een lange tijd door
een aantal instanties overleg gevoerd over een
betere samenwerking op het gebied van kam-
parchieven ’40-’45. In dit overleg dat uiteindelijk
het “kamparchievenoverleg” werd genoemd,
troffen de volgende instellingen elkaar: het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(NIOD), afdeling Oorlogsnazorg van het
Nederlandse Rode Kruis, het archief Eemland
(voorheen gemeentearchief Amersfoort), de
gemeente Midden-Drenthe, het Nationaal
Monument Kamp Amersfoort, het Nationaal Monu-
ment Kamp Vught en het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. 

Het overleg is er gekomen omdat nog
steeds, zoveel jaren na het einde van WO-II, ervaren
werd dat er onduidelijkheid was over wie nu welk
archief ter beschikking had en wie welke informatie aan
belanghebbenden of belangstellenden kon verstrekken.
Wie zich in de geschiedenis van de jaren kort na 1945
verdiept, gaat meer begrijpen van het hoe en waarom
van de recente bevindingen maar zal onbegrip krijgen
over het verloop van de gebeurtenissen destijds.
Terugkijken naar toen doet de geschiedenis niet (in bete-
re vorm) herschrijven, integendeel. Vooruitkijken naar
hoe het beter kan lijkt vruchtbaarder. Voor die weg is
dan ook gekozen. 

In de eerste plaats is er onderzocht wie nu wat heeft en
wat daarmee gedaan zou kunnen worden. Wat moet er
gerestaureerd en verzorgd worden, wat kan er gedigita-
liseerd worden? Wat heeft prioriteit? Wat is juiste infor-
matie? Hoe voorkomen we dat mensen van het kastje
naar de muur gestuurd worden, met de kans uiteinde-
lijk nog afgescheept te worden? 

Willen we dan dat alles als het ware opeens op straat
ligt, dat iedereen kan grabbelen in de informatie? 

Nee dus, want veel informatie gaat
over mensen. Dat vereist zorgvuldigheid en nakoming
van wetgeving! Wel staat voor ogen dat de dienstverle-
ning aan mensen die informatie willen en mogen heb-
ben beter wordt.

Ook wordt er beknopt informatie over die kampen zelf
gegeven. Voorlopig zijn dit de grote kampen in
Nederland zoals Amersfoort, Westerbork en Vught. In
een volgende fase moeten allerlei kleinere kampen en
de gevangenissen daaraan toegevoegd worden terwijl
ook de geschiedenis van de oorlog in Indië een koppe-
ling moet krijgen.  

Het project is financieel mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering
WO-II (OHW) van het Ministerie van VWS terwijl veel
vertegenwoordigers van de instellingen reis- en overleg-
tijd hebben bijgedragen en archiefwerkzaamheden heb-
ben verricht. 

Het tussenresultaat, de website www.kamparchieven.nl,
is nu al de moeite van een bezoek waard. Er staan ook
veel tekeningen op! Bedenk wel dat het een begin is en
dat niet iedereen even door alle namen van voormalige
gevangenen heen kan lopen. Voor Kamp Amersfoort is
het de vraag of al die namen ooit wel volledig bekend
zullen worden. Er is wel veel bekend, maar zeker niet
alles. Dat heeft de praktijk van de afgelopen jaren wel
geleerd. Veel werd domweg niet geregistreerd en bleef
onbekend, andere gegevens werden weggemaakt. Het
“kamparchief” van Kamp Amersfoort werd vlak voor de
bevrijding zelfs geheel vernietigd. Wel zijn er schaarse
delen en schaduwarchieven getraceerd, die samen met
de Rode kruisarchieven toch veel gegevens opleveren.

Waar een band is met kamp Amersfoort zal de gedenk-
plaats intermediair zijn. Degenen die een beroep doen
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WWW.KAMPARCHIEVEN.NL,
Een nieuwe website over archieven van kampen in Nederland 1940-1945.
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Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO-II – Heden
stimuleert en coördineert de inzet van gastsprekers /
ooggetuigen bij scholen. Wie graag eens een gastspreker
wil uitnodigen kan contact opnemen met een vestiging
van het steunpunt. 

Het ministerie van VWS maakt het project financieel
mogelijk, terwijl de meeste organisaties van verzetsdeel-
nemers en vervolgingsslachtoffers bij het steunpunt zijn
aangesloten. Ook de nationale herinneringscentra
onderhouden goede contacten met dit steunpunt. Waar
nodig wordt ondersteuning verleend door de overige
oorlogs- en verzetsmusea. 

De gastsprekers worden gevormd door een veelheid
aan vertegenwoordigers van groepen: overlevenden van
de kampen, verzetsdeelnemers, onderduikers, burger-
oorlogsgetroffenen, dwangarbeiders, mensen die bij de
oorlog in Azië betrokken waren, oude en jonge vetera-
nen, enz. Het steunpunt zorgt voor voorbereiding op en
begeleiding bij het uitvoeren van de gastspreekbeurt. 

Wanneer een school een gastspreker in de klas wil heb-
ben kan er contact gezocht worden met het steunpunt
onder opgave van datum en tijdstip en de plaats waar
een gastspreker gewenst is. Ook kunnen wensen voor
de achtergrond kenbaar worden gemaakt. Het steun-

punt zoekt dan naar iemand zo dicht mogelijk in de
buurt. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en
het steunpunt neemt het initiatief voor een evaluatie.
Aan het bemiddelen zijn geen kosten verbonden, wel
moet de aanvrager de reiskosten voor de gastspreker
voor zijn rekening nemen! 

Landelijk steunpunt Gastsprekers WO-II – Heden.

Locatie Westerbork,
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen.
Tel.: 0593-592600 Fax: 0593-592546
Email: info@kampwesterbork.nl

Locatie Den Haag,
Javastraat 2-b, 2858 AM Den Haag.
Tel.: 070-3462616  Fax 070-3645927
Email: info@hetindischhuis.nl 

Voor de scholen komt in 2006 een digitale nieuwsbrief
beschikbaar.
Door het betrekken van een gastspreker via het nationa-
le steunpunt draagt men bij aan een verantwoorde infor-
matievoorziening aan jongere generaties. 

Cees Biezeveld

Een ooggetuige in de klas,
ontmoeting tussen ooggetuigen van de oorlog en jongeren van nu.

op informatie zullen zo goed mogelijk worden geholpen.
In de eerste plaats door toezending een formulier waar-
op zoveel mogelijk gegevens kunnen worden verzameld
en ingestuurd om het nazoeken beter mogelijk te
maken. Onbekend is hoeveel navraag er gedaan zal
worden naar personen (voormalig gevangenen). Veel
moet nog altijd nog met de hand gebeuren, hoewel naar
digitalisering doel is. Daaraan wordt overigens gewerkt.
Ook moeten oude bescheiden gerestaureerd en veilig
gesteld worden als dat kwalitatief nodig is. De mens-
kracht en de mogelijkheden zijn niet onbeperkt. Vaak zal
er geduld betracht moeten worden. 
Overeind blijft dat er door veel instanties intensief wordt
samengewerkt met de wil om het allemaal nog beter te
gaan doen en archieven toegankelijker te maken (waar
mogelijk). Tot slot moet de dienstverlening aan mensen
beter worden. Wie op een gedenkplaats veel contact

met direct betrokken nabestaanden heeft weet hoe
belangrijk dat – ook 61 jaar na “de” oorlog – nog altijd
is. Er zijn – in de afgelopen twee jaar - in stilte en achter
de schermen belangrijke verbeteringen bereikt. Een
woord van dank aan hen die dat in gang gezet en gefi-
nancierd hebben mag zeker worden uitgesproken.

Vanaf deze plaats wordt op alle lezers wel een beroep
gedaan geen plotselinge wonderen te verwachten.
Daarbij: wanneer het om informaties om personen gaat
blijft steeds de vraag: wie verlangt wat en waarom? Mag
de informatie wel aan de aanvrager gegeven worden?
De directie van de gedenkplaats zal daarbij steeds een
zorgvuldig intermediair blijven, de beheerders van de
archieven dienstwillige doch secure dienstverleners!

Cees Biezeveld.



De gedenkplaats & Nationaal Monument Kamp
Amersfoort heeft in 2005 opnieuw volop in de belang-
stelling gestaan. Het werk van de stichting en op de
gedenkplaats nam in alle richtingen weer fors toe. Dat
betekende meer gasten en meer administratieve hande-
lingen, maar vooral meer educatieve rondleidingen.

In 2004 werden nog 19.440 bezoekers met persoonlijk
contact geteld of geregistreerd (in 2003: 12.762).
Samen met de bezoekers aan het parkachtige landschap
van het monument werd toen uitgegaan van ongeveer
40.000 bezoekers (in 2003: 25.000). 
In 2005 werden er op de gedenkplaats en in het bezoe-
kerscentrum 24.500 gasten ontvangen of rondgeleid.
Rekening houdend met de bezoekers aan het monu-
ment (die door de vele ingangen in het park slechts
geschat kunnen worden) wordt voor 2005 uitgegaan
van in totaal 49.000 bezoekers, een toename van
22,5%. Hoewel er nog altijd een bezoekpiek is rondom
april / mei neemt het bezoek vooral gedurende de rest
van het jaar structureel toe. Alles wijst er op dat deze
trend zich in 2006 gaat continueren. Het hele jaar door
worden er op aanvraag rondleidingen en lezingen
gehouden.

Toename was er ook te zien bij de deelnemers aan de
herdenking op 19 april (1300) en bij de vierders van de
Bevrijdingsdag op 5 mei (1500). Op 4 mei bleef het
bezoekersaantal stabiel (4000). De 60-jarige herdenking
gaf vooral meer vraag naar rondleidingen en lezingen.
Het aantal rondleidingen in groepen steeg van 182 in
2004 (gemiddelde groepsgrootte 16 / 17) naar 399 in
2005 (gemiddelde groepsgrootte 18,5), meer dan een
verdubbeling. Op de beschikbare gidsen werd dan ook
een flinke wissel getrokken. In april, mei en juni moest
tot drie keer toe zelfs een tijdelijke stop in de boekingen
worden doorgevoerd (de aanvragers werden naar de
navolgende maand verwezen). De werving en opleiding
van gidsen is hierdoor urgent geworden. 

Bij de onderverdeling van de rondleidingsgroepen valt
het volgende op: Er waren 64 groepen van het basison-
derwijs, 79 groepen van het voortgezette onderwijs en
75 groepen van andere herkomst. In het kader van het
doorgeven van geschiedenis en het bijdragen aan vor-
ming, werden 57 groepen ontvangen vanuit de geüni-
formeerde beroepen. Op één uitzondering van de poli-
tie na kwamen al deze groepen van defensieonderde-
len. De 6 publieksrondleidingen trokken grote belang-
stelling. Er werden 28 groepen publiek ingedeeld en
rondgeleid. De 10 gehouden lezingen werden uitge-
voerd voor groepen van 15 tot 200 personen. 

De weekeinde-openstelling op zaterdagen, zondagen en
feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur in de maanden april
tot en met september bleek opnieuw in een behoefte te
voorzien. Er werd druk gebruik van gemaakt (10% van
de bezoekers). Bezoekdagen voor oud-gevangenen en

de 2e generatie (kinderen van…) zijn functioneel. Ze
werden druk bezocht. 

De bezoekers komen uit alle windrichtingen van
Nederland, uit Europese landen en vooral ook de toen-
malige emigratielanden: Australië, Canada en de
Verenigde Staten. Ook is er een groeiende belangstelling
van Duitse jongeren merkbaar.

Uit de media werden 143 artikelen bekend (er moeten
er meer geweest zijn) en 16 bekendmakingen gesigna-
leerd, bij elkaar 159 publicaties over Kamp Amersfoort,
gemiddeld 3 per week. Bij de televisie werden 4 lande-
lijke uitzendingen genoteerd, naast de diverse regionale
en plaatselijke uitzendingen via radio of TV. De gedenk-
plaats en de stichting kregen in het algemeen veel aan-
dacht in de media.
De website werd ruim 46.000 keer bezocht. We zien uit
naar de nieuwe website! De website: kamparchieven
ging 20-12-2005 van start: www.kamparchieven.nl  

De drukte was ook merkbaar bij de administratie van de
gedenkplaats. Bij elkaar werden ruim 4200 inkomende
en uitgaande stukken verwerkt. Vrijwel iedere dag wordt
er door nabestaanden nog navraag gedaan naar gege-
vens over oud-gevangenen van toen. De sporen van “dè
oorlog” zijn dieper getrokken dan menigeen ooit voor
mogelijk heeft gehouden. Een waarschuwing voor van-
daag! 

Het terrein onderging verbeteringen, groot onderhoud
landschap werd aangepakt. Na 4 jaar intensief onder-
handelen, overleggen, organiseren, financieren en voor-
al corresponderen is de overdracht van gronden prak-
tisch afgerond. De documenten moeten nog onderte-
kend worden.  
Om al het werk continue te kunnen blijven doen, is de
vaste kern personeel uitgegroeid tot 5,5 formatieplaat-
sen, die aan 7 mensen – deels parttimers – een vaste
werkplek bieden. Met respect mag er op gewezen wor-
den, dat alle medewerkers vanuit de sociale werkvoor-
ziening (herintredende WAO’ers) gedetacheerd zijn
zodat met recht gesteld kan worden dat alle subsidiegel-
den dubbel goed besteed zijn als het om personeel gaat.
Benutting van resterend arbeidsvermogen noemt men
dat tegenwoordig… Ook werkt er iemand in het Archief
Eemland parttime en op contractbasis aan het archief
van de stichting. 

Deze kernploeg van 8 wordt gelukkig aangevuld met
een grote groep vrijwilligers, mensen die hun taken ver-
vullen zonder enige vergoeding maar wel altijd klaar
staan. Daartoe behoren de gastvrouwen en –heren, de
webmaster, de documentalist, de administratieve hel-
pers, en zeker niet in de laatste plaats: de gidsen! Zij val-
len in het werk meer op, zijn als het ware ook het visi-
tekaartje van de gedenkplaats naar bezoekende groepen
toe. Maar iemand die in stilte iedere week het wasgoed
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verzorgt is minstens zo belangrijk. Alles bij elkaar op dit
moment 38 mensen. Alle 11 bestuursleden zijn ook als
vrijwilliger betrokken in het werk, waarbij vooral de
dagelijkse bestuursleden een intensieve taak hebben.

Al met al een team van 57 mensen dat er voor zorgt dat
de gedenkplaats een les uit het verleden door kan geven
aan de generaties van nu. Een mooie, vooral waardevol-
le taak. Een woord van dank voor alle teamwork is daar-
om zeker op zijn plaats. 

Financieel kan de stichting niet buiten de exploitatiesub-
sidie van het ministerie van VWS. In 2005 heeft de stich-

ting de financiële doelstelling voor de eigen bijdrage
behaald, maar versterking is beslist nog nodig. We heb-
ben een boeiend kwartaalblad, dat mogen we gerust
eens wat meer laten zien en vooral lezen. Want ook de
geïnteresseerde lezers (in omroepland noemde men dat
wel tientjes-leden) vormen een niet te verwaarlozen
achterban, zowel voor de verspreiding van de naamsbe-
kendheid als de inkomsten. Voor 2006 een uitdaging
om daar met zijn allen mee aan de slag te gaan met als
doel 1000 nieuwe lezers er bij te halen. 

Directie gedenkplaats 
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Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:

J.M. (Jan) Brand, geboren op 25 januari 1926, overleden op 7 november 2005. Zijn laatste woonplaats was
Lekkerkerk. 

Iet van Zomeren, geboren op 3 juli 1936, overleden op 1 januari 2006. Haar laatste woonplaats was Woerden. 

Johannes Marinus Stechweij, overleden op 9 januari 2006. Zijn laatste woonplaats was Epe. Hij werd 84 jaar. 

Aan de familie is condoleance betuigd. Ook vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

Het bestuur. 

“IN MEMORIAM”
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Vijf jaar geleden organiseerde een comité een groot feest
voor Leusdense vrijwilligers in het complex De Korf te
Leusden. Toen beloofde men dat er in 2005 weer een
dergelijk feest gegeven zou worden. Dit jaar bleek ech-
ter dat potentiële sponsors geen geld voor een feest wil-
den geven, maar wel wilden doneren voor innovatieve
projecten waarbij ze zelf de organisatie zouden uitkie-
zen.

John Visser, exploitant van De Korf, een cultureel cen-
trum, bowlingbaan en sporthal onder één dak, en
“Ondernemer van het jaar” in Leusden, besloot na het
feest van 2000 dat hij elke jaar een vrijwilligerslunch
wilde organiseren om mensen die veel voor de samen-
leving doen in het zonnetje te zetten. Tijdens die lunch
wordt de jaarlijkse Leusdense vrijwilligersprijs aan een
organisatie uitgereikt. De gemeente Leusden geeft hier-
voor ieder jaar duizend euro. Ook is er een aanmoedi-
gingsprijs, die door softwarebedrijf Afas betaald wordt.
Organisaties kunnen zich opgeven of projecten aanmel-
den om in aanmerking te komen voor een prijs. Een
deskundige jury kent de prijzen toe. De gedenkplaats
had het nieuwe educatieve project voor leerlingen basis-
scholen groep 7 / 8 aangemeld.

In totaal vielen 8 organisaties in de prijzen voor innova-
tieve vrijwilligersprojecten. Het schoolproject van Kamp
Amersfoort kreeg maar liefst 1750 euro, het maximum
tijdens deze prijzenronde. Arag, een bedrijf voor juridi-
sche bijstand, doneerde dat bedrag aan Kamp
Amersfoort om Leusdense en Amersfoortse schoolkin-
deren gratis (zonder bijdrage voor de gidsen) te kunnen
rondleiden. Een rondleiding kost namelijk 15 euro per
groep (per gids). ,,We hebben een lesprogramma voor
basisschoolkinderen opgezet’’, vertelde Cees Biezeveld,
directeur van Kamp Amersfoort. ,,We hebben een koffer
ontwikkeld, waarin onder meer replica-attributen uit het
Kamp zitten. De lessen worden afgesloten met een
bezoek plus rondleiding aan het kamp. De gidsenvrijwil-
ligers vervullen daarin een cruciale rol. Dat kunnen we
nu gratis aanbieden.’’

Openbare Bibliotheek Achterveld wint Vrijwilligers-
prijs Leusden 2005
De Openbare Bibliotheek uit Achterveld is de winnaar
geworden van de Leusdense vrijwilligersprijs 2005.
Gerard van Ruitenbeek nam namens de bieb de cheque
van 1000 euro in ontvangst. ,,U hoort even niets. Ik ben
sprakeloos’’, verklaarde hij. De Openbare Bibliotheek in
Achterveld (gemeente Leusden) viert dit jaar haar hon-
derdjarig bestaan. Heel bijzonder noemde de jury het
dat er bij de bieb een vrijwilliger is die er al 63 jaar werkt!
De Afas vrijwilligersaanmoedigingsprijs Leusden 2005
was voor het Rode Kruis met het project Het Jeugd Rode
Kruis, ten behoeve van hun lessen aan kinderen in
groep 8, die leren hoe ze crisissituaties moeten herken-

nen en wat ze dan kunnen doen. Na de lessen kunnen
ze een diploma verdienen.

Diverse andere innovatieprijzen werden uitgereikt. 
De Achterveldse school Het Startblok ontving 1000 euro
voor het project De Ateliers. Door verschillende lessoor-
ten aan te bieden, hoopt men de kinderen een brede
ontwikkeling te geven. De kerngroep Achterveld kreeg
1.100 euro om activiteiten te organiseren. In de kern-
groep zitten vooral veel jongeren. De jury was vooral te
spreken over het bouwdorp Catan, dat de kerngroep dit
jaar op poten zetten. Deze activiteit was ook genomi-
neerd voor de vrijwilligersprijs. De Consulenten
“Administratieve Hulp” werden bedacht met twee lap-
tops om senioren nog beter te kunnen helpen met het
invullen van belasting- en andere lastige formulieren.
Ook de Leusdense “WOL” (ouderenzorg) kreeg een lap-
top voor het project Link. Hiermee worden telefooncir-
kels opgezet, van mensen die in geval van nood elkaar
kunnen helpen. Hart voor de Wijk zorgde er voor dat in
Claverenblad/Wildenburg te Leusden drie hartdefibrilla-
toren geplaatst werden en dat er ook vrijwilligers zijn
voor de bediening van die apparaten. Hiermee kunnen
onnodige sterfgevallen voorkomen worden. De
Openbare bibliotheek ontving 1000 euro voor de opzet
van een digitale agenda in het dorp en een lichtkrant, die
aan het pand bevestigd zal worden. Zwemclub “De
Haaien” kreeg 1100 euro voor hun project ‘Leer je muis
zwemmen’. De zwem- en poloclub willen jongeren gra-
tis drie leuke activiteiten in de vakantie aanbieden, zodat
ze achter hun computer vandaan komen. 

In de regio is veel waardering voor het vrijwilligerswerk.
In 2002 kreeg de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort al eens de vrijwilligersaanmoedingsprijs
Leusden voor het werk van de vrijwilligers. De inzet van
vrijwilligers op de gedenkplaats is niet meer weg te den-
ken. 

Gerhard te Winkel.
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Educatieproject gedenkplaats t.b.v. basis-
scholen wint geldprijs!   

Gedenkplaats Kamp Amersfoort



LEUSDEN/AMERSFOORT – De veelzijdige kunstenaar
Armando heeft vrijdag 16 december 2005 een officieel
bezoek aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort
gebracht. Kamp Amersfoort speelt in het leven en het
werk van Armando een grote rol. Bovendien heeft hij
met zijn boek, radioreportage en documentaire
‘Geschiedenis van een plek’ in het midden van de jaren
zeventig de aanzet gegeven voor het behoud van Kamp
Amersfoort.  

,,Armando is enorm betrokken bij het Kamp. Hij is hier
vaak op bezoek geweest. Het leek mij een goed idee om
de grote meester nog een keer uit te nodigen om bij te
praten over deze plek’’, vertelt Cees Biezeveld, directeur
van Kamp Amersfoort. 
In het werk van Armando neemt Kamp Amersfoort een
centrale plaats in. ,,De verhalen over het Kamp hebben
zich vastgezet in mijn hoofd. Die zijn nooit meer ver-
dwenen’’, zegt hij. ,,Andere mensen bij mij uit de buurt
(Armando woonde op de hoek van de Edisonstraat en
de Stephensonstraat) keken op de oorlog terug als een
nare tijd. Er waren bonnen en ander ongerief. Verder
hield het ze niet bezig. Ze wisten nauwelijks dat er een
kamp in de buurt was. Van die houding heb ik veel
geleerd, maar ik begrijp het niet’’, vertelt Armando. Twee
buurjongens van hem zijn in het Kamp vermoord. 

,,Een klasgenoot van mij woonde in restaurant Oud-
Leusden. Bewakers kwamen daar hijsen na hun dienst.
Hij heeft weleens met een verrekijker in het Kamp geke-
ken. Afschuwelijke dingen zag hij daar. Hij legde de ver-
rekijker neer en ging verder met zijn leven. Ik snap dat
niet’’, aldus Armando. 

Na de oorlog zette het grote vergeten in. ,,Mensen
waren druk met de wederopbouw. Ze wilden het kamp
wegstoppen vanwege de slechte herinneringen. Ik vond
dat we het kamp tot in detail moesten bewaren. Maar
daar werd gek tegen aan gekeken. Ik ben blij dat er toch
nog een gedenkplaats en een bezoekerscentrum is. Er is

iets gekomen, laat, veel te laat, maar beter laat dan
nooit’’, vindt Armando. 

,,Op de plek van Kamp Amersfoort speelde ik voor de
oorlog. Toen kwam de oorlog en in eerste instantie ver-
anderde er niets. Toen van de ene dag op de andere was
hier een concentratiekamp. Ik heb gemist hoe dat
gebeurde. Hoe dat kamp hier gekomen is, dat is het
grote geheim’’, zegt Armando.  
Voor ‘De Geschiedenis van een Plek’ heeft hij veel
betrokkenen geïnterviewd. ,,We wilden ook met bewa-
kers praten, maar die hadden geen zin. Hun familie
wilde ook niet.’’ 

Loes van Overeem, die de witte engel van Kamp
Amersfoort genoemd werd en veel mensen het leven
gered heeft, kreeg hij wel voor de camera. ,,Ik had zulke
geweldige verhalen over haar gehoord. Ik was helemaal
trots dat ik haar mocht interviewen’’, vertelt hij. Met een
glimlach voegt Armando daar aan toe. ,,Ik heb haar
natuurlijk niets laten merken. Dat doen jongetjes niet.’’
Na de oorlog heeft Van Overeem nooit de eer gehad die
haar toekomt. ,,Bestaat er in Amersfoort en Leusden
geen straat die naar haar genoemd is?’’, vraagt hij.
,,Schande, gewoon een schande.’’ 

Met grote belangstelling en uiterste concentratie bekijkt
Armando elk voorwerp, elke foto, elk detail dat met het
Kamp te maken heeft. Het lijkt of hij denkt dat een
miniem detail het geheim van het Kamp prijs kan geven.
Ondertussen informeert hij naar oude buurtgenoten en
oud-gevangenen. 
Biezeveld vertelt hem dat er lesmateriaal voor schoolkin-
deren ontwikkeld is. ,,We willen de les uit het verleden
doorgeven.’’ ,,Dat lukt je nooit’’, roept Armando uit. ,,De
mensen zullen nooit wijzer worden. Ze leren niets. Maar
je moet wel de les van deze plek vertellen. Als je één
mens verandert, heb je al fantastisch werk geleverd.’’

Gerhard te Winkel.
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Armando op bezoek in Kamp Amersfoort
,,De verhalen hebben zich vastgezet in mijn kop’’

Boek “De verzwegen deportatie”
In het najaar van 2005 verscheen bij de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 een boek over de ver-
zwegen deportatie, de jacht op mannen die ingezet konden worden als werkslaaf in de Duitse oorlogsindustrie.
Wie belangstelling heeft voor deze Apeldoornse razzia en deportatie kan contact opnemen met de stichting, Hoge
Dries 163, 7335 AL Apeldoorn. 

Cees Biezeveld



Dit keer uw speciale aandacht gevraagd voor een paar
oproepen met wat uitvoeriger toelichting:

• 06-159 Johannes Adrianus Bierman, geboren te
Schoten op 17-05-1910, was politieambtenaar-
rechercheur te ’s-Gravenhage toen de oorlog uit-

brak. Hij woonde Scheppingstraat 46 in Den Haag.
Hij was getrouwd met een vrouw van Duitse
afkomst: E.Gräwingholt.  Hij bleef ogenschijnlijk
“normaal” zijn werk doen, maar moet contacten
met het verzet hebben gehad. Er zijn aanwijzingen
voor de OD (illegale wapens) te Den Haag, maar er
zijn ook bewijzen van reizen naar Belgie, vermoede-
lijk voor contacten met de “Witte Brigade” daar. Zijn
vrouw verklaarde later: hij hielp personen die
gezocht of vervolgd werden door de bezetters, o.a.
door hen clandestien over de Belgische grens te
brengen. Hard bewijs mankeert tot nu toe! Na arres-
taties in werkomgeving en vermoedelijk een interne
tip door een “goede”collega is J.A.Bierman op 26
november 1943 ondergedoken. Na een verblijf in
diverse plaatsen kwam in Velsen-IJmuiden. Op don-
derdag 31 augustus 1944 om 11.30 werd hij door
een Duitse luitenant (de oorlogsmisdadiger Kipp?)
als arrestant aan het hoofdbureau van politie te
Velsen binnengebracht. Als beroep werd vermeld:
onderwijzer (vals persoonsbewijs?). Tevens de mel-
ding dat hij in het (landelijke) opsporingsregister
stond. Was hij verraden? Zeker is dat hij aan de SD
te Amsterdam werd overgegeven. Datum: 8 sep-
tember 1944. De zelfde dag werd hij binnenge-
bracht in Kamp Amersfoort, kampnummer 6950.

Sinds het uitkomen van het vorige Informatiebulletin zijn
er diverse reacties binnengekomen.Niet altijd met het
beoogde doel, maar vaak toch met interessante met gege-
vens. Voor alle oproepen blijven we aandacht vragen!

Op oproep 05-154 Gerardus (Gert of Ger) van Schaik,
uit Utrecht, reageerde oud-gevangene dhr. Croiset uit
Hoogland. Hij wist niet op het deze persoon betrof, maar
kon zich wel een hele lang man herinneren uit het Block
naast hem. Hij herinnerde zich een opvallend voorval:
een bewaker die op een stoofje naast hem kwam staan
om hem zo commando’s in het oor van deze opvallend
lange man te kunnen schreeuwen… Dhr. Croiset had
geen persoonlijke contacten met hem gehad.
Ook oud-gevangene dhr. B. de Zoete uit Dordrecht rea-
geerde op deze oproep. Hij had veel gezien van de han-
delingen van de diverse groepen en maakte hier toch
relativerende opmerkingen. Goed en kwaad zat in alle
geledingen. 
Op oproep 05-155 Razzia Gorinchem 1944 reageerde
de heer F.Vos te Arkel. Hij verwees dringend naar
iemand die er meer van af wist, maar dat was juist de
vraagsteller zelf. Ook oud-gevangene ir. dr. M.J.Waale uit
Wassenaar reageerde op deze oproep met verwijzing
naar een eerdere publicatie van zijn hand, waarin ook hij
een vermoeden uitspreekt.

Op oproep 05-157 de heer en mevrouw Ariaan Correljé
en Johanna Correljé-Kisjes, reageerde de journalisten
van AD-Amersfoortse Courant, die een stukje over de
oproep opnamen in hun blad. Een week later verscheen
een tweede artikel, waarin reacties van lezers waren
opgenomen. Daarin wordt bevestigd dat de Correljé’s in
Amersfoort woonden, aan ene bosrand, dat de geer
Correljé werkzaam was bij de toenmalige PTT-telefoon-
dienst en ook ten behoeve van het verzet voor het aftap-
pen van Duitse militaire verbindingen zorgde. Een aardi-
ge bijkomstigheid was dat de “monteurs” bij het dicht-
gooien van gegraven kabelgleuven ook nog zaad van
oranjekleurige goudsbloemen in de grond verwerkten…
Een “oranje” draad in het verhaal!
In de jaren ’50 volgde verplaatsing naar den Haag. 
Er is contact gezocht met familieleden.

Op vrijwel alle vragen reageerde onze documentalist /
onderzoeker (vrijwilliger) P.Rodenburg met achtergrond-
informaties. Deze inlichtingen kunnen soms weer hel-
pen bepaalde sporen te vinden of onzekerheden weg te
nemen of hiaten in informaties weg te werken. 

Alle informanten hartelijk dank voor de reacties, waar-
mee de vraagstellers vaak toch erg geholpen zijn! En…
blijf lezen!
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REACTIES OP OPROEPEN

NIEUWE OPROEPEN



Daar volgde opsluiting in opdracht van de “General
Staatsanwalt”, in Nederlandse begrippen: de
Procureur-Generaal bij het gerechtshof. Op 9 okto-
ber 1944 volgde transport naar Kamp
Neuengamme, waar hij nr. 56.477 kreeg. Op 6
maart 1945 om 01.50 uur bezweek hij daar wegens
“darmslijmvliesontsteking”, voor onze begrippen:
totale uitputting in een onmenselijke situatie.  In
1958 kreeg de Oorlogsgravenstichting er bemoei-
enis mee en deed navraag bij het politiekorps. Was
Bierman vrijwillig of onder dwang naar Duitsland
vertrokken. Zijn weduwe gaf daar kennelijk onvol-
doende uitsluitsel over… Onder opgave van de
datum van onderduiken en arrestatiedatum SD,
werd toegevoegd dat betrokkene naar het concen-
tratiekamp Neuengamme was overgebracht en dat
hij tot zijn onderduiken werkzaam was bij de afde-
ling Prijsbeheersing van de Economische Dienst. Tot
slot werd opgemerkt dat in twijfel werd getrokken
dat de arrestatie van betrokkene verband hield met
illegaal werk? Daarmede was het etiket geplakt. Hoe
kon men tot zo’n uitspraak komen? Nimmer is er
antwoord op gegeven. Alle onderzoeken tot nu toe
lopen dood. Toch wil zijn zoon de waarheid weten.
Vraag: wie weet er wat van de politieman Bierman
uit Den Haag? Wie kan er bewijs leveren van ban-
den met de illegaliteit opdat alsnog recht wordt
gedaan! Wie heeft hem in gevangenschap meege-
maakt? Wie weet er details van zijn arrestatie?
Reageer, desnoods vertrouwelijk.

• 06-160 Anton Albertus Bekker, geboren te ’s-
Gravenhage op 16 februari 1925, kwam in Den
Haag in een weeshuis terecht dat geleid werd door
NSB-personen. Model conform de arbeidsinzet-
voorschriften werd de jeugdige A.A.Bekker aange-
meld voor uitzending naar Duitsland. Als 18-jarige
werd hij op transport gesteld naar Ludwigshafen,
waar hij met doodsangst moest werken in een
dynamietfabriek. Het gevaar van het werken daar
was zo groot dat hij vluchtte en terugkeerde in zijn
vroegere woonplaats Den Haag, waar hij onder-
dook. Verraad volgde, hij werd gearresteerd door de
SD. Kwam via politiebureau Mauritskade als gevan-
gene naar Kamp Amersfoort. Datum: 31 maart
1944, kampnummer 9482. Met een paar honderd
gevangenen ging hij 20 april 1944 naar Fliegerhorst
Hopsten bij Rheine, Duitsland, het grote vliegveld
waar experimentele straaljagers werden ingezet
tegen de geallieerde luchtvloten, waar veel aanval-
len plaatsvonden en waar de slaven steeds werden
ingezet om het vliegveld werd bruikbaar te maken.
De behandeling daar was ellendig. De ontberingen
waren groot. A.A.Bekker werd daar ziek (TBC),
kwam in ziekenhuis terecht maar werd daar door de
SD weer uitgehaald en naar een politiecel te Rheine
overgebracht. Rond de bevrijding in 1945 kon een
groep Nederlandse gevangenen daar ontvluchten en
lopend de Nederlandse grens overschrijden op weg
naar eerste opvang te Enschede. De rest van zijn
leven heeft traumatisering een indringende rol
gespeeld. Zijn belevenissen heeft hij ooit wel opge-

schreven, maar kort voor zijn dood vernietigd. Om
zijn leven beter te kunnen begrijpen wil zijn dochter
zo veel mogelijk gegevens over haar vader, zijn
gevangenschap en zijn lijden. Wie heeft hem mee-
gemaakt? Wie kan zich hem herinneren vanuit zijn
opgroeien in het weeshuis? Welk weeshuis? Wie
heeft zijn ouders (Albertus Bekker & Antonia ….
Hoogendoorn; beiden rond 1938 overleden) of een
mogelijk halfzusje gekend? Wie heeft er mogelijk
met hem gewerkt in Ludwigshafen of heeft nadere
gegevens over die springstoffenfabriek (chemische
industrie daar) in de oorlogstijd? Wie kent hem van-
uit gevangenschap? Wie heeft er informaties over
hem, zijn repatriëring? Bij het Rode Kruis is er geen
dossier over hem gevonden. 

• 06-161 Geert Liemburg, geboren te Tietjerks-
tradeel op 13 april 1919, woonde destijds te
Hoogeveen, Emmastraat 31. In voorjaar van 1944
gearresteerd, vermoedelijk wegens ontduiking
arbeidsinzet. Op 10 maart 1944 moet hij in Kamp
Amersfoort zijn gearriveerd. Met een transport van
500 man kwam hij op 19 april 1944 te Buchenwald
aan. Daar werd hij op 13 december 1944 “ontsla-
gen” om met 44 andere Nederlanders te gaan wer-
ken bij Secundärbahn Bachstein te Weimar,
Duitsland. Zijn kinderen willen graag meer weten
over zijn verblijf in het PDA, in Buchenwald, het wer-
ken in Weimar.

• 06-162 Pieter Marinus van Rooden, geboren te
Oisterwijk op 18 december 1924, elektricien, woon-
de destijds aan de Parallelweg te Leerdam, vermoe-
delijk huisnummer 6. In de loop van 1943 werd hij
gearresteerd in bij het PDA binnengebracht. Daar
kreeg hij nr. 2112, zat aanvankelijk in Block IX,
kreeg difterie, en verbleef 2 maanden in Bloch IV
(besmettelijke zieken barak). Hij moet er ook
Kerstmis 1943 hebben meegemaakt. Vermoedelijk
wegens ziekte / lichamelijke gesteldheid werd hij
vrijgelaten, gelijk met een andere gevangene waar-
van de naam Ton Dijkgraaf (uit Culemborg) was. Ze
hebben elkaar naar de trein geholpen om weg te
komen uit Amersfoort… Dijkgraaf schreef hem later
dat hij nog niet kon lopen… In de archieven van het
Rode Kruis zijn geen gegevens over hem gevonden.
Wie heeft ze wel? De brieven aan huis (legale en ille-
gale) bewijzen zijn verblijf in het PDA wel. Wie heeft
hem gekend? Wie weet er wat over zijn gevangen-
schap, zijn ziekte, zijn naar huis komen? Wie weet er
iets van Ton Dijkgraaf die toen in Culemborg woon-
de? 

• 06-163 Jan Laurens de Wolf, geboren te
Rotterdam op 10 mei 1904, was één van de vele
predikanten die als gevangene in het PDA kwam. Hij
was predikant in Nederlands Hervormde kerk, dien-
de rond zijn arrestatie op 20 juli 1942 de kerkge-
meente te Enschede. Hij was zodanig
“Deutschfeindlich”dat de SD hem op 20 juli 1942 bij
Schutzhaftbefehl nr. 27840 tot 6 maanden opslui-
ting in Kamp Amersfoort verwees. Volgens informa-
ties zouden Enschedese notabelen, waaronder tex-
tielfabrikanten, druk op de bezettingsautoriteiten
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hebben uitgeoefend om hem na die 6 maanden
daadwerkelijk vrij te laten. Dat is ook gebeurd.
Tegenover de familie heeft hij nimmer over zijn
gevangenschap gesproken. Zijn kleinkinderen willen
graag informaties over die tijd, liefst contact met
medegevangenen die hem hebben gekend en mee-
gemaakt. Wie heeft er informatie over hem? Zijn
kleinkinderen hebben hem nooit meegemaakt en
willen nog veel van hem weten!

• 06-164 Maarten Hendrik Tober, geboren op 5 juni
1904, woonde destijds te Bussum, Nassaulaan 12.
Daar was de delicatessenzaak van Warmolds geves-
tigd. In 1943 moet hij zijn gearresteerd, vermoede-
lijk tegen het einde van het jaar. In de loop van 1944
is hij vrijgelaten. Het verhaal gaat dat hij in het PDA
overledenen moest begraven, maar er is geen
bewijs van. In de archieven van het Rode Kruis zijn
geen gegevens gevonden. Wie weet er wel wat van
hem? Wie weet er iets over zijn arrestatie (wanneer

precies, waarom?)? Wie heeft hem in het PDA mee-
gemaakt en kan zijn zoon over hem vertellen. 

• 06-165 Antoon Bergen was gevangene in het PDA
met het nummer 14884. Hij werd 1 september
1944 ontslagen. Zijn kleindochter zoekt mensen die
hem hebben gekend, in gevangenschap hebben
meegemaakt, iets weten over het waarom van zijn
arrestatie en zijn vrijlating. 

Heeft u informatie? Wilt u ook een oproep plaatsen?
Help anderen en uw stichting aan gegevens. Reageer!
Geef daarbij duidelijk het nummer aan van de oproep
waarop u reageert.

Secr. St.Nat. Mon.Kamp Amersfoort,
Appelweg 3, 3832 RK Leusden.
Tel.: 033-4613129 (graag in ochtend)
Fax: 033-4615695
E-mail: info@kampamersfoort.nl  

Op zondag 16 oktober 2005 werd om 12.00 uur bij de
gedenksteen te Woudenberg (nabij de piramide van
Austerlitz) herdacht dat op 16 oktober 1942 aan 15 gij-
zelaars uit Haaren, St. Michielsgestel en Amersfoort het
leven werd benomen. Deze herdenking werd georgani-
seerd door de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren,
met medewerking van onze stichting. 

Een kleine erewacht en een hoornblazer van de
Nationale Reserve, Koninklijke Landmacht, verzorgden
een erebetoon. Een groeiende groep nabestaanden en
verwanten waren naar de plechtigheid toegekomen en
verzorgden en bloemengroet op deze wat afgelegen
plaats nadat de burgemeester van Woudenberg en de
voorzitter van de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren
een krans / bloemstuk hadden gelegd. Namens onze

stichting was de directeur van de gedenkplaats aanwe-
zig. Na het voordragen van een gedicht werd het officië-
le gedeelte afgesloten en was er gelegenheid voor een
informele ontmoeting tussen de belangstellenden. 

De belangstelling voor deze herdenking neemt vooral bij
de 2e en de 3e generatie nabestaanden toe. Door een
probleem bij de drukkerij kwam ons Informatiebulletin
in oktober jl. te laat uit om tijdig de oproep voor het bij-
wonen van deze herdenking onder de aandacht te bren-
gen. De volgende herdenking is op maandag 16 oktober
2006, aanvang 12.00 uur, vooraf tot 11.30 uur verza-
melen bij restaurant Bergzicht, Doornseweg 23 te
Woudenberg (N 227 Amersfoort-Maarn). 

Cees Biezeveld.

Herdenking Woudenberg 16-10-2005               

Busverbinding gedenkplaats
Er is een busverbinding naar de gedenkplaats: buslijn 19 stadsver-
voer Amersfoort (Connexion). Deze buslijn rijdt alleen overdag op
werkdagen, niet op zaterdag, niet op zondag en niet op feestdagen.
Deze buslijn gaat per half uur vanaf station Amersfoort naar het
Sinaicentrum en aansluitend de gedenkplaats Kamp Amersfoort.
Vertrektijden vanaf station Amersfoort: 09.16 uur 1e rit, daarna 09.46
uur en elk volgend half uur tot 16.16 uur (laatste rit). Voor de terugrit
naar station Amersfoort-Centraal zijn de vertrektijden van deze bus
09.30 uur (1e rit), 10.00 uur en elk volgend half uur tot 16.00 uur
(laatste rit).

„ Foto: H. Broekhuizen„ Foto: H. Broekhuizen


