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Veranderingen rondom
De tijd staat niet stil. Dat geldt in het algemeen, maar voor de stichting en de gedenkplaats als het ware in het bijzonder. Dit voorjaar heeft Cees Biezeveld zijn functie als
secretaris in het bestuur overgedragen aan de heer ir. T.E.J.Joosten, waarmee de vernieuwing van het dagelijkse bestuur is voltooid. De ad interim directiefunctie is nu voor
Cees Biezeveld een volwaardige directeursplaats geworden. De dagelijkse gang van
zaken wordt daarmede het beste gediend.
Na de 60-jarige herdenking in 2005 kwam de vraag naar voren hoe het verder met de
herdenkingen zou gaan. In één jaar tijd zien we duidelijke veranderingen. Veel ouderen die het nog hebben meegemaakt ontvallen ons in snel tempo. Bij de herdenking
op 19 april waren duidelijk minder vertegenwoordigers van de oudere generaties aanwezig. Mogelijk kunnen de ouderen het niet meer opbrengen of hoeft het van hen niet
meer. Daar tegenover zien we meer betrokken jongeren komen. Er zijn ondertussen
scholen die toezeggingen hebben gedaan over de aanwezigheid van een schooldelegatie bij de herdenking in 2007. Dit brengt voor de stichting de uitdaging mee er voor te
zorgen dat deze jongeren voldoende geboeid worden om terug te blijven komen.
Het werkmotto: “Deze plek is een les uit het verleden” slaat herkenbaar aan. In het eerste halfjaar van 2006 zijn er via ons eigen educatief “Kofferproject” meer scholieren
basisonderwijs voor een rondleiding (met gids) naar de gedenkplaats gekomen dan
ooit te voren. Het educatieve project voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO werd
geactualiseerd en bracht grote aantallen van die scholieren naar de gedenkplaats. Na
de zomervakantie starten we met het educatief project voor VMBO-scholieren. De
proef daarmede werd gunstig ontvangen. Ondertussen wordt hard gewerkt aan ondersteunend materiaal voor het werken met groepen uniformdragers van politie,
Koninklijke Marechaussee / Marine / Landmacht / Luchtmacht. Pittig werk dat veel voldoening brengt en ook hoog wordt gewaardeerd. In 2006 waren er tot nu toe al beduidend meer groepen uniformdragers dan in heel 2005.
Bij dit alles wordt het “gewone” werk niet vergeten. Aan tal van radio- en televisie-uitzendingen werd meegewerkt, de schrijvende media in alle vormen publiceerden constant over “het kamp”. Veel oud-gevangenen en nabestaanden werden ontvangen,
veel verzoeken om inlichtingen behandeld.
Al het werk blijft er op gericht de herinnering in stand te houden aan mensen die ons
zijn voorgegaan, die niet vergeten mogen worden en die een boodschap hebben nagelaten die ook in 2006 heel actueel is. Dit keer licht ik er één persoon uit: mevrouw Loes
van Overeem. Het ziet er naar uit dat zij ruim 61 jaar na “de oorlog” toch een blijvend
Nederlands eerbetoon gaat krijgen. “Gerechtigheid zal wederkeren” schreven gevangenen wel op celmuren. Hun geduld werd op de proef gesteld. Als de Appelweg opeens
Loes van Overeemweg gaat heten is ook dat een ingrijpende verandering, voor oudgevangenen en nabestaanden wel een prettige en een eervolle.
Meer details elders in dit blad.

Cees Biezeveld,
directeur.
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Breng eens een bezoek aan de gedenkplaats en breng anderen mee!
Werkdagen maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur, t/m 1 oktober 2006 ook zaterdags en zondags open van
13.00 – 17.00 uur.
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Mutaties bestuur
In het najaar van 2005 hebben we afscheid genomen van
de voorzitter en de penningmeester van het bestuur, de
heren A. Schreuder en P.H. Hoevenaars. Zij werden opgevolgd door de heer ir. M. van Hoogevest uit Amersfoort
en de heer mr. J.W.M. Pothof uit Amersfoort. Ook werd
op voordracht van de Politieacademie een nieuw
bestuurslid benoemd, de heer mr. M.G. van der Vegt.
In het voorjaar van 2006 heeft ondergetekende zijn
bestuursfunctie op grond van statutaire bepalingen beëindigd. Als nieuw bestuurslid tevens secretaris, lid van
het dagelijkse bestuur van de stichting, werd benoemd
de heer ir. T.E.J. Joosten te Amerongen.

De functie van directeur a.i. die door de secretaris werd
waargenomen (naast de bestuurstaak) is thans verzelfstandigd. Hiermede is conform de statutaire bepaling
een scheiding aangebracht tussen bestuurstaken en uitvoerende personeelstaken en is er een einde gekomen
aan de functie van secretaris-beheerder. Tevens is een
verjonging van het bestuur ingezet. Ook in de toekomst
moet er continuïteit nagestreefd worden.
Redacteur Gerhard te Winkel sprak met de nieuwe
secretaris en schreef een impressie van die ontmoeting.

Cees Biezeveld.

Theo Joosten bestuurslid Kamp Amersfoort

,,Het gaat mij om de zin van het geheel’’
Theo Joosten is de nieuwe secretaris van het bestuur van
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De
Ameronger heeft 33 jaar als architect en bestuurder
gewerkt bij het Woudenbergse bureau, INBO Adviseurs
Stedebouwkundigen Architecten. Hij komt oorspronkelijk
uit Babberich en was de tiende uit een gezin van 12 kinderen. ,,Mijn vader was aannemer. Hij ontwierp zelf ook
dingen. Hij had esthetisch gevoel en kon z’n ontwerpen
nog maken ook’’, zegt Joosten. ,,Ik was de eerste van de
familie en waarschijnlijk van het dorp, die ging studeren,
architectuur in Delft. Daarna ben ik gaan werken bij INBO.
De laatste jaren is het bureau sterk gegroeid.’’
Joosten is in 1944 geboren en stopte twee jaar geleden
met zijn baan. Hij was toen bestuursvoorzitter van INBO.
Als hoofdkenmerken van de manier van werken noemt
hij het begrip integraliteit. ,,We betrekken alle elementen
in de omgeving bij ons ontwerp. Het moet passend zijn in
de omgeving. De mensen moeten zich plezierig bij het
ontwerp voelen en het moet een functie in de omgeving
hebben. Wij hebben een aparte manier van kijken.’’
“De zin van het geheel” noemt Joosten als kernzin. ,,Zin
heeft te maken met zingeving. Het geheel verwijst naar de
heelheid, die zo noodzakelijk is in onze samenleving.
Onze gebouwen moeten deel uitmaken van die gedachte’’, aldus Joosten.
In de loop van de jaren is Joosten bij veel projecten
betrokken geweest. Het meest eervol en betekenisvolle
gebouw, waaraan hij meegewerkt heeft noemt hij het
bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort. ,,De toenmalige voorzitter Bert Schreuder stond ineens bij ons op de
stoep om te vragen of we het gebouw wilden ontwerpen.
Dat was een verrassing. We voelden ons gevleid. Lang
hebben we gesproken met diverse partijen om te horen
wat de bedoeling was. Met vijf mensen hebben we een
middag in de omgeving gelopen om indrukken op te
doen en de sfeer op te snuiven.’’
,,We hebben geprobeerd bijvoorbeeld het hoogteverschil
aan de andere kant van de weg in het gebouw te verwerken. De verzonken herinnering aan het verleden hebben
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we zo getracht te verbeelden. Het gebouw is aan de
natuurkant zacht van vorm en aan de andere kant hard.
Dat hebben we bewust gedaan, in het gebouw zit veel
symboliek verwerkt. Een team van INBO heeft het bezoekerscentrum ontworpen. Het ontwerp werd stap voor
stap scherper’’, vertelt Theo Joosten.
Nu is hij ook betrokken geraakt bij de stichting als secretaris. Het is een logische stap voor hem, omdat hij altijd al
maatschappelijk bezig is geweest. Hij heeft zich vroeger
ingezet voor de wereldwinkel en het vredeswerk. Hij vervult nu diverse functies in relatie tot onderwijs en kennisontwikkeling. Tevens adviseert hij verschillende ondernemingen. Hij legt samen met zijn medeleden van de
Rotaryclub
Scherpenzeel-Woudenberg
en
Inbo
Foundation schoon-waterplaatsen aan in Kameroen, probeert nu het netwerk rond dit project uit te breiden en
helpt bij de integrale ontwikkeling van kleine dorpen.
Ik vind dat iedereen onderdeel van de maatschappij uit
moet kunnen maken. Alle mensen moeten voelen, dat ze
er bij horen, maar ook dat ze er bij kunnen. Burgers zouden het gevoel moeten hebben dat bestuurders kort bij
hen staan. Inspirerende mensen voor mij zijn o.a.
Herman Wijffels en Job Cohen. Ik vind dat laatstgenoemde het fantastisch doet in Amsterdam in zijn pogingen de
boel bij elkaar te houden, zodat iedereen er bij hoort.
Sommigen vinden dat soft. Ik vind het mooi. Dan denk ik
toch weer aan de zin van het geheel.’’
“Respect voor de ander is wezenlijk. Dát is de les, die we
geleerd hebben in het verleden. De Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort wil die les uitdragen. Daar
werk ik graag aan mee.”

Gerhard te Winkel.
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Komt er een “Loes van Overeemlaan“ ?
In het vorige blad is uitvoerig vermeld welke wens er
bestaat om – nu er nog mensen in leven zijn die haar
hebben meegemaakt – een eerbetoon te verzorgen voor
mevrouw Loes van Overeem, de moedige vrouw die
zoveel voor andere mensen heeft gedaan, in het bijzonder voor gevangenen van Kamp Amersfoort. De suggestie is gedaan een weg naar haar te vernoemen, niet
zomaar een straat ergens in een nieuwbouwwijk, maar
juist de weg langs de plek waar het allemaal was: de
Appelweg. De Appelweg waarvan we ook steeds moeten uitleggen dat het toch met de vrucht appel en niet
met het beestachtige appèl uit het kamp te maken heeft.
In stilte achter de schermen is een lang traject afgelegd.
De Commissie Straatnaamgeving gemeente Leusden
heeft kortgeleden een advies uitgebracht aan het College
van Burgemeester en Wethouders in die plaats. In de
komende weken mag een beslissing tegemoet gezien
worden. Met elkaar mogen we hopen dat dit een doorbraak gaat betekenen, dat deze “besproken vrouw” de
eer zal krijgen die haar (postuum) toekomt. De suggestie dat zij haar werk “slechts” kon doen door te nauwe
banden met hooggeplaatste figuren uit de SD
(Sicherheitsdienst) in de jaren 1940 – 1945 is een vorm
van kwaadsprekerij geweest die tot nu toe elk eerbetoon

- vervolg -

in de weg heeft gestaan. Hoewel er geen enkele grond
voor zulke vermoedens was heeft het de vele pleidooien van oud-gevangenen voor een (Koninklijke) onderscheiding als het ware met een onzichtbaar maar stigmatiserend etiket in de weg gestaan.
Rondom de herdenking op 19 april jl. is er ook een suggestie geweest na te denken over een blijvend kunstwerk, dat tot in lengte van dagen uitleg kan geven
waarom er een Loes van Overeemweg is gekomen,
waarmee de persoon achter de straatnaam kan worden
gevisualiseerd. Geen makkelijke opgave maar zeer
zeker de uitdaging waard. Vanzelfsprekend zal daar geld
voor nodig zijn… In 2007 mogen we stilstaan bij het feit
dat 100 jaar geleden mw. Loes van Overeem werd
geboren. Laten we ons eens indenken dat op die 100e
geboortedag een kunstwerk ter herinnering aan deze
strijdbare en moedige vrouw kan worden onthuld op
een locatie aan de Loes van Overeemweg te Leusden, in
het bijzijn van enige bejaarde voormalige gevangenen
van het Kamp Amersfoort. Wat een goed gevoel kan dat
even geven. Even? Het is nog niet zo ver, maar waarom
zou het niet kunnen?

Cees Biezeveld.

Op 19 april 2006 werd de 61e herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort aan het Rode Kruis gehouden.
Gerhard te Winkel maakte daarvan en van de herdenkingslezing in de avonduren de navolgende impressie:

Indrukwekkende herdenking overdracht
Kamp Amersfoort
,,Deze plek was onwezenlijk en angstaanjagend’’
LEUSDEN/AMERSFOORT – Tegen de
duizend bezoekers hebben woensdagmiddag 19 april 2006 op indrukwekkende wijze de overdracht van Kamp
Amersfoort op 19 april 1945 van de
Duitse Kampleiding aan Loes van
Overeem van het Rode Kruis herdacht.
H. Wieringa riep namens de oud-gevangenen de gemeenten Leusden en
Amersfoort op de herinnering aan Van
Overeem tastbaar te maken. ’s Avonds
was het ook druk bij de Kamp
Amersfoort-lezing in het DHV-gebouw.
,,Het is een traditie dat bij de herdenking
van de overdracht een oud-gevangene
het woord voert. Dat blijft zo zolang ze
nog leven en hun ervaringen onder
woorden kunnen brengen’’, vertelde
directeur Cees Biezeveld van Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

De Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, Koninklijke Landmacht, speelde voortreffelijke muziek.
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De heer Wieringa hield tijdens de herdenking van de
overdracht een indrukwekkend verhaal over de schok
die het voor de gevangenen betekende om in het Kamp
te komen. Wieringa was onderduiker, werd opgepakt en
naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht. Op 14
oktober 1943 werd hij naar Kamp Amersfoort getransporteerd. Hij vertelde dat hij van het station naar het
Kamp werd gevoerd. ,,En toen kwam de overgang naar
het kamp. De eerste indruk van dit kamp was onwezen-

Opening door voorzitter Ir. M. van Hoogevest.

Dr. Edmund Duckwitz, ambassadeur van de
Bondsrepubliek Duitsland in Nederland zei ’s avonds tijdens de Kamp Amersfoort-lezing dat het goed is dat de
herinneringen aan de gruwelen van Kamp Amersfoort
levend gehouden en de daarbijbehorende verhalen
doorgegeven worden. ,,Anders wordt de verzoening
tussen mensen een leeg gebaar.’’ Duckwitz verklaarde
dat hij begreep dat het voor sommige oud-gevangenen
moeilijk was dat hij aanwezig was bij de lezing. ,,Door
Duitsers en in naam van Duitsland is u veel aangedaan.
Ik vraag u daarvoor vergeving.’’

Oud-gevange ir. H. Wieringa haalde herinneringen aan de kamptijd
op en bepleitte de gedachtenis aan Loes Overeem blijvend vorm te
geven.

Het Luchtmacht Mannen Koor en oud-gevangene J.C. Hermeler zingen. Een droom werd vervuld:
hij zong dat lied van toen .....
4

lijk en angstaanjagend. Het
eerste wat wij zagen waren
uitgemergelde wezens, die
in allerlei versleten uniformen gehuld, zich schuifelend voortbewogen, ons
aanstaarden en om shag en
sigaretten bedelden. Het
eerste wat we hoorden
waren de jammerklachten
van het jodencommando
(dat waren gevangenen) en
het geschreeuw van SS-ers,
die erop los ranselden. En
we hadden elkaar nog wijs
gemaakt dat alles beter was
dan in het Oranjehotel’’,
vertelde Wieringa. Hij zei
dat elke gevangene zijn
eigen verhaal heeft en zijn
eigen doffe bittere ellende
meedraagt. Toch bleek dat
veel oud-gevangenen dit
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Trio C-3e: een betrokken groep jonge
muzikanten.

verhaal over de schok herkenden.
Gevangenen kwamen als mensen binnen en werden
binnen de kortste keren tot nummers gedegradeerd, die
zware beproevingen te verduren kregen. ,,We moesten
slavenarbeid verrichten’’, zei Wieringa.
Wieringa vertelde dat men vaak zegt dat het regime in
het Kamp vanaf midden 1943 milder werd. ,,Ik heb daar
zelf niets gemerkt’’, zei hij. Langzaam maar zeker werd
het beter. ,,Ik heb voor deze geleidelijke ommekeer,
waarvan men zich ook weer niet een al te milde indruk
moet maken, maar een verklaring: Het Rode Kruis. En
de drijvende kracht daarbij was zonder twijfel mevrouw
Van Overeem.

berucht was en een bezoedelde naam had door het
wrede regime in het kamp. Het gedicht sloot af met de
constatering dat die naam gezuiverd zou zijn als alle oudgevangenen gestorven zijn.

Wieringa riep in herinnering dat bij een reünie in 1967 de
toenmalige Leusdense burgemeester Buining beloofd
had dat Leusden er alles aan zou doen om de herinnering aan de oorlogsjaren te bewaren.’’ Aangezien de burgemeesters van Amersfoort en Leusden aanwezig
waren, riep hij hen op de herinnering aan Van Overeem
tastbaar te maken. ,,De toezegging is in 1967 gedaan. Je
kunt dus zeggen dat de gemeenten dit na rijp beraad
gaan doen. Het is bijna veertig jaar geleden. Ik weet
zeker dat ik deze oproep namens alle oud-gevangenen
doe. Ik reken er op dat ik gehoor vind’’, aldus Wieringa.
Andrea Bos uit Friesland won de landelijke gedichtenwedstrijd van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en mocht
haar gedicht voorlezen tijdens de herdenking. Ze las
haar observatie over een oude vrouw die gekweld wordt
door een kampsyndroom voor. Het einde van het
gedicht was treffend. De oude vrouw vindt eigenlijk dat
het geen moment voor herdenkingen is, omdat de jaren
sinds het einde van de oorlog voor haar niet verstreken
zijn. Het verleden is nog levend voor haar en werkelijker
dan het heden.
Ook werd een gedicht van J. Broekhuis over “Amersfoort”
voorgelezen. Dat vertelde dat Amersfoort in de oorlog

Andrea Bos, jong talent uit de landelijke gedichtenwedstrijd
,,Dichter bij 4 mei” (natinaal Comité 4 en 5 mei).

Commissaris van de Koningin Boele Staal toonde zich
onder de indruk van de toespraak van Wieringa. ,,Wat
kun je nog zeggen na een verhaal van iemand die zoveel
heeft meegemaakt? Bescheidenheid over wat je zelf
hebt meegemaakt. Dankbaar maar niet gemakkelijk,
over wat je vooral niet hebt meegemaakt en niet hebt
hoeven meemaken. Vandaag herdenken wij. Dat doen
5
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De appèlklok, geluid door F. v.d. Berg jr., gaf het begin van de herdenkingsstilte aan.

we uit verdriet, uit respect, uit dankbaarheid maar ook
als een les voor de toekomst. Als waarschuwing hoe het
niet en nooit meer moet.’’
Hij onderscheidde vier generaties, die bij de herdenking
aanwezig waren. De mensen, die de oorlog hebben
meegemaakt, de babyboomers, hun kinderen en kleinkinderen. Hij zag het als hun gezamenlijke taak te voorkomen dat er ooit weer zulke afschuwelijke dingen zullen gebeuren. Hij wees er op dat onze samenleving
helaas niet zo veilig is en dat er nog steeds bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan. Hij haalde een toespraak van de koningin aan over de littekens van de oor-

Bloemlegging
bij monument
B.W.-laan
Ook de gedenksteen aan de woningen van de
Barchman Wuytierslaan 40 / 42 te Amersfoort,
waar op 5 februari 1945 achttien gevangenen
van Kamp Amersfoort en twee voorbijgangers
werden doodgeschoten, is op 4 mei 2006
betrokken in de herdenkingsactiviteiten. In alle
vroegte werd daar door de stichting een
bloemstuk geplaatst ter herinnering aan de
vermoorde gevangenen van het PDA.
Bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei betrekt
de stichting wisselend een ander herinneringsteken dat in relatie staat met het Kamp
Amersfoort.
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log. Zijn boodschap was: ,,Draag er toe bij dat niemand
die littekens in de toekomst opnieuw hoeft te dragen. En
hoe zorgen we daarvoor? Door te vertellen! En door te
waarschuwen!’’ Hij eindigde met een gedicht:

,,Ik heb in de Rozentuin gestaan,
Maar als ik dan, net als zo velen,
Aan het einde met hen het graf mag delen,
brengt dan op onze kruisen aan,
laat dat dan onze wonden helen,
Ik heb in de Rozentuin gestaan.’’
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Herdenkingslezing Kamp Amersfoort
19 april 2006
Op 19 april werd ’s avonds de traditionele Kamp
Amersfoort Herdenkingslezing gehouden. Dr. Theo
Salemink, universitair docent geschiedenis van kerk en
maatschappij aan de Katholieke Theologische
Universiteit Utrecht en dr. Edmund Duckwitz, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland hielden een
lezing.

van weigering van de sacramenten en weigering in gewijde grond begraven te worden.
Ook uitte De Jong in het openbaar een aantal keren kritiek op de Jodenvervolgingen, dat deed hij samen met
een aantal kerkleiders van andere gezindten. Een dilemma voor De Jong was of hij in het openbaar kritiek
moest hebben of achter de schermen zijn invloed moest
aanwenden. Hij koos voor de publieke weg en riskeerde daarmee represailles, die inderdaad volgden. Er werden onder meer katholieke Joden opgepakt en vermoord.
Titus Brandsma werd op pad gestuurd om katholieke
journalisten te vertellen hoe zij zich tegen de nazi’s
moesten verzetten. Hij werd opgepakt, gevangen gezet
en uiteindelijk vermoord in Dachau.
De bisschoppen besloten tenslotte hun eigen organisaties op te heffen. Dat had grote gevolgen voor de betaalde kaderleden, die met speciale collectes onderhouden
werden. Ook niet-katholieke en Joodse slachtoffers werden met het geld geholpen. Ook mochten katholieke
politieagenten niet meedoen aan jodenvervolgingen of
met de Duitsers meevechten.

1e inleider herdenkingslezing: dr. Theo Samelink.

Lezing Dr. Salemink:
Salemink begon zijn verhaal door er op te wijzen dat in
1942 priester Titus Brandsma in Kamp Amersfoort
gevangen heeft gezeten. De pater droeg een rood driehoekje en geen violet driehoekje zoals de Jehovagetuigen. Het rode driehoekje gaf aan dat Brandsma als
een politieke gevangene beschouwd werd. Hij was niet
opgepakt vanwege zijn geloof, maar vanwege zijn
bemoeienis met katholieke kranten tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Daarmee belandde Salemink in het hart
van het thema van zijn lezing: Stil verzet of publiek protest, De katholieke kerk in de Tweede Wereldoorlog. Hij
concentreerde zich vooral op de Nederlandse katholieke
kerk.
Salemink stelde dat in de jaren dertig de Roomse zuil
nog fier overeind stond. Volgens sommigen was het
zelfs een staat in de staat. Voor de Duitse bezetter waren
de zuilen een doorn in het oog. Ze probeerden die gelijk
te schakelen en de Rooms-katholieke organisaties over
te nemen.
In sommige landen werkte de kerk mee. Aartsbisschop
Jan de Jong zette samen met zijn bisschoppen een koers
uit waardoor hij botste met het Duitse bestuur en de
NSB.
Katholieken mochten geen lid daarvan worden op straffe

Volgens Salemink was de hoofdstroom van de Rooms
Katholieken in Nederland niet antisemitisch. Er waren wel
groepen onder, bijvoorbeeld de ultramontaanse katholieken, boerenleiders of arbeiders, met moderne jodenhaat.
Maar zij vormden niet de meerderheid. Uit recent onderzoek blijkt dat Joden in Nederland in katholieke streken
een betere kans hadden te overleven dan in gereformeerde streken. Hans Blom van het NIOD meent dat dit komt
omdat de katholieken vanouds een schuilkerk vormden,
een sterke infrastructuur kenden, waarin de dokter en pastoor meehielpen mensen buiten schot te houden. Dit punt
leverde een heftige discussie in de zaal op.
Salemink gaf ook nog een andere verklaring. Sommigen
denken dat de nazi’s de gereformeerde en communistische groepen veel nauwgezetter volgden dan de katholieken. Salemink noemde dit onwaarschijnlijk, maar gaf
wel toe dat er eigenlijk niet of nauwelijks bekend is hoeveel katholieken Joden hebben geholpen. Mensen uit de
zaal gaven in ieder geval aan dat zij hele andere ervaringen in de oorlog hebben opgedaan. Salemink vertelde
dat in Duitsland de katholieke kerk wel toestond dat
mensen meevochten met de nazi’s en lid werd van hun
organisaties. Hij gaf voorbeelden van soldaten en SS-ers
die in een plechtige mis begraven werden. Ze werden in
gewijde grond begraven. Hun naam staat op een
gedenkteken voor oorlogsslachtoffers. Boven de namen
hangt Christus aan het kruis. Er staat geschreven:
,,Helden, gevallen voor het vaderland, de hemel verdiend, verlost in Christus’’. Volgens Salemink was het
lastig voor Duitsers om zich aan de krijgsdienst te onttrekken. Toch vond hij dit een verkeerde vorm van verzoening. ,,Zij waren wel daders.’’
7
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huidige Duitse staat niets met het Derde Rijk te maken
heeft. Toch begreep hij dat met name slachtoffers van de
terreur moeite met zijn aanwezigheid zouden kunnen
hebben. ,,Voor sommigen zijn de daden geen historisch
verleden, maar een pijnlijk heden.’’ Hij sprak zeer afkeurende woorden over de nazi-barbaarsheid. ,,Het is zaak
de waarheid onder ogen te zien en de juiste lering uit het
verleden te trekken. Alleen onder deze voorwaarden kan
gestalte worden gegeven aan de gezamenlijke toekomst
in vrijheid en wederzijds respect. (…) Wij kunnen,
mogen en willen de blik niet afwenden: het is zaak de
slachtoffers te gedenken en naar de overlevenden te luisteren. Wij rouwen met u om de doden, om hen die het
slachtoffer zijn geworden van tirannie en rassenwaan –
om het even tot welke nationaliteit, religie, etnische
afkomst of politieke overtuiging zij behoorden en wij vragen de overlevenden en hun familie om vergeving.’’

2e inleider herdenkingslezing: dr. Edmund Duckwitz.

Lezing Dr. Duckwitz.
Ambassadeur Duckwitz kreeg daarna het woord. Hij
toonde zich dankbaar dat hij bij de lezing enkele woorden mocht zeggen. Hij onderstreepte dat het niet vanzelfsprekend was dat hij als vertegenwoordiger van
Duitsland bij de herdenking van de gruweldaden van de
nazi’s aanwezig was. Hij verklaarde met nadruk dat de

Duckwitz vertelde dat hij er trots op was dat er na de
Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker een dialoog
tussen de Duitsers en Nederlanders op gang is gekomen, dat ze samen zoeken naar een manier om in
vrede samen te leven. Hij dacht aan initiatieven van kerken, maar ook aan de gezamenlijke inspanningen van
Duitsland en Nederland voor de Europese Unie. Hij
wees er op dat de Duitse en Nederlandse legers samen
actief zijn in Afghanistan. Dat waren in zijn ogen allemaal
hoopvolle tekenen dat er een vreedzame toekomst
mogelijk moet zijn.

Tijdens de herdenkingslezing op 19 april 2006 was de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, dr.
E.Duckwitz, zo vriendelijk een bijdrage te willen leveren. Een bijzondere situatie, omdat niet eerder sinds de jaren
1940-1945 een vertegenwoordiger van Duitsland officieel betrokken was bij een herdenkingsplechtigheid op het
voormalige kampterrein. Vanwege dit bijzondere karakter en de inhoudsvolle boodschap wordt bij wijze van uitzondering de tekst in zijn geheel voor de lezers afgedrukt.
Per 1 juli 2006 is dr. E.Duckwitz benoemd als Duits ambassadeur bij de NATO te Brussel. Tijdens de afscheidsreceptie op 22 juni 2006 te ’s-Gravenhage is hem namens de stichting dank overgebracht voor zijn betrokkenheid bij het
werk rondom de gedenkplaats en zijn bijzondere aandacht voor de oud-gevangenen die hij persoonlijk mocht ontmoeten.
Cees Biezeveld.

Toespraak van ambassadeur
dr. E.Duckwitz tijdens de Herdenkingslezing
"Kamp Amersfoort" op 19 april 2006
Geachte overlevenden van het Kamp Amersfoort,
geachte familieleden, geachte voorzitter, meneer Van
Hoogevest, voorzitter Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, geachte directeur, meneer Biezeveld,
geachte loco-burgemeester van Leusden, mevrouw
Oskam-van Beek, dames en heren,
ik dank u voor de uitnodiging om vandaag hier aanwezig te zijn op deze historisch zo belangrijke plaats. Graag
wil ik - in het bewustzijn van het verleden - de blik naar
voren richten en enkele gedachten met u delen over het
8

thema "Verzoening en toekomst".
Kamp Amersfoort is een indrukwekkend en tot op grote
afstand zichtbaar symbool van de nazi-barbaarsheid.
Zoals ook de kampen in Vught en Westerbork vormde
Kamp Amersfoort een integraal bestanddeel van een
gigantisch onderdrukkings- en vernietigingssysteem.
Hiermee had het toenmalige Duitse bewind in zijn misdadige verblinding en rassenwaan bijna geheel Europa
geteisterd - Europa en ook het vreedzame Nederland.
Het zogenoemde „Polizeiliches Durchgangslager“ Kamp
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Amersfoort werd opgericht door Duitse kampwachten,
die al vanaf 1933 bezig waren met het opzetten van het
terreur- en onderdrukkingssysteem in Duitsland. Hier in
Amersfoort werden om racistische, politieke en ideologische redenen Nederlanders, maar ook vluchtelingen
uit Duitsland en uit de rest van Europa alsmede
Russische krijgsgevangenen opgesloten en vermoord.
Het kamp was de grootste executieplaats in de
Nederlandse geschiedenis: het aantal mensen dat ten
prooi viel aan de executiepelotons van de SD en in de
omringende bossen werd begraven is tot op heden nog
niet exact bekend. Velen stierven ook aan uitputting of
ziektes, verwoest door het zware werk. Veel gevangenen werden naar de kampen in het Oosten gedeporteerd, waaruit maar weinigen terugkeerden. Ik denk aan
de slachtoffers van de razzia in Putten: meer dan zeshonderd mannen van allerlei leeftijden, die eind 1944
via Kamp Amersfoort naar het concentratiekamp in
Neuengamme werden gedeporteerd en van daaruit de
"dodenmars" moesten aanvaarden. Wij buigen rouwend
voor de doden.
De mensonterende acties in Kamp Amersfoort verliepen
onder de bagatelliserende benaming „Polizeiliches
Durchgangslager“ (doorgangskamp van de politie) respectievelijk „Arbeitslager“ (werkkamp). Dit maakte het
optreden van de verantwoordelijke personen des te
cynischer. De „Herrenmenschen“ meenden dat zij in alle
opzichten superieur waren aan de rest van de wereld en
dat zij zonder enig bezwaar over leven en dood van de
overwonnenen konden beschikken. Hun fascistische
ideologie huldigde een gewelddadig en tegelijk nihilistisch geloof aan het onvoorwaardelijke recht van de
sterkste. Daarmee werden de moralistische en religieuze waarden die Europa door de eeuwen heen moeizaam had verworven zomaar weggevaagd.
Toen de nazi's hun terreursysteem in geheel Europa
opzetten, waanden zij zich in hun grenzeloze verblinding
onoverwinnelijk en geloofden zij niet dat zij bestraffing te
duchten hadden. Echter ook toen vanaf de jaarwisseling
1942/1943 de totale nederlaag te voorzien was, gingen
zij met alle resterende kracht door met hun rassenideologische vernietigingsoorlog - tot de consequent hieruit
voortvloeiende en terechte ondergang van het eigen
systeem.
Bij het zien van de onvoorstelbare aantallen slachtoffers
van de nazi-tirannie en de Tweede Wereldoorlog zouden
velen de ogen willen sluiten. Wij kunnen, mogen en willen echter de blik niet afwenden: het is zaak de slachtoffers te herdenken en naar de overlevenden te luisteren.
Het is zaak om het gruwelijke gebeuren tot in de details
te kennen om voor altijd te voorkomen dat iets dergelijks zich weer voordoet.
Het is zaak de waarheid onder ogen te zien en de juiste
lering uit het verleden te trekken. Alleen onder deze
voorwaarden kan gestalte worden gegeven aan de
gezamenlijke toekomst in vrijheid en met wederzijds
respect.
Ook de bijeenkomst van vanavond dient dit doel. Ik ben
mij als ambassadeur van het huidige Duitsland er zeer
wel van bewust dat mijn deelname hieraan niet vanzelfsprekend is. Ook meer dan zestig jaar na het einde van

de oorlog zijn de misdaden die door het toenmalige
Duitsland zijn gepleegd voor de overlevenden, hun
families en vrienden geen historisch verleden, maar een
pijnlijk heden.
Ik ben dankbaar voor de uitnodiging van de „Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort“ om bij deze
gelegenheid het woord tot u te kunnen richten. Verleden
jaar had ik al de eer op uitnodiging van de Stichting
Vriendenkring Neuengamme en Cees Biezeveld hier
aanwezig te zijn bij de presentatie van het boek
„Nederlanders in Neuengamme“. Er is mij als Duits
ambassadeur in Nederland veel aan gelegen om contact
te zoeken met de overlevenden van de Nazi-terreur, met
hun familieleden en vrienden en met de nazaten van de
slachtoffers. Het intermenselijke contact biedt ons de
kans om in het bewustzijn van het verleden gezamenlijk
vorm te geven aan de toekomst.
Wij gaan daarbij uit van principes die voor ons allen
onverdeeld gelden: respect voor en bescherming van de
waardigheid van de mens, omzetting van de universele
mensenrechten, tolerantie tegenover andersdenkenden,
democratische vrijheid en solidariteit met de zwakkeren.
Heden ten dage delen wij in Europa opnieuw deze
gemeenschappelijke normen en waarden. De schaduw
van de nazi-tirannie die er overheen lag is overwonnen.
Echter, de herinnering hieraan kan en mag niet worden
verdrongen, wanneer wij vandaag de dag ons gezamenlijk voor deze waarden inzetten. Herinnering is de basis
voor verzoening; zonder de herinnering zou de poging
tot verzoening slechts een lege huls zijn - of zelfs helemaal niet mogelijk. Juist op deze plek wil ik de hier aanwezige overlevenden van Kamp Amersfoort en hun
familie verzekeren, dat wij Duitsers deze herinnering in
stand zullen houden.
Wij rouwen met u om de doden, om hen die het slachtoffer zijn geworden van tirannie en rassenwaan - om het
even tot welke nationaliteit, religie, etnische afkomst of
politieke overtuiging zij behoorden en wij vragen de
overlevenden en hun familie om vergeving.
Met dankbaarheid en grote aandacht zie ik dat de grensoverschrijdende contacten tussen de mensen - ongeacht
alle begrijpelijke voorbehouden aan de kant van de
slachtoffers - gedurende de laatste jaren zeer intensief
zijn geworden. Daartoe behoort vooral ook dat de jongere generaties meewerken aan manifestaties en projecten die de toenadering dienen. Laat u mij als voorbeeld
noemen de „Aktion Sühnezeichen (ASF)“ . In 1958 door
geëngageerde christenen in Duitsland opgericht, zet
deze zich vastberaden in voor de verzoening met de landen en volkeren, die - zoals Nederland - slachtoffer
waren van de nazi-terreur. In dit kader vinden ook ontmoetingen plaats tussen de jonge Duitse ASF-medewerkers en overlevenden van de Holocaust alsmede met
slachtoffers van de toenmalige politieke vervolging en
voormalige verzetstrijders. Deze gesprekken met Duitse
jongeren vormen voor de slachtoffers van de vervolging
vaak een heel wezenlijke positieve ervaring en psychologische hulp. Tegelijkertijd wordt door dit met-elkaarpraten de herinnering aan de misdaden van de Tweede
Wereldoorlog uit authentieke bron doorgegeven. Dit
geeft de jonge generatie de mogelijkheid, zich uit eerste
9
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hand met de geschiedenis bezig te houden, hieruit te
leren en het geleerde op hun beurt aan latere generaties
door te geven.
Op een vergelijkbare weg beweegt zich het werk van de
Stichting Kamp Amersfoort. Veel jonge mensen - padvinders, scholieren, studenten, militairen - bezoeken het
kamp. Zij praten ook met overlevenden, om uit de
geschiedenis te leren en te verhinderen dat deze vergeten wordt. Zoals Cees Biezeveld ons vertelde, bevinden
zich hieronder ook veel jongeren uit Duitsland.
Zulke acties en projecten zijn bijzonder lofwaardig en zij
verdienen onze volledige steun. Want zij openen perspectieven voor de jonge generaties om de toekomst
gezamenlijk vorm te geven. Alleen dit bewustzijn van
verwantschap, het wederzijdse respect en doorleefde
tolerantie, het afzien van het op gewelddadige wijze
doorzetten van individuele belangen bieden de kans op
een duurzaam, vreedzaam en rechtvaardig samenleven
- in Europa en in de wereld.
De ondergang van het "Derde Rijk" bracht de bevrijding,
niet alleen voor de door de nazi's onderdrukte volkeren
in Europa, maar ook voor ons Duitsers zelf. Wij kregen
daardoor de kans ons weer onder de geciviliseerde landen te scharen - en ten slotte tegen het einde van de
twintigste eeuw de kans de voorheen verspeelde staatkundige eenheid te herkrijgen in vrijheid en democratie.
Daaruit vloeit voor de Duitse politiek de altijd durende
verplichting en maning voort om te streven naar begrip,
naar compromissen met de buurlanden, naar verzoening. Alleen zo kunnen wij de gezamenlijke toekomst in
het kader van een vreedzaam, democratisch rechtvaardig en internationaal gericht Europa binnen de Europese
Unie gestalte geven - en gaan wij in deze zin voort op de
weg, die wij tezamen met onze Nederlandse buren en
vrienden na de Tweede Wereldoorlog zijn ingeslagen.
Laat mij u herinneren aan de mijlpalen op deze weg,
waarop direct na het einde van de oorlog nog niemand
had durven hopen. Nederland en de Bondsrepubliek
Duitsland horen tot de oprichterslanden van de instellingen die Europa een tot dan toe ongekend tijdperk van
vrede en samenwerking op allerlei terrein hebben
gebracht: de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, de Euratom en de EEG en ten slotte - sedert het
van kracht worden van het Verdrag van Maastricht in
1993 – de Europese Unie.
De al meer dan zes decennia aanhoudende „Pax
Europaea“ is daarmee het resultaat van een doelgerichte verzoenings- en vredespolitiek. Deze mag echter niet
tot routine verworden. Wij mogen de EU niet reduceren
tot kwesties van economisch belang, immigratiecontrole, terreurbestrijding en technische normen; wij mogen
niet alleen de vraag stellen: „Wat levert het mij op ?“ De
waarden en normen die aan de basis liggen van het idee
„Europa“ vormen de garantie voor ons samenleven in
vrede en vrijheid. Dit moet steeds weer opnieuw bewust
worden gemaakt - door de generaties heen.
De blik over de grenzen van de EU, als wij bij voorbeeld
kijken naar de gebieden in Afrika en Azië waar oorlog en
burgeroorlog heersen, laat zien wat mensen elkaar nog
steeds kunnen aandoen. Het laat zien welke verschrikkingen mogelijk zijn daar waar mensen- en burgerrech10

ten nog steeds met voeten worden getreden. Daarom
zetten wij ons door een groot aantal maatregelen in, om
op deze gebieden te helpen: door economische samenwerking of door vredesmissies, maar ook door gezamenlijk projecten om het recht te laten zegevieren.
Het volkerenrecht leed er gedurende lange tijd onder dat
de zwaarste schendingen van de rechten van de mens
niet juridisch vervolgd konden worden. Wij doen daarom gezamenlijk actief mee aan de vervolging van deze
misdaden. De in Nederland gevestigde internationale tribunalen spelen hierbij een centrale rol. In het bijzonder
wil ik hier het Internationale Strafgerechtshof noemen
dat sinds zijn oprichting in het jaar 2002 zijn zetel in Den
Haag heeft. Basis voor dit eerste permanente internationale strafgerecht was het inzicht dat de menselijke waardigheid en mensenrechten beter beschermd moesten
worden tegen de zwaarste misdaden zoals volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor
deze zware misdaden niet langer ongestraft mogen blijven. Nu dat recentelijk de eerste aangeklaagde is overgedragen, kan het eerste strafproces voor het internationale strafgerechtshof beginnen. Dit is een belangrijke
stap bij de internationale strijd voor meer gerechtigheid.
Op grond van onze eigen ervaringen met de nationaalsocialistische terreur heeft vooral Duitsland zich bijzonder nadrukkelijk ingezet voor het oprichten van het internationaal strafgerechtshof.
Wij worden geconfronteerd met mondiale uitdagingen
en problemen die van ons een beslist optreden vereisen. De toekomst wordt bepaald door kwesties van politiek en economisch evenwicht tussen de landen en de
regio`s op aarde, door kwesties van energieverzorging,
milieu, het begrip voor tegengestelde maatschappelijke
en religieuze overtuigingen. De oplossing van de hieruit
voortvloeiende spanningen zal niet eenvoudig zijn en
onze gehele aandacht vereisen. Voor deze achtergrond
is het goed te weten, dat Nederlanders en Duitsers vol
vertrouwen en nauw samenwerken, om zich te wijden
aan deze kwesties van de toekomst.
Bijzonder belangrijk lijkt mij juist op deze plek van historische vervolging en vernietiging, dat de Nederlandse en
Duitse strijdkrachten ter bewaking van de vrede intussen
vol vertrouwen samenwerken. Zo bestaat er al jarenlang
in Bosnië en vooral in Afghanistan een nauwe samenwerking. Rond de Middellandse Zee en in de Golf von
Aden houden NAVO-schepen ook onder Duitse en
Nederlandse vlag de zeeroutes veilig. Duitse en
Nederlandse soldaten vormen al meer dan 10 jaar het
Duits-Nederlandse corps, waartoe ook het gemeenschappelijke High-Readiness-hoofdkwartier in Münster
behoort. Daarmee hebben wij gezamenlijk leiding gegeven aan de ISAF-troepen in Afghanistan en zullen wij in
2007 gezamenlijk de eerste reguliere Europese
gevechtsgroep vormen. Nederlandse soldaten worden
in Duitsland opgeleid en Duitse soldaten komen naar
Nederland om zich voor UNO-missies bij voorbeeld in
Afrika voor te bereiden. Ze kunnen zodoende profiteren
van de omvangrijke ervaringen van hun Nederlandse
kameraden. Dit alles dient ter bescherming van mensen
die door oorlog en burgeroorlog worden bedreigd en die
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alleen maar kunnen dromen van de rechtvaardige en
stabiele omstandigheden en de vrede die in onze breedtegraad heersen.
Juist voor de achtergrond van de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog is het opmerkelijk, dat op het
gebied van de strijdkrachten een samenwerking tussen
Nederlanders en Duitsers is ontstaan die haars gelijke
niet kent en die zich met grote dynamiek verder ontwikkelt. De gezamenlijke vredesinzetten zijn een bijzonder
symbool dat aanleiding geeft tot optimisme. Zij zijn er
ook een voorbeeld voor hoe door samenwerking, in de
geest van de verzoening, vorm kan worden gegeven
aan de toekomst.
Het Monument Kamp Amersfoort is in zijn eenvoud
indrukwekkend. Hoe ontstellend de geschiedenis die
erdoor spreekt ook is, toch worden wij getroffen door de
menselijke wil tot overleven, waarvan de tekenen hier
zichtbaar worden. De "rozentuin", het beeld van de
bloem, die het prikkeldraad overwint - is van grote symbolische kracht. Het geeft ons allen hoop voor de toekomst.
Een Duits auteur besloot ooit eens zijn verslag naar aanleiding van een bezoek aan een voormalig vernietigingskamp met woorden van volgende strekking: "Ik ver-

wacht dat de aarde zich opent en mij verslindt.“
Hoezeer wij ook onder de indruk zijn van zijn reactie in
het aanschijn van de verschrikkingen: dit archaïsche
beeld is niet juist. De aarde reageert niet op de moordzuchtige daden van de mensen, door ze te bestraffen.
De natuur verschaft zich haar recht op een geleidelijke
manier: planten overwoekeren de bouwsels, wind en
weer egaliseren de gebouwen en het vergeten grijpt om
zich heen - indien er nu juist geen zorg voor wordt
gedragen dat de herinnering aan de gebeurtenissen in
stand wordt gehouden, ter maning voor latere generaties.
In Kamp Amersfoort wordt deze herinnering bewaard.
Niemand die het symbool van roos en prikkeldraad
heeft gezien zal het ooit vergeten.
En dit geeft mij aanleiding, mij nog eens - in naam van
de Bondsrepubliek Duitsland en in mijn eigen naam rechtstreeks tot de voormalige gevangenen van het
kamp te richten:
Ik rouw met u om de doden.
Ik vraag de overlevenden om vergeving voor dat wat
hun door Duitsers en in naam van Duitsland is aangedaan, en ik hoop op een gezamenlijke toekomst in verzoening en vrede.

COGIS – landelijke dag voor mantelzorgers.
van oorlogsgetroffenen en veteranen
donderdag 30 november 2006
Cogis (Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld) en
Mezzo (Vereniging voor Mantelzorgers en vrijwilligerszorg) organiseren ook dit jaar een landelijke dag voor
mensen die intensieve steun geven aan hun partner,
familielid of vriend, die in de Tweede wereldoorlog
slachtoffer of getuige is geweest van traumatische
gebeurtenissen of als veteraan (ook in latere oorlogen)
ingrijpende ervaringen heeft meegemaakt.

dag! U krijgt informatie over de invloed van de oorlog op
het proces van ouder worden, er is een forumgesprek
met mantelzorgers en door de “mantelzorgmakelaar”
wordt informatie gegeven over adequate hulp. In de
middag vinder er diverse workshops plaats ter ontspanning (o.a. muziek, film), ontmoeting en informatie. Bij
voldoende belangstelling zal specifiek voor “tweedegeneratie mantelzorgers”een aparte gespreksgroep zijn.

Bij het ouder worden spelen de late gevolgen van de
oorlog vaak meer op, hetgeen voor getroffene en voor
degene die voor hem of haar zorgt, vaak de partner of
de kinderen (ook wel mantelzorgers genoemd), een
zware belasting vormt. Vaak kan de partner de getroffene moeilijk alleen laten, waardoor beiden in een isolement terecht kunnen komen. Over de oorlog werd en
wordt in het gezin vaak niet gesproken, waardoor de
problematiek wel voelbaar is, maar niet bespreekbaar.
Hierdoor worden de problemen niet snel herkend, wat
het voor de partner in kinderen extra moeilijk maakt.
Daarnaast komt men bij de toenemende hulpbehoevendheid die vaak gepaard gaat met de ouderdom, op
een nieuw terrein van regelingen in de zorg. Het is moeilijk om de goede hulp op de juiste plek en op tijd te vinden.

Als u aan de dag deel wilt nemen, verzoeken wij u zich
op te geven voor 15 oktober aantaande bij Cogis. Ook
kunt u bij Cogis informatie over deze dag vragen (0302343436 / w.depater@cogis.nl).
Cogis.

Bent u mantelzorger van iemand die lijdt aan de late
gevolgen van oorlogservaringen of bent u mantelzorger
van een veteraan, dan bent u van harte welkom op deze
11
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Reacties herdenking Kamp Amersfoort
19 april 2006
Het is gebruikelijk dat de achterban van de stichting
reageert op de herdenking en / of de herdenkingslezing. Dit jaar waren het er meer dan anders. Ze waren
ook anders van inhoud.
De heer Mr. L.Biesbrouck uit Diemen schreef:
“Ik heb de herdenkingsbijeenkomst op 19 april 2006 bijgewoond en ik voel de behoefte u en uw organisatie te
complimenteren met dit evenement.
Ik was totaal onder de indruk van het respect dat men
betoonde aan de voormalige gevangenen. Het heeft mij
op de een of andere wijze goed gedaan dat hiermede
ook respect is betoond aan mijn vader, L.Biesbrouck sr.,
destijds gevangene nr. 8799 (zoals de stichting hielp uitzoeken). Met dit gebeuren is iets recht gemaakt dat ik
mijn hele leven al als “krom” heb ervaren.
Bijgaand stuur ik mijn gedicht “Respect”. Een plaats in
het Informatiebulletin zal ik waarderen. “
” Respect “
Ik was gekomen met herdenken als doel
en zat verstild op de punt van mijn stoel.
Mijn keel was dichtgeknepen tot één grote prop
en mijn tranen kwamen: drop, drop, drop…
Gevangene Wieringa vertelde uit zijn herinneringen
over al de hem aangedane vernederingen.
Ik realiseerde, dat dit mijn vader òòk was overkomen
en dat in mijn respect voor deze gevangene ik begon
te dagdromen.
Zag de erbarmelijke omstandigheden, waarin zij trachten te overleven,
Pijn, koude, ziektes, honger en voor de martelingen:
beven.
Hoe kon deze ex-gevangene hier nog over praten?
Ik zou dat niet kunnen – mijn stem zou me compleet in
de staak laten!

“mijn respect voor oud-gevangene H. Wieringa was
torenhoog”
L.Biesbrouck jr. (2e generatie)

De heer J.A. van Dalsen uit Amersfoort liet weten dat hij
met zijn vrouw (die opgroeide in de Van Marnixlaan en
zich het nodige kan herinneren) met twee kleindochters
een bezoek bracht aan de gedenkplaats. Thuisgekomen
schreef kleindochter Emma (14 jaar) op een velletje
papier spontaan het bijgaande:
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“De Stenen Man”
Wachtend op het lot.
Eén groot barbaren complot.
Met de moed in de schoenen, maar wilskracht
in zijn hand,
overleving in z’n ogen,
valt hij achterover in het zand.
Het schot weerklinkt.
Ze hebben weer een mens verminkt.
De wind steekt op,
en gooit met zand,
bedekt zijn lichaam en z’n gebalde hand.
De soldaat veegt de loop van zijn geweer.
Dat diet ie elke keer, nadat hij op iemand heeft
geschoten.
Maar waar was dat geweld voor nodig?
Waar kwam al die agressie vandaan?
Het leven tussen prikkeldraad.
Verstikt.
Als een strop om je nek.
De zweepslagen maakten hem gek.
Niemand mocht ook maar iets van al dez’ mishandelingen weten,
dus daarover werd het zwijgen opgelegd.
Tegenwoordig wordt er wèl wat over gezegd!
Maar eerlijk, ik zou niet weten wat hoor.
Want al dat ergs dat hier gebeurd is, daar zijn
geen woorden voor!

Emma van Dalsen.

Tot slot: Karel Kreuning maakte in de ochtend van de 4e
mei 2006 na terugkeer van de plechtigheid bij het herdenkingskruis Jannetjesdal een eigen impressie: “De
plaats voorbij”. De tekst spreekt voor zich.

Cees Biezeveld.
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Kranslegging bij vergeten monument
AMERSFOORT/LEUSDEN – Een groep van een kleine dertig mensen heeft donderdagochtend 4 mei 2006 een
bezoek gebracht aan het Kruis Jannetjesdal. Op deze vergeten plek op de Leusderheide werden in de oorlog
vermoedelijk 270 verzetstrijders door de Duisters na een doodvonnis vermoord en dat is erg veel. Voor
mevrouw Kraan-Stemerding was het bezoek aan deze plek zeer emotionerend. Haar broer werd hier eind
december 1942 geëxecuteerd.
,,Dit is waarschijnlijk het meest vergeten
oorlogsmonument van Nederland’’, vertelde Cees Biezeveld, directeur van
Stichting nationaal Monument Kamp
Amersfoort. ,,Op de heide, zeer weg van
de bewoonde wereld, zijn vermoedelijk
270 verzetstrijders vermoord. In 1954
hebben nabestaanden gevraagd of ze
een kruis op die plek mochten neerzetten. Oud-gevangene Gerrit Kleinveld probeerde daar nog een monument te plaatsen. Maar dat is niet gelukt.’’
,,De executieplaats lag na de oorlog in de
veiligheidszone van de schietbanen van
de militairen. Niemand mocht het terrein
betreden. Nu is het nog steeds “verboden terrein”. De Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort heeft het
monument geadopteerd en zorgt dat het
blijft bestaan. Als mensen de plek willen
bezoeken, bemiddelen wij daarin’’, ging
Biezeveld verder.
Op 4 mei ondernamen bestuursleden,
medewerkers, vrijwilligers van de gedenkplaats, Gidsen van ’t Gilde, die bezoekers
rondleiden op het voormalig kampterrein
en mevrouw Kraan-Stemerding een tocht
naar het kruis om daar een krans en bloemen neer te leggen.
Het was doodstil op de Leusderheide. De
zon scheen en de wind blies zacht. Vanaf
een parkeerplaats aan de Kolonel van
Rooyenweg liepen we een zandpad op,
dat overging in heide. Langzaam maar zeker verdween
het pad onder de pollen heide, die steeds heftiger werden. Het terrein begon te glooien. Dan stonden we
ineens bij het kruis, dat op een begroeide heuvel staat.
Wie niet weet waar het staat, zal het niet snel kunnen
vinden.
Onder het kruis hield Biezeveld een toespraak, waarin
hij vertelde over de verzetstrijders, die op deze plek vermoord werden. Ook las hij een gedicht voor van een
moeder, wier zoon vermoord werd. Ze riep iedereen op
niet te zwichten voor tirannie en te blijven strijden.
Daarna was het de beurt aan mevrouw KraanStemerding. Ze ging de afscheidsbrief voorlezen die
haar broer de dag voor zijn executie aan zijn familie
schreef. Hij was op dat moment 21 jaar en had gevangen gezeten in Scheveningen, Amersfoort en Utrecht.
Ze gaf haar witte rozen, het ingelijste portret van haar
broer en een kruis aan Biezeveld en las met vaste stem
de brief voor. Haar broer schreef dat zijn familie vooral

niet moest haten. Ook vond hij dat de familie niet moest
rouwen om hem. Hij schreef dat hij naar zijn Hemelse
Vader ging. Ook had hij nog een laatste maal het Heilig
Avondmaal gevierd. ,,Dat heeft me veel kracht gegeven’’, liet hij zijn familie weten.
Tenslotte klom iedereen de heuvel op en liep over de
wilde hei naar het kruis. Mevrouw Kraan-Stemerding
legde bloemen en het kruis neer. Daarna was het de
beurt aan de mensen van de gedenkplaats Kamp
Amersfoort en ’t Gilde Eemland (de gidsenorganisatie).
Iedereen stond zwijgend bij het kruis. ,,We zullen ze
nooit vergeten’’, zei Biezeveld. Hij bracht mevrouw
Kraan-Stemerding weer naar beneden. ,,Dan ben je 21
jaar en schrijf je zo’n brief’’, mompelde ze, terwijl ze nog
eens goed rondkeek om elk detail van deze vergeten
plek in haar geheugen te prenten.

Gerhard te Winkel.
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Artikelen over de buren van de gedenkplaats
In de serie artikelen over de nauw verbonden buren van
de gedenkplaats volgt nu deel 4: over Golfclub “De Hoge
Kleij”.

er milieubelastende intensieve landbouw werd uitgeoefend, was toch nimmer zo in de aandacht geweest.
Andere maatstaven voor andere groepen?

De wens in deze omgeving een golfbaan aan te leggen
bestond al langer, maar vanaf 1979 werd er serieus aan
gewerkt. De komst van autosnelweg A-28 die het landgoed zou doorsnijden maakte dat een driehoek daarvan
een wat afgescheiden karakter kreeg. De landbouwbestemming die het had werd van minder waarde, de
nevenbestemming recreatie steeg juist in belang. In
tegenstelling tot de verwachting van de belangenbehartigers van het milieu die riepen dat het met de natuur in
dat gebied slechter zou gaan, deed het omgekeerde zich
juist voor. Het ging beter, veel beter zelfs.

Terugkijken naar de loop der ontwikkelingen draagt weinig bij aan het heden. Buurman “De Hoge Kleij” is een
feit. Het banencomplex werd aangelegd en op 16 mei
1987 officieel door Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden
geopend. Als goede buren kijken we naar elkaars belangen, helpen we elkaar waar mogelijk.

In 1985 werd begonnen met de aanleg van het golfcomplex dat zich zou uitstrekken tot aan de zijkant van het
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, voor een klein
deel ook over gronden die ooit behoorden tot het
“Sperrgebiet” van het kamp, gronden waarop destijds
veel is gebeurd. Een gevoelige materie die in de media
opeens uitgebreid in de belangstelling kwam. Dat op het
voormalige kampterrein zich bedrijven of opleidingscentra gingen vestigen, dat er wegen werden aangelegd, dat

Uit het artikel blijkt dat bestuur, leden en medewerkers
van “De Hoge Kleij” nauw betrokken buren zijn, die bij
het passeren van de gedenkplaats op weg naar hun terrein beseffen wat voor een terrein dat is. Veel recreanten
en zakelijke bezoekers van objecten op de terreinen van
het voormalige kamp weten dat vaak niet. Achter de
naam “De Hoge Kleij” zit een heel verhaal. Het is de
moeite waard dat te lezen.
Het laatste artikel in deze serie verschijnt in oktober
2006.

Cees Biezeveld.

Golfclub De Hoge Kleij en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort:

Nauw verbonden buren. Deel IV
Deze bijdrage gaat over Golfclub de Hoge Kleij. De golfbaan kon ontstaan doordat het natuurgebied waarin zij ligt,
werd afgesneden van het oorspronkelijke gebied, dat van landgoed Den Treek-Henschoten, waaraan het artikel
van april 2006 gewijd was. In de tekst gaan de inspringende alinea’s over de algemene ontwikkelingen van het
golfspel. E.e.a. is gebaseerd op gesprekken en op boekjes en publicaties die geraadpleegd zijn en die op het conto
staan van de betreffende auteurs en redacteurs.
Golfclub De Hoge Kleij
Op dinsdag 6 juni 2006 werden Cees Biezeveld en ik
door de heer P.H. der Weduwen rondgeleid over het terrein van Golfclub De Hoge Kleij.(1) De toegang tot het terrein, dat is gelegen ten zuidwesten van Amersfoort in de
gemeente Leusden, ligt even voorbij de ingang naar de
gedenkplaats, aan de rechterzijde van de Appelweg. Het
heeft een oppervlakte van ongeveer 58 ha.(2) Waar
indertijd een boerderijtje stond, staat nu een prachtig
clubgebouw. Door de vormgeving en kleur open en licht
als alles daaromheen. Na een kop koffie op het terras en
1)

2)
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daarvandaan al een eerste verkenning over uitgestrekte
grasvelden, liepen we gedrieën de baan op. De zon presenteerde die op haar allermooist. Het was treffend te
zien hoeveel kleuren groen er zijn, niet alleen bepaald
door licht en schaduw, maar wat het gras betreft ook
door de maairichting en structuur van het maaiveld.
Terecht mag gezegd worden dat De Hoge Kleij een van
de mooiste bosbanen van ons land is. Het is nauwelijks
voor te stellen dat zoveel jaar geleden dit open en vriendelijk ogende terrein, net als zoveel andere gebieden
daaromheen, Sperrgebiet was. Gevorderd door de

Onderverdeeld is dat ongeveer 20 ha grasbeheer, gebouwen en parkeerplaatsen, 5 ha expansief beheer en de rest natuur. De omgeving van
het terrein heeft, met uitzondering van het zuidwesten, een stedelijk karakter. De baan ligt ingeklemd tussen de A28 in het zuiden en de weg
Doorn-Amersfoort (N227) in het oosten. Ten noorden van de golfbaan ligt de smalle bosstrook van het Kamp Amersfoort met daarop aansluitend de Laan 1914 met aanliggende bebouwing. Ten noordwesten van de baan ligt eveneens een smalle bosgordel die wordt begrensd
door de bebouwing langs de weg Amersfoort-Soesterberg. In het zuidwesten grenst het terrein aan de bossen de Oude Kamp en het
Konijnenbosch.
Inclusief de bosenclaves circa 80 ha. Amersfoortcoördinaten midden: 152.878; 460.215.; De A28 werd in de jaren 1983-1985 dwars door
het natuurgebied Den Treek de A28 aangelegd, en vond, na de Doornseweg gekruist te hebben, aansluiting op de dan al bestaande rijksweg
tussen Leusden en Amersfoort. Door deze aansluiting werd een ruim 100 ha groot driehoekig deel van het natuurgebied Den Treek afgesneden, wat in feite de belangrijkste motivering is geweest voor de haalbaarheid van de aanleg van de golfbaan. De rijksweg werd opengesteld
op 29 oktober 1986. Golfbaan De Hoge Kleij ligt in een gebied dat in het Beleidsplan Natuur en Landschap Utrecht is aangewezen als kerngebied (ontwikkelingsbeheersgebied) voor droge bossen. In verschillende nota's wordt het gebied aangemerkt als mogelijke stapsteen in een
ecologische verbindingszone tussen de Leusderheide en de Vlasakkers voor soorten van heischrale milieus als van bossen.
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bezetter en streng verboden voor burgers. De eigenares
van alle grond, ook van het perceel waarop Kamp
Amersfoort werd gesticht, de familie De Beaufort, heeft
zich het lot van de gevangenen altijd zeer aangetrokken.
Daarover kon u in de vorige bijdrage lezen.(3)
Voorbij die donkere tijd, ging in de jaren vijftig het echtpaar Vleugels Schutter op zoek naar een terrein waarop
een golfbaan aangelegd kon worden.(4) Ondanks hun
enthousiasme kwam het daar niet van. Onvoldoende
grond en gebrek aan animo bij de autoriteiten waren
daar debet aan. Na jarenlange stilte werd die op 18 september 1974 verbroken toen bij het Bestuur van de N.V.
Den Treek-Henschoten een brief bezorgd werd van de
heren D.H. Galema, G. Keyser, K. Visser en P. van
Vonderen. Het viertal vroeg daarin aan het bestuur of er
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ergens een circa 30 ha groot bosachtig terrein te
huur was voor de aanleg van een 9-holes golfbaan.(5) Men was zich bewust van de mogelijke
problematiek rond de aanleg van een dergelijk
terrein. In de brief stond te lezen dat een noodzakelijke uitgebreide houtkap natuurlijk terecht
van vele zijden op verzet zou stuiten.
Daartegenover stond dat veel clubs meldden dat
in dit deel van het land veel verenigingen al
overvol waren, terwijl de golfsport almaar toenam. De baan zou voor iedereen toegankelijk
moeten zijn en gefinancierd moeten worden
met aandelen van een op te richten besloten
vennootschap. De opzet daarvan was dat de
leden van de Vereniging, en dus ook hun
bestuur, zich enkel bezig hoefden te houden
met het incasseren van contributie, het spelen
en organiseren van wedstrijden en het verlagen
van hun handicap. De grondeigenares werd
voorgehouden dat de pachtsom van een golfterrein zeer zeker hoger zou zijn dan de baten uit
de exploitatie van een boerderij. Wat betreft de
locatie werd gedacht aan een terrein in de buurt
van Hotel Den Treek. Het hotel zou baat hebben
bij een nabijgelegen golfbaan en de golfclub bij
het hotel. Omdat de landerijen om het hotel
geen eigendom waren van Den Treek konden
die plannen geen doorgang vinden.
Dit overleg met de rentmeesters van het
Schoutenhuis liep dus op niets uit. Dat veranderde toen het Schoutenhuis zich eind 1977
begin 1978 zelf ging oriënteren op de mogelijkheid van een golfcomplex in het gebied “De
Hoge Kleij”. Na een eerste contact met de
Engelse, van origine Nederlandse, golfarchitect
Pennink, belandde diens tekening voor een
9-holes baan in de ijskast.(6) Ondanks dat verzandden de initiatieven deze keer niet. Al in augustus
1978 vond er een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Golf Federatie, het
Schoutenhuis en de golfenthousiastelingen: het echtpaar
Galema, C. Broekhuijzen, J. van den Donk, J. Havelaar,
G. Keyser en H. der Weduwen. Al tijdens deze bijeenkomst werd het intussen als ideaal aangemerkte terrein
”De Hoge Kleij” bezichtigd. Het werd als productiebos
geëxploiteerd en was opgebouwd uit diverse naaldhoutsoorten (grove den, zwarte den, douglasspar en Japanse
lariks), afgewisseld met enkele percelen loofhout (eik en
beuk).(7) Het was direct duidelijk dat het terrein, dat een
hoog gelegen uitloper van het bosgebied van Den Treek
was en waarvan het hoogste punt in het uiterste noordwesten 35 m is, unieke mogelijkheden bood voor de
aanleg van een volwaardige golfbaan.(8)

Informatiebulletin nr. 17 / april 2006. Nauw verbonden buren deel III
Wie het spel ooit uitvond, zal wel nooit bewezen worden, net zomin als dat het zeker is dat het spel oorspronkelijk ontstond in de Lage
Landen.Het huidige Nederland en België. Wel is het aannemelijk dat een der meest gespeelde sporten ter wereld door Nederlandse kooplieden bekendheid kreeg in Schotland en op die manier mogelijk ook in de Verenigde Staten van Amerika. De oudste vermeldingen over het
spel dateren uit de 14e eeuw.
In de provincie Utrecht was er aanvankelijk maar één baan, De Pan te Zeist, en in de omgeving de baan van de Hilversumse Golfclub.
Frank Pennink maakte deel uit van het Londense golfarchitectenbureau Cotton, Pennink, Steel and Partners.
Tussen de verschillende holes en in enkele bosenclaves zijn nog restanten van deze vroegere bossen aan te treffen.
Het hoogste punt is 35 meter in het uiterste noordwesten van het terrein en hellingshoeken van 2 tot 5 graden.
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Het ontstaan van golf
Golf, waarvan de oudste vermeldingen dateren uit de 14e eeuw, behoort tot de meest gespeelde sporten ter wereld.
Mogelijk vindt het spel z’n oorsprong in de Lage Landen, het huidige België en Nederland, en hebben Nederlandse
kooplieden het spel colf in Schotland populair gemaakt. De Schotten exporteerden wol en maakten voor het transport
gebruik van Nederlandse schepen. Omdat de schepen nog niet in staat waren om tegen de wind in te kruisen, verbleef de bemanning van deze schepen vaak weken in steden en dorpen langs de wederzijdse kusten.(9) Zo bezien zou
het Nederlandse colfspel door Schotse handelsreizigers kunnen zijn geadopteerd. Nederlandse sporthistorici die wezen
op de link tussen Nederlanders en het ontstaan van golf, maken gewag van zowel colf, als kolf. Golf, een lang spel,
wordt buiten gespeeld met tussen de holes grote afstanden, meer dan honderd meter. Het huidige, overwegend nog
in Noord-Holland gespeelde, kolf is daarentegen een kort spel. Bij golf spelen kracht en precisie een gelijkwaardige rol,
terwijl in het kolfspel de precisie de overhand heeft en dit spel (althans overdekt) op een zeer klein veld, lijkend op een
soort biljart, wordt beoefend. De spelling van het woord is verschillend: colf of kolf; colf overweegt. Om verwarring te
voorkomen: het woord colf wordt gebruikt voor dit veel oudere spel, kolf voor het Noord-Hollandse en golf voor het
moderne spel. Colf dateert uit 1360, kolf ontstond in de 18e eeuw, terwijl golf zich vanaf 1893 ontwikkelde.
In ogenschouw moet worden genomen dat Nederland
toen al een dichtbevolkt land was. De regelgeving op het
gebied van Ruimtelijke Ordening was goed georganiseerd
en diende om uitvoeringsplannen te toetsen, projecten te
begeleiden, te controleren en te administreren. Plannen
rond een golfbaan zouden zeker aan die regelgeving
getoetst gaan worden. Enkele feiten stonden vast: Het
bewuste terrein was particulier bezit en lag – ook anno
1978 – in de gemeente Leusden. Daarbij ging het om een
golfbaan, dus sport c.q. actieve recreatie. Tot slot gold dat
zowel de eigenaar van de grond – Den Treek-Henschoten
B.V. – als de initiatiefnemers (voorzover niet de eigenaar
zelf ook als zodanig kon worden aangemerkt) bereid
waren om het plan te realiseren. Het was zaak te ontdekken welke de “bestemming” was van het betreffende terrein.(10) Het betreffende natuurgebied De Hoge Kleij had
destijds (vóór 1978) een agrarische bestemming. Het was
deels dicht bebost en van grote landschappelijke waarde.(11) Het geaccidenteerde terrein met een gevarieerde
begroeiing en toen niet zichtbare hoogteverschillen, was
vrij toegankelijk voor wandelaars, ruiters en fietsers.(12)
De oprichting van Stichting Golf in Leusden
Na de eerste positieve verkenningen van het gebied
op De Hoge Kleij in augustus, werden al in november
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
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1978 de eerste wensen geformuleerd rond de aan te
leggen baan. Het zou een wedstrijdbaan moeten worden, zowel aantrekkelijk voor cracks in grote wedstrijden (backtees), als voor minder geoefende spelers.
Denkend aan toekomstig onderhoud, werd gedacht
aan grote, gemakkelijk maaibare tees en greens.(13)
De bunkers moesten voor regelmatig onderhoud
gemakkelijk bereikbaar zijn en het terrein moest voorzien zijn van een volautomatische beregeningsinstallatie.(14) Met de wandelaars op het terrein van De Hoge
Kleij zou een goede symbiose moeten bestaan.
Wandelpaden mochten nergens de lijn van de tees
naar de greens kruisen. Nu de wensen almaar meer
op hun mogelijkheden afgestemd werden, kwam de
volgende stap in zicht. De Gemeente Leusden moest
benaderd worden met een goed doortimmerd plan en
ervan overtuigd worden dat de organisatie haar
ideeën op een deugdelijke en deskundige wijze zou
kunnen realiseren. De particulier eigenares van de
grond, Den Treek-Henschoten B.V., bleef initiator van
het plan, terwijl de feitelijke uitvoering daarvan in handen kwam van een aantal geestdriftige golfspelers.
Hun belangen werden ondergebracht in de op
7 februari 1979 door de heren Havelaar en Galema
opgerichte Stichting Golf in Leusden.(15) Het eerste

Volgens andere golfhistorici zou het spel een relatie hebben met het Franse spel Choule. De Schotten zouden het spel hebben leren kennen,
nadat zij de Franse koning te hulp kwamen bij de slag om Azincourt (1415). Het middeleeuwse spel Choule of Chole werd gespeeld met
een houten bal die geslagen werd met een stick of club die gekenmerkt werd door een ijzeren kop en een soort lepelachtige uitloop. Het spel
was in die tijd eveneens populair in de zuidelijke Nederlanden en wordt in Belgie aan de Franse grens ‘s winters nog wel gespeeld. Het bestaat
uit twee teams waarbij het ene team de bal telkens drie slagen richting een `doel' speelt, terwijl het andere team vervolgens de bal eenmaal
in de tegengestelde richting mag slaan. Een ander middeleeuws spel dat men als voorloper van het golf beschouwt, is het Maliespel (Pallmaille). Dit spel zou in Italië zijn ontstaan en zich in de zestiende eeuw in Frankrijk, Nederland en Engeland hebben verspreid. Maliën is een
spel waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van een stok met een vrij lange steel die uitmondt in een kop die aan weerszijden voorzien is
van een verschillende loft (5° en 15°). Voor het spel werden in steden als Londen (Pall Mall), Den Haag (Maliebaan), Amsterdam, Utrecht
(Maliebaan) en Leiden (Palm Maliebaan) speciale banen aangelegd die enkele honderden meters lang waren. Deze banen werden aan weerszijden begrensd door schotten en aan beide uiteinden stond een paal die met zo min mogelijk slagen moest worden bereikt. In het begin van
de achttiende eeuw raakte het spel uit de mode, maar een landelijke variant (`mail à la chicane`) wordt in het zuiden van Frankrijk nog
gespeeld. Het is niet ondenkbaar dat varianten op het golfspel, zoals het Nederlandse Colf, het Maliespel en Choule ertoe hebben geleid dat
regels en materiaal uitgewisseld werden en tot een nieuwe spelvorm leidden.
Zo is dat met alle percelen in ons land. Wanneer de voorgenomen activiteit overeenkomt met een al bestaande bestemming, dan is dat meegenomen. Het zal in dat geval een procedure tot het realiseren een de activiteit verkorten en/of vergemakkelijken. Anderzijds is het zo dat
wanneer een voorgenomen activiteit niet strookt met een bestaande situatie, men kan proberen die te (doen) wijzigen.
Het bosgebied is oorspronkelijk ontstaan uit kunstmatige aanplant van bomen voor houtproductie.
Het was verboden om op dit terrein bijvoorbeeld actief en georganiseerd sport te beoefenen en om bouwwerken op te richten, anders dan
met een agrarisch doel.
Tee: Plaats van afslag voor elke hole bij het golfspel; Greens: Het gedeelte op een golfbaan rond een hole.
Zandkuil (als hindernis) op een golfterrein waarin verkeerd geslagen ballen terecht kunnen komen.
De akte werd verleden ten overstaan van de Leusdense notaris Mr. P.F.M. Buters. De omschrijving van de doelstelling van de Stichting luidde:
“de bevordering van de golfsport in de gemeente Leusden en omgeving”. Dat doel zou worden verwezenlijkt door het trachten te verwerven
van een terrein, dat geschikt zou zijn voor de golfsport. Dat dit een goed idee was, bleek uit de belangstelling voor en de succesvolle informatieavond op 1 november 1984 in “De Korf” te Leusden. De leden van de op te richten vereniging zouden de bespelers van het terrein worden.
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bestuur werd ruim opgezet en bestond, naast de twee
oprichters, uit nog zes personen.(16)
Op 18 mei 1979 ontving de gemeente een schriftelijk
verzoek van de eigenares, waarin deze het College van
B&W verzocht mee te werken aan het verstrekken van
een aanlegvergunning voor een golfbaan. Tijdens het
eerste overleg, waarin de Gemeente vertegenwoordigd
werd door de heer J. Wagenaar, bleek direct dat het
College van Burgemeester en Wethouders bijzonder
enthousiast was, alle medewerking wilde verlenen,
maar ook dat van haar kant op geen financiële inbreng
mocht worden gerekend. De plannen mochten de
gemeente in geen geval geld kosten.(17) Daarbij bedong
de gemeente dat het terrein toegankelijk bleef voor
recreanten, niet-golfers dus.(18) De gemeente nam vervolgens een besluit dat leidde tot de voorbereiding van
een wijziging van het bestemmingsplan en wel in die
zin, dat het bedoelde terrein de bestemming zou krijgen
van “bos met golfbanen”.(19) Voor een dergelijke wijziging was toestemming van de Provincie nodig en dat
kon vele jaren gaan duren. Indien echter eenmaal het

hierover bedoelde voorbereidingsbesluit zou zijn genomen, kon worden gedacht aan het verwerven van een
aanlegvergunning. Nu was ook de Provincie bij de ontwikkelingen van de plannen betrokken.
De werkgroep
Uit praktische overwegingen werd uit het
Stichtingsbestuur een kleine werkgroep geformeerd, die
bestond uit de heren Galema, Broekhuijsen en Van
Vonderen, aangevuld door de professionele penningmeester, directeur J. van Hall van de Amersfoortse vestiging van de ABN-bank. Aan de hand van een strak vergaderschema ging de werkgroep zich voortvarend,
intensief en frequent bezig houden met de noodzakelijke voorbereidingen.(20) Het Stichtingsbestuur werd
aldoor goed geïnformeerd. Met de rentmeesters van het
Schoutenhuis, de ambtenaren van de gemeente
Leusden en Rijkswaterstaat was er telkens opnieuw
overleg over de vorderingen, en dan vooral over de
omvang van de A28 ter hoogte van de geplande golfbaan in Leusden.(21)

De ontwikkeling van het golfspel
Colf en Golf. Het is duidelijk dat er een verwantschap bestaat tussen het Nederlandse colf en het Engelse golf. (22)
Hoewel nooit te bewijzen zal zijn dat Nederlanders de Schotten colf leerden en het spel zich via Schotland verder
in Engeland ontwikkelde, moet wel worden bedacht dat de oudste bronnen waarin van colf sprake is, alle naar
de Nederlanden wijzen.(23) De eerste golfbanen waren aanvankelijk zeer eenvoudig van opzet, waarbij de golfers
de holes zelf uitsneden met een zakmes. De baan werd kort gehouden door schapen. Van greenkeepers was dus
nog nauwelijks sprake. Het ongerepte terrein bestond veelal uit duingras en de wind veranderde deze banen doorlopend. Door de grote toename van nieuwe golfers, maar ook door de stijgende welvaart en verdere ontwikkeling van het golfmateriaal, groeide eveneens de behoefte aan betere banen. Een belangrijke baanarchitect in die
tijd was Tom Morris (1821-1908), een excellent golfer, die een belangrijke wijziging in het traditionele baanpatroon ontwikkelde. Van zijn hand kwam het ontwerp om twee lussen van negen holes elkaar te laten raken en
waarbij vertrek en aankomst samenvielen met het clubhuis. Dankzij de voortdurend wisselende richting waarin
spelers de bal slaan, veranderde de moeilijkheidsgraad door de wisselende invloed van de wind. Zoals Schotten
met hun enthousiasme de ontwikkeling van golf in andere landen en continenten beïnvloedde, gebeurde dat halverwege de 19e eeuw ook met Europa. In Frankrijk werd de eerste baan, Pau (1856), door Schotse officieren
aangelegd. De tweede baan op het continent volgde zo’n dertig jaar later en werd in 1888 aangelegd in
Antwerpen, vrijwel direct gevolgd door banen in Zweden (1888), Duitsland (1891) en Spanje (1891). Ook ons
land bleef niet achter, want in Nederland werd de ontwikkeling van het moderne golf in 1893 in gang gezet met
de oprichting van de Haagsche Golf & Country Club, in 1894 gevolgd door de Doornse Golfclub, waarna de
Rosendaelse in 1895 werd gesticht.(24)
16) C. Broekhuysen, W. van Dommelen, G. Keyser, W. Merkens, P. van Vonderen en H. der Weduwen. Anno 2006 bestaat het bestuur uit Paul
Hamers, voorzitter, Berend Boks, penningmeester, Miriam Wind, secretaris, Lous Stolp, Bert Kronshorst en Huub Geurtsen.
17) Een openbare baan was niet langer optioneel.
18) Een verzoek waaraan volledig is voldaan. Naar het gemeentebestuur en de ambtenaren werd nadrukkelijk de waardering uitgesproken voor
de inzet waarmee zij hielpen het project te laten slagen. Voor hun partnerschap en kameraadschap in het moeizame overleg en de strijd, verdienen vooral de heren Roggenkamp en Duinskerken veel lof.
19) Voor een zodanige wijziging is het fiat van de Provincie nodig, een procedure die jaren kan duren. Wanneer echter het hiervoor bedoelde
voorbereidingsbesluit is genomen, kan worden gedacht aan het verwerven van een aanlegvergunning.
20) Vaste agendapunten waren steeds de financiële haalbaarheid, het aantal te verwerven leden, de juridische perikelen rond de aan te vragen
vergunningen, de milieuproblemen.
21) De gewenste aanleg van de golfbaan hing nauw samen met de aanleg van de nieuwe rijksweg Utrecht-Amersfoort, de A28. De Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft in de periode rond de aanleg van de A28 archeologisch onderzoek gedaan. In o.a. het
jaarverslag ROB 1984 (J.W. van Tent) zijn de verslagen daarover te lezen. De heer Jan Verduin - lid van de Historische Kring Leusden - heeft
veel studie gedaan naar die plaats en er diverse boeken over geschreven.
22) In Samuel Johnson’s ‘Dictionary of the English Language’ wordt in de editie van 1827 door de toenmalige redacteur vermeld dat er een taalkundige relatie zou kunnen zijn tussen ‘Dutch kolf’ en het ‘Englisch/Schotse golf’.
23) Het is onduidelijk wanneer golf voor het eerst in Schotland is gespeeld. Evenmin is met zekerheid te zeggen of het golfspel al dan niet uit het
Nederlandse colf is voortgekomen. Golfhistorici zijn van mening dat we het begin van het Schotse golf ergens in de tweede helft van de vijftiende eeuw moeten plaatsen.In die tijd waren er handelsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden. Ook liggen de oudste Schotse
golfclubs aan de naar Nederland gerichte oostkust.
24) Op 3 april 1993 werd de 100-jarige Haagsche Golf & Country Club het predikaat `Koninklijk` verleend. Een eerbetoon aan de club die de
bakermat vormde van de golfsport in Nederland en waarvan het eeuwfeest de markering van honderd jaar golf in Nederland was.
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Golfarchitect Frank Pennink
Een belangrijk punt van overleg was het ontwerp van de
baan. Zowel in hoofdopzet, het zogenaamde masterplan, als in detail, het greenontwerp, moet gestreefd
worden naar een balans met de topografische uitgangssituatie of met de te creëren landschapselementen. De
baan moet er uitzien alsof hij er altijd al gelegen heeft.
Dat is alleen mogelijk als er gebruik gemaakt is van de
natuurlijke mogelijkheden van de baan. In Nederland is
vooral de wisselende ondergrond bepalend voor het
aanzien van de baan.(25) Aangemoedigd door de succesvolle ervaringen bij andere golfbanen werd gekozen
voor de al eerder genoemde golfarchitect Frank
Pennink. Zijn uitgangspunt bij een ontwerp was: `Het
eindproduct moet zó natuurlijk zijn dat het lijkt of het
altijd zo geweest is.`Aanvankelijk tekende hij zeer ambitieus een 27-holes baan.(26) De realiteit haalde dit plan
echter in, waardoor hij met een bescheidener opzet een
18-holes baan ontwierp.(27) Voor een goede beeldvorming van de toekomstige ontwikkelingen van de baan,
had de werkgroep daarvan natuurlijk een goede tekening nodig. In 1979 werd aan de gemeente een ontwerp
van Pennink voorgelegd en aangeboden, waarna het tijd
was om bij haar een officiële aanlegvergunning aan te
vragen.(28) Deze eerste procedurele stap doen de B.V.
Den Treek-Henschoten en de Stichting Golf in Leusden
bij schrijven d.d. 18 mei 1979.(29)
Plannen als deze, en zeker indien daar wijzigingen van
een bestemmingsplan voor nodig zijn, moeten steeds
vergezeld gaan van tekeningen, beschrijvingen en toelichtingen. Hiervoor was het nodig dat in overleg met
het College van B&W en voor rekening van Stichting De
Golf, een rapport werd gevraagd van de vaste adviseur

van het College, het bureau van de Heidemaatschappij
te Arnhem, waarin een flink deel was ingeruimd voor
de aan te leggen golfbaan.(30) Omdat de adviseur in de
persoon van de heer Cysouw zich moest oriënteren op
het terrein en ter plaatse onderzoek moest doen naar
de bodemgesteldheid, flora en avifauna, was met deze
rapportage veel tijd gemoeid. (31) In het voorjaar van
1979 werd gestart met de eerste bodemkundige verkenningen, die gelukkig gunstig uitvielen.(32) In de
lager gelegen gebieden bleek een flinke laag vruchtbare teelaarde (meer dan 40 cm) aanwezig te zijn, voldoende voor de aanleg van tees, greens en fairways.(33) De eerste indruk van het zand onder deze
teelaarde was eveneens gunstig. Het zand leek goed
doorlaatbaar en van de goede korrelgrootte. Naast een
uitvoerig bodemonderzoek, werd de houtopstand
nauwkeurig geïnventariseerd. Tussendoor had de
Stichting haar handen vol aan de verschillende offertes
van aannemingsbedrijven, die de baan zouden kunnen
aanleggen en het nader invullen van de juridische constructie van de organisatie.(34)
Bezwaren van Gedeputeerde Staten en de Provinciale
Waterstaat
In 1981 maakte de Gemeente Leusden een tijdschema
waaruit op te maken viel, dat eind 1982 aan de Stichting
Golf een aanlegvergunning zou kunnen worden verstrekt. Verschillende advieslichamen van Gedeputeerde
Staten, zoals Provinciale Waterstaat, Staatsbosbeheer en
dergelijke, bleken aanvankelijk de grootste bedenkingen
te hebben tegen de plannen in het gebied van De Hoge
Kleij. In juli 1981 achtte Staatsbosbeheer het aanleggen
van een golfbaan in strijd met een beleid, dat gericht
dient te zijn op het behoud van het toch al zo schaarse

25) Soorten golfbanen. Originele linksbanen liggen op een soort van voorland dichtbij zee en zijn banen met weinig of geen opgaande begroeiing, licht golvend reliëf en een iets hogere duintop. Banen die tot stand kwamen met zo weinig mogelijk menselijke ingrepen. Hun typerende
en eigen karakteristiek wordt veelal gevormd door het vrije spel van de wind en de strategisch geplaatste bunkers. Vaak nog in hun originele
vorm, een door vee platgetreden zandplek achter een beschuttend heuveltje. Voorbeeld van dit type baan is de Domburgse Golfclub.Ten
onrechte worden Hollandse duinbanen ook als linksbanen aangeduid. Deze prachtige banen liggen voor een groot gedeelte in verder van zee
gelegen, hoge binnenduinen en hebben een goed verzorgde fairway met een beregeningsinstallatie. Polderbanen zijn banen waar het
Hollandse polderkarakter echt tot uitdrukking komt. Dus vergezichten, veel riet en watervogels. Banen in veenweidegebieden komen voor dit
begrip het meest in aanmerking. Bosbanen zijn banen waar bospartijen aanwezig zijn met b.v. een minimale breedte van 50 meter, of waar
deze bossen kunnen worden aangeplant. Voor een visuele relatie met het omringende landschap is het noodzakelijk daaruit ruimtelijke elementen te introduceren. Parkbanen zijn eigenlijk bosbanen op een relatief klein terrein. Golfbanen op stortplaatsen van voormalig puin, huisvuil of bagger kunnen een interessante uitgangssituatie voor een golfontwikkeling vormen. Voordeel: de zozeer gewenste hoogteverschillen zijn
al aanwezig. Nadeel: de vaak steile hellingen kunnen een probleem zijn, net zoals het feit dat er niet in de ondergrond gegraven mag worden.
26) Omdat 6 holes daarvan waren gepland aan de oostelijke zijde van de A28 werd eerst zelfs gedacht aan een over- of onderdoorgang van die
weg. De rijksweg werd aangelegd in de jaren 1983/1985 en opengesteld op 29 oktober 1986. Zie noot 1.
27) Dit ontwerp wijkt wezenlijk niet veel af van de baan die later werd gerealiseerd en nu in gebruik is.
28) Hiervoor was overigens een partiële wijziging nodig van het bestemmingsplan.
29) De gemeente Leusden wilde garanties dat het golfterrein zou harmoniëren met de directe omgeving. De glad geschoren golfbanen moesten
worden opgenomen in Den Treek. Op dinsdagavond 11 september 1979 bemoeide de werkgroep ruimtelijke ordening van het Comité
Milieuzorg Leusden (CML, het inspraakorgaan bij de gemeente) zich met de plannen voor het golfterrein. De leden van de commissie werden uitvoerig ingelicht van de zijde van de gemeente. De gemeente huldigde het standpunt dat het golfterrein geen exclusieve plek mocht
zijn voor de leden van één club. Iedereen moest toegang kunnen hebben, zo luidde het standpunt van de gemeente. Tijdens de vergadering
van het CML werd bekend gemaakt dat Staatsbosbeheer geen bezwaar had tegen het plan. Ook de provinciale planologische dienst zou
indertijd geen bezwaren hebben gehad tegen het golfterrein. Om het risico van hard weggeslagen golfballen voor wandelaars te beperken,
zouden stroken loofhout worden aangelegd, zo werd bekend gemaakt.
30) De kosten van dit onderzoek, voor zover deze het terrein van de golfbaan betroffen, werden door de Stichting Golf in Leusden betaald.
31) Op woensdagavond 3 juni 1981 verstrekte een ambtenaar van de Gemeente Leusden gegevens waaruit bleek dat het Arnhemse Adviesbureau
van de Heidemij. een onderzoek had laten verrichten naar de waarde in natuurkundig opzicht. De conclusie die uit het rapport sprak was, dat
het bosachtige terrein weinig opzienbarends bevatte aan flora en fauna. Net als elders op de Utrechtse Heuvelrug zouden ook op dit terrein de
normale planten, bomen en vogels voorkomen. Daarbij was ook nog aangetekend dat de aanwezige bosschages het “kaprijpe” stadium hadden bereikt. Zou de golfstichting het terrein mogen omzetten in een bespeelbaar terrein, dan zou dat voor wandelaars aantrekkelijker worden.
32) Dit gebeurde in samenwerking met de heer Kappen, die de aanleg begeleidde, en waarschuwde om geen overbodige werkzaamheden en
onderzoekingen te laten verrichten, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van een uitgewerkte hoogtekaart.
33) Het (goed onderhouden) gedeelte van de golfbaan tussen de tee en de green.
34) Mede omdat het bedrijf al goede contacten onderhield met de architect Pennink, viel de uiteindelijke keuze op het aannemingsbedrijf “De Enk”.
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De ontwikkeling van de moderne golfbanen
Tot ver in de tweede helft van de 19e eeuw was er nog weinig sprake van enige standaardisatie in het ontwerp
van de banen. De oude linksbanen die gekarakteriseerd werden door een zanderige ondergrond met weinig vegetatie, behoefden weinig architecturale ingrepen. De rough bestond veelal uit duingras en de wind veranderde deze
banen bijna voortdurend. Gaandeweg begon men de kwaliteit van het gras rond de hole verbeteren. Zo ontstonden de eerste `greens', die in het begin nog klein van formaat waren, maar mede door de goede eigenschappen
van de gutta bal steeds groter werden.(35) De afslagplaats die bij de originele regels van de Gentlemen Golfers
(1744) nog op maximaal een stoklengte van de laatste hole lag, verplaatste zich steeds verder. In 1858 stelt de
Royal and Ancient Golf Club dat in het vervolg een ronde van 18 holes beschouwd werd als een wedstrijd. Veel
banen in die tijd varieerden van 5 tot 12 holes, maar rond 1870 was deze regel algemeen geaccepteerd en werden banen ontworpen van zes, negen of achttien holes. Hierbij werd voor een volledige ronde de baan respectievelijk drie, twee of een keer gespeeld.
bos in ons land. Voor broedvogels zou er een tekort aan
terrein ontstaan en niet-golfers zou een recreatiegebied
worden ontnomen. Letterlijk geciteerd luidde het ambtelijk advies: “Ook al zou de behoefte aan een golfterrein
groot zijn, dan houdt dat nog niet in dat aan deze
behoefte tegemoet moet worden gekomen”. Provinciale
Waterstaat gaf in een brief d.d. 25 augustus 1981 aan
dat het gebied een “agrarisch gebied met recreatieve
waarden” was en dat binnen die omschrijving en het
daarop te voeren beleid een golfbaan moeilijk in te passen was. De gemeentelijke procedures vielen ook andere partijen op.
De bezwaren van de Stichting “Stichtse Milieu
Federatie”
Een daarvan was de Stichting “Stichtse Milieu
Federatie”. Zij zette zich heftig af tegen het voornemen
van het College van B&W en diende een bezwaarschrift
in bij de Raad. Toen de Gemeente, gezien het bepaalde
in Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
toestemming aan Geputeerde Staten van de provincie
Utrecht moest vragen voor het afgeven van een aanlegvergunning, en verzocht een zogenaamde verklaring
van geen bezwaar af te geven, maakte zij uiteraard melding van het bezwaarschrift. In de periode die toen aanbrak, liepen de spanningen hoog op. De Stichting
“Stichtse Milieu Federatie” bleef zich weren tegen de
plannen. In een brief aan de Gemeente Leusden schreef
de stichting begin augustus 1983 dat in het toen
bestaande bestemmingsplan Den Treek, het gebied een
bosbestemming had. De federatie wees op de hoogteverschillen en de bijzondere structuur van de bodem,
maar ook op de gevarieerde begroeiing waarin veel
soorten vogels leven en broeden, waaronder de holenduif, zwarte specht, boomvalk en andere roofvogels.
In juni 1983 achtte het College van B&W de tijd rijp om
op basis van het hiervoor genoemde voorbereidingsbesluit over te gaan tot het afgeven van een aanlegvergunning. De volgende zet was aan de Provincie, die voor het

verkrijgen van deze vergunning een verklaring van geen
bezwaar diende af te geven.(36)
In een brief d.d. 23 juni 1983 vroeg de Besloten
Vennootschap Den Treek-Henschoten B.V., mede ten
behoeve van de Stichting Golf in Leusden, aan het
College van B&W in Leusden om een aanlegvergunning
af te geven en voor die afgifte de verklaring van geen
bezwaar van de Provincie te verkrijgen; het bij dit soort
procedures bekende artikel 19, genoemd naar het artikel in de Wet Ruimtelijke Ordening waarin deze procedure is geregeld. Het College van B&W diende vervolgens in haar eigen gemeente bekend te maken, dat het
van plan was om een dergelijke aanlegvergunning af te
geven.(37) De bekendmaking geschiedde in de Leusder
Courant van 22 september 1983 en de Amersfoortse
Courant van 24 september 1983.
Daarop kwamen twee bezwaarschriften binnen waarvan
er één een zeer serieus karakter droeg. Deze was afkomstig van de Stichting “Stichtse Milieu Federatie” en de
inhoud daarvan was in grote lijnen drievoudig: Als eerste
punt werd aangevoerd dat er teveel natuurwaarden verloren zouden gaan, zoals lage begroeiing in het bos en
broedgebied voor (roof)-vogels. Als tweede punt werd
de vraag gesteld waarom het nodig was dat juist op dit
terrein een golfbaan gepland werd, was een andere lokatie ergens rond Amersfoort niet meer geschikt. Als derde
punt voerde de federatie aan: waarom loopt de
Gemeente niet de (zeer langdurige) bodemprocedure
om te komen tot bestemmingswijziging van dit gebied,
in plaats van – zoals nu – te kiezen voor de zogenaamde
anticipatie-procedure van artikel 19 R.O.(38)
Terneergeslagen dacht het Stichtingsbestuur er wel eens
aan om de baan te beperken tot maar negen holes,
maar gelukkig waren er dan telkens weer voldoende
positieve argumenten, zoals optimistische geluiden van
de kant van Leusdense gemeenteambtenaren, om niet
aan die gedachte toe te geven. Om de wensen van de

35) In Schotland groeide het aantal links gestaag en met de komst van de ‘guta perche bal’(1848), een uitvinding van dominee Dr. R.A. Paterson,
werd het spel gaandeweg populairder. De bal was goedkoper en had een langere levensduur dan de daarvoor gebruikte ‘feathery’.
36) Indien een gemeente een dergelijke vergunning wenst af te geven voor een werk dat in strijd is met het op dat moment geldende bestemmingsplan, dan dient de Provincie daarvoor toestemming te verlenen of, zoals dat heet, een verklaring van geen bezwaar af te geven.
37) Dit, omdat het systeem van de wet er in voorziet, dat derden/belanghebbenden gemotiveerde bezwaren moeten kunnen maken tegen plannen van een ander, die beslag leggen op een stukje ruimte.
38) Al met al geen kinderachtige argumentatie en welke ook tot de meest uitvoerige procedure heeft geleid. Ten gevolge daarvan kon bijvoorbeeld pas in het voorjaar 1985 met de aanleg van de baan worden begonnen.
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Golf in de twintigste eeuw.
Naarmate de populariteit van golf toenam en de linksgronden schaars werden, begon men ook banen aan te leggen in het binnenland. Omdat de bodemgesteldheid van deze banen te wensen overliet, zocht men naar zanderige, glooiende terreinen, begroeid met lage heidevegetaties. Banen werden tot nu toe veeal aangelegd door
greenkeepers en golfprofessionals die al op bestaande banen werkten.(39) In deze periode kwam daarin verandering toen echte golfbaanarchitecten in opkomst kwamen en zij met hun ontwerpen de banen naar een hoger
niveau tilden.(40) Als traditionalist hielden zij vast aan zeer traditionele banen, maar met hun zeer strategische ontwerpfilosofie daagden zij de speler uit veel meer over zijn spel en slagen na te denken.(41)
Stichting en de beperkte verlangens van de provincie op
één lijn te krijgen en het begeerde doel te kunnen bereiken, was het nodig om jaren achtereen behoedzaam te
manoeuvreren, veel te lobbyen, tekeningen te wijzigen
en voortdurend te overleggen. Al met al, dat wil zeggen
van de jaren medio 1979 tot en met medio 1983, is er
ongelooflijk veel werk verzet.
Op 1 november 1983 verklaarde het College van B&W
de bezwaren van de Stichting “Stichtse Milieu Federatie”
ongegrond. Vervolgens werd door datzelfde College aan
de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven.
Opnieuw startte een intensief overleg tussen alle betrokken partijen, de Gemeente, de Provinciale Planologische
Dienst, de Griffie van de Provincie, de eigenares en de
Stichting Golf in Leusden. Voor Pennink, die over heel de
wereld golfbanen aanlegde, was het volkomen onbegrijpelijk dat het zoveel jaren moest duren voordat een aanlegvergunning kon worden afgegeven. Op een gegeven
moment zei hij: “Als jullie nu niet opschieten, ben ik er
straks niet meer”. Die uitspraak werd bewaarheid toen
hij in december 1983, nog meer dan een jaar voordat
eindelijk met de aanleg kon worden begonnen, overleed. Van de 225 banen in de wereld die door Frank
Pennink werden ontworpen, dan wel gewijzigd, bevinden zich er 28 in Nederland.(42) Donald Steel, medewerker van hetzelfde Londense golfarchitectenbureau en
met een indrukwekkende carrière als golfer en als architect van golfbanen, maakte de klus af.
Hoewel er medio 1984 bij de initiatiefnemers de vaart
even leek uit te zijn, verstrekte de Stichting Golf van juni
tot en met oktober 1984 alle gewenste gegevens aan
Gedeputeerde Staten. Daarbij werd, met oog op het
behoud van natuurhistorische waarden, het inrichtingsplan nog eens verder aangepast. Ondanks vergaande

concessies van de zijde van de Stichting Golf, liet de
beslissing van Gedeputeerde Staten veel langer op zich
wachten dan waar aanvankelijk op was gerekend. Om
de moedeloosheid te keren trachtten Galema en zijn
vrouw, in augustus 1984, hun kameraden over te halen
om met een publiciteit trekkende actie een doorbraak te
forceren. Andere, midden in het land gevestigde golfclubs, hadden al laten blijken dat er een grote behoefte
bestond aan een nieuwe 18-holes golfbaan. Voor de
Leusdense golfclub een reden te meer om aan te tonen
dat er velen lid wilden worden en daarmee de noodzakelijke consequenties te aanvaarden. Voor dit doel werd
een actieplan opgesteld. Niet alleen zou hier het enthousiasme dat honderden al getoond hadden, kunnen worden gekanaliseerd, ook bood een eventuele grote
belangstelling voor het Leusdense golftraject de Stichting
de kans om "de politiek" definitief te overtuigen. Hiertoe
werd op 1 november 1984 in gebouw De Korf te
Leusden een bijeenkomst georganiseerd waar al diegenen, die zich al in de voorgaande jaren als gegadigde
voor het lidmaatschap hadden aangemeld, konden worden geïnformeerd.
Door middel van brieven en een oproep in de plaatselijke
kranten werden zij uitgenodigd om informatie te verkrijgen over de stand van zaken en om zich in te schrijven als
aspirant lid/aandeelhouder.(43) De heer Galema verwachtte 600 belangstellenden. Het werden er tussen de 900 en
1.000.(44) Op het eind van de avond bleken 940 personen echte belangstelling voor het project te hebben. Een
aantal dat zelfs de meest optimistische verwachting overtrof en waarvan de werkgroep Gedeputeerde Staten terstond op de hoogte bracht.

39) Namen als Old Tom Morris, Willie Park en James Braid zijn goede voorbeelden hiervan. Veel van hun werken zijn kopieën van de banen zoals
St.Andrews en Musselburgh waar zij opgroeiden. Zij ontwierpen alleen voor goede spelers als zijzelf.
40) Vernieuwende architecten waren o.a.: Harry Colt, Tom Simpson, Alister MacKenzie, Herbert Fowler en Abercrombie.
41) Veel van deze architecten waren goede golfspelers, maar hadden van oorsprong een ander beroep. Zo was Colt advocaat, MacKenzie arts
en Simpson financieel onafhankelijk. Deze groep vond tevens de oplossing om golf naar de grote steden, en dan met name naar London, te
brengen. Men zocht naar grondstukken die veel overeenkomst hadden met de links duingebieden in Schotland en vond deze in de schrale
heide zandgronden van de heathlands ten zuidwesten van London. Dit waren zandgronden die zo arm waren dat ze nooit ontwikkeld waren
tot landbouwgrond en waar alle natuurlijke glooiingen nog intact waren. Hier ontstonden de eerste inlandse topbanen zoals Woking, Swinley
Forest, Sunningdale, Walton Heath, Wentworth en St. George's Hill bij London en Alwoodley en Moortown bij Leeds.
42) Vlak daarvoor was hij nog in Nederland geweest om zijn nieuwe plannen voor de baan van de Kennemer Golfclub en de 9-holes op Papendal
uit te werken. Van acht toekomstige banen had hij de tekening klaar.
43) Belangstellenden werd door de Stichting Golf Leusden voortgehouden dat: Het doel van de sinds 1978 bestaande Stichting Golf in Leusden
is een mogelijkheid te scheppen voor de beoefening van de golfsport in onze gemeente. Dit doel lijkt langzamerhand bereikbaar. De plannen
voor een 18-holes baan op `De Hoge Kleij` zijn nu in een vergevorderd stadium. Wie belangstelling stelt in het beoefenen van de golfsport
nodigen wij uit om op donderdag 1 november in het gebouw De Korf te Leusden-C een oprichtingsvergadering bij te wonen. Om 19.00 uur
gaat de zaal open. U kunt dan kennis nemen van de informatie die u in een aantal stands en via video wordt aangeboden.
44) Er was een uitvoerige expositie over de baan, het golfspel en de ecologische aspekten. Wie daarvoor voelde, sloeg zijn eerste golfbal in een
net. Putten kon ook. Alle mogelijke informatie leidden bij de bezoekers tot een duidelijk beeld rond "Golf in Leusden".
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Baanontwerpen in Nederland
Nederland heeft het geluk gehad dat een van de vernieuwende ontwerpers uit Engeland verschillende banen in
ons land heeft ontworpen.(45) Harry S. Colt (1869-1952), een goede golfspeler en advocaat, was een zeer slimme, ietwat saaie, degelijke perfectionist die een scratch-speler was. Wanneer hij een baan ging ontwerpen,
besteedde hij eerst veel tijd aan het verkennen van de site. Colt spendeerde dan een aantal dagen aan het wandelen over een stuk grond om de natuurlijke greenlocaties te kunnen bepalen. Op door hem ontworpen banen
zijn de korte holes ware pronkstukken. Kenmerkend voor zijn werk zijn de sterk golvende greens. De meeste golfbaanarchitecten beschouwen de baanontwerpen van hem als een ijkpunt voor die van zichzelf. Colt is waarschijnlijk een van de beste golfbaanarchitecten die ooit geleefd heeft. In Nederland kregen Frank Pennink en Donald
Steel bekendheid, maar ook architecten als Joan Dudok, Gerard Jol en Alan Rijks hebben intussen een bekende
naam opgebouwd.(46) In 1914 verenigden de dan bestaande verenigingen zich in het Nederlands Golf Comité,
dat later over zou gaan in de Nederlandse Golf Federatie.(47)
Tenslotte vroeg Gedeputeerde Staten de Gemeente toen
nog naar een nader onderzoek en aanvullende informatie over alternatieve lokaties voor de aanleg van een 18holes golfbaan. Kennelijk tot tevredenheid van G.S. wist
de Gemeente Leusden duidelijk te maken dat een vijftal
alternatieve lokaties niet een aanmerkelijk betere oplossing waren dan de gekozen lokatie, te weten het terrein
van De Hoge Kleij. Dit gegeven zette Gedeputeerde
Staten er dan eindelijk toe aan om op 20 november
1984 de verklaring van geen bezwaar af te geven.
Feitelijk betekende dit dat de aanlegvergunning voor de
golfbaan was gefiatteerd en met de werkzaamheden op
het terrein kon worden begonnen.
De Stichtse Milieu Federatie kon zich echter nog niet verenigen met dit besluit van Gedeputeerde Staten. Op 17
december 1984 tekende de organisatie bij hetzelfde
College bezwaar aan tegen deze beslissing. Tegelijkertijd
benaderde de SMF de voorzitter van de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State met het verzoek de
betreffende beslissing van Gedeputeerde Staten te
schorsen. De schorsingsprocedure, een soort van kort
geding, kon snel worden afgehandeld. Al op 15 januari
1985 volgde de uitspraak waarmee (door staatsraad
mevrouw Barendse) het schorsingsverzoek werd afge-

wezen.(48) Nadat deze administratief-rechtelijke procedure bij de Raad van State was afgewikkeld, kon worden begonnen met het constructief uitwerken van alle in
de voorgaande jaren gemaakte plannen. De registratie
van toekomstige leden en op 15 maart 1985 de oprichting van twee rechtspersonen: B.V. “De Hoge Kleij” en
de “Stichting B.V. De Hoge Kleij”. In Stichting B.V. De
Hoge Kleij, die houdster werd van al uitgegeven en
eventueel nog uit te geven aandelen, werden alle financiële, administratieve en economische aangelegenheden
ondergebracht.(49) De opzet was dat B.V. De Hoge Kleij
alle materiële en zakelijke aangelegenheden van het
golfgebeuren zou gaan beheren en exploiteren en in die
zin deze diensten zou gaan verhuren aan de op 1 april
1985 opgerichte Vereniging “Golfclub De Hoge Kleij”.(50)
Hierdoor zou deze zich voornamelijk kunnen gaan
bezighouden met het beoefenen van de golfsport en het
organiseren van verenigingsaangelegenheden. In deze
fase kon de emissieprospectus worden uitgebracht en
de middelen worden ingezameld, die nodig waren voor
de aanleg van en eerste werkzaamheden aan de baan.
De eerste ledenvergadering van “Golfclub De Hoge Kleij”
werd uitgeschreven op 19 juni 1985. Tijdens deze bijeenkomst in De Korf te Leusden, die door 342 leden
werd bezocht, werden de eerste plannen ontvouwd en

45) De Eindhovensche, de Kennemer, De Pan, de Haagsche en gedeeltes van de Hilversumse en de Dommel.
46) Belgische architecten die in Nederland banen ontwierpen zijn: Paul Rolin (Nunspeet en het Rijk van Nijmegen) en Bruno Steensel
(Herkenbosch en de Purmer)
47) Als een der weinige federaties organiseert de NGF een landelijke competitie voor clubteams.
48) Gedeputeerde Staten van Utrecht wezen die bezwaren in februari 1985 van de hand. Het bestuurscollege had daarvoor een aantal overwegingen, waaronder het feit, dat de exploitatie van het gebied “De Hoge Kleij” mede gericht was op houtproductie. “In feite is er dus sprake
van een bosbouw-cultuurgebied,” zo stelde GS. De aanleg van een golfbaan achtte men vanuit oogpunt van landschappelijke waarde aanvaardbaar, omdat een dergelijk gebruik, in combinatie met te handhaven begroeiing, zoals percelen eikenhakhout, een beukenlaan en
bomen, “kunnen leiden tot een landschappelijk en natuurwetenschappelijk aantrekkelijk resultaat.”Het Utrechtse bestuurscollege ging zelfs
verder en stelde dat de aanplant van diverse soorten loofbomen de aantrekkelijkheid van het gebied nog zou vergroten. Daarbij zou het niet
toepassen van de afwijkingsbevoegdheid uit het streekplan zijn oorzaak vinden in de aanwezigheid van onder meer een vuilstortplaats, de
politieschool, “Zon en Schild”, een militair oefenterrein en de aanleg van de rijksweg A28, alle direct in de omgeving van het betreffende terrein. Een ander deel van de motivatie: "Naar ons aanvankelijk oordeel hebben verweerders en belanghebbenden (Gemeente Leusden,
Gedeputeerde Staten, Den Treek-Henschoten B.V., Stichting Golf in Leusden) voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanleg van de in geding
zijnde golfbaan niet uitsluitend het verlies van een aanzienlijke oppervlakte bos met zich brengt, doch dat door deze aanleg de ter plaatse
aanwezige landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden beter kunnen worden beschermd en dat andere waardevolle elementen
aan dit gebied worden toegevoegd." "Daarnaast dient naar ons aanvankelijk oordeel zwaarwegende betekenis te worden gehecht aan de
omstandigheid dat de ingezette en in verband met de aanleg van Rijksweg A28 versterkte - achteruitgang van het Hoge Kleij-gebied tot stilstand kan worden gebracht door verwezenlijking van de aanleg van de golfbaan". "Aannemelijk is geworden dat het besluit van verweerders
geheel in overeenstemming is met de planologische inzichten die zij met betrekking tot het onderwerpelijke gebied hebben". "Gelet op hetgeen verweerders en belanghebbenden daaromtrent naar voren hebben gebracht achten wij het voorshands voldoende aannemelijk, dat de
behoefte aan de in geding zijnde golfbaan groot is".
49) De administratie moest worden gevoerd naar regels en voorwaarden die werden neergelegd in een notariële akte. Zo gelden die voor de
Stichting B.V. De Hoge Kleij die de aandelenadministratie van B.V. De Hoge Kleij in beheer heeft.
50) Voor het verwerven van het nodige onroerend goed om dat doel te kunnen nakomen, werd gedeeltelijk een huurovereenkomst en gedeeltelijk een erfpachtovereenkomst gesloten met de eigenares, landgoed Den Treek-Henschoten B.V. De Stichting B.V. De Hoge Kleij heeft tot
doel het verzekeren van de continuïteit in het bestuur en beleid van B.V. De Hoge Kleij, alsmede het behartigen van de (stoffelijke) belangen
van de Vennootschap en de certificaathouders. Het bestuur van de besloten vennootschap bestaat uit twee directeuren onder toezicht van
vijf commissarissen. Het bestuur van de Stichting B.V. De Hoge Kleij bestaat uit een zestal initiatiefnemers
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waren de tekeningen en plattegrond van het nieuwe
clubhuis en plattegrond te bezichtigen. De leden werden
door een enthousiast bestuur aangemoedigd toe te treden tot een van commissies om zo daadwerkelijk bezig
te zijn met de opbouw van de golfclub. Op 1 augustus
1985 werd het oude boerderijtje aan de Appelweg
betrokken. Totdat het nieuwe clubhuis gereed was, deed
de oude stal in de boerenhoeve als zodanig dienst. Het
secretariaat was gehuisvest in de keuken. Iedereen die
naar het toilet moest, liep daar langs. Ook de shop werd
op het boerenerf gerund. Nog maar weinig leden
beschikten over stokken en andere spullen en in een
houten keet zijn er indertijd heel wat setjes verkocht. (51)

Toen in de Stichting Golf de uitgangspunten rond de
baan en het ontwerp daarvan aan de orde kwam, werd
het toekomstige clubhuis niet vergeten. Want kiezen
voor een 18-holes baan met twee lussen van negen
holes kan slechts wanneer je de situering van het clubhuis kent. Het ontwerp van de op te bouwen baan
bepaalde uiteindelijk de plaats en dat werd de plek aan
de Appelweg waaraan het boerderijtje gelegen was.
Daar de planologie bouw op die plaats eiste, had dit de
volledige instemming van de Gemeente Leusden.
Daarbij kon de Appelweg gaan dienen als toegangsweg
naar de golfbaan.

Het ontstaan van het NGF
Toen er meer clubs werden opgericht nodigde de secretaris van de Doornsche golfclub, jhr. G.F. van Tets, de
andere clubs uit om te komen tot een “Golfcomité”, dat alle nationale en internationale wedstrijden zou moeten organiseren. Dit om de toenemende chaos in de organisatie van wedstrijden te beteugelen. Het duurde nog
tot 1914 voordat het Nederlandse Golfcomité (NGC) werd opgericht.(52) In de eerste vergadering van het NGC
werden er handicaplijsten in het leven geroepen en voor drie jaar de amateurkampioenschappen, die al vanaf
1898 werden gespeeld, vastgesteld. Ook viel het besluit internationale contacten te leggen met Duitsland en
België. Hetzelfde jaar werd er nog een wedstrijd tegen Duitsland gespeeld. Door het uitbreken van de oorlog
had de wedstrijd tegen België geen doorgang. Hoewel er ondanks de oorlog van 1914-1918 nog wel kampioenschappen plaatsvonden, was er van een grotere verspreiding van het golfspel in die jaren geen sprake
meer. Het golfspel was bepaald nog geen populaire sport geworden. Het waren vooral de enthousiastelingen
van het eerste uur, die deze moeilijke sport overeind trachten te houden. Zij realiseerden zich niet dat zij er een
sport voor de “Happy Few” van maakten en dat bij een aanvraag om lid te mogen worden zeer nadrukkelijk
naar de `komaf`` werd gekeken. Met het aantreden op 14 mei 1920 van jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje als
voorzitter, haalde het NGC een man in huis, die door zijn enthousiasme het golfspel ondanks de na-oorlogse
malaise meer bekendheid wist te geven en zodoende in belangrijke mate bijdroeg aan de ontwikkeling van de
golfsport in Nederland. De geduchte speler en tevens aanvoerder van het nationale team zette zich af tegen de
heersende gedachte, dat golf een spel zou moeten blijven van de “happy few” en was een vurig propagandist
van de popularisering van de sport.(53) Dit resulteerde vanaf 1924 in de ontwikkeling van nieuwe banen. De
gestadig groeiende belangstelling voor de golfsport in Nederland deed de behoefte ontstaan wedstrijden te
organiseren waarin de Nederlandse golfers hun onderlinge krachten konden meten.(54) In 1929 werd het
Nationale Open Kampioenschap ingesteld, te spelen over 36 holes medalply. Tenslotte: het Nederlandse
Golfcomité ging later over in de Nederlandse Golf Federatie.(55) Als een van de weinige federaties organiseert
de NGF een landelijke competitie voor clubteams.
Daarnaast worden de jaarlijkse nationale kampioenschappen voor jongens en meisjes in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd, evenals voor dames en heren en dames en heren senioren.(56) De populariteit van
golf dankt het spel aan de veelzijdigheid van de sport. Als bij geen andere sport gaan hier openluchtrecreatie en
wedstrijden samen: Je kunt solo spelen of met een groep en het mooie is, dat niet je metgezel de eigenlijke
tegenstander is, maar de baan.
Een golfer is gemiddeld zo'n drie uur bezig in een schitterende omgeving. Een complete baan bestaat uit achttien

51) Later liet de club de shop uitbouwen tot een volwaardige winkel, waar iedere club in Nederland jaloers op kon zijn.
52) Op 16 maart 1914 werd het bestuur samengesteld met mr. C. ridder van Rappard van de Haagsche Golfclub als voorzitter, jhr. G.F. van Tets
(Doornsche Golfclub), als secretaris en de leden A. Heldring (Hilversumsche Golfclub) en jhr. mr. J.W. Schorer (KennemerGolfclub).
53) Overigens bevond de golfsport zich vijftig jaar na de opening van de Haagsche in 1893 in omstandigheden die niet bevorderlijk waren voor
de ontwikkeling ervan. Een ontwikkeling overigens, die in de voorgaande jaren niet had geleid tot het doel dat de pioniers in het begin voor
ogen had gestaan: het golfspel was ondanks hun enthousiasme een sport gebeleven van de “happy few”. Pas na de Tweede Wereldoorlog
zou de ware groei van de golfsport in Nederland beginnen en zou het elitaire element in de clubs grotendeels verdwijnen.
54) Op intiatief van de Hilversummer ir.J.H.C. Salberg werd in 1931 een officieus Veteranen Kampioenschap in het leven geroepen. Een medalply-wedstrijd, waarvoor alleen spelers ouder dan 50 jaar mochten inschrijven. Deze wedstrijd is nog steeds een groot succes.
55) Leusdense Golfclub De Hoge Kleij nummer 34 op de lijst van een totaal 632 leden.
56) Ter bevordering van jeugdgolf zijn verschillende initiatieven genomen door zowel de NGF, als individuele clubs. Zo is de Volvo jeugdtour ontstaan eind jaren `80. Golfclub Zegersloot startte in 1994 met een minigolfdag voor kinderen vanaf 6 jaar in diverse categorieën. De NGF begon
in 1996 met de promotie van golf op scholen. Dit heeft sterk bijgedragen aan de popularisering van golf. Anno 2003 is er een aparte minitour voor kinderen van 6-12 jaar, drie jeugdtouren in verschillende leeftijds- en handicapklassen en zijn er meer dan 350 scholen waar golf
een onderdeel is in de lessen lichamelijke opvoeding. Vanaf het begin van de oprichting van golfclubs waren er ook professionals actief in
Nederland. Bekende namen uit die begintijd zijn John Duncan Dunn, A.J. Ife, Dirk en Jacob Oosterveer en Douglas Monk. In 1927 werd door
hen de Professional Golf Associatie opgericht. In het bestuur werden toen enkele bestuursleden van het Nederlands Golf Comite (NGC) genodigd. De goede relatie van de NGC met de NGPA heeft er vele jaren later toe geleid dat het Van Swinderen Golf College werd opgericht ter
bevordering van een professionele opleiding voor professionals. De intensivering van het beleid van de NGF ten aanzien van topgolf heeft
geleid tot een toename van het aantal topamateurs.
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holes (de fairways) met aan het eind (de green) een gaatje in de grond, waarin de bal terecht moet komen, verdeeld over een terrein van ongeveer vijftig hectare. Een hole varieert van honderd tot vijfhonderd meter. Hoe langer een hole, hoe meer slagbeurten een speler krijgt toegemeten. Is een hole korter dan 230 meter, dan heet dat
par 3, tot 430 meter par 4 en daarboven par 5. Een zeer talentvolle speler komt uit met het voorgeschreven aantal slagen. Een achttien-holes baan bestaat normaal gesproken uit vier holes par 3, tien holes par 4 en vier holes
par 5. Dus een speler, die geen steek Iaat vallen, komt klaar met tweëenzeventig slagen. Een beginneling moet
erop rekenen, dat hij voor een rondje minstens honderd slagen nodig heeft. Wat het golfen nu zo aantrekkelijk
maakt, is het spelen met een handicap. Hoe wordt die handicap berekend?
Voorbeeld: wie pas begint krijgt een handicap van 100 slagen min 72 (zie hierboven), ofwel 28 slagen. Hoe beter
hij gaat spelen, hoe lager uiteraard de handicap wordt. Door dit systeem is het in principe mogelijk, dat Jan
Klungelaar een wedstrijd wint van Piet Crack, die met handicap 0 moet spelen. AIs Jan namelijk geen honderd,
maar negenennegentig slagen nodig heeft, dan gaat Piet het moeras in wanneer hij niet met minder toe kan dan
72 tikken. Nog een voordeel is, dat herrie of een verschil van mening op de golfbaan haast niet voorkomt. Er zijn
dan ook geen scheidsrechters, behalve bij grote internationale wedstrijden. De spelers houden zelf op een kaart
de score bij en zetten daar aan het einde van de partij hun handtekening onder.(57)
Hoewel de overheid ten aanzien van nieuwbouw dwingende eisen had en de grondeigenaar graag wilde weten
welke plannen er bij de stichting bestonden ten aanzien
van het op te richten bouwwerk, stond daar bij aanvang
nog weinig over vast. Bezoeken aan andere clubhuizen
leverden waardevolle informatie op en droegen bij tot
optimalisering van de plannen.(58) De financiering en
organisatie van de bouw van het clubhuis was een zaak
van B.V. De Hoge Kleij. Directie en commissarissen
benoemden de bouwcommissie.(59) Op basis van een
budget, een (voorlopig) progamma van eisen en een
eerste planning werd een organisatorisch concept ontwikkeld. Hierna leidden praktische en financiële overwegingen tot een opzet, waarmee uiteindelijk alle bouwplannen gerealiseerd werden.(60)
Daar er geen subsidie verstrekt werd, moesten de leden
zelf de geschatte kosten van 3 miljoen gulden bijeenbrengen. Dit bedrag werd bijeengebracht uit de opbrengst van

certificaten, die de leden voor 4000 gulden per lid hadden
verworven.(61) Met het betalen van de jaarlijkse contributie (in 1985 per volwassen persoon 900 gulden) stellen
de leden de Vereniging in staat om de baan, het clubhuis
(waaronder shop en machineloods) en de noodzakelijke
dure machinerieën te huren van de Vennootschap. Want
die heeft de middelen, bijeengebracht door de verkoop
van aandelen (certificaten), de baan aangelegd, het clubhuis cum annexis gebouwd en de machinerieën aangeschaft.(62) Wanneer een lid van de golfclub De Hoge Kleij
zijn lidmaatschap opzegt, kan hij of zij het aandeel verkopen, maar slechts tegen een door het Stichtingsbestuur
vastgesteld bedrag. De overdracht van aandelen is gebonden aan de goedkeuring van het stichtingsbestuur, dat in
dit soort zaken overleg pleegt met het bestuur van de golfclub aan de hand van een door dit bestuur aangehouden
wachtlijst.

De popularisering van golf in Nederland
Was het voorheen vooral een beperkt aantal personen in het bezit van een landgoed, dat het initiatief nam een
golfbaan in te richten, rond de jaren `70 gaan ook recreatieschappen deze rol op zich nemen. Na enkele jaren volgen initiatieven van personen die in golf de mogelijkheid zagen om via investeringen in de grondaankoop en baanaanleg een zeker rendement te maken. Op deze banen kan iedereen tegen betaling van een dagcontributie spelen zonder de verplichting van een lidmaatschap. In 1973 wordt de eerste commerciële baan opgericht, te weten
Golfclub de Schoot. In 1974 volgt de eerste openbare baan, Golfclub Kleiburg, vlakbij een van de oudste plaatsen
waar colf is gespeeld in 1387, Den Briel. In 1975 wordt de tweede openbare baan in Nederland, Golfclub Oude
Maas, geopend, gevolgd door Olympus in Amsterdam Z0, aanvankelijk op sportvelden in 1976 en in 1977
gevolgd door Spaarnwoude. Thans is dit de grootste baan van Nederland met 45 holes. Behalve deze ontwikkeling, heeft ook de oprichting van een keten van commerciële banen voor bedrijfslidmaatschappen door Jelle
Brouwer in 1985, de Burggolfbanen, bijgedragen aan de verdere popularisering en de snelle groei van de golfsport in Nederland. De toename van het aantal commerciële banen heeft in 1994 geleid tot de oprichting van de
57) Bij deze moeilijke sport lijkt het allemaal zo makkelijk als wat. Het wordt pas moeilijk als je voor het eerste met een golfclub (golfstok) op de
tee (startplaats) staat. Bij golf zijn maar twee dingen belangrijk: concentratie en training. Een beginneling is vaak te verkrampt bezig en slaat
veel te hard. Bovendien is de spreidstand van zijn voeten vaak verkeerd en maakt hij met de stok niet altijd feilloos de voorgeschreven baan.
O.a. Jan Berkhof
58) Zoals dat ook gebeurde in andere situaties, waarin een beroep werd gedaan op de NGF en daarbij aangesloten clubs.
59) Die bestaat aanvankelijk uit: Marijke Galema, Wil van Dommelen, Cees Broekhuijsen en Bert Stal.
60) De keuze voor het ontwerp viel op de architectencombinatie De Keyser & Wassink. De bouwopdracht werd gegund aan Myresjô uit Leusden.
De realisatie van de bouwplannen vroeg om een dagelijkse begeleiding. Prof. Ir. G. Pothoven aanvaardde de verantwoordelijke taak als bouwcoördinator. De overdracht en officiële opening vond plaats op 16 mei 1987.
61) Als certificaathouder verwierven de leden uiteraard tevens de mogelijkheid om spelend lid van de Vereniging te worden; alle certificaathouders zijn als zodanig door de Vereniging aanvaard.
62) Ieder heeft daarin zijn eigen taak: De Vennootschap beheerd het vermogen door verhuur van de activa (baan, clubhuis en machinerieën). De
Stichting administreert en de leden van de Vereniging spelen golf.
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Nederlandse Vereniging van Golfbaanexploitanten. Daarvan zijn intussen circa zestig banen lid. In 1986 wordt
door de NGF de mogelijkheid geschapen tot het behalen van het golfvaardigheidsbewijs. Doel hiervan is mensen
die belangstelling voor golf hebben, te begeleiden bij het verwerven van de basisbeginselen, regels en etiquette
van golf. Het initiatief ontstond op de Golfclub Oude Maas, een openbare baan waar zowel verenigingsleden, als
niet-leden spelen. In 1998 wordt het, op initiatief van de NGF, ook voor niet-leden van een vereniging mogelijk
een handicap te behalen. Sinds 2001 bestaat zelfs de mogelijkheid dat mede door de snelle ontwikkeling van
internet, virtuele golfclubs zich als geassocieerden bij de NGF kunnen aansluiten. Nu zijn er dus clubs met een
baan, clubs zonder baan en een enkele baan zonder club.
Gehandicapte golfers. Golfsporters met een handicap zijn o.a. verenigd in de Nederlandse Golfvereniging voor
Gehandicapten (NGG).(63) De aan deze vereniging verbonden leden zijn enthousiaste golfers van allerlei pluimage, die met veel plezier samen golfwedstrijden organiseren en spelen. Hiermee hopen zij binnen de valide golfwereld meer acceptatie en begrip te kweken. Zodat, om maar een voorbeeld te noemen, rolstoelers met speciale golfscooters niet worden geweigerd, omdat men denkt dat zij de green zullen beschadigen. De meeste leden
zijn dat van verschillende golfclubs, waar zij ook gewoon rondes doen en meespelen aan de wedstrijden. Drie
voorbeelden: Pieter Roodenburgh is de eerste rolstoelgebruiker in Nederland met een speciale golfcar, de z.g.n.
paragolfer van het Duitse bedrijf Otto Bock voor hulpmiddelen en protheses. Martijn Wijsman (32 jaar) woont in
Zandvoort en is een sportman pur sang. Acht jaar oud werd zijn been dermate hoog geamputeerd, dat het dragen van een beenprothese problemen geeft, zodoende beweegt Martijn zich meestal voort op krukken. Op zijn
vijftiende begon Martijn met veel succes met skiën en hij behoort al vijftien jaar tot de wereldtop. Met golf begon
Martijn op zijn 25ste, waarmee hij goede prestaties weet neer te zetten met een handicap van rond de 12. Blind,
bewijst Ronald Boef, dat zelfs dit geen hindernis hoeft te zijn. 'Aanvankelijk stond ik met mijn voeten in een houten mal'. Golfen zonder dat je je ogen kan gebruiken, lijkt een onmogelijke opgave. Lijkt, want Ronald Boef bewijst
het tegendeel. De blind geboren Noord-Hollander is de enige blinde wedstrijdgolfer van Nederland en een van de
weinigen in West-Europa. 'Het is het resultaat van heel veel trainen. En doorzetten! Boef traint momenteel 25 tot
30 uur per week onder leiding van golfprofessional Peter Clark.(64)
De aanleg van golfbaan De Hoge Kleij
Voor de uitvoering van het ontwerp van Frank Pennink
werd het tuin- en cultuurtechnisch bureau De Enk b.v.
uitgekozen.(65) De twee kenden elkaar uit vorige projecten, zodat de aannemer goed kon taxeren wat het werk
zou gaan omvatten. Nadat in 1979 het eerste ontwerp
van de 18-holes baan van Pennink bij de gemeente was
ingediend, leidden de eerder genoemde en buitengewoon lange overlegprocedures tot meer aanpassingen in
het oorspronkelijke plan.(66) Alles duurde maar voort,
maar uiteindelijk was het dan zo ver en werd op 25
februari 1985 in aanwezigheid van Donald Steel de eerste paal in de grond geslagen voor het uitzetten van de
achttien holes.(67) Verreweg het grootste deel van de
baan moest worden uitgekapt, de eerste boom werd
geveld op 11 maart. De wenselijkheid van het al dan niet
kappen van bomen werd niet uitsluitend bepaald door
de golfarchitect, maar ook door andere adviseurs met
gerichte vakkennis. De heer Kappen, specialist op het
gebied van gras, had hieromtrent duidelijke wensen,
ingegeven door cultuurtechnische overwegingen.(68)

Voor een gezonde groei is het nodig dat alle greens en
tees voldoende licht krijgen en dat een zekere luchtcirculatie mogelijk is. Vooral aan de oost- en de zuidzijde van
de greens moest zoveel worden weggekapt dat de
greens ’s ochends tijdig in de zon komen te liggen. Ook
aan deze aspecten werd ruimschoots aandacht besteed.
Na het kappen werden alle stammen van het terrein
afgevoerd. Takhout werd verbrand. De gigantische vuren
leverden vaak een prachtig schouwspel op. In aansluiting aan het kapwerk volgde het rooien van de vaak
enorme wortels met behulp van een kraan. Ook deze
"stobben" werden verbrand in vuren die soms dagen
achtereen doorbrandden.(69) Een bosspecialist bij uitstek
was de heer Thate.(70) Hij was de man van de meerjaren-plannen. Na het eerste en het tweede plan schreef hij
onlangs het derde meerjarenplan. Het ene zet het andere voort en beoogt het verdere onderhoud en inrichting
van bossen met als doel het duurzame beheer daarvan.
In ieder geval één boom zal het niet meer kunnen redden: de karakteristieke grensbeuk van circa 260 jaar oud,
die destijds mogelijk dienst deed als oriëntatiepunt. Haar

63) Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG) www.gehandicaptengolf.nl
64) Pieter Roodenburg zal hiermee deze zomer waarschijnlijk veelvuldig te zien zijn op zijn golfclub, de Oosterhoutse, Martijn Wijsman is nog
steeds actief is hij nu jeugdcoach en begeleider van nieuwe talenten. Hij is al jaren lid van de NGG en speelt mee in zowel nationale, als internationale wedstrijden binnen het gehandicaptengolf. Informatie over Pieter Roodenburg, Martijn Wijsdman en Ronald Boef zie:
www.gehandicaptengolf.nl
65) Tuin- en Cultuurtechnisch Bureau De Enk B.V. Het bedrijf dat in 1958 werd opgericht en gevestigd was in De Steeg, is vanaf januari 2004
deel uit gaan maken van cluster Heijmans Sport en Groen, dat een onderdeel is van Heijmans N.V.
66) Om een aantal redenen bleek ook nadien een aantal aanpassingen nodig. Die kwamen voort uit de bezwaren van milieugroeperingen, die
bestaande eikenhakhoutpercelen onaangetast wilden laten, en financiële overwegingen pleitten ervoor met de aan te leggen fairways het
eikenhakhout zoveel mogelijk te mijden. Blijkens het bodemkundig onderzoek immers was er in de eikenhakhoutpercelen nauwelijks bruikbare teelaarde te vinden, zodat ter plaatse een uitgebreide grondverbetering nodig zou zijn. Dit laatste zou de aanleg van de baan aanmerkelijk duurder hebben gemaakt.; Verdere info: Present Plus, regionale mid-weekkrant voor Eeemland en West-Veluwe mei 1987
67) 18 holes, par 72. Heren: lengte 6045 m CR 71.8 – SR 128. Dames: lengte 5242 m. CR 72.6- SR 128.
68) Ing. L.M. Kappen , Rosmalen, Kappen B.V. Adviesbureau voor milieu, sport en recreatie.
69) Opmerking Hans Havers: achteraf hadden deze stobben goed gebruikt kunnen worden voor een geluidswal langs de A 28.
70) Ir. J.B. Thate, E&T Golfbaanadviseurs, Leuvenheim
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majestueuze gestalte op de kop van hole 4 werd onherstelbaar aangetast door te harde windrukken.
In mei 1985, de ledenlijst met daarop 700 leden was
intussen met enkele honderden overtekend, werd
begonnen met de opbouw van de greens en tees. De
ter plaatse aanwezige teelaarde werd verwijderd en in
depot gezet, zodat met de aanleg kon worden begonnen op de goed filtrerende en leemvrije zandlaag. De
opbouw van de greens geschiedde met behulp van
daarvoor geschikt zand, dat elders in het terrein kon
worden gewonnen.(71) Tijdens de opbouwwerkzaamheden van greens en tees, waarbij nogal wat zand van
de ene plaats in het terrein naar de andere moest worden verplaatst, ontstonden problemen vanwege het
ontbreken van een vereiste ontgrondingsvergunning.
Vanaf begin juni moest iedere vorm van ontgronding
worden gestaakt, in afwachting van de daartoe vereiste vergunning. Via een versnelde procedure werd
getracht om alsnog in deze lacune te voorzien. Toch
heeft het nog tot na de bouwvakvakantie geduurd,
voordat opnieuw zand ten behoeve van opbouw van
greens en tees kon worden verplaatst. Conform de
inmiddels afgegeven vergunning werd al het verder
benodigde zand gewonnen tussen de 16e en 18e fairway. Het zand ter plaatse bleek van goede kwaliteit.
De baan zelf is er hier interessanter op geworden door
het aldus ontstane hoogteverschil. Ook de waterhuishouding in het gebied is hierdoor in gunstige zin beïnvloed. Voor de aanleg van de golfbaan immers ondervond de Appelweg veel problemen met wateroverlast
vanaf de akkers die in de richting van de Appelweg
afliepen. De bovengenoemde ontgronding heeft dit
probleem in belangrijke mate helpen oplossen. In de
periode dat er niet aan de opbouw van de greens en

tees kon worden verder gewerkt, wat duurde tot na de
bouwvakkantie, werd de automatische beregeningsinstallatie aangelegd.
Toen na de bouwvak eenmaal de profilering van alle
tees en greens voltooid was, werd de speciale toplaag
op alle greens aangebracht en werden ze alle met de
hand voorbewerkt voor het inzaaien. Nadat de meeste tees al eerder waren ingezaaid, kon begin september begonnen worden met het inzaaien van de
greens. Onder zeer gunstige weersomstandigheden
werden in de loop van enkele weken alle greens ingezaaid. Inmiddels waren ook de fairways zaaiklaar
gemaakt, zodat aansluitend kon worden begonnen
met het machinaal inzaaien van de fairways. Onder
nog steeds gunstige weersomstandigheden kon de
laatste fairway op 7 oktober 1985 worden ingezaaid.
Enkele weken daarna ontstond het typische beeld
waarbij de tees en greens al fraai groen waren, terwijl
er aan de fairways nog weinig was te zien. Voor het
invallen van de winter echter was toch ook het gras op
alle fairways ontkiemd, zodat met vertrouwen de ontwikkelingen van het volgende voorjaar konden worden afgewacht.(72)
Het voorjaar 1986 was niet gunstig. Het bleef erg lang
koud en droog en het gras begon pas in de loop van
mei enigszins te groeien. Eigenlijk moet gezegd worden dat het hele zomerseizoen 1986 niet gunstig is
geweest voor de ontwikkeling van een goede grasmat.
Het hele jaar heeft men op de fairways clan ook het
gras kunnen zien staan op de rijtjes zoals het was
ingezaaid. Misschien mede door de automatische beregening ontwikkelden de greens en vooral de tees zich
gunstiger.

Het GolfJournaal en de Stichting Aerly Golf
Een belangrijk moment voor golfend Nederland was de oprichting op 15 maart 1937 van het Maandblad Golf.(73)
Voordien werd kort verslag gedaan in de dagbladpers, en De Corinthian of in Revue der Sporten. Nu was er een
officieel orgaan van de NGC, met in de redactie Jhr. mr. A. Calkoen van Limmen en J.A. Brongers. De samenstelling van de redactie kon op een lovende reactie van de Nederlandse pers rekenen. In 1988 is de naam van het
tijdschrift veranderd in GolfJournaal. Eveneens in 1937 werd de Nederlandse Vereniging van Golfveteranen opgericht - ter bevordering van internationale uitwisseling in wedstrijden van heren senioren. In 1986 werd de Stichting
Early Golf opgericht ten behoeve van het beheer van de nalatenschap van Steven van Hengel op het gebied van
golf memorabilia en documenten. In 1988 komt de Stichting Handicart tot leven. Een initiatief van Fred Plesman,
dat in de loop van de tijd een groot succes blijkt te zijn. Anno 2003 zijn er op meer dan 120 banen 360 handicarts gestationeerd ten behoeve van golfers die moeilijk ter been zijn.

71) Er werd geen gebruik gemaakt van grond- of lavaconstructies of van kunstmatige afwateringsmethoden. De heer Kappen achtte dit niet nodig
gezien de terreingesteldheid en de kwaliteit van het aanwezige zand. Behalve aanmerkelijke financiële voordelen, bood deze natuurlijke wijze
van greenopbouw in de ogen van de heer Kappen nog het voordeel van een betere aansluiting van de bodemlagen op elkaar, waar dit bij
een minder natuurlijke opbouw nogal eens te wensen overlaat.
72) In de loop van de winter 1985/1986 werd schade ondervonden van illegale motorcrossers, die het terrein opkwamen vanaf de in aanbouw
zijnde A28. Niet zonder succes werd op allerlei manieren getracht deze motorcrossers de toegang te belemmeren. Combinaties van greppels
met zandhopen en/of prikkeldraad, alsmede door leden-bosploegen opgeworpen takkenwallen maakten dat de schade beperkt bleef. In
december brachten twee auto's op de fairway van de 12e ter plaatse nogal wat schade toe, die gelukkig redelijk kon worden hersteld.
73) Bij het bombardement op Rotterdam zag de uitgever van het blad Golf, de golfer B.Knol, de drukkerij in vlammen opgaan. Hierbij ging de
gehele administratie, het abonnementenbestand, de archieven van de Golf en vrijwel het gehele meinummer verloren. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het papiergebruik sterk ingekrompen. Maatregelen als deze troffen ook het blad Golf. Uiteindelijk zou op last van de
Rijkscommissaris van het bezette Nederland de verschijning van het blad Golf per 15 juni 1943 worden stopgezet.
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Op 20 juni 1986 maakte de Raad van State, middels een
negentien pagina’s tellende uitspraak, het besluit bekend
om het beroep van de Stichtse Milieu Federatie te verwerpen. Zo kwam aan de bodemprocedure, die bijna
door iedereen als een formaliteit werd beschouwd, een
einde.(74) Een week later, op 28 juni 1986, werd de baan
onder beperkende voorwaarden voor de leden opengesteld.(75) Er moest gespeeld worden met matjes en er
werd gespeeld naar "winter"-greens. Deze wintergreens
waren aanvankelijk van zeer slechte kwaliteit. Het spelen
vanaf matjes bleek een buitengewoon goede oplossing
om de zich ontwikkelende grasmat te sparen. Gezien het
plaatselijk nogal sterke hoogteverschil, werd voor het
inzaaien van de fairways gevreesd voor schade door
wegspoelen. Gelukkig ontkiemde het gras snel en bleven in de beginperiode hoosbuien uit. Zo bleef de schade door wegspoelen uiterst beperkt. Een aantal malen
woedde een storm over de baan in aanleg. Hoewel er
nogal wat bomen zijn gesneuveld, waaronder enkele
waaraan veel waarde werd gehecht, viel uiteindelijk ook
de stormschade mee.
De maand september 1986 was gelukkig gunstig voor
de grasgroei. De echte greens konden een aantal malen
worden opengesteld en er werden wedstrijden georganiseerd voor handicappers, de zogenaamde "testmatches", met als doel de baan uit te proberen, voordat de
laatste besluiten omtrent de afwerking zouden worden
genomen.(76) Behalve dat, werd in overleg met de golfarchitect ook bepaald waar in de fairways nog een aantal wat grotere bomen zouden moeten worden herplant.
In de eerste helft van december 1986 werden zo nog

een twintigtal al wat grotere bomen in en langs de verschillende fairways gepoot.(77) Het doel van deze aanplant, waarvan alle bomen goed in het landschap pasten, was tweeledig. Enerzijds werd verwacht dat het
landschap erdoor zou worden verfraaid, anderzijds was
het de bedoeling dat op den duur het spel in de baan
door toevoeging van deze bomen interessanter zou worden. En, hoewel men zo op het punt belandde dat aan
de aanlegfase een eind kwam, was die nog lang niet voltooid. Nu de aanlegfase afgerond was, kwam het aan op
onderhoud.(78) De baan was nog niet volgroeid en volwassen, maar dat stond een officiële opening niet in de
weg. Op 16 mei 1987 werden de baan en het clubhuis
van golfclub De Hoge Kleij dan ook officieel geopend
door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der
Nederlanden.(79) Vanaf die dag hebben al velen op de
Leusdense golfbaan, die bij de opening door de president van de Nederlandse Golf Federatie, mr. J.W.
Verloop, een der allermooiste in Nederland werd
genoemd, met zeer veel plezier hun sport bedreven.(80)
De natuurontwikkeling en huidige waarden van de
Hoge Kleij
De natuurontwikkeling op en rond de baan is er een die
doorlopend in beweging is. Het landschap van De Hoge
Kleij is het best te karakteriseren als een open boslandschap. Het gevarieerde landschapsbeeld wordt bepaald
door de openheid van de holes en de beslotenheid van
het opgaande bos. Een variatie die nog eens wordt versterkt door de van nature in het terrein voorkomende
hoogteverschillen met pleksgewijs fraaie vergezichten,
onder andere bij hole 12, en de verschillende aanwezige

74) De bodemprocedure, namelijk die van het bezwaarschrift tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten om de verklaring van geen bezwaar
af te geven, had zich al die jaren voortgezet, doch werd door bijna iedereen beschouwd als een formaliteit. Gedeputeerde Staten verklaarden
het bezwaarschrift ongegrond, waarna de Stichtse Milieu Federatie zich met die beslissing tot de Raad van State wendde. De Raad van State
besliste in deze procedure pas op 20 juni 1986 middels een negentien pagina's tellende uitspraak, waarin het beroep van de Stichtse Milieu
Federatie werd verworpen. De Stichtse Milieu Federatie toonde zich een sportief verliezer door geen bezwaar te maken tegen het verstrekken van een bouwvergunning voor het clubhuis, ten gevolge waarvan op 16 mei 1987 ook dit bouwwerk door B.V. De Hoge Kleij aan de
Vereniging in huur en in gebruik kon worden overhandigd.
75) Bosploegen bestaande uit leden hebben in de loop van het jaar veel werk verzet in de bossen. Grote delen van het terrein konden aldus worden geschoond van takken, wortels en stenen, boompjes werden verpoot en waar nodig werd zoveel mogelijk ongewenste begroeiing als
vogelkers verwijderd. Omdat er ook na de inzaaiing nogal wat stenen op de fairways waren blijven liggen, die vooral na de winter 1985/1986
zichtbaar werden, werd een aantal stenenraapacties onder de leden gehouden. Door grote groepen leden werden vele stenen van de fairways geraapt, waarna aansluitend golfwedstrijdjes plaatsvonden. Middels vele honderden manuren zijn inmiddels alle fairways vrijwel volledig geschoond van de in dit gebied zo veel voorkomende kiezelstenen.
76) In de eerste plaats werd gelet op de lengte van de holes. Spelen de holes langer dan verwacht was of zijn zij te gemakkelijk? Mede naar aanleiding van de ervaringen in een drietal "testmatches" werd besloten tot een aantal toevoegingen en wijzigingen. Zo werden de eerste en de
tiende hole beide ongeveer 15 m bekort door het aanleggen van twee nieuwe medal-tees. De oorspronkelijke tees bleven als backtee. De
derde hole, een niet al te lange par 5, werd iets verlengd door de bocht iets ruimer te maken en de achttiende hole werd eveneens verlengd.
Backtees werden toegevoegd op 6, 9 en 18, terwijl de dames het iets gemakkelijker kregen op 5 en op 18. Nadat de lengtes in overeenstemming waren gebracht met de wensen en alles opnieuw was nagemeten, werd samen met Donald Steel de plaats bepaald van de fairwaybunkers die nog moesten worden toegevoegd. De gedachte om hiermee in eerste instantie zo lang mogelijk te wachten, was gestoeld op de
gedachte dat men zich eerst moest hebben vergewist van de juistheid van de plaats van de tees. Behalve fairwaybunkers werden nog enkele greensidebunkers toegevoegd, met name op de vijftiende en de achttiende hole.
77) Voorbeelden hiervan zijn de bomen links op de tweede, de bomen rechts in de binnenbocht van de derde, een aantal bomen op 7 en 8 en
de boom rechts voor de green van de negende. Eveneens werden bomen toegevoegd op 12, 15 en 18.
78) Het onderhoud dat tot dan al werd gedaan in de vorm van bijvoorbeeld het maaien van fairways, greens en tees, zou vanaf nu in allerlei
variaties over het hele terrein haar beslag vinden. Naast het verder verfraaien en onderhouden van de fairways en greens, was het nu ook
tijd om bezig te gaan met het secundaire werk, arbeid die tot aan vandaag voortduurt. Op een golfbaan bepalen de seizoenen de soort van
werkzaamheden. In de zomer wordt er om 7 uur begonnen met maaien, zodat de onderhoudsploeg vóór 10 uur klaar is met de greens en
daaromheen. De fairways moeten twee à drie keer per week worden gemaaid. Met modernere machines gaat dat sneller dan vroeger. De
uitbreiding van het machinepark scheelt een hoop mankracht. De bunkers worden nu binnen drie uur met een bunkerharker door één man
geharkt. Eerder moest hiervoor een hele dag uitgetrokken worden en gebeurde het met de hand. En zo zijn er meer mankracht vervangende machines aangeschaft. Evengoed heeft de zes man sterke greenkeepersploeg nog genoeg om handen. Het sproeisysteem is volledig geautomatiseerd. ’s Winters wordt het werk sterk bepaald door het weer. Op de baan worden er hooguit wintergreens “getopt” en gewerkt aan
de `routing`in de baan. Wanneer het regent, is het bos of een loods vol met te onderhouden machines.
79) Aan hem werd op deze dag het eerste exemplaar aangeboden van het boekje waarin de gehele ontstaansgeschiedenis is optekend door
Hélène Dirks, Cees Broekhuijsen, Dick Galema en Paul van Vonderen. De Stichting Golf in Leusden maakte de uitgave mogelijk
80) Locatie en Secretariaat: Appelweg 4, 3832 RK Leusden. Telefoon secretariaat 033-4619644, secretariaat@hogekleij.nl www.hogekleij.nl
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begroeiingstypen (loof- en naaldhout, heide, droog
schraal grasland, stukjes open zand). Het gebied kent
een aantal belangrijke cultuurhistorische waarden, waaronder de holle weg en de doorgeschoten eikenhakhoutcomplexen. De holle weg is onderdeel van een weg die
al op oude kaarten van het gebied is terug te vinden en
ligt in hole 5. Daar wordt ze overspannen door een brug.
In het noordwesten gaat de weg over in een pad dat tussen enkele percelen grove dennen doorloopt (links van
tee 4). Gezien de weelderige ondergroei van adelaarsvaren in deze percelen, betreft het hier een oude bosgroeiplaats. In het zuidwesten (linker zijde hole 5) loopt de
holle weg dood op hole 6. Op de wanden van de holle
weg zijn nog restanten eikenhakhout aan te treffen.
Vermoedelijk vormde dit hakhout de oorspronkelijke
beplanting van de weg.
Het eikenhakhout ten westen van de holes 10, 14 en 15
(achter tee 11) is mogelijk een restant van de oorspronkelijke bossen in het gebied. Voor de grootschalige
bebossing van de woeste gronden op de Utrechtse
Heuvelrug besloeg het eikenhakhout destijds een groot
deel van het bosareaal van de Heuvelrug, dat toen overigens veel kleiner was dan tegenwoordig. De hakhoutcultuur, waarbij de stammen eens in de tien tot twintig
jaar tot even boven de grond worden afgezaagd - het
zogeheten afzetten - wordt om kostentechnische redenen en omdat de afzetmarkt voor het hout goeddeels is

weggevallen, bijna nergens op de Heuvelrug meer toegepast. Het is echter een bosbeheersvorm die heel kenmerkend was voor de Heuvelrug. Kenmerkend voor De
Hoge Kleij zijn vooral drie begroeiingstypen: het opgaande bos, het schrale grasland en de droge heide. Het
opgaande bos kan vegetatiekundig gerekend worden tot
het droog berkenzomereikenbos Betulo-Quercetum
roboris met als kenmerkende plantensoorten wilde lijsterbes, sporkehout, bochtige smele en blauwe bosbes,
en het droog wintereikenbeukenbos Fago-Quercetum
petreae met als kenmerkende soorten hulst, boswilg,
framboos en adelaarsvaren.(81) De droge vegetatie op
veel delen van de baan kan worden gerekend tot het
gewone struisgras Plantagini-Festucion.(82)
Kenmerkende plantensoorten van dit vegetatietype
zijn onder andere kleine leeuwentand, schapezuring,
rood zwenkgras, gewoon struisgras, jakobskruiskruid,
vroegeling, gewoon biggekruid, hazenpootje en muizenoor. Op een enkele zeer schrale plek komt een
open grazige vegetatie voor, die gerekend kan worden
tot het buntgras-verbond Corynephorion canescentis
met onder andere buntgras, zandstruisgras, dwergviltkruid, zandblauwtje en heidespurrie. De heidevegetaties die pleksgewijs aanwezig zijn, behoren tot het verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion
pilosae met naast de naamgevende soorten, onder
andere ook bochtige smele, pijpestrootje, dopheide en
pilzegge.

Committed to Green
In West-Europa golfden in 2003 drie miljoen mensen, op 5500 golfbanen met een totale oppervlakte van 300.000
ha (ongeveer 2,5 keer de provincie Utrecht). Een jaar of tien daarvoor drong het besef door dat dit enorme oppervlak aan golfterreinen een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het behoud van de open ruimte bij het beheren en
ontwikkelen van natuur, landschap, milieu en cultuurhistorie. In 1997 presenteerde de European Golf Association
(EGA) het programma `Committed to Green`. De handleiding, die op initiatief van een projectgroep binnen het EGA
tot stand kwam, moest betrokkenen helpen bij het opstellen van een natuur- en milieubeheerplan, hen stimuleren
bewust om te gaan met natuur en milieu en bij de aanleg, het beheer en onderhoud van golfbanen.(83)
Ook voor Nederlandse Golf Federatie werd het thema
milieu en golfbanen steeds belangrijker. Voor de
Nederlandse Golf Federatie (NGF) reden genoeg om
zich aan te sluiten bij dit Europese initiatief, aangezien zij
van mening was dat golfterreinen een belangrijke rol
kunnen spelen bij behoud van de open ruimte en de
ontwikkeling van natuur. Een natuurvriendelijk en
milieubewust beheerd golfterrein biedt voor de golfer

een interessante en uitdagende omgeving. De Hoge Kleij
tekende met negen andere golfclubs in Nederland een
intentieverklaring, dat zij mee wilde doen aan dit programma.(84) Het project werd in handen gegeven van
een team dat bestond uit de leden Hans Havers (projectleiding en communicatie), Thor Stulemeijer (greenkeeping), Marcel Bollee (natuur en internet), Nico den
Besten (milieu) en Albert Boks (teksten). In begin 2003

81) Van der Werf 1991.
82) Schaminee et al. 1996.
83) Het progamma beoogt: A) Het inventariseren van de natuurlijke (flora en fauna), landschappelijke (bos, open ruimte, zandverstuiving, heidegebied, poelen, enzovoort) en cultuur-historische (historische wegen, drinkplaatsen, enzovoort) waarden. Verder is er in deze optiek aandacht voor de milieusituatie, dus voor de hoeveelheden water, afval, gras, meststoffen, chemicaliën, energie enzovoort die een golfclub verbruikt. B) Het opstellen, uitvoeren en monitoren van een natuur- en milieuplan. C) Het opstellen en uitvoeren van een gericht opleidingsplan
ten behoeve van het betrokken personeel. D) Het doorgeven van de resultaten naar de clubleden en de buitenwereld. Artikel Hans Havers
in Kleijnote nr 2 april 2003: Committed to Green: Wat betekent dat? Uiteindelijk volgt voor de betrokken accommodatie de erkenning
`Committed to Green`.
84) Het Committed to Green-programma bestaat uit een zestal stappen: 1) initiatief tot deelname, 2) inventarisatie, 3) opstellen natuurbeheerplan, 4) plan van uitvoering, 5) milieuzorgplan, 6) evaluatie en monitoring. Na het doorlopen van deze stappen kan de zevende en laatste
stap worden gezet: het verkrijgen van het internationaal erkende ecolabel. Het projectteam bestond uit de leden Hans Havers (projectleiding
en communicatie), Thor Stulemeijer (greenkeeping), Marcel Bollee (natuur en internet), Nico den Besten (milieu) en Albert Boks (teksten).
Hans Havers in Kleijnote nr 2 april 2003: Committed to Green: Wat betekent dat? In december 2003 schreef Hans Havers in de Kleijnote:
Committed to Green (CtG) is een internationaal natuur- en milieuproject voor golfbanen, waaraan in 2003 in Nederland 30 golfclubs meededen. Doelstelling is de kwaliteit van natuur, landschap, milieu en cultuurhistorie op een golfbaan verder te verbeteren en de resultaten te communiceren naar de leden en de buitenwereld (met name overheden, natuur- en milieuorganisaties enzovoort). Het golfspel zal van deze activiteiten vanzelfsprekend geen hinder ondervinden. Hans Havers in Kleijnote december 2003: Committed to Green op internet-site Hoge Kleij
27

Informatiebulletin juli 2006

besloot De Hoge Kleij een onderzoek te laten starten met
een globale verkenning van de belangrijkste kwaliteiten
van het terrein. Het doel van die verkenning was inzicht
te krijgen in de huidige landschappelijke kwaliteiten, de
actuele natuurwaarden, de mogelijkheden tot behoud
en versterking van de aanwezige waarden en de mogelijkheden tot ontwikkeling van aanwezige potentiële
waarden.(85) De opdracht voor de verkenning werd
gegund aan de zeer ervaren ecoloog Herman van den
Bijtel.

wordt in de natuur van de golfbaan steeds meer
gezocht naar evenwicht en getracht om haar specifieke
karakter, waar mogelijk, te versterken. Behalve verantwoordelijkheden, schenkt het ieder ook het genoegen
dat hij of zij daaraan beleeft. Bij monde van Maaike van
Lidth de Jeude zegt de Natuur- en Milieufederatie
Utrecht over de golfclub: “De Hoge Kleij is een goed
voorbeeld van het kunnen samengaan van golf en
natuur. De aanwezige grootte van het terrein van ongeveer 80 ha maakt dat mogelijk”.(93)

Het bureau deed in de maanden juli en augustus 2003
een drietal veldonderzoeken en verzamelde gegevens
met betrekking tot de dan bestaande landschappelijke
kwaliteiten en actuele natuurwaarden.(86) In het gebied
waren in die periode drie soorten zoogdieren waargenomen, te weten boommarter, eekhoorn en konijn.(87)
Buiten het bestek van de uitgevoerde verkenning werd
met zekerheid de aanwezigheid van een vos, ree en
egel in het gebied vastgesteld. Behalve dat er ook
enkele soorten vleermuizen voorkomen, toonde hetzelfde onderzoek de aanwezigheid aan van minimaal
54 vogelsoorten.(88) De enige reptiel die indertijd werd
aangetroffen, is de zandhaashagedis.(89) Hoewel de vijver op hole 9 en de poel naast hole 6 kunstmatig zijn,
hebben verschillende aan water gebonden dieren en
planten deze op eigen kracht weten te vinden. In die
zin vormen deze watertjes een verrijking.(90) Het
gebied is rijk aan vlinders. Er zijn in totaal 22 soorten
waargenomen, waaronder zich ook de kritische soorten van heischrale milieus bevinden, zoals heidevlinder
en kommavlinder.(91)
De afwisseling tussen open terrein en het opgaande
bos zijn de belangrijkste waarden, een beeld dat nog
versterkt zou kunnen worden door het creëren van
doorkijkjes, en van zichtlijnen, bijvoorbeeld door het
planten van solitaire bomen. Het gebied heeft alle
potentie om van een boslandschap omgevormd te
worden tot een open bos- en heidelandschap.(92) Zo

Tot slot: wanneer golfspelers van wisselende leeftijd
gevraagd wordt naar hun historisch besef en dat af te
wegen tegen de situatie in het heden, het bestaan van
zowel de gedenkplaats, als de golfbaan daarnaast, blijkt
dat bewust beleefd te worden. Geen mens trekt aan de
gedenkplaats voorbij zonder te weten wat die verbeeldt.
In hoeveel of hoe weinig en in welke woorden dat ook
wordt aangegeven, in de kern samengevat is doorgaan
met leven voortbouwen op het verleden in het besef dat
alles wat bestaat, de oudste en meest recente geschiedenis, en zelfs wat dat nog niet is, de toekomst, één
geheel vormt en dat is wat het is: Leven.

© juli 2006 karel kreuning

Geraadpleegde bronnen:
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Amersfoortse Courant / Leusder Dagblad
Amersfoortse Courant / Veluws Dagblad
Clubblad Kleijnote april en december 2003, Golfclub De Hoge
Kleij.
De Hoge Kleij, 3e lustrum, Leusden maart 2003.
Early Golf tour 2004 – 2005, een uitgave van La Gardenia
Recidences.
Golfclub De Hoge Kleij, Leusden mei 1987.
Golf in Nederland jaargang 2006, 26ste editie, Uitgeverij Equipe bv.
100 jaar golf in Nederland, Bosch en Duin januari 1994
Natuur en Landschap van de Golfbaan De Hoge Kleij Leusden. Een
Verkenning oktober 2003.
Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG)

85) Een belangrijke overweging bij de beslissing eerst een verkenning te laten uitvoeren, was dat op grond van de uitkomsten ervan een doelgerichter onderzoeksprogamma kon worden opgesteld.
86) De uitslag van het onderzoek is neergelegd in de rapportage: Natuur en Landschap van Golfbaan De Hoge Kleij Leusden. Een Verkenning
oktober 2003.
87) Van de boommarter werden onder een oud hol van een zwarte specht in het beukenperceel ten westen van hole 15 diverse keutels gevonden.
88) Nader onderzoek zal nog moeten uitwijzen om welke soorten vleermuizen het precies gaat. Het aantal vogels is vermoedelijk toe te schrijven aan en een gevolg van het halfopen karakter en de gevarieerde opbouw van het gebied, maar ook door de aanwezigheid van enige
bebouwing, veel relatief kruidenrijke begroeiingen en enkele dichte sparrenpercelen, waarin voldoende voedsel en broedgelegenheid. De
gegevens over het voorkomen van vogels, waarbij alleen die soorten zijn opgenomen die een duidelijke binding hadden met het terrein, zijn
verzameld buiten het broedseizoen. Nader onderzoek zal nog moeten uitwijzen welke soorten in het terrein broeden en in welke aantallen
zal een gedegen broedvogelinventarisatie moeten uitwijzen. De tijdens het onderzoek waargenomen 54 soorten vogels zijn: blauwe reiger,
wespendief, havik, sperwer, buizerd, torenvalk, boomvalk, holenduif, houtduif, zomertortel, bosuil, ransuil, gierzwaluw, draaihals (2002 wnr
M. Bollee), groene specht, boompieper, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, gekraagde roodstaart, merel, zanglijster, grote
lijster, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis, goudhaantje, vuurgoudhaantje, grauwe vliegervanger, bonte vliegenvanger, staartmees, glanskop,
matkop, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, boomklever, boomkruiper, vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink,
groenling, putter, kneu en goudvink.
89) Gezien de nabijheid van een omvangrijke populatie (bermen A28) en de potenties van het gebied, zou het door een gericht beheer (vergroten aandeel heide, realiseren plekjes open zand) mogelijk moeten zijn op de baan een zelfstandige populatie te ontwikkelen. De zandhagedis staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën in Nederland (Hom et al. 1996).
90) In de kunstmatige poel en vijver komen een gewone pad, bruine kikker, middelste groene kikker en kleine watersalamander voor.
91) Dagvlindersoorten die zijn waargenomen op golfbaan De Hoge Kleij zijn: zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, komma dikkopje, groot koolwitkopje, klein koolwitkopje, klein geaderd witje, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, eikepage, boomblauwtje, icarusblauwtje, dagpauwoog,
distelvlinder, atalanta, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, heivlinder, bruin zandoogje.
92) Dwingender zaken noodzaakten het bestuur indertijd het project `Committed to Green` voor onbepaalde tijd op te schorten.
93) Gesprek 12 juni 2006. Zie ook publicatie artikel Utrechts Nieuwsblad 24 mei 2006 (Milieuclubs voor aanleg golfbanen, Maaike van Lidth de Jeude
van de Utrechtse federatie NMU) en het in opdracht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht uitgebrachte Alterra-rapport 1321 “Ruim baan voor
de bal?!” Mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen. Alterra, Wageningen 2006.
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Europese rabbijnen bezoeken
Kamp Amersfoort
LEUSDEN – Ongeveer twintig orthodoxe rabbijnen uit
heel Europa en Israël zijn woensdag rondgeleid in
Kamp Amersfoort. Ze bezochten het Sinaï-centrum
voor een werkconferentie. Het bezoek aan het kamp
was een programmaonderdeel. De rondleiding werd
afgesloten met een Thoralezing en het gebed voor de
doden (Kaddisj) bij De Stenen Man.
In Kamp Amersfoort worden met grote regelmaat rondleidingen voor schoolkinderen of volwassenen gegeven.
Een groot gedeelte van de bezoekers en zeker de jonge
bezoekers heeft geen directe band met het kamp noch
met de gebeurtenissen op die plek. Voor de rabbijnen ligt
dat anders. Waarschijnlijk hebben in de oorlog zo’n 2000
Joden in Kamp Amersfoort onder de allerellendigste
omstandigheden gevangen gezeten. Tussen Amersfoort
en Auschwitz hebben ook twee treinen met deporteerde
Joden gereden. De mensen werden vervolgd en vermoord, omdat ze “Jood” waren.
De rabbijnen kregen een rondleiding door een
Engelstalige gids van het Gilde en Cees Biezeveld, directeur van Kamp Amersfoort. Hoofdrabbijn Binyomin
Jacobs vertaalde hun verhaal waar nodig ook in het Ivriet.
Door hun achtergrond waren de bezoekers natuurlijk bijzonder betrokken bij het onderwerp.
Een oudere rabbijn uit Israël hoorde de verhalen met
een frons aan. Af en toe ging hij op een bank zitten, verborg zijn gezicht in zijn handen en schudde in afgrijzen
zijn hoofd. Een collega van hem controleerde met enkele passen de grootte van de bunkercellen, die op de
gedenkplaats zijn aangegeven. De gids vertelde hem dat

in die minieme ruimtes soms wel vier mensen langdurig
samengepakt zaten. Aan zijn gezicht te zien kon de
bezoeker zich daarvan gewoon geen voorstelling
maken. Even later vroeg hij aan de gids naar het dagelijkse kampleven. ,,Alle gevangenen kregen bij binnenkomst klompen. Soms gaf men twee linker klompen of
een hele grote en hele kleine’’, vertelde de gids. ,,Deden
ze dat expres?’’, wilde de rabbijn weten. De gids knikte,
wat hem een blik vol afschuw opleverde.
Een Vlaamse rabbijn vond het moeilijk om een gevoel
bij het Kamp te krijgen. ,,Op andere plekken zie je de
authentieke uniformen van de SS en de authentieke
bedden. Dan kun je je eerder een voorstelling van de
sfeer maken. Op deze plek is zoveel van het verleden
verdwenen. Waarom is dat eigenlijk?’’ Een goede vraag,
waarop niet eenvoudig een bevredigend antwoord gegeven kan worden. De rabbijnen verbaasden zich er hogelijk over dat de gedenkplaats maar een gedeelte van het
oorspronkelijke Kamp Amersfoort beslaat. Gedeelten
van het kamp en het kampterrein zijn onder meer naar
de politieschool en de golfclub gegaan. Veel belangstelling toonden ze voor de authentieke wachttoren en de
wandschilderingen. Ze keken lang naar de foto’s uit de
oorlog, die een indruk geven van het leven in de Kamp.
Het beeld “De Stenen Man” werd ook bezocht. Het pad
naar “De Stenen Man”, de voormalige schietbaan van de
bezetters, is onder gruwelijke omstandigheden gegraven. Er waren ernstige mishandelingen terwijl het uitputtende slavenwerk op zich al slachtoffers vergde. Op die
plek lazen de rabbijnen om de beurt uit de Thora en zegden het gebed voor de gestorvenen. Enkele verborgen
hun gezicht in hun handen.
Cees Biezeveld vroeg hen
Kamp Amersfoort te herinneren en overal te vertellen
dat er een waardige
gedenkplaats is die bezocht
kan (moet) worden. Over
de rol van de Joodse gevangenen in het Kamp is nog
onvoldoende bekend. Zeker
is wel dat zij een belangrijk
onderdeel van de geschiedenis zijn en dat hun lot nog
erger was dan het lot van de
“gewone” gevangenen van
dat afschuwelijke kamp.

Gerhard te Winkel.

Foto: Hans Verhorst
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Een oud-gevangene vertelt..
Van mevrouw E.S.Storm uit Zutphen kregen we een vertaling aangeboden van een verslag van haar broer, Ronald
Storm uit Miami (U.S.A.). Ronald Storm was in 1944 een week gevangene in Kamp Amersfoort. Tijdens dwangarbeid op de vliegbasis Soesterberg wist hij in de chaos rondom een geallieerd bombardement te ontsnappen. Ze kregen hem niet meer te pakken. De straf voor de overige gevangenen: een etmaal strafstaan op de appèlplaats. Hoewel
er jarenlang is verteld dat ontsnappen in Kamp Amersfoort tot de onmogelijkheden behoorde, moet langzamerhand
toch gezegd worden dat er honderden gevangenen wèl uit dat kamp zijn ontsnapt. Niet door over het hek te klimmen of tunnels te graven, maar door slimmigheid (vervalsen documenten) en tijdens werk buiten het kamp, meestal met hulp van buitenaf. Ook werden vaak bewakers of leidinggevenden omgekocht. Ze bleken bijzonder corrupt te
zijn. Uit het verhaal blijkt ook weer eens hoe belangrijk het was dat men in het kamp vrienden had op sleutelposities, zodat men een beter baantje kon krijgen…
Cees Biezeveld.

ONTVLUCHTING KAMP AMERSFOORT
Als student in Delft moest ik onderduiken daar ik, zoals
de meeste studenten, de loyaliteitsverklaring aan de
Duitsers op 11 April 1943 niet wilde tekenen.
Ik vertrok naar mijn ouderlijk huis in Groningen, waar ik
al spoedig in het ondergronds verzet raakte.
Samen met een medisch student, Nico Hellemans,
trachtte ik in 1943 naar Engeland te vluchten via de
Frans-Zwiterse route. Maar reeds in Luik werd Nico
gearresteerd en naar Amersfoort gebracht. Ik ging via
Brussel weer terug naar Groningen.
Veiligheidshalve woonde ik niet thuis, maar huurde een
kamer in de Gelkingestraat. Op 26 Juni 1944 drukte de
Gestapo op de bel van mijn ouderlijk huis. Zij vonden
mij daar niet, maar namen wel mijn zusje Trudy mee.
Toen ik mijn kamer op die dag binnenliep zat daar een
Gestapo Officier met geweer op mij te wachten. Ik werd
geboeid en geblindeerd naar het Gestapo Hoofd
Kwartier gebracht,waar ik 24 uur met mijn gezicht naar
de muur moest staan. Daarna werd ik weer geblindeerd
en naar het lokale Huis van Bewaring gebracht.Tot mijn
verbazing zat daar ook mijn zusje Trudy, die dezelfde
dag was opgepakt in ons ouderlijk huis. (Wij hoorden
elkaar vanwege ons ‘familiefluitje’).
Op 13 Juli ging ik per trein naar Amersfoort en de dag
daarna Trudy naar Vught. Zij belandde tenslotte in kamp
Ravensbrück. Gelukkig overleefde zij het kamp. Dat werd
in April 1945 door het Zweedse Rode Kruis bevrijd en de
overlevenden werden naar Zweden geëvacueerd.
Toen ik in Kamp Amersfoort aankwam was het eerste wat
ik zag drie gevangenen die alsmaar diepe kniebuigingen
moesten maken, tot zij erbij neer vielen. Ik moest mijn
kleren en geld afgeven en kreeg mijn gevangenentenue,
met een zwarte driehoek op de borst. Eenmaal binnen
het kamp ontmoette ik al gauw mijn oude vriend Nico,
die daar nu een jaar zat, maar die wegens zijn medische
kennis in de ziekenbarak werkte en goede connecties had
met o.a. de kampoudste Van de Laar. Met Nico’s hulp kon
ik geplaatst worden in de “Schreibstube”, een kantoortje
waar de gevangenenadministratie werd bijgehouden.
Daar ontdekte ik dat ik als verzetsgevangene per abuis
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niet de rode driehoek had gekregen, maar een zwarte;
waarschijnlijk, doordat mijn nummer de eerste van de
serie rode driehoeken was. De gevangenen met zwarte
driehoeken, bedoeld voor minder gevaarlijke personen
zoals zwarthandelaren, zigeuners en homo’s, mochten
wel buiten het kamp werken hetgeen voor de mensen
met de rode driehoeken ten enen male verboden was.
Daar de kans op ontvluchting binnen het kamp onmogelijk
was, gaf ik dus mijn goede baantje in de Schreibstube op
en meldde mij voor een buiten commando. Ik werd ingedeeld bij een groep van ongeveer 30 gevangenen die op
het vliegveld Soesterberg de startbanen moesten schoonvegen. Op de derde dag dat ik daar werkte kwam er plotseling een Engelse luchtaanval. In de paniek die toen ontstond verlieten alle burgerarbeiders die daar ook werkzaam
waren, per truck het vliegveld. Samen met een mij onbekende medegevangene nam ik de kans waar om ook op
een vrachtwagen te springen die met volle vaart het kamp
uitreed om dekking te zoeken in de Zeister bossen. Daar
aangekomen ontdekte men dat er twee gevangenen mee
waren gekomen. Wij stelden voor dat zij ons daar maar
achter lieten, zodat zij niet zelf in de problemen kwamen.
In overleg met mijn medegevangene besloten wij ieder ons
eigen weegs te gaan. Ik heb hem dan ook nooit meer
gezien. Ik verschool mij een poosje en vond tenslotte een
woning waar ik 2 oude dames zag zitten. Ik legde hen mijn
probleem uit en vroeg of ik bij hun tot de avond kon blijven, hetgeen zij gelukkig toestonden. Later mocht ik met de
ouders van een medestudent uit Delft bellen, die mij ‘savonds per fiets kwamen halen en waar ik enige dagen kon
blijven. Vanuit hun huis nam ik contact op met de
Studenten Verzetsgroep in Leiden, die mij hielp naar Leiden
te fietsen, waar ik mij aansloot bij hun verzetsgroep.
Daar ik in het kamp kaal geknipt was moest ik de hele
zomer met een hoed op lopen, totdat mijn haar weer
enigszins aangegroeid was.
Later hoorde ik dat als straf voor de ontvluchting van
2 gevangenen het hele kamp de ganse volgende dag op
appèl moest blijven staan.

Ron Storm (1922) - Miami, juni 2006.
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EDUCATIEF NIEUWS
Nieuw educatief programma
VMBO-cursisten.
Vlak voor de zomervakanties in het onderwijs begonnen
heeft de stichting in samenwerking met de educatieve
dienst van het Erfgoedhuis Utrecht de laatste hand
gelegd aan een speciaal educatief programma voor cursisten van het voortgezet onderwijs VMBO. Een aparte
groep die een aangepaste aanpak vereist.
De oplossing is gezocht in een websiteprogramma, dat
na het verkrijgen van een speciale code geopend kan
worden, waarbij de leerkracht alle cursisten vervolgens
op een eigen manier aan het werk kan zetten. Om aan
het einde van het programma te komen moeten alle
onderdelen wel doorlopen worden. Voor deze doelgroep is speciaal aandacht besteed aan de visualisering
van de aspecten en de wijze waarop informatie wordt
gegeven c.q. vragen worden gesteld.
Het is de bedoeling dat na het doorlopen van het programma op school een bezoek aan de gedenkplaats wordt
gebracht, waarbij de gidsen die met deze groepen gaan
rondleiden speciaal op dit onderdeel worden bijgeschoold.
De eerste praktijkproeven gaven hoopvolle resultaten.
In augustus wordt een mailing gestuurd naar alle scholen
met VMBO-onderwijs in een redelijke kring om de
gedenkplaats heen. Bent u werkzaam in het VMBO-onderwijs en heeft u ook interesse, schroom niet contact op te
nemen met het kantoor van de stichting! In het komende
schooljaar 2006/2007 gaat dit programma in roulatie.
Belangstellenden uit het VMBO-onderwijs kunnen
inschrijven op het programma en een gids aanvragen
via het kantoor van de stichting.

Educatief programma basisonderwijs
(7/8) groot succes!
Nadat het “kofferproject” met het werkboek (inclusief
stripverhaal) eind 2005 gereed was gekomen, werd een
eerste testronde gehouden. Daarvoor diende zich de
Islamitische basisschool “Bilal” in Amersfoort als eerste
en spontaan aan. Gelijk al bleek dat de diversiteit in het
basisonderwijs groot is. Er zijn grote cultuur- en belevingsverschillen. Toch voldeed het programma bij iedere sector goed. Zo goed zelfs, dat op het moment dat we
dit schrijven (juli 2006) reeds 50% meer scholieren
basisschool (groep 7 en 8) de gedenkplaats bezochten
en het educatief project volgden, dan in heel het jaar
2005. Een gevolg van dit succes is dat de werkboekjes
zo snel “uitverkocht” raken, dat reeds in herdruk in dit
najaar noodzakelijk is, in plaats van eind 2007! Gelukkig
is er een belangrijke gift voor educatief werk onder de
jeugd gedaan in het najaar van 2005, zodat de continuïteit verzekerd is. Veel scholen boeken nu al een kofferproject voor 2007 met rondleiding, zodat ze tijdig verzekerd zijn van materiaal en gids. Het advies voor lezers

verbonden aan een basisschool is: Boek nu! Verzeker u
van een plaats voor u en uw cursisten. Vooral voor de
maanden maart, april en mei wordt het dringen!

Educatief programma VWO/HAVO
blijft goed.
Het educatief programma voor de VWO en HAVO-cursisten (Amersfoort in WO-II) blijft kennelijk aantrekkelijk. Dit
programma werd in 2005 aan de veranderingen geactualiseerd. Honderden VWO / HAVO-scholieren “deden” dit
programma in het voorjaar van 2006 en ervaarden dit als
zeer leerzaam.
Ook studenten van de universiteit weten de gedenkplaats te vinden voor een werkstuk of een stage.
Gehoopt mag worden dat dit bijdraagt aan de naamsbekendheid van de gedenkplaats, maar ook dat het scripties oplevert die zeer leerzaam zijn, zowel voor de student, de onderwijsgevenden als de medewerkers van
de gedenkplaats.

Bijzonder educatief programma voor
uniformdragers
Voor de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
is het werken voor en met uniformdragers (politie,
Koninklijke Marechaussee, Marine, Landmacht en
Luchtmacht een bijzondere taak. Het terrein werd en
wordt gedomineerd door uniformdragers.
Beroepsgroepen die met goed en kwaad te maken kregen en nog altijd te maken zullen krijgen.
Enkele jaren terug leidde een spontaan contact tot het ontvangen en rondleiden van groepen militairen, politiepersoneel en andere uniformdragers. Op dit moment is het zo
dat met enkele onderdelen een vaste afspraak is gemaakt
voor rondleidingen, waarbij enerzijds het verleden in een
rondleiding als een les wordt doorgegeven, maar waarbij
anderzijds ook een stuk vorming wordt geleverd middels
vragen die gesteld kunnen worden bij het vervullen van de
dienst van vandaag en morgen. In Nederland en wereldwijd, want onze krijgsmacht heeft een andere taakstelling
gekregen dan jaren gebruikelijk was. Ook de politie heeft
ingrijpende verandering achter de rug. Wie dacht er jaren
geleden nog een terrorismebestrijding? Die veranderingen
vormen ook gevaarlijke aspecten. Binnen een gesloten
cultuur kan het proces op gang komen dat normen en
waarden gaan verschuiven, dat in de andere mens de
mens niet meer wordt gezien. Op dit punt zullen we moeten investeren. Alles blijft niet vanzelf goed gaan.
Dit najaar zal aan het begeleiden van groepen uniformdragers tijdens een rondgang / vormingsinbreng meer
inhoud en vorm gegeven worden. Er worden dankzij
een subsidie van het ministerie van VWS hulpmiddelen
ontwikkeld die ondersteunend kunnen werken. Er
wordt een speciaal gidsentam voor dit speciale werk
opgeleid, waarbij de keuze valt op gidsen die zelf jaren31
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lang uniformdrager zijn geweest en weten waar ze het
over hebben.
Het werk groeit, letterlijk en figuurlijk. In het eerste half
jaar van 2006 zijn er al meer van deze groepen geweest
dan in het hele jaar 2005. Dit betekent ook dat er een
stevige wissel wordt getrokken op de organisatie en het
rondleidend personeel. Dit werk geeft echter – gelet op
de reacties uit de doelgroep – veel voldoening.
We mogen, moeten beseffen dat op de mensen van de
krijgsmacht en de politie een stevig beroep wordt
gedaan. Het werk is niet zonder risico’s en kent een fikse
persoonlijke belasting. De maatschappelijke waardering
kan daarom wel eens wat positiever zijn.
Zo’n zestig jaar geleden werd De Boskamp na een jaar
gevangenis te zijn geweest weer een landmachtkazerne.
Er werden jonge mensen voor de vervulling van de militaire dienst opgeroepen, waaronder zelfs oud-gevangenen van kamp Amersfoort die op de zelfde plek militaire dienst moesten gaan vervullen. Ze werden opgeleid
voor uitzending naar Indië, voor de politionele acties,
tegenwoordig zouden we zeggen: de oorlog in Indië.
Tegenwoordig ontmoeten we veel jongeren die worden
uitgezonden voor “vredesmissies”, helaas wel oorlogsgebieden elders in de wereld: Irak, Afghanistan, Bosnië…
Zestig jaar geleden werd een zakplaatje verspreid met een
gebed van het “biddende leger”. Op de voorzijde stond:
“Zegen de hand die deze tijding brengt èn ontvangt”.
Aan de achterzijde stond het gebed van het “Biddend
Leger”.

Mijn Heere God, ach wil ons horen
help ons reik ons vrij Uw hand
zoveel op aarde gaat verloren
doch zegen ons, ons volk, ons land.
Laat toch hen die voor ons gingen
ver van eigen huis en haard
door Uw Heil en zegeningen
steeds voor ramspoed zijn bewaard.
Leid eens vader, zoon en broeder
rein, behouden tot ons weer
terug bij kinderen, vrouw of moeder
dit vragen wij aan U, o Heer.
Want Gij Heer, hebt ons aller harten
eeuwig in Uw trouwe hand
spaar dan ook voor druk en smarten
Indië en Nederland.
Dit is onze vurige bede
van Uw kinderen hand in hand
samen in het Biddend Leger
biddend gaande door ons land.
“Biddend-Leger-Nederland”.

Kortgeleden kregen we zo’n bidplaatje vanuit onze achterban aangeboden, een stille getuige van een voorbij
maar toch ook weer actuele tijd. Ook een stukje geschiedenis van het voormalig kampterrein!
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Wanneer we denken aan de mensen die we mochten
ontmoeten, aan de GV-ers (Geestelijke verzorgers: predikanten, aalmoezeniers, humanistische raadslieden)
met wie we een nauwe relatie onderhouden en nu op
uitzending gaan, dan behoeven we slechts enkele woorden te vervangen om het gebed heel actueel te maken.
Voor Indië lezen we Afghanistan, Bosnië, voor vader,
zoon en broeder mogen we aanvullen: moeder, dochter, zuster…. We doen dat in het besef dat oorlogs- en
geweldtraumatisering van alle tijden is en in de uitwerking naar de individuele mens weinig onderscheid kent.

Cees Biezeveld.
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GIDSEN IN KAMP AMERSFOORT – HARD NODIG!

Gidsen ”Kamp Amersfoort” in opleiding

De vraag naar rondleidingen neemt voortdurend toe. In
2005 was er een verdubbeling van het aantal groepen
ten opzicht van het voorafgaande jaar. In 2006 zet die
trend zich voort. Evenredig wordt daarom steeds meer
een beroep gedaan op de gidsen “Kamp Amersfoort”,
meestal vrijwilligers, doch aangevuld met enkele medewerkers. Door grote inspanning is het aantal gidsen in
een jaar tijd verdubbeld, maar nog is het niet voldoende.
In de maanden april, mei en juni 2006 moesten aanvragers naar de navolgende maanden worden verwezen!
De gedenkplaats kan nog veel gidsen gebruiken. Dat is
geen werk dat je zomaar even gaat doen. Je moet er ten
eerste de motivatie voor hebben. Betrokkenheid is
goed, maar het mag je niet zo aangrijpen dat je zelf
moeite met het verleden hebt. Daarnaast moet je hard
werken om kennis te vergaren (er is een werkmap
beschikbaar) en trainen om die kennis uit te dragen aan
anderen. Dat betekent: veel met elkaar optrekken, luisteren en kijken hoe een ander met meer ervaring dat
doet.
Er kan aansluiting gezocht worden bij de Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, maar ook bij ’t
Gilde Eemland / Amersfoort of ’t Gilde Eemland / Leusden.
De gidsenopleiding wordt gezamenlijk ter hand genomen,
de gidsen worden gemeenschappelijk ingezet.

Foto: D. Oudesluis

De startcursus wordt gedurende bijna 3 maanden op een
vaste middag in de week gegeven. Aan het einde wordt
door een seniorenteam getoetst. Naast de startcursus
zijn er nog verdiepingen: eerste contact met (oorlogs)
getraumatiseerden, het rondleiden van scholieren basisschool die het “kofferproject Kamp Amersfoort” doen,
het begeleiden van cursisten VMBO die het voor hen
bestemde educatief project “Kamp Amersfoort” volgen.
Een heel aparte groep wordt momenteel geworven en
opgeleid, namelijk de gidsen die vooral groepen uniformdragers gaan rondleiden, waarbij ook een vormende inbreng wordt verzorgd. Het gaat hierbij om groepen
politiemensen, marechaussees, personeel van marine,
landmacht en luchtmacht. Voor de werkers bij de krijgsmachtonderdelen geldt dat op dit terrein heel nauw
wordt samengewerkt met de GV’s, de geestelijk verzorgers, die ook het aspect “ethiek” moeten behartigen.
De gedenkplaats kan nog best een aantal gidsen gebruiken. Belangstelling? Kom eens (na afspraak) langs. In
september start er weer een nieuwe opleiding. Vanuit de
laatste groep gidsen-in-opleiding schreef Diete
Oudesluis haar indrukken op.

Cees Biezeveld.
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GIDS IN KAMP AMERSFOORT – DE OPLEIDING
Kamp Amersfoort heeft het inmiddels erg druk gekregen
– er komen steeds meer groepen naar het kamp voor
een rondleiding. Heel verschillende mensen: van kinderen van de lagere school, die in het kader van een “koffer”-project komen en er op school al over gesproken
hebben tot en met militairen die in het kader van hun
opleiding kijken waar geweld toe kan leiden. Vandaar
dat er dit voorjaar zes nieuwe gidsen zijn opgeleid die op
4 juli door de screening van de “oude rotten in het vak”,
Jaap Vos en Henk Beckers, zijn gekomen. Al blijven we
natuurlijk wel mensen die nog echt in dit speciale vak
moeten groeien en hun kennis blijven bijschaven; door
wat bezoekers spontaan kunnen vragen of vertellen,
door na te vragen bij Cees Biezeveld en zijn staf, dingen
op te zoeken in de literatuur. En die nog heel wat kunnen leren van het omgaan met de groepen op juist deze
plek. Van kinderen kan je veel leren, zegt Jaap Vos. Die
komen vaak onbekommerd met zeer ter zake doende
vragen.
Voor mijzelf was het kamp wel bekend, ik had al vaker
met oud-gevangenen of met hun kinderen gesproken.
Maar het gidsenvak is weer iets heel nieuws. Je indenken, wat je aan anderen wilt en kunt vertellen, je voorstellen, hoe dat op hen overkomt, erop letten of dit
zware thema niet te veel wordt, zonder er zomaar een

grapje tegenaan te kunnen gooien. De tijd in de gaten
houden met het oog op de tijd die je groep heeft, als het
druk is andere collega’s niet voor de voeten lopen. Goed
om te weten dat je altijd een beroep kunt doen op de
gastvrouwen en gastheren die precies weten hoe alles
werkt, die na afloop een kopje thee, koffie of iets fris
kunnen schenken. Die klaar staan voor mensen die het
tijdens de rondleiding te kwaad zouden kunnen krijgen.
Natuurlijk waren er nog heel veel dingen, die ik niet wist,
die me weer op andere vragen brachten. Toen me op
een gegeven moment gevraagd werd om wat te vertellen bij de wachttoren, was ik onverwacht snel uitgepraat. De kennis was er wel, maar die “leefde” nog niet.
Ik werd er ineens mee geconfronteerd dat de wachttorens buiten het eigenlijke gevangenenkamp lagen; dat
wist ik natuurlijk wel, maar ik had er verder niet over
nagedacht. Door er met mijn collega’s over te praten
kwamen we erop, dat de mannen op die torens elk uur
moesten wisselen; bij acht torens toch een aanzienlijk
aantal bewakers vormden, bij elkaar minstens een compagnie van een man of honderd. Ze hadden niet veel
anders te doen natuurlijk. Waar zouden de gevangenen
precies zijn neergeschoten, die door een van boven af
gegooide sigaret in de verleiding waren gekomen om te
dicht bij het prikkeldraad te komen? Hoeveel waren het

Oud-gevangene A. van Lieshout als levende geschiedenis voor gidsen in opleiding
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er wel niet geweest? Kwamen er mensen in de verleiding om op die manier “auf der Flucht erschossen” te
worden, om van alles af te zijn? Het zijn allemaal geen
dingen, die je tijdens een rondleiding precies uit de doeken hoeft te doen, al zou het kunnen dat iemand zo’n
vraag stelt. Maar het helpt je wel om een gevoel te krijgen omtrent wat voor soort kamp deze locatie eigenlijk
was, waar de gevangenen mee werden geconfronteerd.
Niet dat je je dat werkelijk voor kunt stellen, maar het
krijgt een heel andere dimensie als je dat wat je zelf hebt
gehoord en gelezen aan anderen gaat vertellen. Dat
dwingt je om je alles veel concreter voor te stellen dan je
normaliter zou doen.
Heel belangrijk waren voor mij de andere gidsen-inopleiding, die ieder weer een eigen geschiedenis in
Amersfoort hebben en op basis van hun eigen achtergrond andere dingen inbrengen. Mijn collega, een ervaren stadsgids, moest aan het “nieuwe” van kamp
Amersfoort wennen. Het was toch wel heel heftig, zei
ze, het doet je wat. Van iedereen heb ik wel wat geleerd:
een andere kijk op iets wat ik dacht te weten, iets wat ik
zelf helemaal niet gezien had.
We groeiden met de week in het geven van de rondleiding, die je al naar gelang de groep kunt variëren van
een uur tot ruim anderhalf uur: iedereen telkens een
ander stukje ervan. Beginnen bij de maquette in de
bezoekersruimte, zonder al te veel details, anders maai
je jezelf het gras voor de voeten weg als je tijdens de
rondleiding ergens dieper op in wilt gaan. Maar wel even
kijken of je al iets kunt aankondigen. Er voor zorgen dat
de mensen altijd weten waar je het over hebt en dat je
er niets bij fantaseert, op de juiste woordkeus letten. De
bijbehorende details op de juiste plek vertellen, met
enige flexibiliteit om bepaalde dingen eventueel ergens
anders te zeggen. Open staan voor vragen, die je nog

lang niet allemaal kunt beantwoorden, gerustgesteld
door het feit dat ook coördinator/opleider Willem
Hilberts zegt dat ook hij lang niet overal antwoord op
kan geven en intussen nog heel wat bijgeleerd heeft.
Collega’s die er een echt verhaal van maken, door hun
manier van vertellen, hun overtuigingskracht, het
inbrengen van details die ze na het bestuderen van onze
“map” in de literatuur hebben opgezocht.
Op een middag kwam er onverwachts een oud-gevangene op ons pad die antwoord kon geven op tal van vragen die we nog hadden: Hoe zat het bij het middagappèl,
moest je dan terug naar het kamp als je in een buitencommando werkte? De manier waarop hij antwoordde
en met ons omging maakte diepe indruk. Levende
geschiedenis.
Gids in Kamp Amersfoort ben je niet zomaar, alleen
omdat die plek je wat zegt, omdat je er het een en ander
van afweet of omdat je er vanuit je werk aan gewend
bent om voor een groep te staan en wat uit te leggen. En
al ben je al een hele tijd stadsgids in Amersfoort, deze
plek vergt toch een andere aanpak – van de opleiding
die door de gedenkplaats en ’t Gilde Eemland ter plekke
werd verzorgd, maar ook van jezelf. Je moet je eigen
verhaal vertellen, je eigen rondleiding inrichten.
Wat de gedenkplaats Kamp Amersfoort kenmerkt, is dat
er niet veel is overgebleven en dat niet geprobeerd
wordt om alles aanschouwelijk te maken. Het is een
sobere plek, waar het “schuldige landschap”, zoals
Armando het noemt, een eigen plaats inneemt. Waar je
aan de hand van wat je weet en wat je te horen krijgt zelf
kunt invullen, hoe je je dit verleden voorstelt. Wat je kunt
en wilt verdragen.

Diete Oudesluis, gids.

Expositie tekeningen van en door
kampgevangenen
In Museum Flehite is een vaste zaal over Kamp
Amersfoort / Amersfoort in bezettingstijd (vooral
geschikt voor jeugdige bezoekers). Vanaf april 2006
werd er een kleine tentoonstelling gehouden van tekeningen die gevangenen in Kamp Amersfoort gemaakt
hebben.
De laatste tentoonstelling bestaat uit 26 tekeningen die
recentelijk zijn geschonken aan de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort. Deze organisatie heeft al
haar kostbare originele documenten uit de Kampgeschiedenis in bruikleen gegeven aan Archief Eemland en
de voorwerpen en tekeningen aan Museum Flehite. In
de loop van de expositie zijn daar nog schenkingen bijgekomen.

De tekeningen trokken zoveel belangstelling dat de
expositie een tweede verlenging kreeg.
Bezoekers tot 18 jaar onder begeleiding hebben gratis
entree.
Museum Flehite, Westsingel 50
3811 BC Amersfoort
tel: 033-4619987 / fax: 033-4630254
info@museumflehite.nl
www.museumflehite.nl
geopend:

dinsdag - vrijdag 11.00-17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur
maandag gesloten

35

Informatiebulletin juli 2006

REACTIES OP OPROEPEN
Sinds het uitkomen van het vorige Informatiebulletin
zijn er slechts spaarzame reacties gekomen. Niet altijd
met het beoogde doel, maar vaak toch met interessante gegevens. Voor alle oproepen blijven we aandacht
vragen!

Op oproep 06-175 Franciscus Petrus Hubertus van
Nimwegen reageerde G.H. van Rheenen uit Maassluis,
die verwees naar interinformaties over de beruchte
“dodenmarsen” naar / van Kamp Flossenburg.

Op oproep 06-167 J.A.J.A. Joosten reageerde oudgevangene E.P. Wellenstein te Den Haag.
Hij had hem in het kamp meegemaakt en wist herinneringen aan die tijd op te halen en op schrift te stellen.

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

Op oproep 06-173 Abraham Pouwer, roepnaam Bram,
reageerde Rien Paaijmans van de Stichting Vriendenkring
Haaren 1940-1945, die details had over de periode
Haaren. Er hebben zich nog geen oud-gevangenen
gemeld die hem echt van nabij hebben gekend. Wel
meldde zich de oud-gevangene W. Wijk uit Apeldoorn,
die Bram Pouwer terloops had meegemaakt.

Alle informanten hartelijk dank voor de reacties, waarmee de vraagstellers vaak toch erg geholpen zijn! En…
blijf lezen, waar mogelijk: reageer!

NIEUWE OPROEPEN
•

•

Herhaalde plaatsing: omdat de vorige keer de bijbehorende tekening niet geplaatst was, wordt oproep
06-173 herhaald.
06-173 Abraham Pouwer, roepnaam Bram, werd
geboren op 22-09-1921 te Middelburg, de plaats
waar hij bleef wonen. Hij werd 11-08-1942 gearresteerd door de SD te Middelburg. Hij deed illegaal
werk, maakte deel uit van de verzetsgroep Beest. Hij
ging naar Scheveningen 3en Haaren, kwam in oktober 1943 naar het PDA. Op 10-10-1944 volgde

transport naar Neuengamme waar hij 10-12-1944
overleed. Hij was in het PDA Revierälteste in de
Blocks I en IV. Op 24-03-1944 maakte gevangene
Korn. Mulder uit Groningen een portrettekening van
Pouwer. Zie weergave. Wie heeft A. Pouwer gekend
en kan aan zijn familie over hem vertellen?
•

06-176 Willem den Heijer, geboren te Groningen op
7 mei 1902, woonde tijdens de oorlog in
Driebergen-Rijsenburg, Traay 169. Hij was kapper
en had een kapperszaak aan de Traay in Driebergen.
Op 19-01-1944 werd hij door de SD te Amsterdam
binnengebracht in Kamp Amersfoort wegens
“Judenbegünstigung”. Hij kreeg gevangenennummer 5485. Op 17 juli 1944 werd hij vrijgelaten uit
het PDA en mocht hij naar huis terugkeren. Van de
kamptijd is niet veel bekend geworden. Wel vertelde
hij dat hij ook in het PDA als kapper werkte. Zijn
dochter wil graag in contact komen met mensen die
hem hebben gekend en over hem informaties kunnen geven, vooral over de kampperiode. Welke oudgevangene heeft hem gekend?

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
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“IN MEMORIAM”
Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:
Johannes Arnold Beckman, geboren op 23 mei 1921 te Amsterdam, overleden op 22 juli 2004 te Zeist.
Zijn laatste woonplaats was Driebergen. (nagekomen melding)
Jan Tiemens, geboren op 22 november 1922 te Staphorst, overleden op 30 maart 2006 te Staphorst.
Zijn laatste woonplaats was Staphorst.
Cornelis (Cock) Kapteijn, geboren op 2 november 1921, overleden op 31 maart 2006 te Alphen aan den Rijn.
Zijn laatste woonplaats was Alphen aan den Rijn.
J.H.P. (Jan) Aerts, oud 81 jr., overleden op 21 april 2006 te Horst. Zijn laatste woonplaats was Horst.
Carel Christiaan Steensma, geboren op 10 augustus 1912 te Franeker, overleden op 4 mei 2006 te Haren.
Zijn laatste woonplaats was Haren.
Frederik (Fred) Bergfeld , geboren op 9 oktober 1925 te Amsterdam, overleden op 13 mei 2006 te Amsterdam.
Zijn laatste woonplaats was Amsterdam.
Andries Edelman, geboren op 12 januari 1924 te Bodegraven, overleden op 25 juni 2006 te Blaricum.
Zijn laatste woonplaats was Huizen.
Aan de familie is condoleance betuigd. Ook vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.

Het bestuur.

Nieuw! De museumbus in Amersfoort.
Doet ook de gedenkplaats Kamp Amersfoort aan.
Op initiatief van de Eemlijn, die in Amersfoort ook de
fietsboot en minitrips per minibus organiseert, en in
overleg met de musea en de gedenkplaats Kamp
Amersfoort, is er bij wijze van proef een museumbus
gestart. De proef loopt van 20 juni t/m 12 september
2006. De minibus (maximum 8 personen) rijdt alleen
op dinsdag.
Bij de chauffeur is een dagkaart te koop van € 4,00 per
persoon. Daarmede kan die gehele dag in- of uitgestapt
worden op alle locaties. Het vertrek is elk hele uur vanaf
10.00 uur bij het VVV-kantoor op het Stationsplein te
Amersfoort. De laatste rit daar vertrekt om 16.00 uur. De

bus stopt in Amersfoort bij: de Koppelpoort, het
Armandomuseum, Museum Flehite, Mondriaanhuis, de
Zonnehof, gedenkplaats Kamp Amersfoort, het
Cavaleriemuseum en keert dan terug naar het VVV-kantoor op het Stationsplein.
Voor wie een dagje “Amersfoort” wil doen een goed
alternatief. Wie zich wil verdiepen in kamp Amersfoort
kan naast de gedenkplaats ook het Armandomuseum,
het museum Flehite en het archief Eemland (tevens
archief stichting) bezoeken. Let er op dat de buskaart
geen toegangskaart voor de musea is.

Cees Biezeveld.
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Nieuwe boeken.
Met betekenis voor de gedenkplaats Kamp Amersfoort.
Regelmatig worden we geattendeerd op oude en / of
nieuwe boeken, die mede iets te zeggen hebben over
het voormalige Kamp Amersfoort. Vaak ook wordt de
hulp ingeroepen voor het natrekken van gegevens of het
op de juiste wijze weergeven van beschrijvingen over
het kamp of het kampleven door oud-gevangenen. De
stichting werkt er graag aan mee maar doet altijd wel
een beroep op het inleveren van boeken (oud of nieuw)
ten behoeve van de generaties die na ons komen en
voor toekomstige wetenschappelijke onderzoekers.
De Stichting Heemkunde Denekamp gaf enige tijd geleden het boekwerkje “Het bewogen leven van een
Denekamper boerenzoon “ uit. Het boekje gaat over
Jozef Laarhuis die via Kamp Amersfoort terecht kwam in
het kamp Buchenwald en daarna in diverse nevenkam-

pen, maar alle met het zelfde product: honger, geweld,
uitputtende slavenarbeid en ontberingen. Toch overleefde hij dat allemaal en bouwde later een nieuw bestaan
op in Canada.
In het boekje komen ook andere gevangenen van Kamp
Amersfoort aan de orde: Jan Stegge, Johannes Greidanus
en Kees van Loon.
Voor meer informatie: Stichting Heemkunde Denekamp,
kerkplein 4, 7591 DD Denekamp.
ISBN-10: 90-809569-2-9; ISBN-13: 978-90-809569-2-6.

Cees Biezeveld.

Oproep boeken / tijdschriften t.b.v. uw eigen
stichting:
Al enige jaren is de stichting bezig met de opbouw van
een eigen bibliotheek en een eigen archief met gegevens
over voormalige gevangenen.
Nog altijd ontdekken we oude boeken en boekjes die
geheel of ten dele informatie hebben over het Kamp
Amersfoort. Ook zijn er de weekbladen als “Op Korte
Golf” en “Op den Uitkijk”. Verder zijn er de oude krantjes als “Appèl” en “De Vrije Stem”, “De Zwerver” waarin
vaak artikelen of oproepen in voorkomen met betrekking tot “Amersfoort”.

Als er wordt opgeruimd, denk ook aan uw eigen stichting! Ook persoonlijke informaties als brieven, documenten en andere bescheiden van oud-gevangenen
neemt de stichting graag in ontvangst. Wanneer er kinderen of kleinkinderen zijn die zich in de familie interesseren voor de lotgevallen van dierbaren, stimuleer dat
graag en stuur ons een kopie van de documenten of
informaties. We kunnen dan toch kennis nemen van de
informatie.

Cees Biezeveld.

DVD met beelden herdenking verkrijgbaar!
Door mensen die de gedenkplaats een warm hart toedragen is in 2006 geprobeerd de herdenkingsplechtigheid van 19 april 2006 en de herdenkingslezing 2006 op
beeld vast te leggen.
Het bleek een omvangrijker werk dan ingeschat. Zoiets
kost vooral veel tijd. Daarnaast moest het ook nog met
minimale kosten. Doel: ieder die dat wil in de gelegenheid stellen alles nog eens rustig te bezien en te overdenken. Ook degenen die niet meer aanwezig kunnen
zijn bij zo’n plechtigheid of lezing hebben nu een mogelijkheid alles toch thuis te volgen.
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De DVD wordt u voor een bijdrage in de kosten van
maken, verpakken en thuissturen toegezonden voor een
bedrag van € 10,00.
Bestelwijze: overmaken van € 10,00 op bankrekening
96 95 81 599 t.n.v. St. Nationaal Monument Kamp
Amersfoort onder vermelding van: DVD 19 april
Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u de DVD zo snel
mogelijk toegestuurd.

Cees Biezeveld.

Informatiebulletin juli 2006

PUBLIEKSRONDLEIDINGEN
KAMP AMERSFOORT 2006
IN 2006 WORDEN ER OP DE GEDENKPLAATS "KAMP AMERSFOORT", WINNAAR ARCHITECTUURPRIJS
2005 (AMERSFOORT), WEER RONDLEIDINGEN VOOR HET PUBLIEK GEHOUDEN MET GIDSEN, GEORGANISEERD DOOR STICHTING NATIONAAL MONUMENT KAMP AMERSFOORT EN 'T GILDE EEMLAND.

RESTERENDE DATA + TIJDSTIPPEN 2006:
ZONDAG
ZATERDAG
DONDERDAG
ZONDAG

30 JULI
19 AUGUSTUS
7 SEPTEMBER
24 SEPTEMBER

2006
2006
2006
2006

AANVANG
AANVANG
AANVANG
AANVANG

14.00
14.00
19.00
14.00

UUR
UUR
UUR
UUR

ER WORDT EEN BIJDRAGE GEVRAAGD VAN 3 EURO PER PERSOON; DE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE
AAN HET WERK VAN DE GEDENKPLAATS.
AANMELDING VOORAF IS NIET NODIG.
DE RONDLEIDINGEN GAAN ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN DOOR.
NA AFLOOP IS ER OOK EEN VIDEOBAND TE BEKIJKEN.
EEN RONDLEIDING DUURT ONGEVEER ANDERHALF UUR.
DE GEDENKPLAATS IS GELEGEN AAN DE APPELWEG TE LEUSDEN, BEREIKBAAR VIA LAAN 1914 EN DE
DAARAAN GELEGEN ZIJWEG, LAAN '40-'45, TE AMERSFOORT. ER IS IN DE AVOND, OP ZATERDAG OF
ZONDAG GEEN BUSVERVOER NAAR DE GEDENKPLAATS!
VANAF STATION AMERSFOORT IS EEN TAXI EEN OPTIE.
PARKEREN: OP DE EIGEN PARKEERPLAATS VAN KAMP AMERSFOORT OF AANGEWEZEN PARKEERPLAATS. ER IS OOK EEN FIETSENSTALLING.

Beheer gedenkplaats,
Appelweg 3, 3832 RK Leusden.
033-4613129 (bij voorkeur tussen 09.00 - 12.00 uur).
fax 033-4615695
e-mail:
info@kampamersfoort.nl
website: www.kampamersfoort.nl
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Laatste nieuws! Uitbreiding terreinen.
Gedenkplaats Kamp Amersfoort gaat aangrenzend terrein beheren en aanwezige sporen uit WO-II conserveren en visualiseren.
Naast de voormalige schietbaan (richting Amersfoort)
en op het monumententerrein zijn restanten van loopgravenstelsels aanwezig, die behoorden bij de bewaking
van Kamp Amersfoort. Ook zijn er locaties herkenbaar
aanwezig, waar destijds luchtafweergeschut stond opgesteld. Niet verwonderlijk wanneer men beseft dat commandant Heinrich bij een luchtaanval om het leven
kwam. Kortom: sporen uit WO-II en sporen van Kamp
Amersfoort.

© Haver Droeze BNT
Naast en achter de voormalige schietbaan (het
Nationaal Monument Kamp Amersfoort) met het beeld
“Gevangene voor het vuurpeloton” van F. Sieger (De
Stenen Man), liggen gronden die daadwerkelijk van
betekenis zijn in verband met de geschiedenis van
Kamp Amersfoort en WO-II.
Achter de kogelvanger van de voormalige schietbaan ligt
nu een verwilderd stuk bos op de plaats waar eens de
(tijdelijke) begraafplaats Kamp Amersfoort was. De laatste graven zijn in 1951 vanaf die plek overgebracht naar
het Ereveld Loenen. Het was een wens die zeer beladen
plek weer waardig en zichtbaar te maken.

Schets mogelijke indeling
© Haver Droeze BNT
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Achter de schermen is er al lange tijd gewerkt om dit
gebied in beheer te kunnen krijgen. Kortgeleden werd er
een principeakkoord bereikt. Een beheersoverdracht
moet in overeenkomsten geconcretiseerd worden.
Allerlei juridische hindernissen moeten nog worden
genomen. Adviesbureau Haver Droeze (eerder betrokken bij de realisatie van de gedenkplaats en het revitaliseren van het monumentengebied) is bij het maken van
gedetailleerde plannen betrokken. Vervolgens moet
financiering voor dit project worden nagestreefd.
Het is de bedoeling (als alles meezit) dat de herstructurering van dit gebied c.q. restauratie van objecten in de
komende winter gaat beginnen. De schetsen geven een
indruk om welk gebied het gaat.

Cees Biezeveld.

