
1

Na
tio

na
al

 M
on

um
en

t
Ka

m
p 

Am
er

sf
oo

rt
Nr. 53 / november 2021

Beeld

De gebroeders Han en Wim van Hattem

Architectuur en herinneren

Nieuwe voorzitter Gijs de Vries

Verslag 23 september

Karl Berg, doodstraf voor de kampcommandant

Het verhaal van Willem en Johanna



2

Colofon
InBeeld is een uitgave van de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort. Het magazine 
verschijnt twee keer per jaar. De oplage wordt naar 
duizenden ons bekende emailadressen gestuurd. 
De digitale versie wordt tevens gepubliceerd op de 
website www.kampamersfoort.nl.

St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Opgericht 28 maart 2000
Register Kamer van Koophandel
Gooi- en Eemland: 32079321
Bankrekening: NL65RABO 0112 8775 91 
Stichting Kring van Beschermers Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort: 
NL03RABO 0175 8989 28 BIC: RABONL2U 
ANBI erkend (8163.52.276) 

Bezoek- en correspondentieadres:
Loes van Overeemlaan 19
3832 RZ Leusden
Telefoon: 033-461 31 29
www.kampamersfoort.nl
www.facebook.com/KampAmersfoort
https://twitter.com/kamp_amersfoort
E-mailadres: info@kampamersfoort.nl

Redactie:
Aan deze uitgave werkten mee Floris van Dijk, 
Jeroen van Dijke, Janine van den Dool, Lara 
Elemans, Henriëtte Kool, Willemien Meershoek, 
Gijs de Vries en Eline Zuidema.

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele 
rechthebbenden van foto’s te achterhalen. 
Als u meent rechten te ontlenen aan het 
gebruikte materiaal zonder dat daarvoor 
autorisatie is verleend, of heeft u opmerkingen 
over, of bezwaren tegen het gebruik van 
bepaalde teksten, namen, foto’s, tekeningen of 
beeldmerken, wilt u dan contact opnemen met 
de redactie. 

© Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt zonder 
voorafgaande toestemming van de redactie. 
Vormgeving/Druk: Drukkerij De Gans
ISSN 2212-8093

Openingstijden Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag - zondag 12.00 - 17.00 uur
Kassa sluit om 16.00 uur
Toegangstickets reserveren via en nadere info 
op www.kampamersfoort.nl 

Onze activiteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door het vfonds met middelen uit
de Nationale Postcode Loterij en de 
BankGiro Loterij.

Inhoudsopgave
Voorwoord 
• Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort 3

van Hattem 
• De gebroeders Han en Wim van Hattem 4

Jongerenproject 
• Kring van beschermers 7

Bijeenkomst 
• Bijeenkomst Architectuur en herinneren 
 28 september 2021, NMKA 8

Introductie 
• Gijs de Vries: de nieuwe voorzitter stelt zich voor 10

Verslag 
• Verslag 23 september 12

Publicatie 
• Eerste publicatie in reeks NMKA: Karl Berg, doodstraf voor

de kampcommandant  13

Verhaal 
• Recente aanwinsten: het verhaal van Willem en Johanna  14

In Memoriam 
• Oud-gevangenen 17

IN
H

O
U

D
SO

PG
AV

E

Fondsen en subsidies vernieuwing Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

bouwfonds property development

Stichting MAKARIA



3

3

Voorwoord

Willemien Meershoek

Directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Foto: Marco Peters

Dames en heren,

Voor u ligt de InBeeld nummer 53 van oktober 2021. Dit is 
de laatste keer dat ik het voorwoord voor u schrijf, omdat 
ik met maart 2022 met pensioen ga. Ik kijk de afgelopen 
zeveneneenhalf jaar terug op een interessante periode 
voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort, waarin het 
nieuwe ondergrondse museum is ontwikkeld en gebouwd. 
In het museum is een vaste tentoonstelling gerealiseerd, 
met 10 biografieën van gevangenen en daders, een wand 
met transporten, gefilmde interviews met 100 oud-
gevangenen en een fotowand van gevangenen. Er is een 
ruimte voor wisseltentoonstellingen (momenteel ‘Voor 
het vuurpeloton’), een groepsruimte waar in virtual reality 
dilemma’s worden voorgelegd en een bezinningsruimte. 
Een enorme prestatie van alle betrokken professionals, 
vrijwilligers en donateurs! De indrukwekkende opening 
van het museum vond plaats op 19 april j.l. door minister-
president Mark Rutte en oud-gevangene Arie van 
Houwelingen, en is nog steeds terug te zien op onze 
geheel vernieuwde website www.kampamersfoort.nl.

Dit alles ging samen met een aantal belangwekkende 
ontwikkelingen, zoals de herinrichting van het 
binnenterrein, het aanbieden van een alternatieve virtuele 
herdenking in corona-tijd, een vernieuwd educatief 
pakket, de start van een nieuwe publicatiereeks van 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de installatie van 
een wetenschappelijke adviesraad van vier hoogleraren, 
het inrichten van universitaire stageplekken, de 
ontwikkeling van een historische fiets- en wandelapp 
in de nabije omgeving, en nog veel en veel meer. In het 
ons omringende, nationale veld van oorlogsgetroffenen 
met zijn 115 oorlogsmusea en herinneringscentra, 

2.500 herdenkingen en 4.200 monumenten is ook veel 
gebeurd: zo is na de Commissie Cohen het Platform WO2 
opgericht, de Stichting Musea en Herinneringscentra 
(SMH), het Netwerk Oorlogsbronnen en is een vijfde 
herinneringscentrum geopend: het Oranjehotel. Ook zijn 
er talloze nieuwe publicaties verschenen. Hieruit blijkt de 
grote impact van de Tweede Wereldoorlog en hoe zeer die 
nog altijd leeft in onze samenleving. Voor het uitdragen van 
de educatieve boodschap namens 47.000 gevangenen en 
de instandhouding van de authentieke plek blijft Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort het motto ‘Herinneren, 
bezinnen en leren’ uitstralen.

Vanaf deze plek wil ik alle betrokkenen bij Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort een geweldige toekomst 
wensen. Ik dank ook eenieder voor het vertrouwen dat in 
mij en ons is gesteld. Ik heb nog enkele maanden voor de 
boeg waarin ik me onverminderd in blijf zetten. 
Daarna ontmoet ik u graag weer op de herdenkingen! 

Willemien Meershoek VO
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De gebroeders 
Han en Wim van Hattem 
Afgelopen april 2021 ontvingen wij een schenking in Kamp Amersfoort. De heer M.O.C. van den Broeke schonk 
ons de privécollectie van zijn familie, een doos vol persoonlijke brieven, foto’s en documenten over 
zijn achterneven, Johan en Willem van Hattem. Op 20 juli 1943 zijn zij op de Leusderheide gefusilleerd…

Johan werd op 7 mei 1914 
geboren te Soerabaja en zijn 
jongere broer Willem werd op 
6 augustus 1916 geboren (Afb 
1,2). Begin jaren 20 vertrok de 
familie naar Nederland. 
De jongens hebben een goede 
jeugd in Nederland, zij haalden 
mooie cijfers op school en 
studeerden beiden aan de 
Technische Hogeschool te Delft. 
Het waren sportieve jongens, 
sporten waaronder roeien, 
zeilen, skiën en bovendien 
schaatsten zij de Elfstedentocht.  

Johan was student aan de 
Technische Hogeschool te 
Delft waar hij elektrotechniek 
studeerde. Op 6 maart 1942 
werd hij gearresteerd te 
’s-Gravenhage en naar het 
Oranjehotel gebracht. Op 7 
mei is hij overgeplaatst naar de 
gevangenis te Haaren.1   

Vanuit daar schrijft Johan naar zijn vader, Petrus Cornelis 
van Hattem: “Over verschillende zaken zoals o.a. mijn 
verhoor, de reden van mijn arrestatie e.d. kan ik je niets 
vertellen. Zolang wij hier nog goed behandeld worden wil 
ik ook zoveel mogelijk loyaal medewerken aan datgene wat 
de Duitse Politie van belang acht. Ik hoop dat je, als je deze 
brief hebt gelezen, de toekomst vol vertrouwen zult inzien, 
en rustig het ogenblik zult kunnen afwachten waarop wij 
elkaar zullen weerzien”.2

Willem was civiel ingenieur bij het Laboratorium voor 
Grondmechanica te Delft. Hij werd op 25 maart 1942 te 
Delft door de S.D. gearresteerd en naar het Oranjehotel 
gebracht. Vandaar werd hij in augustus van dat jaar ook 
naar de gevangenis in Haaren gebracht.3   
Vader van Hattem schrijft naar zijn zoon Willem op 25 
januari 1943: “Het is heel vervelend voor je dat er geen 
levensmiddelen meer mogen worden afgegeven of 
gezonden; slechts vruchten, en die worden uiterst schaars 
gelijk trouwens alles schaars zal worden. Je studieboeken 
mag je van de bibliotheek zo lang houden als je ze nodig 
hebt.” 4

Johan en Willem verbleven beiden tot mei 1943 in Haaren 
daarna werden ze getransporteerd naar Wehrmachts-
gefängnis in de Gansstraat te Utrecht. (Afb 3, 4).

Het proces
In Utrecht stonden ze terecht met 39 medewerkers 
voor het Feldgericht des Kommandierenden Generals und 
Befehlshabers im Luftgau Holland.5 Johan werd in Augustus 
1940 opvolger van Lt. Ter Zee Lodo van Hamel als leider 
van de I.D. (inlichtingendienst) die voor de geallieerde 
legerleiding belangrijke berichten verzamelde en 
overseinde.6 Wim verzamelde voor Engeland bestemde 
berichten en gaf die door.7 Zij worden schuldig bevonden 
aan spionage voor Engeland.

Op 25 mei 1943 werd door het Feldgericht van het 
Luftgaukommando te Utrecht wegens spionage het 
doodvonnis uitgesproken over Johan en Willem alsmede 
over: Robert Blaauw, Johan ten Bosch, Willem van 
den Bosch van Verwolde, Bartholomeus Braat, Jacob 
Brasser, Franciscus Jacobus Bregaart, Werner Henrich 
van Doorninck, Kars Lucas Kamp, Willem Kooymans, F.M. 
Meertens, Mooyman, Friedrich Alexander van Oven, Gerard 
de Pagter, Johannes Willem van Pienbroek, Adolf Snijders, 
Jan Stenger, Jacob Strobos, Cornelis Willem Strum, J. Strum, 
Gerard Tuyl en Cornelis Wegerif.8 Daarvan kregen 3 gratie 
F.M. Meertens, Mooyman en J. Strum (Afb 5).

1. NMKA 2021 0274
2. NMKA 2021 0098

3. NMKA 2021 0274
4. NMKA 2021 0176

Afbeelding 1: Johan van Hattem

Afbeelding 2: Willem van Hattem

Afbeelding 3:
Aankomst Utrecht
Johan

Afbeelding 4:
Aankomst Utrecht
Willem

5. NMKA 2021 0274
6. NMKA 2021 0274

7. NMKA 2021 0150, NMKA 2021 0242
8. NMKA 2021 0206

Auteurs: Lara Elemans en Henriëtte Kool
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Na de uitspraak van het 
doodvonnis schrijft Wim 
op 5 juni 1943 aan zijn 
ouders: ”Er is zoals jullie 
al weten in de afgelopen 
2 weken veel gebeurt. Ik 
hoop dat jullie niet erg in 
de put zitten. Wij hebben 
altijd nog kans op gratie 
en dus niet getreurd voor 
het zover is. Ik ben er 
bovendien van overtuigd 
dat dergelijke dingen niet 
in menselijk handen liggen. 
Ik hoop dat jullie dat ook 
zo zult kunnen zien.” 9

Op 19 juni 1943 schreef Johan zijn vader dat indertijd een 
overeenkomst is gemaakt met SS Oversturmbannführer 
Schreider en met Oberscharführer Haubrock waarin zij 
beiden op erewoord verklaarden de zaak niet tot een 
proces te brengen, op voorwaarde dat Johan een geheim 
van de Deutsche Polizei, dat hem bekend was, niet aan 
anderen zou openbaren.10 Maar Johan schrijft ook dat hij 
twijfelt of ze zich hieraan gaan houden daarom heeft hij 
toch een algemeen gratieverzoek ingediend. Hij zegt ook 
nog duidelijk tegen zijn vader: 
“Vertrouw in geen geval op Haubrock, hij heeft reeks 
meerdere malen getracht de zaak te verdraaien, beloofde 
van alles. Ik kreeg de indruk dat hij ook gevoelig op de 
vingers getikt is over onze overeenkomst. Ik moet je er 
ook nog bij vertellen dat het mij mogelijk is geweest deze 
overeenkomst, door iets wat ik toevallig te weten was 
gekomen en tot de grootste en best bewaarde geheimen 
van de Duitse politie behoort (vandaar ook onze strenge 
afzondering) min of meer af te dwingen, wat de heren 
erg hoog zit al heb ik dat ook geprobeerd de pil zo veel 
mogelijk te vergulden”. 11  

Johan legt ook nog duidelijk uit in de brief van 19 juni 1943 
dat zij geen onderdeel waren van de militaire organisatie 
O.D. maar zij hadden een speciaal programma van 
samenwerking. Hij schrijft: “Zoals je zult weten heb ik mijn 
opdracht gekregen van Lodo van Hamel die deze weer 
persoonlijk uit de handen van H.M gekregen had. Je ziet 
dus dat ik deze opdracht wel moest aannemen. Zo ben ik 
dan de opvolger van hem geworden (einde Aug. 1940) en 
oktober 1940 ook van de organisatie, ook opgericht door 
van Hamel die onder leiding stond van de Haagse advocaat 
P. ten Bosch”. 12

Laatste brieven
Wim schrijft op 20 juli 1943 twee dagen voordat ze 
gefusilleerd worden: “Het is ten slotte zo beschikt, dat Han 
en ik voor de goede zaak moeten sterven. Ik vind het niet 
zo erg, daar ik mij geen mooiere dood voor kan stellen, dan 
die voor ons Nederlandje, de Vrijheid en Oranje. Alleen 
voor jullie, die achterblijven vind ik het idee verschrikkelijk 
en ik bid God dat Hij jullie kracht mag geven hierin te 
berusten”.13  (Afb 6)

Op 20 juli 1943 om 12.00 uur schrijft Han aan zijn moeder 
en vader een brief. Han schrijft: “Beste moeder en vader, 
treur niet om mij en beklaag mij toch vooral niet, wees 
sterk, over niet al te lange tijd zie ik jullie toch immer 
weer en terwijl jullie deze tijd beneden zult moeten 
doorbrengen, zal ik het veel beter hebben dan jullie. Ik heb 
altijd veel voor het Kath. Geloof gevoeld, in deze gevangenis 
is deze overtuiging veel sterker geworden, ik ben dan ook 
buitengewoon verheugd en dankbaar je te kunnen zeggen 
nadat ik een uur geleden gedoopt ben en de H. Communie 
heb mogen ontvangen.” (…)
“De tijd dringt, dag lieverds, ik weet wat jullie altijd voor mij 
hebben gedaan en ben daar oprecht dankbaar voor. Wees 
sterk, als wij, jullie offer, (wij brengen heus geen offer) was 
de moeite waard.” 14  (afb 7)

Laatste Rustplek
Op 29 juli 1943 werden Johan met zijn broer Willem 
samen met achttien kameraden op de Leusderheide 
bij Amersfoort gefusilleerd. In november 1945 zijn ze 
overgebracht naar begraafplaats Rusthof te Amersfoort, 
waar zij tezamen met een aantal leden van de O.D. 
(ordedienst) met militaire eer ter aarde zijn gesteld.15

Erkenning
Johan heeft in 1949 de Bronzen Leeuw toegekend 
gekregen, op grond van zijn moedige daden gedurende de 
bezettingsjaren.16  Ook kreeg Johan voor zijn verdiensten na 
de bevrijding de door Field Marshall Montgomery erkende 
‘Cerftificate of Service’. Als blijk van waardering en dank 
voor de geallieerden bewezen diensten, in het bijzonder de 
inlichtingendienst.17   
Willem ontving op 29 december 1980 het 
verzetsherdenkingskruis.18

9. NMKA 2021 0212
10. NMKA 2021 0206, NMKA 2021 0230
11. NMKA 2021 0230

 12. NMKA 2021 0230
 13. NMKA 2021 0292

Afbeelding 5: Proces te Utrecht

14. NMKA 2021 0290
15. NMKA 2021 0274
16. NMKA 2021 0266

17. NMKA 2021 0116
18. NMKA 2021 0145

Afbeelding 6: Laatste brief Willem Afbeelding 7: Laatste brief Johan

Afbeelding 8: Certificate of 
Service
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daarop geschilderd plus hun beider afscheidsbrieven, getiteld “Lieve ouders’” van Wim 
en “Beste vader” van Han. Het is een zeer uitzonderlijk museumstuk van de naoorlogse 
herinneringscultuur.
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Jongerenproject 
Kring van Beschermers 

De Kring van Beschermers van NM Kamp Amersfoort, heeft 
donateurs die ervoor zorgen dat speciale projecten waar 
geen middelen voor zijn, tóch doorgang kunnen vinden. 
Daar is speciaal de Kring van Beschermers van Kamp 
Amersfoort voor opgezet.
Een project waar momenteel aan gewerkt wordt is 
het volgende. De volgende generatie bij de tweede 
wereldoorlog betrekken op een manier die hen voelbaar 
dichter bij die tijd en omstandigheden brengt. Deze 
jongeren stappen figuurlijk in de voetsporen van een oud-
gevangene om indringender te ervaren wat de betekenis 
is van het verliezen van je vrijheid en wat er kan gebeuren 
in tijden van rechteloosheid. Ze maken kennis met de 
geschiedenis van deze persoon, ze doen archiefonderzoek, 
spreken met nabestaanden en gaan met de trein naar 
het concentratiekamp waar deze gevangene naartoe 
is vervoerd, bijvoorbeeld Neuengamme of Natzweiler. 
Ze filmen en worden gefilmd. Met die filmpjes geven zij 
presentaties voor hun studiegenoten, ze zetten ze op 
social media en wisselen daarmee hun ervaringen uit met 
vrienden en familie.
NM Kamp Amersfoort gebruikt de filmpjes voor educatie en 
laat de jongeren hun eigen filmpjes uitleggen en tonen op 
de herdenking.

De kosten voor deelname van 12 jongeren worden 
begroot op 15.000 euro. Vooral het filmen en monteren is 
arbeidsintensief en dus kostbaar.

Wilt u bijdragen aan een project als deze? Wordt dan 
beschermer van NM Kamp Amersfoort! Voor minimaal 45 
euro per jaar bent u dat! U ontvangt een pasje dat u gratis 
toegang biedt tot het museum. Voor 2 pasjes (u en uw 
partner) is het minimale bedrag 75 euro.
In het voorjaar van 2022 wordt een speciale dag voor de 
Beschermers georganiseerd. Dus hou de agenda in de 
gaten.

U meldt zich aan via de mail, jeroenvandijke@me.com, 
de website van NM Kamp Amersfoort onder het kopje 
doneren of u maakt rechtstreeks uw bedrag over op 
NL03RABO0175898928 o.v.v. Beschermer en op naam van 
Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort.

Alvast heel veel dank voor uw aandacht en tijd!
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mij altijd 
benaderen op: jeroenvandijke@me.com

Auteur: Jeroen van Dijke
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Bijeenkomst 
Architectuur en herinneren 
28 september 2021, NMKA

Hoe zorgen we ervoor dat herinneringen 
levend blijven en erfgoed bewaard voor 
komende generaties? En op welke manier 
kan architectuur bijdragen aan een actieve 
herinneringscultuur? 
Op dinsdag 28 september werd de bijeenkomst Architectuur 
en herinneren georganiseerd door Inbo Architects, nai010 
uitgevers en Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
Naar aanleiding van het verschijnen van drie publicaties: 
De betekenis van een plek, Architectuur en herinnering en het 
Architectuur in Nederland Jaarboek 2020 / 2021 kwamen 
Jacques Prins, auteur, architect/partner bij Inbo, Arna 
Mackic, architect en redactielid Architectuur in Nederland 
en hoogleraar erfgoed Rob van der Laarse, bij elkaar om 
ideeën over dit onderwerp uit te wisselen. De avond vond 
buiten plaats voor het paviljoen bij het nieuwe museum en 
werd geleid door Arie Lengkeek. Voorafgaand aan 

het rondetafelgesprek werd aanwezigen de mogelijkheid 
geboden het museum te bezoeken. 
Vanuit hun persoonlijke ervaringen, gevoelens en expertise 
vertelden de tafelgasten over welke rol architectuur speelt 
in herinneringscultuur en deelden hun visie. Is er altijd 
een in beton gegoten massief beeld nodig? Of kan het 
ook een tijdelijk monument zijn? De tijdsgeest, maar ook 
de omgeving speelt een rol. Verschillende plaatsen van 
herinnering door heel Europa passeerden de revue en ook 
het nieuwe museum van Kamp Amersfoort – ontworpen 
door Inbo – werd toegelicht. Wat is ervoor nodig om 
iedereen de ruimte te geven om op zijn of haar manier te 
herinneren? 
‘De rol van herinneringscentra verandert, ze zijn niet meer 
alleen een plek om ervaringen en herinneringen te delen, maar 
krijgen er steeds meer een tweede functie bij: het spiegelen van 
het heden aan het verleden.’   

Auteur: Janine van den Dool
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Over de publicaties

De betekenis van een plek
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een plek van 
mémoir et miroir. Bezinnen, herinneren en vooral ook 
vooruitkijken: wat gebeurde hier en wat kunnen wij daarvan 
leren? De betekenis van een plek gaat in op herdenken 
als ontwerpthema en toont de beladen geschiedenis van 
deze plek van herinnering. Het boek legt de relatie bloot 
tussen de geschiedenis, de sporen in het landschap en het 
ontwerp van het nieuwe ondergrondse museum en het 
bestaande herinnerings centrum.

De architect, de landschapsarchitect en de experience 
designers geven inzicht in hun multidisciplinaire 
aanpak. Ze laten zien hoe zij tot het ontwerp kwamen, 
wat de uitgangspunten en de dilemma’s waren bij het 
realiseren van de complexe opdracht op deze gelaagde 
herinneringslocatie.
ISBN 978-94-6208-595-4 | Jacques Prins. Max Meijer, Floris van Dijk | 
design: Susan Brouwers | fotografie: Ossip van Duivenbode, Mike Bink, 
Geert Schouten, fotos van NMKA | Nederlands, Engels | hardcover 
| 27 x 24 cm | 144 pag. | geillustreerd (60 kleur) | nai010 uitgevers 
in samenwerking met: Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 
Inbo, Juurlink&Geluk (landschapsarchitectuur), Tinker Imagineers 
(experience design)

Architectuur en herinnering
75 jaar na de bevrijding staat architect Jacques Prins stil 
bij plaatsen van herinnering. In dit boek brengt hij 40 van 
deze plekken, verspreid over Europa en uit de naoorlogse 
periode samen, gedocumenteerd in tekst, tekeningen 
en foto’s. Bij al deze plekken is het doel steeds zonder 
te reconstrueren toch het gevoel van beklemming en 
onthechting op de bezoeker over te brengen, zodat 
deze zich goed met het verleden kan identificeren. Met 
interviews met o.a. met Daniel Libeskind over het museum 
in Berlijn en het nieuwe Namenmonument in Amsterdam. 
ISBN 978-94-6208-596-1 | Jacques prins, Max Meijer; met een bijdrage 
van Rob van der Laarse | design: Koehorst in 't Veld | Nederlands, 
Engels | hardcover | 23 x 28 cm | 248 pag. | geillustreerd (400 kleur 
en zw/w)

Architectuur in Nederland Jaarboek 
Architectuur in Nederland is al ruim 30 jaar een onmisbaar 
overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse 
architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken 
is. Elk jaar presenteert een driekoppige redactie in deze 
publicatie een selectie bijzondere projecten die in het 
voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste 
ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur 
beïnvloeden.

De redactie, Teun van den Ende, Kirsten Hannema, Arna 
Mackic, gebruikte de ervaringen van het afgelopen – 
uitzonderlijke - jaar om de nieuwe oogst van gebouwen 
kritisch te bezien. Met essays over o.a. het her-denken van 
herdenkingsplekken.
ISBN 978-94-6208-621-0 | Teun van den Ende, Kirsten Hannema, Arna 
Mackic. Gastauteurs: Massih Hutak, Sophie de Caigny | design: Joseph 
Plateau | Nederlands, Engels | Paperback | 24 x 32 cm | 160 pag. | 
geillustreerd (330 kleur en zw/w)
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Gijs de Vries: de nieuwe 
voorzitter stelt zich voor

Het is voor mij een bijzondere eer voorzitter van het bestuur van Nationaal Kamp Kamp 
Amersfoort te mogen zijn. Het voelt goed om als Amersfoortenaar iets terug te mogen doen voor 
Amersfoort en omstreken. Daarnaast spreekt de nationale uitstraling van Kamp Amersfoort aan 
als één van de 5 nationale herdenkingscentra. En dat geldt des te meer voor de impact van het 
zeer indrukwekkende nieuwe museum. 

Ik ben 63 jaar en al vele jaren getrouwd met “mijn 
Marja”. Zij geeft bewegingslessen aan ouderen en schrijft 
familieverhalen. We hebben 3 kinderen (Kyra-31, Taco-
28 en Laila-26 plus een pleegzoon Stefan-31 en een 
gastdochter Nienke-32). We wonen op de Hugo de 
Grootlaan dus ik kan lekker op de fiets als er besprekingen 
in Kamp Amersfoort zijn. Mijn hobby’s zijn: fitness, 
wandelen, fietsen, golfen, groene vingers, dichten en 
luisteren naar muziek van Mahler tot David Bowie met alles 
wat daartussenin zit. 

In mijn werkzame leven heb ik brede ervaring opgebouwd 
op het gebied van strategie, beleidsvorming en 
procesverbetering van organisaties in de gezondheidszorg 
en bij professional service firms. Naast advies- en interim-
managementwerkzaamheden heb ik tevens ruime 
bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de directie van 
Capgemini alsmede als lid van de Raad van Bestuur van EY. 
Tot eind 2018 gaf ik als algemeen directeur leiding aan het 
Nederlandse Rode Kruis. Sinds ruim 3 jaar ben ik actief als 
professioneel toezichthouder in combinatie met executive 
coaching en uitvoering van speciale projecten. 

In mijn jeugd ging ik elk jaar met mijn vader naar de 
Dodenherdenking op 4 mei bij het Mausoleum in Ede, 
vlak bij ons huis. Dat was een traditie waar hij me het 
belang van herdenken bijgebracht heeft. De importantie 
daarvan voor oude en nieuwe generaties is in mijn Rode 
Kruistijd nog manifester geworden en leidde me naar de 

jaarlijkse herdenkingen op Kamp Amersfoort die elke keer 
weer diepe indruk op mij maakten. Ik had de bijzondere 
ervaring eens naast een nicht van Loes van Overeem te 
zitten. Ik kon toen tot haar genoegen vertellen dat Loes 
van Overeem een prominente plaats heeft gekregen in 
het boek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van 
het Rode Kruis. Op dat moment kon ik niet bevroeden 
jaren later een stukje van de legacy van Loes te mogen 
voorzetten. 

Tijdens die bijzondere lustrumviering heb ik leidinggegeven 
aan het project over de rol van het Rode Kruis in de 
Tweede Wereldoorlog. In die periode is een onderzoek 
uitgebracht door Regina Grüter van het NIOD, getiteld 
“Kwesties van Leven en Dood”. Dit heeft geleid tot officiële 
excuses aan de Joodse gemeenschap en de gevangen van 
de Nederlandse Kampen, Sinti en Roma groeperingen en 
andere vervolgden, voor de omissies van het toenmalige 
Rode Kruisbestuur. Dit was een zeer gevoelig dossier dat 
grote impact op mij heeft gehad. We zijn destijds met 
een delegatie van ons bestuur naar Auschwitz geweest 
en hebben na afloop een ingrijpend gesprek met een 
overlevende gevoerd. Ik ben destijds ook met de voorzitter 
van het bestuur naar Israël geweest om de dialoog aan te 
gaan met Nederlandse Joden die daar zijn gaan wonen. Net 
als het bezoek aan Auschwitz zal ik de rondleiding door het 
Yad Vashem museum nooit meer vergeten. 
De doelstelling van Kamp Amersfoort, samengevat in 
“herinneren, bezinnen en leren”, is wat dat betreft een 
meer dan aansprekend oogmerk. De functie van algemeen 
directeur van het Rode Kruis heeft mijn leven verrijkt. Ik 
heb van dichtbij de verschrikkingen van oorlogssituaties 
en rampen meegemaakt, maar het Rode Kruis heeft ook 
vluchtelingen in Nederland kunnen opvangen dankzij de 
inzet van de vrijwilligers alsmede het Ready2help netwerk 
waarvan ik aan de wieg heb gestaan. Het belang van het 
werk van vrijwilligers heb ik bij het (inter)nationale Rode 
Kruis op tal van gebieden mogen zien en ervaren. 

Mede door de inzichten van mijn ziekte (lymflierkanker) 
ben ik vanaf mijn zestigste jaar het pad ingeslagen van 
toezichthoudende functies in combinatie met coaching bij 
Executive Sherpa Coaching – Mind&Health te Naarden. Dit 
heeft geleid tot een mooi mandje van maatschappelijke 
nevenfuncties met de voorzittersrollen van de Raden van IN
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Toezicht bij het Erasmus MC, TNO, Integraal Kankercentrum 
Nederland, de Raad van Commissarissen van de Arbo Unie 
en het Bestuur van de Stichting Achmea Slachtofferhulp 
en Samenleving. Toezichthouden en coaching is mijn 
nieuwe professie geworden. Daarnaast vervul ik af en toe 
specifieke (consultancy) projecten, zoals tijdens de eerste 
Covid-19 crisis op verzoek van toenmalig minister Van Rijn 
van VWS een draaiboek maken voor noodzakelijke extra 
IC-capaciteit. Als bestuurder heb ik mijn kernkwaliteiten 
wel eens samengevat in het woord “creactiveren” (dingen 
creëren, mensen activeren en meer dan gemiddeld 
creatief zijn); dit gebruik ik ook bij specifieke projecten. Als 
toezichthouder geef ik deze kwaliteiten vorm en inhoud via 
“creflecteren”.  En als executive coach doe ik beide. Ik hoop 
ook veel te kunnen “creactiveren en creflecteren” voor 
Kamp Amersfoort.  

In dat kader sluit ik af met een bijzondere ervaring.  Mijn 
vrouw en ik zijn medio dit jaar naar Kamp Westerbork 
geweest. We zaten naar een indrukwekkende 
documentaire te kijken en liepen daarna naar het 
restaurant voor een kopje thee. Ik had net tegen mezelf 
gezegd dat ik nu toch echt eens een dichtsel moest maken 
voor Frida Menco waarin ik haar laat weten welke nieuwe 
rol ik bij Kamp Amersfoort ga krijgen. Vlak daarna loop 
ik een andere ruimte binnen en zie daar opeens Frida 
in beeld waarin ze geïnterviewd wordt over haar leven. 
En daar zat ze in haar woonkamer, deze markante lieve 
persoonlijkheid, wederom keurig en fleurig in het rood. 
Frida is inmiddels twee jaar overleden; ik ben diverse keren 
bij haar thuis geweest omdat zij mede de aanjaagster is 
geweest van het NIOD-onderzoek naar de rol van het Rode 
Kruis in WOII.  

Lieve Frida 

Je bent een engel zwevend in de dampkring van de hemel
Voordat je ging wilde ik nog langskomen met Marja en Kyra
Hen een bijzondere vrouw laten zien, voelen en vertellen
Over jouw leven getekend door een inktzwart verleden 

Maar je was opeens vertrokken, het ging al slechter met je
Het was een kwestie van tijd en wachten op die hemelvaart
Jij hebt jouw leven ooit aangeduid als ‘een gelijmd leven’
Aan elkaar klevende brokstukken, fragiel en getekend

Ondanks jouw verleden was je energiek en inspirerend
Op de barricaden voor emancipatie en tegen discriminatie
Lezingen in binnen- en buitenland, altijd alert en actief
En fel over de bedenkelijke rol van het Rode Kruis in WOII

We maakten kennis in je fraaie Amsterdamse woonplek
Smaakvol ingericht omgeven door kunst en je levensverhaal
Elke keer weer charmant in het rood gekleed en appeltaart
Inge zei en zag dat je me leuk vond, dat vlijde me

Je verhalen over het nalaten van het Rode Kruis deden pijn
Maar je accepteerde onze excuses aan de Joodse gemeenschap 
Als erkenning voor falen opgetekend in het NIOD-onderzoek
Bijzondere vergeving als je zelf tot op het bot bent getart

Wat had ik je graag nog willen vertellen over een nieuwe stap
En daar was je opeens in je woonkamer op film in Kamp Westerbork
Vlak daarvoor had ik tegen mezelf gezegd nu maak in een dichtsel 
Aan Frida om te laten weten hoe ik door jou ben aangeraakt
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Verslag 23 september 

U herinnert zich ongetwijfeld dat op 19 april j.l. het nieuwe 
museum van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
officieel geopend werd door minister-president Mark Rutte 
en oud-gevangene Arie van Houwelingen (die afgelopen 16 
juli in Ouddorp overleed). De indrukwekkende registratie 
van die 19e april is terug te zien via onze website.

Door COVID zijn een aantal activiteiten van de bouw 
vertraagd. Maar eind van deze zomer is behalve het 
museum ook de heringerichte binnenplaats opgeleverd. 

Op 23 september werden derhalve vertegenwoordigers 
van donerende instellingen (zoals het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het vfonds, de Bank 
Giro Loterij, de Nederlandse Spoorwegen) en betrokken 
bestuurlijke organisaties (zoals de gemeentes Leusden en 
Amersfoort, de provincie Utrecht) bedankt met een bezoek 
aan het museum. 
Er was een dankwoord van directeur Willemien Meershoek 
en scheidend bestuursvoorzitter Ad van Baal verwelkomde 
zijn opvolger Gijs de Vries.    
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Eerste publicatie in reeks NMKA: 
Karl Berg, doodstraf voor 
de kampcommandant 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort geeft vanaf heden zelf publicaties uit, verzorgd door uitgeverij 
Blikveld uit Zandvoort. Het betreft publieksvriendelijke en wetenschappelijk verantwoorde resultaten 
van onderzoek die een relatie hebben met de geschiedenis en archeologie van Kamp Amersfoort. 

De wetenschappelijke adviesraad van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort begeleidt de 
publicaties in de personen van (v.l.n.r.) prof. 
dr. Conny Rijken (Tilburg University), prof. dr. 
Martijn Eickhoff (directeur NIOD, Rijksuniversiteit 
Groningen), dr. Marc van Berkel (Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen) en prof. dr. Kees Ribbens 
(Erasmus University Rotterdam, NIOD). 
De publicaties van de reeks zijn schitterend en 
herkenbaar vormgegeven.

De eerste publicatie in de reeks is getiteld Karl Peter 
Berg (1907-1949); doodstraf voor de kampcommandant. 
Historica Eline Zuidema deed ruim drie jaar onderzoek 
naar de enige man die alle jaren dat Kamp Amersfoort 
als concentratiekamp operationeel was een SS-functie 
had en actief betrokken bleef. “Onderzoek naar daders is 
inmiddels geaccepteerd geraakt. Behalve over Berg zijn 
de afgelopen jaren ook onderzoeken verschenen over 
Arthur Seyss-Inquart, Hanns Rauter, Josef Kotalla, Albert 
Gemmeker en Walter Heinrich.” Eline bezocht voor haar 
onderzoek verschillende archieven, zoals het NIOD en 
het Nationaal Archief. In de publicatie komt het beeld 
naar voren van een ijdele man, een carrièrejager die zijn 
bevorderingen in SS-rangen moeiteloos kon opdreunen en 
die via Kamp Schoorl in Kamp Amersfoort uiteindelijk van 
maart 1943 tot april 1945 de functie van verantwoordelijk 
Lagerführer (kampcommandant) had. “Berg was ook wreed, 
die persoonlijk mishandelde met wapens en werktuigen, 
soms ook zonder opdracht van een meerdere, en die deel 
uitmaakte van een executiepeloton. In zijn naoorlogse 
proces bagatelliseerde hij dat en verschool zich achter 
opdrachten van hoger geplaatsten. Aan de andere kant 
schreef hij als familieman bezorgde brieven aan zijn vrouw”, 
aldus Eline. “Hij was tegen de komst van Loes van Overeem 
van het Rode Kruis en haar voedseluitdelingen. Dat blijkt 
onder andere ook uit een recente vondst: een adellijke man 
vlak bij het kamp stuurde Berg een brief waarin hij aanbood 
op eigen kosten voedselpakketten op het station uit te 
delen aan gevangenen voor hun transport. Binnen vier 
dagen viel het typerende antwoord van Berg in de bus: als 
u mensen wilt voeden richt u zich maar tot de armen van 

de stad Amersfoort, want onze gevangenen hebben het 
uitstekend.” Toch plaatst Eline voorzichtig kanttekeningen 
bij zijn veroordeling tot de doodstraf, waarbij hem gratie is 
ontzegd en vooral het handelen in Kamp Amersfoort werd 
aangerekend in de naoorlogse strafrechtpleging. 

“Karl Berg was ontegenzeggelijk een oorlogsmisdadiger, 
maar als enige van de 37 veroordeelde bewakers van 
Kamp Amersfoort is hij daadwerkelijk gefusilleerd.” Zelfs 
dat moment greep hij aan: “Tot het laatst wilde hij de baas 
blijven en dus schreeuwde hij naar het vuurpeloton zelf 
het bevel “Feuer!”. Na zijn dood is zijn echtgenote gaan 
samenwonen met Hans Westerveld, een andere beruchte 
en veroordeelde bewaker uit Kamp Amersfoort.   

Eind 2021 volgt het tweede deel in de reeks, getiteld Het 
artsenverzet en Kamp Amersfoort.

Eline Zuidema, Karl Peter 
Berg (1907-1949); doodstraf 
voor de kampcommandant. 
Uitgeverij Blikveld, Zandvoort 
(2021), 116 p. Het boek 
kan gekocht worden in 
de museumshop van 
Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort en de betere 
boekhandel, of besteld 
worden via de webshop van 
www.kampamersfoort.nl. 

Auteurs: Eline Zuidema en Floris van Dijk
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Recente aanwinsten:  
het verhaal van Willem en Johanna 
Auteur: Floris van Dijk

Een kort briefje in miniscuul handschrift, gedateerd 5 
juli 1944 te Amsterdam, meldt aan Johanna: “Geachte 
mejuffrouw, Wij hebben een bevestiging ontvangen, dat 
zaterdagmorgen j.l., ± 7 à 8 uur uw verloofde toevallig 
gevonden is bij een huiszoeking op zijn laatste adres, alhier. 
Belangrijke stukken had hij niet bij zich, mogelijk een enkel 
briefje. Wij zullen U, zoodra wij dit vernemen, melden waar 
hij is. Wilt u zijn ouders op de hoogte stellen?” 

Aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een map geschonken met foto’s en brieven. Het betreft 
persoonlijke documenten van Johanna Dekkers, geboren 1923 te Haarlem en wonende in Zandvoort. Haar 
verloofde was de geboren Hilversummer Willem van de Beek, een kantoorbediende. 

Op 7 juli 1944 stuurt Willem een brief aan Johanna. Na 
de aanhef “Op reis naar A’foort, Liefste Hanneke” zegt 
Willem dat hij voldoende brood in Amsterdam kreeg en 
dat zij zich geen zorgen moet maken. “Ik ben in beste 
conditie hoor, en de stemming onder mijn lotgenoten [is] 
uitstekend. Alles valt geweldig mee! Heel veel liefs van je 
Wimmes”. Onduidelijk is wanneer Willem aankomt in Kamp 
Amersfoort.
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Op 19 juli 1944 is een afschrift van een brief 
gedateerd, afkomstig uit Kamp Amersfoort, Laan 
1914. Dat het inderdaad een afschrift is, blijkt ook 
uit het afwijkende handschrift. Willem meldt dat 
hij op transport naar Duitsland gaat en verzoekt 
in nogal plechtige taal om boven- en onderkleren. 
Ook geeft hij instructies dat de koffer persoonlijk 
aangeleverd moet worden en dat papieren 
en post in een gesloten enveloppe naar Kamp 
Amersfoort moeten gestuurd. Willem heeft het 
origineel ondertekend met “No. 2131, Block 7, 
W. van de Beek”.

Johanna kan niet weten dat Willem op 
28 juli op transport is gezet, naar Halle. 
Hij staat op een lijst Ausgabe Beleg d.d. 
25 juli 1944: bij verlaten van het kamp 
krijgt Willem Hfl. 120,80 terug. Op een 
andere lijst, een transportlijst d.d. 28 juli, 
staat hij met gevangenenummer 2131 als 
zestiende genoemd.
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Johanna Dekkers heeft volgens haar nabestaanden haar 
hele leven de foto van Willem op haar nachtkastje laten 
staan en is nooit getrouwd. Willem blijkt een knappe man 
met bril, die op de achterkant van die foto had geschreven: 
“Aan mijn meiske bij onze kennismaking 29/7 ’42. Moge 
in ons verdere leven dàt zijn, waar onze verhouding mee 
begon: harmonie. Wim.”

Johanna heeft Willem op 29 augustus 1944 een vier kantjes 
tellende brief gestuurd, geadresseerd aan de Leuna Werke 
in Halle-Merseburg. Helaas is die retour gekomen. “Liefste 
Wimmes” wordt gevraagd of hij het bericht van Moeder 
heeft ontvangen. Johanna mist Willem verschrikkelijk: 
“Schat, je bent dag en nacht in mijn gedachten”. Zij wil 
weten wat voor werk hij moet doen, heeft zelf een nieuwe 
baan, zij gaat naar naailes, heeft eind september een 
uitvoering met de operetteclub, vertelt over haar nieuwe 
schoenen, over het weer en heeft last van muggen.

Na de oorlog keert Willem niet terug. Op 7 januari 1946 
krijgt Johanna een brief van het Rode Kruis dat Willem in 
Duitsland is overleden. Op 1 maart volgt een tweede brief 
en vijf dagen later een derde, nu met de Sterbeurkunde 
(overlijdensakte; opgemaakt op 7 oktober 1945): Willem 
is op 10 oktober 1944 om 3 uur in Dölkau, nabij Zöschen, 
overleden, 27 jaar oud. Zöschen was een buitenkamp van 
Buchenwald, waar Nederlandse gevangenen moesten 
helpen met de bouw van het kamp, zakken cement tot wel 
50 kilo moesten dragen en zwaar werden mishandeld.
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Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:

De kring van beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
maakt extra projecten mogelijk met uw bijdrage.
U bent al lid vanaf € 45,- per jaar.

U kunt per bankoverschrijving een bedrag doneren op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928
t.n.v. Kring van Beschermers. 
Vermeld daarbij: ‘beschermer Kamp Amersfoort.’

Het kan ook online: Ga dan naar 
www.kampamersfoort.nl/doneren/

Word beschermer 
van Kamp Amersfoort

In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
 
 Adrianus Rijnders geboren op 2 juni 1917
  overleden op 25 maart 2015

 Arie Kooiman geboren op 3 oktober 1920
  overleden op 11 juni 2021

 Arie van Houwelingen geboren op 17 december 1923
  overleden op 16 juli 2021

 
Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.

Op 24 juni 2021 is een brug tussen Zeegse en Schipborg (gemeente Tynaarlo, Drenthe) vernoemd naar 
oud-gevangene Johannes Hovenkamp, geboren in Zuidlaren op 16 oktober 1913 en geëxecuteerd op de 
Leusderheide op 24 juni 1943. Raadslid John Franke heeft het bord bevestigd.

Op 4 juli 2021 overleed Pieter van Amerongen  (geboren op 26 maart 1951) onverwachts op 70-jarige leeftijd. 
Pieter was initiatiefnemer van het onderzoek naar het artsenverzet en Kamp Amersfoort tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Pieter was oud-radioloog, luitenant-kolonel b.d. vliegerarts en vrijwilliger bij Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort. Wij herinneren ons Pieter als een energieke, verbindende, integere, scherpe en geestige man 
die erg veel wist over het menselijk lichaam en over een geweldig netwerk beschikte. 


