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Inleiding: 

 
Kamp Amersfoort gaat vernieuwen! Na 15 jaar, sinds Kamp Amersfoort een nationaal monument is 

geworden, is de behoefte aan verandering prominent aanwezig. De beschikbare ruimte is te klein, 

een museale functie ontbreekt, waardoor de geschiedenis zonder rondleiding moeilijk ‘te lezen’ is. 

Met het oog op de toekomst waarbij oud gevangenen niet meer in leven zijn en hun verhaal niet 

meer door kunnen geven, is het des te belangrijker om de geschiedenis goed te bewaren. Om te 

blijven leren uit het verleden en te kunnen begrijpen hoe oude gebeurtenissen, oude wonden, nog 

steeds doorwerken op de dag van vandaag. Niet alleen in west-Europa, maar wereldwijd. 

In deze notitie de onderbouwing, de plannen en de kosten. Zogezegd een businesscase! 

 
Leer nooit te vergeten! 
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1. DE ONDERBOUWING: 
 

Kamp Amersfoort is in WOII een gewelddadig kamp geweest waar zo’n 37.000 mensen (vooral 

mannen) gevangen hebben gezeten. Rond Kamp Amersfoort zijn ruim 300 geexecuteerden begraven 

geweest en nogmaals ruim 300 overleden aan honger, ziekte en mishandeling. Ruim 20.000 

gevangenen zijn destijds vanuit Kamp Amersfoort doorgegaan naar werkkampen in Duitsland of 

vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Een aantal ging naar Natzweiler en een aantal 

gevangenen zijn vrij gelaten. 

 

Kamp Amersfoort is één van de drie grote voormalige concentratiekampen in Nederland. Naast Kamp 

Westerbork en Kamp Vught neemt Kamp Amersfoort een derde plaats in. Minder bekend dan de 

andere twee, maar Kamp Amersfoort heeft het langst bestaan tijdens WOII en is qua behandeling het 

meest gewelddadig geweest. Er zaten politiek gevangenen, geestelijken, Joden, onderduikers (vooral 

van de arbeidseinsatz) en criminelen. Kamp Amersfoort was een doorgangskamp. De meeste 

gevangenen werden naar Duitse werkkampen getransporteerd. Een relatief klein aantal (met name 

de Joden) gingen via Westerbork naar vernietigingskampen. 

Nu, anno 2015, is Kamp Amersfoort een nationaal monument met een stijgend aantal bezoekers per 

jaar (30.000 plus). Vanuit het wrede verleden van het kamp wordt steeds een link gelegd naar wat nu 

gebeurt in de wereld. Kamp Amersfoort heeft een belangrijke educatieve functie. Daarnaast is Kamp 

Amersfoort een plaats voor herdenken en bezinnen. Jaarlijks komen er nog een kleine 50 

overlevenden naar de grootste herdenking op 19 april. Dat worden er steeds minder. Het aantal 

nabestaanden en geinteresseerden dat naar de herdenkingen komt blijft echter navenant groot, 

groeit zelfs. 

De komende jaren wordt de educatieve functie steeds uitgebreider. 

 

Kamp Amersfoort is een relatief jong monument: in het jaar 2000 heeft het deze status gekregen. 

In 2004 is een mooie, bescheiden gedenkplaats gerealiseerd, die het herrijzen van de herinnering uit 

de grond (uit de vergetelheid) symboliseert. Toch is nog veel niet zichtbaar gememoreerd, zowel qua 

plek, als qua personen, als qua sfeer! Dat gaat veranderen: verdergaand eerherstel van de zwarte 

periode op deze plaats! 

Daarnaast is door de groei van bezoekersaantal en scholen de gedenkplaats simpelweg te klein 

geworden. Bezoekende doelgroepen zijn met name: 

 Oud-gevangenen en nabestaanden 

 Scholen 

 Geuniformeerden 

 Belangstellenden (gezinnen, toeristen) 

 

 

Tijd voor vernieuwing! 
Met als redenen: 

 

Biografie van de plek en van de oud gevangenen: 

 Duidelijkheid van de biografie van de plek: 

De plek waar het Kamp heeft gestaan is authentiek. ‘Hier is het gebeurd’. Echter, wanneer men het 

Kamp bezoekt, is het niet duidelijk waar de plek nu precies is geweest. We verwijzen naar een gebied 

achter de heg waar nu andere gebouwen op staan dan destijds. Er is wel een maquette, maar dat 

zegt iets over de indeling, niet waar het nu was. Dit vraagt erom een blik te kunnen werpen over het 
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voormalige kampterrein. Met moderne techniek kan het oorspronkelijk kamp daar visueel overheen 

worden gelegd. Dit maakt veel duidelijk! Zeker wanneer dit samengaat met een overzicht van de 

richtingen waarheen gevangenen werden getransporteerd. Amersfoort was een doorgangskamp en 

onderdeel van het internationale kampsysteem met vertakkingen naar Neuengamme, Natzweiler, 

Auschwitz (via Westerbork), Vught. Een verhoging (soort toren) op een bestaand gebouwtje op de 

appèlplaats maakt dit mogelijk. 

 

 Terugbrengen van de sfeer van destijds...! 

Waar nu nog een bepaalde lieflijkheid overheerst, zal straks de bezoeker een gevoel van 

bleklemming bekruipen. Beklemming die destijds behoorde bij de sfeer in het Kamp. Rauw en 

vergankelijk. Overheersing en controle. Geweld en executie. Dit gebeurt o.a. door omsluiting van de 

appèlplaats met Cortenstaal platen. Ook door het verbeteren van zichtlijnen in het gebied rond de 

schietbaan. 

 

 Verdergaande uitlichting van Kamp en slachtoffers! 

Wie zaten er in Kamp Amersfoort? En waarom?  

Het was een Kamp voor meningsvervolgden, politieke gevangenen, geestelijken. Ook voor 

misdadigers, gijzelaars, sovjet-soldaten en ontduikers van de ‘arbeidseinzats’. 

Puttenaren. Edith Stein. Titus Brandsma. Anne de Vries. Monne de Miranda. 

Moedige mensen die hun negatieve ervaringen hebben omgezet in positieve zaken, zoals het doen 

ontstaan van de Europese Unie met als grondleggers Max Kohnstamm en Mom Wellenstein. In een 

tentoonstelling van slachtoffers, daders en omstanders wordt dit mogelijk gemaakt. Gecombineerd 

met moderne digitale middelen en uitdagende dilemma oefeningen. Daarnaast ontstaat ruimte voor 

wissel tentoonstellingen. 

 

Wie zijn de daders; wat beweegt hen!? 

Een gewelddadig kamp als Kamp Amersfoort is geweest roept ook de vraag op: ‘Waarom was dat zo, 

hoe heeft men zich zo lang ongecorrigeerd kunnen kunnen gedragen? Wat was Kotella voor een 

man? Waarom is de Miranda door mede gevangenen omgebracht? Waarom werden met name de 

sovjetkrijgsgevangenen mishandeld en vermoord? Hoe is na de oorlog met de daders omgegaan? 

Wat gebeurt er nu met daders, gezien vanuit de verschillende tribunalen die in de loop van de tijd 

zijn gepasseerd. Waarom zijn veel oorlogsmisdadigers vrij gekomen zonder dat daar aandacht op 

werd gevestigd en was er zoveel weerstand tegen de vrijlating van de 3 van Breda? Hoe worden 

slachtoffers zelf dader?’ 

Vele intrigerende vragen die bij velen uitmonden in de vraag: ‘Hoe zou ik me gedragen in zulke 

omstandigheden?’ Kun je je daar op voorbereiden? Helpt bewustwording vooraf mee aan ‘moedig 

gedrag’? (Kijk naar de mannen die in Frankrijk een terrorist hebben overmeesterd). Naast de andere 

kampen is het goed ons te onderscheiden. Laat Kamp Amersfoort de eerste zijn die uitgebreid 

aandacht besteedt aan daders! 

 

Samenwerking en actualisering! 

 Lokaal/regionaal: 

Kamp Amersfoort ligt midden in Nederland, een gebied met een rijke militaire geschiedenis. Maar 

liefst 3 kazernes in Amersfoort (jaren 30-40) en een militaire basis voor het aanleggen van de 

Grebbelinie. Fort de Bilt, Blauwkapel en Lunetten liggen in dezelfde provincie. In Soesterberg is 

onlangs een groots militair museum geopend. 

Op een steenworp afstand ligt Rusthof, een begraafplaats met bekende en onbekende soldaten en 

een Russisch Ereveld. Opgegravenen rond Kamp Amersfoort zijn daar in de meeste gevallen 
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herbegraven. Onder hen 101 Sovjet-soldaten die in Kamp Amersfoort hebben gezeten en daar zijn 

omgebracht. 77 door executie en 24 door ontberingen. 

Kamp Amersfoort hoort thuis in deze militaire geschiedenis, maar springt eruit door de aard van de 

plek en de gewelddadigheid jegens allen die er gevangen hebben gezeten. Sterker nog, Kamp 

Amersfoort kan met haar bezoekersaantallen deze geschiedenis duidelijk maken en ervoor zorgen 

dat bezoekers hier andere bezoeken in de omgeving aan koppelen. Het gaat dan nadrukkelijk niet om 

pure militaire geschiedenis, maar om plekken waar de lokale omgeving geconfronteerd is met oorlog, 

geweld en rechteloosheid van mensen. Samen vormen zij een verhaal. Een verhaal van WOII, maar 

ook van WOI die eraan voorafging met alle druk van Belgische vluchtelingen naar Amersfoort. 

Kamp Amersfoort wordt ook onderdeel van de Liberation Route en doet straks mee aan de op te 

zetten Vervolgingsroute. 

In de samenwerking wil Kamp Amersfoort in de regio een aanjagende rol spelen en zorgen voor een 

duidelijke profilering van het gebied ten gunste van de verschillende routes. Dat trekt extra 

bezoekers waar momenteel letterlijk te weinig plaats voor is. 

 

 Landelijk: 

Kamp Amersfoort heeft qua professionalisering, musealisering, status en erkenning iets in te halen in 

vergelijking met Kamp Vught en Kamp Westerbork. Kamp Amersfoort is dan ook pas later een 

monument geworden! Maar we willen onze samenwerkingspositie met de andere 

herinneringscentra en verzetsmusea verdergaand verbeteren! Een ’inhaalslag’ is dan ook hard nodig. 

Wij willen beter geoutilleerd en specifieker worden. Zowel qua tentoonstelling als qua educatieve 

functie. Dat moet ook, hetzij op een onderscheidende manier. We willen bijvoorbeeld in de 

actualisering van de ‘lessen van de oorlog’ voor nieuwe generaties het volgende realiseren: 

- Samen met de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht een bezinningscentrum, een 
leerschool, over terreur en rechtstaat opzetten in Kamp Amersfoort.  

- Samen met defensie dilemmatrainingen opzetten voor geuniformeerden. 
- Een scholenplatform organiseren om vraag van scholen en aanbod van Kamp Amersfoort 

op elkaar af te stemmen. 
- Een jongerenplatform opzetten om input van jongeren te krijgen over wat en hoe we 

hier het kampverhaal neerzetten. 
- Samen met het NIOD onderzoek doen naar daderschap en het educatieve programma 

daar mede op afstemmen. 
In de vernieuwingsplannen is ruimte om met groepen rond de tafel te kunnen zitten en ruimte om 
tentoonstellingen te realiseren. Daarnaast worden educatieve programma’s ontwikkeld waar 
deelnemers een actieve rol in krijgen. Zowel fysiek als digitaal. 
 
Samenvattend:  

 

Kamp Amersfoort is straks een zelfbewuste locatie met grote aantrekkingskracht, zowel regionaal als 

landelijk. De geschiedenis van Kamp Amersfoort moet verteld blijven worden en als moreel ijkpunt 

een leerplek blijven voor waarden en normen, voor goed en fout, voor vrijheid en grondrechten. Van 

terreur naar verdraagzaamheid. Kamp Amersfoort wordt hierin hèt educatieve centrum in Midden 

Nederland. Voor scholieren in het basisonderwijs (groepen 7 en 8), in het voortgezet onderwijs 

(eerste en tweede leerjaar), voor geuniformeerden en voor alle andere geinteresseerden. Beleving, 

(dilemma)training, bezinning en informatieoverdracht. Dit tegen de achtergrond van het 

gewelddadige verleden van Kamp Amersfoort in WOII.  

De verschillende verhaallijnen brengen de bezoekers weer terug voor een volgend verhaal. Over de 

sovjet-soldaten, over wethouder de Miranda (Amsterdam), over het gezin van ds. Rijper, over 

ontsnappingen via de schillenboer en via lijkkisten die naar Rusthof werden vervoerd. Over Titus 
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Brandsma, de Jahova’s en de Joden. Over onderduikers en over schuilplaatsverleners. Dit in een sfeer 

die hoort bij deze verhalen. Met als uitgangspunt de terreur en de daders die kenmerkend zijn voor 

Kamp Amersfoort. 

Het gaat niet alleen om de verhalen, maar vooral ook te kijken naar wat er nu gebeurt in de wereld 

en vlak om ons heen; hoe wij daar als (mede)mens zelf invloed op kunnen uitoefenen. Hoe we 

omgaan met vrijheid van meningsuiting, van discriminatie, van willekeur en van vervolging en 

marteling. Wanneer zijn we dader, omstander of slachtoffer. En hoe worden slachtoffers daders. 

We maken duidelijk wat de biografie is van deze plek en wat de biografie is van slachtoffers, daders 

en omstanders. De gewelddagheid van de daders wordt uitgelicht. We creeren ruimte om met 

groepen gesprekken en discussies te kunnen voeren. 

We gaan in contact met onze doelgroepen en kijken met hen waar behoeften liggen. Scholen, 

jongeren, geuniformeerden en toeristen. 

 

Het bezoekersaantal in alle doelgroepen zal groeien door de vernieuwingen, van ruim 32.000 in 2015 

tot minimaal 45.000 in het eerste jaar na de verbouwing en minimaal 60.000 in het daarop volgende 

jaar. 
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2. DE VERBOUWING: 
 

Wat gaat er gebeuren? 

 

Het bezoekersgebouw: 

Vanuit bovenstaand is een ontwerp ontstaan waarbij de bezoeker kan zien, voelen, beleven wat voor 

een plek Kamp Amersfoort is geweest. 

In het ontwerp blijft het huidige gebouw als kern bestaan. Het wort echter groter gemaakt (6 meter 

langer) en er komt een verdieping in de grond. Hiermee wordt het gebouw bijna 3x zo groot als het 

nu is. 

 

 

 
 

 

In de ondergrondse ruimte komt de vaste tentoonstelling die slachtoffers, omstanders en zeker ook 

daders laat zien. Deze plek verdiept de beleving van de locatie en is in feite de biografie van de 

personen die met Kamp Amersfoort te maken hebben gehad.  

Aan de hand van foto’s, bewegend beeld, computergebruik, film en het presenteren van dilemma’s, 

wordt een interactieve presentatie gegeven, waarbij de bezoeker zich in de personen kan 

verplaatsen en zich een voorstelling kan maken van wat in Kamp Amersfoort is gebeurd. 

 

Een educatieve ruimte bevindt zich ook straks onder de grond. Groepen kunnen hier om tafel plaats 

nemen en discussies aangaan. Kinderen kunnen tekenen of andere opdrachten uitvoeren.  
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De appèlplaats: 

 

De ruimte achter het bezoekerscentrum is nu onoverzichtelijk en oogt vriendelijk. Echter, dit is de 

plek waar destijds de gevangenen binnen kwamen, van kleding werden ontdaan, kampkleding en 

klompen kregen uitgereikt en kaalgeschoren werden. Vervolgens moesten ze een tijd buiten in de 

zogenoemde Rozentuin (een smalle strook grond omgeven door prikkeldraad) verblijven. 

In het ontwerp wordt een sfeer van beklemming teruggebracht door de roestige stalen platen waar 

de appèlplaats mee wordtomgeven. De Rozentuin wordt hier teruggebracht. 

 

 

 
 

 

Op de appèlplaats bevindt zich nu een gebouwtje waar de fresco’s uit het kantoor van 

kampcommandant Berg bewaard zijn gebleven. Op dit gebouwtje komt een verdieping van waaruit je 

over het deel uit kunt kijken waar destijds de barakken van de gevangenen stonden. Met een 

bepaalde techniek wordt het originele kamp visueel over de huidige gebouwen heen gelegd zodat 

men kan zien hoe de plek er destijds uit zag. 

In de extra ontstane ruimte wordt de biografie van de plek weergegeven; de richtingen en 

bestemmingen waarheen groepen gevangenen werden vervoerd worden zichtbaar gemaakt. Spullen 

die uit de grond zijn opgegraven worden hier tentoon gesteld. Verder kan in deze ruimte naar 

interviews met oud gevangenen gekeken en geluisterd worden. 
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Het terrein: 

 

Het terrein met schietbaan tegenover het bezoekerscentrum krijgt originele zichtlijnen terug. 
Destijds wilde de bezetter goed zicht blijven houden op dit gebied om ontvluchte gevangenen snel te 
kunnen signaleren. Dit terrein hoorde bij het kamp en na de oorlog zijn hier aantallen geexecuteerde 
gevangenen opgegraven. De plekken waar dat gebeurde worden duidelijker gemarkeerd. 
Daarnaast wordt dit terrein door middel van enkele aanpassingen visueel beteraan het 
bezoekerscentrum gekoppeld. 
De parkeergelegenheid die nu voorbij het bezoekerscentrum is gesitueerd, 
wordt verplaatst naar een plek die vóór het bezoekerscentrum ligt, aan de overkant 
van de weg tussen de bomen. 
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3. De kosten: 
 

Investeringsbegroting (inclusief 21% BTW): 

 

 
 

In fase 2 wordt de ondergrondse ruimte gecreeerd en de vaste tentoonstelling afgemaakt. In fase 1 

wordt al een deel van de vaste tentoonstelling gemaakt en in de bezoekersruimte geplaatst. 

De educatieve ruimte beviondt zich na realisatie fase 1 tijdelijk in de extra verdieping op het 

gebouwtje op de appèlplaats (toren). Na realisatie fase 2 verhuist deze naar de verdieping in de 

grond. 

In fase 3 wordt het landschap bij Kamp Amersfoort beter ingericht met heldere zichtlijnen, een 

vernieuwde impressie van het lijkenhuisje en met duidelijke markeringen waar mensen na WOII zijn  

opgegraven. 

 

Dekkingsvoorstel fase 1: 

 

 
 

De aanvragen bij gemeenten en Provincie zijn lopende. Uitslag wordt medio 2016 verwacht. Eigen 

fondsenwerving start vanaf februari 2016. 

 

Voor fase 2 en 3 worden tijdens de verbouw fase 1 opnieuw fondsen geworven. 
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4. De exploitatie: 
 

Het gebouw wordt groter, bijna drie keer zo groot als het huidige gebouw. Dit betekent dat de kosten 

voor beheer hoger komen te liggen. Maar ook de educatieve vernieuwingslijn en het inrichten van 

tentoonstellingen brengen hogere kosten met zich mee. Met name qua personeel en inrichting. 

De beheerskosten vallen onder de subsidie van VWS. De aanvraag voor VWS zal daarmee hoger 

worden.  

De educatie valt onder Kamp Amersfoort zelf en dat geldt ook voor de tentoonstellingen en inrichting 

daarvan. Dit brengt extra personeelskosten met zich mee en onkosten voor de inrichting van 

(wissel)tentoonstellingen. De bedoeling is dat deze extra kosten worden gedekt door de subsidies 

van de gemeenten Leusden en Amersfoort en door de opbrengsten van de kaartverkoop. 

 

 

 Uitgaven:   € 560.000       

    
    2016    Na verbouwing (2017) 

 

Personeel:   290.000   350.000 

Huisvesting:     50.000     65.000 

Kantoorkosten:     28.000     35.000 

Algemene kosten:    36.000     45.000 

Afschrijvingen:       6.000      12.000 

Extra kosten inkoop horeca/shop:        6.000     

Voorlichting en educatie:   11.000     15.000 

Herdenken en bezinnen:   22.000     22.000 

Inrichting (wissel)tentoonstellingen      10.000 

 

    443.000   560.000 

 

 

Inkomsten:   € 560.000 

 

Subsidie VWS:       430.000 

Subsidie gemeente Leusden:       15.000 

Subsidie gemeente Amersfoort:      35.000 

Inkomsten 10.000 betalende bezoekers à € 6     60.000 

Rondleidingen en donatiebus:       10.000 

Opbrengsten horeca:          5.000 

Opbrengsten shop:          5.000 

         

        560.000 

 

 




