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Rectificatie
In het artikel ‘Museum Kamp Amersfoort’ in
Bouwkwaliteit in de Praktijk nummer 4 staat een 
vervelende fout. In het artikel wordt ten onrechte
gesuggereerd dat architect Jacques Prins een
oud-kampbewoner is. Hier had moeten staan: 
‘Bij het ontwerp adviseerden oud-kampbewoners 
architect Jacques Prins, Inbo, om bezoekers vooral
te laten voelen hoe het was en niet te veel te
reconstrueren.’

Excuses, namens de redactie.


