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Armando, 'Ter plekke', in: De straat en het struikgewas, 1988

HET GEDENKTEKEN, DE PLEK EN DE HERINNERING

Het eigenaardige van zo'n plek, en van vele andere
plekken, is dat er bomen omheen staan, de bomen
van een trots bos, er staat geurend struikgewas, de
vogels tsjilpen en kweeren in de bomen, boven de
bomen zijn de wolken, die zich in de hemel bevinden
en de hemel bevindt zich boven de ronde aarde en de
aarde schijnt te wentelen in het heelal.
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Fuga van de dood

Zwarte melk der vroegte we drinken haar ‘s avonds
we drinken haar ’s middags en ’s morgens we drinken haar
’s nachts
we drinken en drinken
we graven een graf in de lucht daarin ligt men niet krap
Een man woont in huis die speelt met de slangen die schrijft
die schrijft als het donkert naar Duitsland je goudblonde haar
Margarete
hij schrijft het en komt uit zijn huis en dan flitsen de sterren hij
fluit zijn jachthonden samen
hij fluit zijn joden tevoorschijn laat graven een graf in de aarde
hij beveelt ons speel op nu ten dans
Zwarte melk der vroegte we drinken je ’s nachts
we drinken je ’s morgens en ’s middags we drinken je ’s avonds
we drinken en drinken
Een man woont in huis die speelt met de slangen die schrijft
die schrijft als het donkert naar Duitsland je goudblonde haar
Margarete
Je asgrauwe haar Sulamiet we graven een graf in de lucht daarin
ligt men niet krap
Hij roept steek dieper de grond in jullie en jullie daar speel op en
zing
hij grijpt naar het staal aan zijn riem hij zwaait het zijn ogen zijn
blauw
steek dieper de spaden jullie en jullie daar speel verder ten dans
Zwarte melk der vroegte we drinken je ’s nachts
we drinken je ’s middags en ’s morgens we drinken je ’s avonds
we drinken en drinken
een man woont in huis je goudblonde haar Margarete
Je asgrauwe haar Sulamiet hij speelt met de slangen

Hij roept speel zoeter de dood de dood is een meester uit Duitsland
hij roept strijk donkerder snaren dan stijg je als rook in de lucht
dan heb je een graf in de wolken daarin ligt men niet krap
Zwarte melk der vroegte we drinken je ’s nachts
we drinken je ’s middags de dood ie een meester uit Duitsland
we drinken je ’s avonds en ’s morgens we drinken en drinken
de dood is een meester uit Duitsland zijn oog het is blauw
hij raakt je met een kogel van lood haarscherp raakt hij jou
een man woont in huis je goudblonde haar Margarete
hij hits zijn honden tegen ons op hij schenkt ons een graf in de
lucht
hij speelt met de slangen en mijmert de dood is een meester uit
Duitsland
Je goedblonde haar Margarete
Je asgrauwe haar Sulamiet

Paul Celan, 1945. 1
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Vertaling Frans Roumen, 1988. Voor de oorspronkelijke Duitstalige versie zie bijlage I.

VOORWOORD

Toen in de zomer van 2009 de barak afbrandde waarin Anne Frank en haar zus Margot
in kamp Westerbork ooit batterijen moesten demonteren, was dat landelijk nieuws.
Kamp Westerbork had de barak dat najaar willen herplaatsen op het voormalige
kampterrein. De barak was in 1957 afgebroken om later in Veendam dienst te doen als
varkensschuur. Behalve de commotie over het feit dat de ‘Anne Frankbarak’ was
verwoest, ontstond er bepaald een shockeffect toen bekend werd dat her en der in
Nederland nog een tiental originele barakken stonden. De meeste barakken deden
dienst als boerenschuur of varkensstal, in goede staat verkeerden ze meestal niet.
Minister Plasterk kreeg er zelfs een lange lijst kamervragen over.
Op het moment dat de discussie over de Anne Frankbarak speelde, was ik zo
goed als klaar met het onderzoek en bezig met het herschrijven van de hoofdstukken.
Dat er nog barakken in Nederland stonden, was mij bekend. Wat me wel verbaasde, was
dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork een barak op het voormalige kampterrein
wilde terugplaatsen. Kamp Westerbork had met de herinrichting van het voormalige
kampterrein in 1992 bewust gekozen voor een symbolische reconstructie en niet voor
de herbouw van de barakken, hoewel ook toen al bekend was dat er nog exemplaren
bestonden.
De vraagstukken over een nauwkeurige reconstructie, alleen de sporen tonen of
juist voor symbolisering kiezen, zijn het onderwerp van dit onderzoek naar de
monumentalisering van de voormalige Duitse kampen in Nederland. Ik was hier
inmiddels zo vertrouwd mee geraakt dat de shock over de herontdekking van originele
barakken uit Westerbork mij was ontgaan. Een bepaalde mate van
beroepsongevoeligheid had zich kennelijk van mij meester gemaakt, waardoor ik
veronderstelde dat iedereen wel wist dat sommige barakken uit Westerbork al in de
jaren vijftig waren verkocht en jarenlang hadden dienstgedaan als noodkerk of
noodschool, of gebruikt werden voor het boerenbedrijf. Niets nieuws dus. Oud‐
studiegenoot en lunchmate in de straatjes rond het Kunsthistorisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam, Robert Verhoogt, moest me attenderen op de commotie
rond de Anne Frankbarak. Een artikeltje van mijn hand in een van de landelijke
dagbladen leek hem een uitgelezen kans om deze kwestie in een historisch perspectief
te plaatsen. Per slot van rekening was dit het onderwerp van mijn onderzoek.
Dat artikel is er gekomen en het onderzoek is nu voltooid. Ik wil dit voorwoord
gebruiken als dankzegging aan die mensen die mij de afgelopen jaren terzijde hebben
gestaan. Allereerst mijn paranimfen, Berry te Hennepe en Robert Verhoogt. Robert,

dank voor de vele hilarische gesprekken die we hebben gevoerd, en nog steeds voeren.
Als we de wereld doornemen, en specifiek de vraag hoe de mythe zich verhoudt tot de
waarheid, blijkt de waarheid meestal wonderbaarlijker te zijn dan de mythe. Dank ook
dat je mijn paranimf wilde zijn, net als jij Berry. Veel dank voor de extra tijd die we aan
onze studentenlevens konden toevoegen, mede door onze slavenarbeid bij een niet bij
naam te noemen postbedrijf. Bedankt voor de vele uren lees‐ en correctiewerk die je
vooral in mijn doctoraalscriptie hebben gestoken. Zonder deze ‘leesbare’ scriptie was dit
boek er waarschijnlijk nooit gekomen.
Aan de basis van dit boek ligt een voorgeschiedenis die meer op toeval berust dan op
een weldoordachte planning. Hier moet ik vooral mijn co‐promotor Jeroen Boomgaard
bedanken voor de vrijheid die hij mij gaf en het vertrouwen dat hij in mij stelde bij het
schrijven van mijn doctoraalscriptie, en bij de opstart en begeleiding van mijn
proefschrift. Aan Alexander von Bormann, die mij op het spoor zette van de
mogelijkheid om het onderwerp van mijn scriptie uit te breiden tot een dissertatie, heb
ik mijn dank helaas niet kunnen uitspreken. Hij overleed september 2009.
Voor het vertrouwen dat zij stelden in mijn onderzoek dank ik Joep Leerssen, die mijn
eerste promotor wilde zijn, en de leden van de begeleidingscommissie Manfred Bock,
Hans Blom en Deborah Meijers, die mij vooral in de beginfase van het onderzoek van
stimulerend commentaar voorzagen. Voor de bereidwilligheid zitting te nemen in de
promotiecommissie bedank ik Hans Blom, Koos Bosma, Evelien Gans, Mathias Heyl en
Joep Leerssen.
Het Huizinga Instituut bedank ik voor de cursussen, aangeboden op diverse locaties en
in inspirerende omgevingen. Hierbij wil ik vooral Paul Koopman bedanken voor de
goede afhandeling van allerhande rekeningen en onleesbare kassabonnen, en Karin
Tilmans, die het een en ander in goede banen wist te leiden. Ook bewaar ik goede
herinneringen aan – zoals Gemma Blok het ooit mooi typeerde – het lotgenotencontact
met andere promovendi verbonden aan het Huizinga Instituut. Ik noem Annehilde van
Baal, Jeroen Blaak, Gemma Blok, Isabella van Elferen, Dirk van Miert, Alicia Montoya,
Julia Noordegraaf, Marleen Rensen en ‘vriend’ Kees Ribbens.
Het schrijven van een proefschrift vereist een omgeving waarin men in alle rust kan
werken, denken en discussiëren. Ik zal met weemoed terugdenken aan kamer 2.09 van
het Kunsthistorisch Instituut en spreek mijn dank uit aan de Leerstoelgroep
Kunstgeschiedenis voor de ruimhartige gastvrijheid die zij mij heeft geboden. Speciaal
dank ik Margriet Schavemaker die ervoor zorgde dat mijn verblijf als onderzoeker op het
instituut werd uitgebreid met een docentschap. Ik denk met plezier terug aan mijn
studenten, in het bijzonder de deeltijders van groep 3. Henk van Vliegen, bedankt voor
de correcties van een toen chaotisch verhaal.
Jolande Withuis ben ik zeer erkentelijk voor haar stimulerende commentaar op de
eerste hoofdstukken. Haar uitnodiging om deel te nemen aan de Sttw‐bijeenkomsten op
het NIOD heb ik gaarne aanvaard. De bijeenkomsten waren bijzonder leerzaam, evenals

het commentaar op de voordrachten. Ik dank hier ook Frank van Schaik die als een
betrokken eindredacteur de puntjes op de i heeft gezet. De bijenkomsten van de
onderzoeksgroep Dynamiek van de herinnering hebben de laatste loodjes op een
prettige manier lichter maakte.
Zeer veel dank ben ik Frank van Vree verschuldigd voor zijn jarenlange, inspirerende en
nooit aflatende betrokkenheid als promotor en voor de wetenschappelijke vrijheid om
het onderzoek naar eigen inzicht en belangstelling vorm te geven. En zijn rol als
promotor ging veel verder. Zo wist hij als ervaren redacteur in de latere fase van het
onderzoek het manuscript van allerhande inhoudelijke en tekstuele ontsporingen te
ontdoen. Zonder zijn geduld en generositeit was het vele malen moeilijker geweest om
het onderzoek af te ronden.
Speciaal wil ik hier de mensen bedanken die onmisbaar waren voor mijn onderzoek. Het
zijn er te veel om allemaal te noemen. Ik noem voor de ondersteuning van het
onderzoek Jeroen van den Eijnde (directeur Nationaal Monument Kamp Vught) en Dirk
Mulder (directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork). Speciaal dank ik oud‐
directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Cees Biezeveld, voor zijn
gastvrijheid en zijn ijver om mij steeds weer van onderzoeksmateriaal te voorzien. Ook
dank ik Eduward Bonsél voor het ter beschikking stellen van het dagboek van de heer W.
Hessels. En mevrouw A. Hiemstra‐Timmenga wil ik bedanken voor inzage in het archief
van haar moeder, mevrouw E. Timmenga‐Hiemstra.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar de voormalige verzetslieden en voormalige
gevangenen die mij openhartig hebben verteld over hun ervaringen. Ze hebben diepe
indruk op mij gemaakt. Ik dank speciaal Lotty Huffener, Mirjam Ohringen, Ralph Prins en
Frits Sieger (jr.). Zonder hun betrokkenheid en vertrouwen had het hoofdstuk over de
totstandkoming van het monument voor kamp Amersfoort niet geschreven kunnen
worden. In dat verband wil ik met name nog noemen Gerrit Kleinveld en Roel Wolthuis,
die inzage gaven in belangrijk archiefmateriaal. Helaas is Gerrit Kleinveld 12 december
2006 overleden, Roel Wolthuis 6 december 2009. Met het noemen van hun namen wil
ik een klein monumentje voor ze oprichten.
Het schrijven van een proefschrift gaat niet ongemerkt voorbij aan vrienden en
familieleden. Om hen het onderwerp uit te leggen leek het mij verstandig ze actief te
betrekken bij het onderzoek. Of ik daar goed aan heb gedaan weet ik niet, maar ik ben
ze zeer dankbaar voor hun belangstelling en meeleven. Ben, bedankt voor de goede
zorg voor VB‐TF‐62, we hadden Moskou kunnen halen. Heel veel dank ben ik Monique
en Doc verschuldigd. Vele vakanties hebben andere bestemmingen gekregen omdat het
onderzoek een andere weg vereiste. Doc, sorry dat we niet alle pretparken hebben
aangedaan die op jouw lijstje stonden. Jullie aanwezigheid maakte het doen van dit
onderzoek een stuk lichter. Ik zie deze tijd als Drie Slechte Schaatsers die van elkaar
hielden.
Ook mijn ouders, Jan Hijink en Willy Hijink‐Greven, heb ik zover kunnen krijgen
om mij te vergezellen op veldwerk. Met ontroering kijk ik nog steeds naar de foto van

jullie beiden rond de grafzerk waarop de namen staan van Anne en Margot Frank. Ook
na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder met liefdevolle betrokkenheid de
totstandkoming van dit proefschrift gevolgd en mogelijk gemaakt. Daarvoor heel veel
dank. Aan mijn vader draag ik dit boek op. Staande aan het graf waarin zijn broer
begraven ligt, verhaalde hij mij over de oorlog. In datzelfde graf ligt nu ook hij begraven.
Sindsdien weet ik hoe belangrijk een plek kan zijn.

Roel Hijink, Amsterdam 14 januari 2010
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I

INLEIDING

Ach, de natuur kan er toch ook niets aan doen. Als de een de macht heeft om de ander
te knechten heeft hij een terrein nodig waar hij z’n lusten kan botvieren, hij maakt dan
bij voorkeur gebruik van bosachtige gebieden. Vandaar deze plek. De cultuur heeft zich
van de natuur meester gemaakt. Nu, dan zwaait er wat.
En de natuur laat met zich sollen, dat heb ik zelf gezien. En ze trekt zich nergens
wat van aan. Alleen de wind kan de bladeren doen beven.
Schuldig bos, schuldig landschap.
Armando, ‘De straat en het struikgewas’, in: Ter plekke, 1988.

De plek anno 1998
Ongeveer in het midden van Laan 1914, een weg die parallel loopt aan de N22,
Rondweg Zuid van Amersfoort, staat schuin in de berm een ijzeren paal. De paal lijkt te
bezwijken onder het gewicht van de vele richtingbordjes die eraan zijn bevestigd. Ze
geven de richting aan naar het Sinai Centrum en de Tulip Inn. Haaks op deze richtingen
staan bordjes met de namen: Hoge Kley, Verzetsmonument, Russisch
oorlogsmonument, DHV, Dierentehuis en Politieschool (zie afb. 1). Deze schuine paal
met de vele namen laat in een oogopslag zien wat er geworden is van de plek waar
tijdens de bezetting kamp Amersfoort was. Op de plek waar vroeger de barakken van
het kamp stonden, bevindt zich nu een politieschool. De omgeving van de politieschool
wordt gedomineerd door moderne gebouwen van projectbureau DHV, een golfclub met
de naam Hoge Kley en een hondenkennel. Het gebied wordt omsloten door snelwegen
en een natuurgebied: het schuldige landschap van Armando. Wat op de richtingwijzer
naar het oorlogsverleden verwijst, zijn het Verzetsmonument en het Russisch
oorlogsmonument. De naoorlogse geschiedenis van kamp Amersfoort heeft met de vele
richtingbordjes zijn namen gekregen.
Wat over is van het kamp staat veilig achter het Herashekwerk van de
politieschool. Op luttele vierkante meters, die als een herdenkingsplaats zijn ingericht,
staan een wachttoren, een klokkenstoel en een gebouwtje met een stuk muur uit de
kamptijd waarop twee schilderingen zijn aangebracht. Achter het hek staat ook een
groot informatiebord waarop een plattegrond is afgebeeld van het verdwenen kamp,
voorzien van nummers en een verklarende tekst: 1 t/m 5 Barakken gevangenen, 6 t/m 8
Werkplaatsen, 9 Bekleidungskammer (verstrekking kampkleding), 10 Ziekenbarak,
badlokaal, kap ‐en scheerplaats. Dit gaat zo door tot en met nummer 18: de centrale
administratie. Op het bord zijn foto’s en tekeningen te zien die een beeld geven van het
kampleven (zie afb. 2).
Het toegangshek naar de gedenkplaats is op slot. Op een klein bordje staat:
‘Indien dit hek is gesloten: voor museumbezoek (gedurende kantoortijden) via de
hoofdingang de museumsleutel te bevragen bij de receptie van het Politie‐
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opleidingscentrum.’ Wel toegankelijk is de hiertegenover gelegen voormalige
schietbaan met het verzetsmonument. Aan het begin van het pad naar de schietbaan,
uitgegraven in de heuvelrug van de Leusderhei, staat een gedenksteen met de tekst: ZIJ
DIE IN DE JAREN 1940‐1945 HIER WERDEN OMGEBRACHT HEBBEN MET HUN BLOED DEZE
GROND GEHEILIGD. HUN OFFER ZIJ HET NAGESLACHT EEN LICHTEND VOORBEELD (zie afb. 3).

Het museum is het gebouwtje met de muurschilderingen (zie afb. 4). Het zijn
twee wandschilderingen waartussen zich de toegangsdeur bevindt. Op de linkerwand
zijn vier gevangenen afgebeeld die aan het werk zijn. Het zijn vier verschillende
taferelen die worden omlijst door een rand van geschilderd prikkeldraad. In de
linkerbenedenhoek staat heel klein: ‘august ’44’. Dwars door de voorstellingen heen
loopt van boven naar beneden een fikse barst (zie afb. 5). De rechterschildering toont
het kamp in vogelvluchtperspectief. Rond het kamp zijn landerijen en de heuvels van de
Leusderhei geschilderd. Bij de toegangspoort wapperen de Nederlandse vlag en die van
het Rode Kruis. Rechts in de benedenhoek is een blauwe wimpel geschilderd met witte
letters: ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’. Onder deze wimpel en rond de
afbeelding van het kamp zijn in rode verf vier blokken tekst aangebracht. Onder de
wimpel staat: ‘Overgedragen aan het Ned: Roode Kruis op den 19 den April 1945’. Links
daarnaast: ‘Overgedragen aan den Commandant van het Bewarings‐&Verblijfskamp op
den 1en September 1945’. Links van het kamp: ‘Regiment Grenadiers 1 November
1946’. En daarboven: ‘Overdracht aan Depot Bataljon RIMI 26 September 1946’ (zie afb.
6). Het is een korte naoorlogse geschiedenis van kamp Amersfoort die hier is
samengebracht. 1

Het onderzoek: de monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland
Bovenstaande beschrijving dateert van mei 1998, mijn eerste bezoek aan kamp
Amersfoort. Sindsdien is er veel veranderd. De kleine gedenkplaats die in 1998 nog
verscholen en afgesloten achter de hekken van de politieschool lag, is nu
getransformeerd tot Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dit bestaat tegenwoordig
uit een vernieuwd museumgebouw, waar de gerestaureerde muurschilderingen onder
goede klimatologische omstandigheden worden geconserveerd en tentoongesteld (zie
afb. 7, 8 en 9) en een bezoekerscentrum waar informatie wordt gegeven over het kamp
(zie afb. 10). Er staat een maquette, er hangen foto’s, er staan vitrines met originele
kampspulletjes en er wordt een film vertoond over het kamp. Ook is er plaats om
1

De muurschilderingen maakten vroeger deel uit van het kantoor van de kampcommandant dat in juli
1944 werd gebouwd. Lange tijd is aangenomen dat voormalig gevangene László Weiss de maker van de
muurschilderingen is geweest. Jacques Kopinsky, ook een voormalige gevangene van kamp Amersfoort,
wist dat te bevestigen. Hij vertelde journalisten hoe hij de verf mengde voor Weiss. De kleinzoon van
Weiss ontdekte in 2004 echter dat zijn vader nooit in kamp Amersfoort had gezeten maar in Vught, en
nooit de maker van de muurschilderingen kan zijn geweest. Weiss overleed op 26 maart 1945 in Bergen‐
Belsen. Zie: Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 11 (2004). Over de
betrouwbaarheid van de verhalen van Kopinsky (in behandeling geweest bij psychiater prof. dr. Jan
Bastiaans) zie: Bram Enning, De oorlog van Bastiaans. De LSD‐behandeling van het kampsyndroom,
Amsterdam 2009, 187.
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groepen te ontvangen en lezingen te geven. Het gebied rond de schietbaan met het
verzetsmonument is geherstructureerd zodat er een eenheid is ontstaan met het
bezoekerscentrum en het museumpaviljoen. Rond het bezoekerscentrum en het
museumpaviljoen is een herdenkingstuin aangelegd. Zelfs de weg waaraan de
gedenkplaats ligt, heeft een andere naam gekregen. Heette die voorheen Laan 40‐45 op
het grondgebied van de gemeente Amersfoort, en Appelweg op het grondgebied van de
gemeente Leusden, sinds 2008 is de hele weg omgedoopt tot: Loes van Overeemlaan,
een eerbetoon aan de vrouw die 19 april 1945 de leiding kreeg over het Rode
Kruiskamp, dat kamp Amersfoort werd nadat de Duitsers waren vertrokken. Deze
veranderingen hebben plaatsgevonden binnen een periode van nog geen tien jaar en
maken deel uit van een veel langer proces, dat begon in 1945 toen de eerste plannen
werden gemaakt om het kamp te behouden als gedenkplaats.
De meeste voormalige concentratiekampen leven nu voort als lieu de mémoire. Ze
vormen het toevluchtsoord voor het geheugen van de Westerse beschaving. De
voormalige kampen zijn niet alleen oorden van rouw en overdenking maar ook van
herdenking en educatie. Ook de voormalige kampen Vught en Westerbork zijn nu
gedenkplaatsen.
Maar het is niet vanzelfsprekend dat de voormalige concentratiekampen nu
gedenkplaatsen zijn. De vorming van de voormalige kampen tot nationale monumenten
is in verschillende fasen verlopen en dat wordt hier het monumentaliseringsproces
genoemd. Dit onderzoek richt zich specifiek op de vraag op welke wijze de publieke
herinnering aan de Duitse concentratiekampen in Nederland op hun historische locatie
vorm heeft gekregen. Het doel van het onderzoek is om het verloop, de structuur van
het monumentaliseringsproces te analyseren. Welke vormen heeft de herinnering in de
diverse perioden aangenomen en wat wilde men hiermee uitdrukken en herdenken? De
(gedenk)tekens op en rond de voormalige kampen zijn als culturele artefacten de
bronnen voor het onderzoek en zijn op een kunsthistorische manier onderzocht. Het
onderzoek toont aan dat de tekens van de herinnering zijn gevormd door een variatie
van nationale mythen, heersende politieke idealen en behoeften van de tijd waarin ze
zijn vervaardigd.

De dynamiek van de herinnering
De oorlog is een periode waarvoor altijd belangstelling is geweest, in sommige perioden
veel, in andere perioden weinig. De aandacht voor de oorlog bezit een conjunctuur, is te
verdelen in fasen of perioden. De historici J.C.H. Blom en I. Schöffer en de jurist A.C. ’t
Hart brachten aan het einde van de jaren zeventig een periodisering aan die in eerste
instantie betrekking had op de zuivering en berechting van collaborateurs met en
sympathisanten van de bezetter. In het eindrapport over de affaire‐Menten wordt
gesproken over de ‘verwerking van de oorlogsherinnering’ als een algemene
golfbeweging:
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Van felle belangstelling en herbeleven eerst, terugvloeiende aarzeling en scepsis daarna
tot tenslotte een diepte van cynisch wantrouwen of verlegen zwijgen. Pas in de jaren
zestig leek het water opnieuw omhoog te komen tot het de toppen van opwinding
bereikte rond Menten in 1976. 2

Deze periodisering werd later bijgesteld. Zo kwam bijvoorbeeld in 1983 de historicus Jan
Bank in zijn rede ter aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar terug op deze fasering; hij
scherpte deze aan en voegde er een nieuwe fase aan toe. Het aandachtsgebied van
Bank was de wisselwerking tussen geschiedschrijving over Nederland in de Tweede
Wereldoorlog en de reacties in de media. Gezien de vele publicaties over de Tweede
Wereldoorlog en de reacties in de pers, vormden de jaren vijftig geen periode van stilte.
De stroom van publicaties is een constante, ‘die ook in de jaren vijftig niet aflaat’, aldus
Bank. 3
Bij het zestigjarige bestaan van de Stichting 1940‐1945 in 2004 hield Blom een
voordracht met de titel ‘De oorlog na de oorlog’, waarin hij de omgang met de oorlog in
vijf fasen verdeelt, en drie belangrijke thema’s onderscheidt: het nationale thema, het
politiek‐ideologische thema en het thema van de mensenrechten. De eerste fase
bestrijkt de eerste jaren na de oorlog, waarin vooral het nationale thema aan de orde
wordt gesteld. In de tweede fase, de jaren vijftig, treedt naast het nationale thema
onder invloed van de Koude Oorlog ook het politiek‐ideologische thema op de
voorgrond. De jaren zestig en zeventig vormen de derde fase, een periode waarin men
terugkijkt op de oorlog en waarin de Jodenvervolging, de Holocaust of Shoah de kern
van het verhaal wordt. Het begrip oorlogstrauma doet zijn intrede. Heldhaftige verhalen
maken in deze periode plaats voor zelfkritische en zelfverwijtende beschouwingen. In de
jaren tachtig, de vierde fase, neemt, naast de aandacht voor de Jodenvervolging, de
belangstelling voor de ervaringen van andere groepen toe, met name die uit het
Indische oorlogsverleden. De vijf fasen sluit Blom af met de jaren negentig, waarin het
thema van de mensenrechten sterk op de voorgrond treedt. In de voortdurende
aandacht voor de psychische gevolgen van de oorlog werd traumatisering een
kernbegrip; zozeer zelfs dat gesproken werd van een traumacultuur, waarin ook de
zogenaamde schuld van de omstanders een plaats kreeg in deze (werk)sfeer. Behalve op
de Jodenvervolging richtte de aandacht zich ook op de naoorlogse behandeling van de
overlevenden en nabestaanden. Er werd financiële compensatie geëist en toegekend
voor wat tijdens de oorlog was gebeurd, maar ook in de periode daarna: in het bijzonder
de als onhandig ervaren wijze van opvang. Met deze toekenningen werd getracht de
financiële kwesties definitief af te wikkelen. Het boek van de oorlog, schrijft Blom, is

2

J.C.H. Blom, A.C. ’t Hart en I. Schöffer, De affaire‐Menten 1945‐1979. Band 1. Eindrapport van de
Commissie van onderzoek betreffende het opsporings‐ en vervolgingsbeleid inzake Menten vanaf de
bevrijding tot de zomer van 1976 en de invloeden waaraan dat beleid al dan niet heeft blootgestaan, ’s‐
Gravenhage september 1979, 205.
3
Jan Bank, Oorlogsverleden in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
buitengewoon hoogleraar in de maatschappijgeschiedenis, in het bijzonder de overdracht van historische
kennis via de massamedia, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 27 oktober 1983, 6.
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daarmee echter allerminst gesloten. ‘Het verhaal van “de oorlog na de oorlog” zal in
voortdurend veranderende varianten vooralsnog de aandacht blijven vragen.’ 4
Andere varianten waren voor het laatste betoog van Blom al verschenen. In zijn studie
In de schaduw van Auschwitz, uit 1995, beschrijft Frank van Vree de omgang met de
oorlog vanuit een brede invalshoek, waarbij het accent ligt op de openbare herinnering
aan de oorlog in speelfilms, toneelstukken en monumenten. Wat deze studie laat zien is
dat in de openbare oorlogsherinnering onderwerpen en benaderingen steeds
verschuiven. Monumenten, populaire films, herdenkingsrituelen en wetenschappelijke
studies sloten tot ver in de jaren zestig aan bij de ‘grote verhalen’ van het nationalisme,
het geloof in de vooruitgang en de traditionele religieuze en politieke ideologieën. Het
ging vooral om de benadrukking van de continuïteit. ‘Het verzet’ stond centraal en er
was nauwelijks plaats voor de doden en de gebeurtenissen die zich niet of moeilijk
lieten voegen in het verhaal van heldenmoed en nationale wederopstanding. Voor de
Jodenvervolging bestond tot de jaren zestig geen publiek monument. Uitzondering was
het monument dat de Joodse gemeenschap schonk aan de burgers van Amsterdam als
blijk van dank voor de geboden hulp tijdens de bezetting. 5 Ook voor de Sinti en Roma en
andere vervolgde groepen werden geen monumenten opgericht.
In de jaren zestig kantelde het geschiedbeeld. De synthese van de
oorlogservaringen van uiteenlopende groepen in een samenhangend nationaal
geschiedbeeld hield niet langer stand. De nationale voorstellingen boetten aan
betekenis in en de aandacht voor onderdrukking en verzet verlegde zich naar het
vraagstuk van vervolging en vernietiging, collaboratie en passiviteit. Van Vree schrijft:
‘De herinneringen aan de oorlog vormden de inzet van een politieke strijd voor
liberalisering en democratisering en in dit proces vervulde de geschiedenis van de
nazistische vervolging en vernietiging steeds nadrukkelijker een sleutelrol’ om uit te
groeien tot de kern van de oorlogservaringen. 6 De nadruk kwam te liggen op
verscheidenheid, waarbij uiteenlopende bevolkingsgroepen verschillende ervaringen
konden hebben die zich niet zo maar lieten inpassen in het nationaal of politiek
geschiedbeeld. 7
Van Vree merkt terecht op dat van een ‘gewone’ historische episode nog steeds
geen sprake is als het over de oorlog en specifiek over Auschwitz gaat.
Wetenschappelijke voorstellingen bezitten onvermijdelijk een actuele morele en

4

J.C.H. Blom, ‘De oorlog na de oorlog. Bij de herdenking van zestig jaar Stichting 1940‐1945’, in: icodo‐
info. Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, 21/2 (2004) 32‐40.
5
Het monument ‘Herdenking Burgerzin Amsterdamse bevolking tegenover de joodse bevolking’ werd in
1950 onthuld in een plantsoen op het toenmalige Weesperplein bij de Sarphatistraat in Amsterdam. Nu
staat het monument aan de Wibautstraat.
6
Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis, Groningen 1995,
23.
7
Frank van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering. Nederland in een internationale context’, in: Frank
van Vree & Rob van der Laarse, De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog
in een internationale context, Amsterdam 2009, 33.
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politieke dimensie. 8 ‘Auschwitz is geworden tot de ultieme “katharsis”, tot fundament
van een nieuwe Europese cultuur’, volgens Van Vree. 9
Hoewel elk (voormalig) kamp een andere (naoorlogse) geschiedenis heeft, hebben
Vught en Westerbork grofweg eenzelfde monumentaliseringsproces doorlopen als
Amersfoort, een proces dat zich in drie fasen laat verdelen. In de eerste fase, de periode
van 1945 tot rond 1970, werden er nationale gedenktekens opgericht ter nagedachtenis
van de geëxecuteerde gevangenen. De kampen zelf werden hergebruikt voor allerlei
andere doeleinden of afgebroken. Deze fase is te benoemen als een van herdenken en
verdringen. De tweede fase, van 1970 tot rond 1985, laat zich typeren als de
herontdekking van het kamp. Op het moment dat de kampen bedreigd werden met
sloop, werd getracht zo veel mogelijk tasbare resten te behouden als herinnering aan
het kamp. Dat lukte vaak niet. Toen in de jaren zeventig de plekken waar de kampen
hadden gestaan op een groeiende belangstelling mochten rekenen, was er vaak niets
meer te zien. Als een archeoloog moest men zoeken naar de sporen die het kamp had
achtergelaten. De laatste fase, van 1985 tot heden, laat zich het best omschrijven als
een periode van ‘een herstelde herinnering’. 10 Plannen en ideeën die al in de jaren
zeventig gevormd waren, konden nu uitgevoerd worden. Waren de voormalige kampen
lange tijd een vergeten plek, of ‘erfgoed zonder eigenaar’, 11 in deze periode verrezen er
in Westerbork, Vught en Amersfoort herdenkingscentra die steeds meer het karakter
kregen van professionele en geïnstitutionaliseerde herdenkingsmusea. De voormalige
kampterreinen werden, voor zover dat mogelijk was, ingericht als historische plek.
De genoemde tijdsmarkeringen vormen geen scherpe grenzen. Gedenktekens
worden nog steeds opgericht, aandacht voor de historische locatie was er al direct na de
oorlog en is er nog steeds, zo goed als er al snel na de bezetting musea werden ingericht
op de plek waar het was gebeurd of waar de behoefte bestond om een museum op te
richten bij een monument. Ontwikkelingen vloeien in elkaar over, overlappen elkaar en
bestaan of ontstaan parallel aan elkaar. Het oude kan naast het nieuwe blijven bestaan,
samen kunnen ze een eenheid vormen. De opzet van het boek is gebaseerd op de meest
dominante accenten die in deze fasering de herinnering vorm hebben gegeven. De titel
van dit onderzoek, Het gedenkteken, de plek en de herinnering, is op deze chronologie
gebaseerd en weerspiegelt tevens de opzet van dit boek. Met deze opzet wil ik laten
zien dat de kampmonumenten zich hebben ontwikkeld van traditionele gedenktekens
tot environments, gedenkoorden waar gezocht wordt naar catharsis en samenleving. Als
kunstwerken tonen ze een ontwikkeling die verband houdt met de ontwikkeling in de
8

Frank van Vree, De scherven van de geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de hedendaagse
historische cultuur. Achtste P.C. Hooftrede, uitgesproken bij de opening van het academisch jaar van de
Faculteit der Geesteswetenschappen op 21 september 1998 in de Rode Hoed, Amsterdam 1998, 21‐22.
9
Frank van Vree, ‘Auschwitz hoort bij Europa’, in: NRC Handelsblad 13 mei 1989.
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Deze term is van Jaap Lodewijks. Zie: Jaap Lodewijks, ‘Voorwoord’, in: Miro Lucassen (samenstelling),
Herstelde herinnering. Nieuwe aandacht voor Kamp Amersfoort, Zwolle 2000, 5.
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Rob van der Laarse, ‘Kunst, kampen en landschappen. De blinde vlek van het dadererfgoed’, in: Frank
van Vree & Rob van der Laarse, De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog
in een internationale context, Amsterdam 2009, 189.

22

beeldende kunst, daarbij brengen ze maatschappelijke en politieke behoeften tot
uitdrukking.

De voormalige kampen als gedenkplaatsen
Wat het onderzoek van Van Vree laat zien is hoe de publieke herinnering verbonden is
met maatschappelijke omstandigheden, heersende politieke en sociale verhoudingen,
ideologieën en culturele waarden, en dat als deze veranderen de visuele
herdenkingscultuur mee verandert. Het resultaat van deze wisselwerking tussen de
openbare herinnering en de voornoemde invloeden is wat James E. Young, naar
analogie van de innerlijke structuur van materialen, de ‘textuur van de herinnering’
noemt. 12 Deze ‘textuur van de herinnering’ bestaat uit een veelvormige collectie van
tekens, zoals de opgelegde traditie van de nationale dodenherdenking, films en
televisiedocumentaires, geschiedenislessen, dagboeken en memoires van overlevenden,
biografieën over verzetshelden en oorlogs‐ en verzetsmusea. Ook de vele
oorlogsmonumenten in parken en op pleinen horen daarbij. Deze collectieve tekens van
herinnering zijn niet alleen een weerspiegeling van de ervaringen van het verleden,
maar vooral van die van het heden. Ze zijn gevormd door een variatie van nationale
mythen, heersende politieke idealen en behoeften van de tijd waarin ze zijn
vervaardigd. En vaak blijkt, volgens Van Vree, dat het beeld van het verleden en de
daaraan toegevoegde betekenis niet veranderen door nieuwe feiten, maar dat zij hun
oorsprong elders vinden. 13
Net als oorlogsmonumenten vormen de voormalige concentratiekampen een
rijke bron om de textuur van de herinnering bloot te leggen. In Amerika, maar vooral
ook in Duitsland, zijn de voormalige kampen als gedenkplaats onderwerp van intensief
onderzoek. Zo laat Young in zijn boek The Texture of Memory zien hoe de herinnering
aan de Holocaust in verschillende landen vorm heeft gekregen in musea en in diverse
voormalige concentratiekampen. In Duitsland is een veelheid aan publicaties
verschenen, waarvan de bundel Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐Relikte und KZ‐Denkmäler
1945‐1995, samengesteld door Detlef Hoffmann, voor dit onderzoek een belangrijke
bron is geweest. Hierin wordt onderzocht hoe monumenten in kampen als Buchenwald,
Dachau, Neuengamme en Auschwitz‐Birkenau tot stand zijn gekomen en hoe deze
plekken fungeren als gedenkplaats. 14 Hierbij worden gedenktekens ook onderzocht op
hun iconografische en iconologische betekenis.
In zijn proefschrift De biografie van het landschap betitelt Jan Kolen de
voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork als plekken van het ‘anti‐
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Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 7, en: James E. Young, The Texture of Memory. Holocaust
Memorials and Meaning. New Haven‐Londen 1993, ix.
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Frank van Vree, ‘Tekens van het verleden’, in: de Volkskrant 18 maart 1995.
14
Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐Relikte und KZ‐Denkmäler 1945‐1995, Frankfurt‐
New York 1995.
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geheugen’. 15 Volgens Kolen zijn het de meest traumatische en schuldige plekken van de
Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het gebruik van de uit de psychologie geleende
term ‘traumatisch’ geeft aan dat de transformatie van voormalige concentratiekampen
in gedenkplaatsen niet vanzelfsprekend is, maar beschouwd moet worden als een
manier van zingeving en betekenis toekenning aan een gebeurtenis die als pijnlijk en
schokkend werd ervaren.
Vanaf de bevrijding zijn aan de voormalige kampen tal van benamingen gegeven
die elk op zich iets zeggen over hun betekenis. Enkele voorbeelden uit de krant over het
voormalige kamp Vught: ‘Vught: vacantie‐oord of reclasseeringskamp? (Trouw 3
oktober 1945), ‘Vught, oord van verschrikking. Thans interneeringskamp’ (Trouw 16 juli
1946), ‘Vught, een vergeten kamp’ (Algemeen Dagblad 28 juni 1986), ‘Kamp Vught,
monument van getuigenissen’ (De Stem 24 oktober 2002). Al deze benamingen
illustreren dat kamp Vught verschillende functies heeft gehad en verschillende
betekenissen kreeg na de oorlog. Het toont ook de verschillende herinneringslagen die
na de bevrijding zijn toegevoegd aan die van de kampgeschiedenis. In Vught en
Westerbork heeft de Molukse herinneringsgemeenschap inmiddels de langste
bewonersgeschiedenis. 16 Een deel van het voormalige kamp Vught is getransformeerd
in de naoorlogse woonwijk Lunetten; deze wijk kan gezien worden als een monument
voor de omgang met het oorlogserfgoed. Het laat zien, zoals Young schrijft, refererend
aan Pierre Nora, dat de plaatsen van vernietiging op zichzelf geen waarde hebben,
alleen de wil om te herdenken geeft deze ‘ruïnes’ betekenis. Tegenwoordig zijn de
meeste voormalige kampen gedenkplaatsen of monumenten en ook in deze gedaante
veranderen ze van betekenis. Ze gaan met hun tijd mee en elke generatie bezoekt een
gedenkplaats onder nieuwe omstandigheden. 17 Deze plaatsen van herinnering bestaan,
juist omdat ze de mogelijkheid bezitten om te veranderen. 18
De betekenissen en functies van gedenktekens en monumenten zijn niet
gefixeerd, maar worden gevormd door de geschiedenis en de maatschappelijke
veranderingen. Een gedenkteken kan in de loop van de geschiedenis een geheel andere
betekenis en functie krijgen, zoals bijvoorbeeld de Siegestor in München laat zien. Het
monument, gebouwd tussen 1843 en 1852 ter ere van het leger van Beieren voor de
overwinning op het leger van Napoleon, werd in de Tweede Wereldoorlog beschadigd
en is nu een antioorlogsmonument, een waarschuwingsmonument. Boven de boog
staat tegenwoordig: DEM SIEG GEWEIHT VOM KRIEG ZERSTÖRT ZUM FRIEDEN MAHNEND. Of
het Van Heutszmonument in Amsterdam, opgericht in 1935 als ereteken voor
‘pacificator van Atjeh’ generaal J.B. van Heutsz. Het monument werd omstreden omdat
veel van de militaire acties waarvoor Van Heutsz geroemd werd, tegenwoordig
beschouwd worden als oorlogsmisdaden. In 2001 besloot deelraad Amsterdam‐Zuid tot
een functie‐ en naamswijziging. Het voormalige Van Heutszmonument werd omgedoopt
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tot Monument Indië‐Nederland en herinnert aan de relatie tussen Nederland en Indië
tijdens de koloniale periode. 19
Een gedenkteken is een compromis, de uitkomst van overleg tussen oprichters,
overheid, kunstenaars, uitvoerders, financiers, nabestaanden en publiek. Zeker als het
gaat om nationale oorlogsmonumenten is het nog maar de vraag of iedereen zich kan
herkennen in wat het gedenkteken heeft te zeggen. Zijn de doden die geëerd worden,
wel voor dezelfde zaak gestorven als waarvoor de initiatiefnemers het monument
hebben opgericht? De oprichters spreken uit naam van de doden als legitimatie voor het
monument. Herdenken bindt een groep samen: door de doden te herdenken herinnert
zij zichzelf. 20 Een andere visie op de gebeurtenis die herdacht wordt, of het herdenken
van de gebeurtenis op een andere wijze, kan het gedenkteken doen veranderen, zelfs
doen verdwijnen.
Zoals historicus Reinhart Koselleck heeft opgemerkt, verliest de door de
oprichters beoogde identiteitsvorming van het gedenkteken in de loop van de
geschiedenis aan kracht. Niets blijkt vergankelijker dan een gedenkteken – dat juist voor
de eeuwigheid is opgericht. 21 Het gedenkteken, als cultureel artefact van een
maatschappij of samenleving, vertegenwoordigt maar een bepaald gedeelte van het
collectieve geheugen. Publieke herinnering is een min of meer bewuste strategie van
insluiting en uitsluiting, annexatie en afstoting van wat als waardevol wordt gezien en
wat niet. Het is wat Nietzsche monumentale geschiedenis noemt: een specifieke manier
van historisch bewustzijn en geschiedenis schrijven, gebaseerd op een selectie uit het
grote archief van het verleden. 22 Gedenktekens zijn de visuele neerslag van deze
beslissingen en in die zin vormen zij zowel een indirecte bron van het verleden als een
direct document van een receptieproces van een gebeurtenis. Om een gedenkteken te
begrijpen is daarom de ontstaans‐ en receptiegeschiedenis net zo belangrijk als het
gedenkteken zelf. 23 De Duitse kunsthistoricus Jochen Spielmann heeft vanuit dit
perspectief het gedenkteken als volgt gedefinieerd:
Een monument is een voor een bepaalde groep op een bepaalde plek in de openbare
ruimte geplaatst, permanent kunstwerk, dat tot doel heeft aan personen en
gebeurtenissen te herinneren. Een monument is in het politiek‐historisch debat van een
land de manifestatie van het historisch besef; het vervult de functies van identificatie,
19
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legitimatie, representatie, anticipatie, interpretatie en informatie. Om monument te zijn
en te blijven, moet het ritueel worden gerecipieerd. Je kunt een monument niet aan de
hand van het object definiëren, alleen aan de hand van de functie die het in de
openbaarheid heeft. 24

Deze definitie van het gedenkteken geldt nagenoeg ook voor de gedenkplaats, dat de
voormalige concentratiekampen als lieux de mémoire zijn geworden. Zoals het
voorbeeld van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft laten zien, bestaat een
gedenkplaats uit een veelheid aan tekens: een standbeeld, een steen met een inscriptie,
een herdenkingstuin, relicten, reconstructies en een museum waar voorwerpen
begeleid door informatieteksten worden tentoongesteld en waar films en foto’s worden
vertoond en getoond. Het is de voorstelling van een oorlogsverleden waar
authenticiteit, restauratie, reconstructie, fictionalisering en enscenering bij elkaar
komen en door elkaar heen lopen en waar vormgeving en betekenistoekenning
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een gedenkplaats moet herdenken, er moet
een concrete geschiedenis zichtbaar gemaakt worden, hij moet informeren,
interpreteren, identificeren en legitimeren. Een gedenkplaats moet opvoeden, indruk
maken en daarbij moet hij ook publiek trekken. Een gedenkplaats is de visuele weergave
van een historisch bewustzijn van een samenleving. Het is niet verwonderlijk dat al deze
functies op gespannen voet met elkaar verkeren. Volgens Pierre Nora zijn lieux de
mémoire als belichaming van een materiële en symbolische herinnering complexe
plaatsen. Ze zijn gelijktijdig natuurlijk en kunstmatig, simpel en dubbelzinnig, concreet
en abstract. 25 Bij voormalige concentratiekampen is het niet anders. Volgens Aleida
Assmann zijn deze ‘traumatische plaatsen’ veelzijdig, niet eenduidig, maar door
verschillende herinneringen en betekenissen bezet. Deze plekken zijn nooit neutraal. 26

De kampen
Hoewel het hier gaat over de naoorlogse geschiedenis van de voormalige
concentratiekampen als gedenkplaats, moet er toch iets gezegd worden over hun
functioneren tijdens de Duitse bezetting, al was het maar om een duidelijk beeld te
24
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krijgen van termen als ‘concentratiekamp’ of ‘kamp’. 27 In zijn standaardwerk begint Lou
de Jong hoofdstuk 6 van deel 8 over de concentratiekampen in Nederland met de
volgende zin:
Afgezien van de speciaal voor Joden bestemde kampen die in hoofdstuk 7 aan de orde
komen, heeft bezet Nederland vier detentie‐oorden gekend die wij
‘concentratiekampen’ mogen noemen: de kampen in Schoorl, Amersfoort, Ommen en
Vught – wij plaatsen ze hier in de volgorde van oprichting. 28

In het kort geeft De Jong indirect aan hoe verschillend de gruweloorden zijn geweest die
we nu meestal betitelen als concentratiekampen of gewoon kampen. Westerbork wordt
buiten het rijtje gelaten om aan te geven dat het een ander kamp was, ook al spreken
we meestal van kamp Westerbork en niet van Judendurchgangslager Westerbork, zoals
het officieel heette. Behalve dat Westerbork een ander kamp was dan Schoorl,
Amersfoort, Ommen en Vught, verschilden deze laatste vier kampen ook onderling. Elk
kamp had zijn eigen naam, voorgeschiedenis, functie en populatie, en genereerde
uiteindelijk een eigen geschiedenis en herinnering. Het concentratiekampsysteem was
niet een van te voren bedacht concept maar het gevolg van een voortschrijdend proces
van verandering, uitbreiding en radicalisering en verbonden met verschillende
functieveranderingen. 29
Al enkele maanden na Hitlers aantreden in 1933 waren er in Duitsland gevangenkampen
ingericht voor politieke tegenstanders. ‘Zur Abwehr kommunistischer
staatsgefährdender Gewaltakte’ en ‘Zum Schutz von Volk und Staat’, bestond de
mogelijkheid om personen voor onbepaalde tijd preventief in hechtenis te nemen. Dat
betekende dat de Duitse politie, maar ook de SA (Sturmabteilungen) en de SS
(Schutzstaffeln) iemand in zogenaamde Schutzhaft kon nemen. Rechterlijke toetsing was
niet nodig. De duizenden arrestanten werden ondergebracht in kazernes, kazematten,
lege fabrieksgebouwen, afgelegen magazijnen en oude burchten. Oranienburg werd
27
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aangelegd op een verlaten terrein van een bierbrouwerij, Dachau in de barakken op het
terrein van een oude kruitfabriek. Ze hadden een provisorisch karakter en behoorden
met nog honderdzestig andere gevangenissen tot de zogenaamde ‘wilde’ kampen.
Onder Heinrich Himmler werd het bestaande kampwezen gereorganiseerd. De ‘wilde’
kampen maakten plaats voor het zogenaamde Konzentrationslager (KL of KZ); ingericht
volgens een strikte methodiek en vanaf 1939 centraal bestuurd en beheerd door het SS‐
Hauptamt Wirtschaft und Verwaltung. Sachsenhausen was het eerste kamp van dit
type. Dachau bleef bestaan en werd langzaam uitgebreid volgens de nieuwe normen. Na
Sachsenhausen volgden Buchenwald, Gross Rosen, Neuengamme, Flosssenburg,
Ravensbrück en Mauthausen. 30
Betrof het in de wilde fase voornamelijk politieke tegenstanders, midden jaren
dertig voltrok zich een verandering in de vervolgingspolitiek en werden ook niet‐
gewenste groepen vervolgd, zoals de zogenaamde werkschuwen, asocialen,
homoseksuelen, criminelen en in het bijzonder de Joden. Met de inval van nazi‐
Duitsland in andere Europese landen werden de kampen nu ook gebruikt voor de
vervolging van politieke tegenstanders en niet‐gewenste minderheden binnen het
nieuwe Duitse Rijk. In Polen werden de kampen Majdanek en Auschwitz‐Birkenau
gebouwd als kampen voor krijgsgevangenen, evenals Bergen‐Belsen in Duitsland. In de
loop van 1942 veranderden Himmlers doelstellingen en werden Majdanek en
Auschwitz‐Birkenau het centrum van de volkerenmoord op de Europese Joden. 31
Uiteindelijk bestond het machtssysteem uit een netwerk van 22 hoofdkampen
met 1.200 bijkampen. Buiten deze officiële kampen bestond er nog een ander soort
kampen, variërend van Jugendschutzlager tot de vernietigingsplekken: Chelmno, Belzec,
Sobibor en Treblinka. Een belangrijk onderdeel van dit netwerk van de naziterreur
vormden instellingen als gevangenissen, tuchthuizen en gevangenenkampen die onder
de verantwoordelijkheid van het traditionele justitiële apparaat vielen. 32 Uiteindelijk
was er een omvattend systeem gecreëerd met meer dan 10.000 kampen van ten minste
17 verschillende typen. 33 Zo waren er: Internierungslager, Arbeitslager,
Arbeitserziehungslager, Giesellager, Zwangsarbeitslager, Anhalslager,
Strafgefangenlager, Kriegsgefangenlager, Polizeigefangenenlager, Judenarbeitslager. 34
De kampen in Nederland maakten deel uit van dit netwerk. Amersfoort en
Schoorl waren polizeilichen Durchgangslager, Ommen was een Justizlager, Westerbork
een Judendurchgangslager, Haaren en Sint‐Michielsgestel waren zogenaamde
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Geisellager. 35 Sommige kampen hadden weer buitenkampen. Buiten het
kampensysteem om maakte de bezetter bovendien gebruik van bestaande
gevangenissen, waarvan het zogenaamde Oranjehotel in Scheveningen en de
gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam de bekendste zijn.
Met de bezetting van Nederland, de weerstand daartegen en de vervolging van
de Joden kwam de Duitse bezetter gevangenisruimte tekort. Dat werd opgelost door
gevangenenkampen in te richten. Er werden geen nieuwe kampen gebouwd, maar
bestaande complexen gebruikt, zoals het barakkenkamp in Schoorl, gebouwd als
onderkomen voor de gemobiliseerde Nederlandse militairen en al in 1940 gebruikt voor
de internering van in Nederland verblijvende Belgische, Britse, Franse en Amerikaanse
staatsburgers. Schoorl werd aangeduid als Internierungslager. Later werd het een
zogenaamd Polizeiliches Durchgangslager, ressorterend onder de Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD. Er werden tal van groepen personen in opgesloten die of
een korte straftijd ondergingen, of in afwachting waren van op transport te worden
gesteld naar een ander kamp. Schoorl werd eind oktober 1941 opgeheven en vervangen
door kamp Amersfoort. Amersfoort had voor de bezetting, net als Schoorl, dienstgedaan
als onderkomen voor gemobiliseerde Nederlandse militairen en zou later bekend
worden als Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort & Erweitertes Polizeigefängnis
(PDA). Het ressorteerde net als Schoorl onder de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und
SD. In augustus 1941 opende kamp Amersfoort, dat bestond uit houten barakken, haar
poorten; in 1942 werd het uitgebreid met stenen barakken om vervolgens in januari
1943 haar poorten te sluiten. Gevangenen werden overgebracht naar het nieuw te
bouwen kamp Vught. Mei 1943 werd Amersfoort heropend, 19 april 1945 werd het
overgedragen aan het Rode Kruis. Kamp Ommen, of kamp Erika, was in de jaren twintig
een complex van gebouwen onder de naam Sterkamp, eigendom van de organisatie van
de Nederlandse Theosofen. Ommen heette in de officiële stukken ‘das Lager Ommen’ of
‘das Arbeitseinsatzlager Erika’ en was een creatie van Generalkommissar Fritz
Schmidt. 36 Ommen kende verschillende perioden: eerst was het een soort
opleidingscentrum voor onder andere de ‘Oostinzet’, vervolgens maakte de
Nederlandse justitie gebruik van het kamp voor de detentie van haar gevangenen en er
werden ontduikers van de arbeidsinzet en ‘asocialen’ opgesloten. In de laatste periode
was het kamp een detentieoord voor de Ordnungspolizei. 37 Het kamp functioneerde in
deze periode als strafkamp en niet meer als Durchgangslager. Met de bouw van kamp
35
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Vught werd in 1942 begonnen; het werd afgebouwd door de gevangenen uit
Amersfoort. Dit kamp was bedoeld om de kampen Amersfoort en Westerbork te
ontlasten. Als enige KZ in Nederland ressorteerde Vught rechtstreeks onder het SS‐
Wirtschafts‐ und Verwaltungshauptamt; het werd aangeduid als Konzentrationslager
Herzogenbush. Het was opgezet naar het voorbeeld van Dachau, met Oranienburg een
van de eerste kampen van het naziregime.
Kampen konden meerdere functies tegelijk hebben of in de loop van de tijd van
functie veranderen. Ze werden niet alleen gebruikt voor de internering van politieke
tegenstanders, niet‐gewenste bevolkingsgroepen en krijgsgevangenen, ze maakten ook
deel uit van de oorlogsindustrie en werden gebruikt voor medische experimenten. De
concentratiekampen waren plekken waar gevangenen werden vermoord door middel
van slaag, verdrinking, geweervuur, helse leefomstandigheden en slavenarbeid. Het
konden vernietigingskampen worden. 38 Bergen‐Belsen was zo’n kamp dat verschillende
functies vervulde, en dat stelt de historicus direct voor problemen. Zo vraagt de biograaf
van Jaap Meyer, Evelien Gans, zich af in welk kamp Meyer en zijn gezin terecht waren
gekomen. In het Vorzugslager, Aufenthaltslager, Austauchlager, Musterlager,
Erholungslager, Sternlager, Albala‐lager of in het Sammellager? Ze schrijft:
Loe de Jong himself excuseert zich nadat hij in een paar bladzijden zo helder mogelijk
heeft proberen uit te leggen met welk doel Bergen‐Belsen werd opgericht en uit welke
onderdelen het bestond: een ‘verwarrend beeld’ was onvermijdelijk gezien de
complexiteit van het concentratiekamp. 39

Behalve dat elk kamp zijn eigen functie, of meerdere functies had, had elk kamp ook zijn
eigen gevangenenpopulatie. De kampen, schrijft Lou de Jong, hadden het karakter van
gigantische vergaarbakken waarin gevangenen van uiteenlopende nationaliteiten en
met verschillende achtergronden opgenomen waren. 40 Homogeniteit kwam in het
kampmilieu niet voor. 41 Gevangenen waren om verschillende redenen opgenomen. Bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestond bijvoorbeeld meer dan de helft van
de kamppopulatie in Duitsland uit ‘asocialen’, waarmee de politieke gevangenen in de
minderheid waren. 42
Hoewel Vught was gebouwd als Judendurchgangslager was het geen specifiek
Joods kamp, net zo min als Schoorl, Amersfoort en Ommen. Westerbork was dat wel,
hoewel hier ook Sinti en verzetsstrijders hebben gezeten. Westerbork, gebouwd als een
verblijfskamp voor Duits‐Joodse vluchtelingen, aanvankelijk onder beheer van
Binnenlandse Zaken, later onder Justitie, werd juli 1942 onder Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD geplaatst. Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork
38
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was hiermee een feit. Het werd het centrale verzamelkamp waar Joden uit Nederland
werden samengebracht om vandaaruit te worden gedeporteerd naar de
vernietigingskampen. Het werd de spil in het netwerk dat de Joodse bevolking uitsloot
van de Nederlandse samenleving: eerst administratief, daarna geweerd uit het
openbare leven – samengebracht achter prikkeldraad in het Judenviertel in Amsterdam,
in ‘Barneveld’ 43 , de mannen in werkkampen in het oosten van Nederland 44 , Joodse
NSB’ers in Villa Bouchina in Doetinchem 45 , Joodse geesteszieken in het Apeldoornsche
Bosch 46 – daarna razzia’s waarbij ook de werkkampen werden leeggehaald, in
Amsterdam samengedreven in de Hollandsche Schouwburg en met de trein op
transport gesteld naar Westerbork. Soms verliep de reis via Amersfoort of Vught. Het
motto was: gezinshereniging in Westerbork. Het doel: Nederland Judenrein maken.
Historicus C.J.F. Stuldreher schrijft: ‘Westerbork was behalve een kamp ook een dorp,
met een eigen sfeer, een eigen taal, een eigen leven op de rand van de dood.’ 47
Niet iedereen doorliep dezelfde route door het universum van de kampen. Dat
geldt zowel voor de Joodse vervolgden als voor de niet‐Joodse. Elke kamp was anders en
elke overlevende zal zijn gevangenschap anders hebben ervaren. De hel kent gradaties,
schrijft Lou de Jong: 48
de gevangenen in Amersfoort, Ommen en Vught hebben het zwaarder gehad dan die in
Schoorl, de gevangenen in Amersfoort in de ‘eerste periode’ (augustus ’41 ‐maart ’43)
zwaarder dan die in de ‘tweede’ (mei ’43 ‐april ’45), de gevangenen in Vught zwaarder
in de maanden januari t.e.m. april ’43 dan nadien; de gevangenen in de
concentratiekampen in Duitsland hebben het zwaarder gehad dan de gevangenen in de
43
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concentratiekampen in Nederland en in de gevangenissen en tuchthuizen in Duitsland,
en de concentratiekamp‐gevangenen in Duitsland hebben het in de ‘eerste fase’ (tot
eind ’42 ‐begin ’43) zwaarder gehad dan in de ‘tweede’ (tot eind ’44), maar in de ‘derde’
(de laatste maanden van de oorlog) weer zwaarder, véél zwaarder dan in de ‘tweede’:
de gevangenen in Auschwitz‐Birkenau, Gross‐Rosen, Mauthausen en Natzweiler hebben
het zwaarder gehad dan die in Buchenwald en Dachau, en van alle concentratiekamp‐
gevangenen hebben de Joden het zwaarder gehad dan de overige gevangenen, zoals de
Joden het als volksgroep ook zwaarder, véél zwaarder hebben gehad dan de overige
Nederlanders. 49

De kampen in Nederland hebben naar verhouding weinig slachtoffers geëist. In de
tabellen van De Jong is te lezen dat in Stutthof 67% van de ingeschreven gevangenen is
overleden, in Auschwitz 57%, Mauthausen 53%, Neuengamme 50%, Sachsenhausen
42%, Bergen‐Belsen 40%, Dachau tussen de 33 en 16%, Buchenwald 25%. 50 In
Nederland liggen de percentages als volgt: Schoorl 0%, Ommen 0,9% (39 personen
omgekomen, de ca. 300 personen omgekomen in de Heerte‐ en Siegburg‐groepen niet
meegeteld), Vught 1,8% (285 personen omgekomen), Amersfoort in de eerste periode
1,7%, in de tweede periode 0,4% (totaal 242 personen omgekomen, de 100 Russen niet
meegerekend). 51 Tegenwoordig wordt het aantal doden in Vught geschat op ca. 750. 52
Met betrekking tot Amersfoort kon vastgesteld worden dat 311 gevangenen zijn
geëxecuteerd en 208 aan ontberingen zijn gestorven, terwijl in 13 gevallen de
doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld. 53 Voor Westerbork wordt meestal het
aantal gedeporteerden genoemd, of het aantal dat niet is teruggekomen uit de kampen.
Over het aantal gevangenen dat in het kamp is gestorven leest men niet veel. Het zijn er
752 geweest, waaronder veel jonge mensen waarvan men vermoedt dat er sprake is van
zelfmoord. 54
Maar wat zeggen deze cijfers als het om menselijk lijden gaat? Ze zijn van
betrekkelijke geldigheid, aldus De Jong. ‘Er is immers geen duidelijke maatstaf waaraan
men menselijk lijden kan meten.’ 55 Voor de openbare herinnering aan de kampen lag
dat blijkbaar anders. Het ene kamp werd de moeite waard bevonden om te worden
herinnerd met een gedenkteken, het andere kamp niet. De ene categorie gevangenen
kreeg een monument, de andere groep moest er jaren op wachten of kreeg het nooit.
De openbare herinnering is niet altijd de juiste bron om de werkelijkheid te
doorgronden. De maatstaf is steeds verschillend.
49

De Jong, Deel 8 Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 850.
Ibidem, 113‐114.
51
Ibidem, 660.
52
Hans de Vries, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch bei Vught: “streng und gerecht”?, in: Benz und
Distel (Hrsg.) Terror im Westen. Band 5, 211.
53
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, ‘Das Gefängnislager Amersfoort’, in: Wolfgang Benz und Barbara
Distel (Hrsg.) Terror im Westen. Nationalsozialistische Lager in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
1940‐1945, Band 5. Berlin 2004, 98.
54
Anna Hájková, ‘Das Polizeiliche Durchgangslager Westerbork’, in: Benz und Distel (Hrsg.) Terror im
Westen. Band 5, 245.
55
De Jong, Deel 8 Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 850.
50
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De hoofdstukken
Elke gedenkplaats is anders vormgegeven. In Amersfoort is het standbeeld De Stenen
Man (zie afb. 11) in de voormalige schietbaan jarenlang bepalend geweest voor de
herinnering aan het kamp, en het standbeeld spreekt nog steeds tot de verbeelding. In
Westerbork moet het voormalige kampterrein met de daarop aangebrachte sporen en
gedenktekens de geschiedenis zichtbaar en voelbaar maken. Nationaal Monument
Kamp Vught heeft de vorm aangenomen van een herdenkingsmuseum. Het zijn deze
drie bepalende vormen: een gedenkteken, een voormalig kampterrein en een
herinneringscentrum, die per deel centraal staan en op deze manier dit boek een
chronologische en thematische opzet geven. Zoals Koselleck opmerkte, is na de Tweede
Wereldoorlog de iconografie van de oorlogsmonumenten ingrijpend veranderd, en aan
dat proces is nog geen einde gekomen. Deze ontwikkeling vormt de basis voor de opzet
van deze studie.
De eerste monumenten die op of nabij de kampen Vucht, Amersfoort en
Westerbork zijn opgericht waren gedenktekens in de vorm van een gedenkmuur (Vught
zie afb. 12), een standbeeld (Amersfoort De Stenen Man) en negentig meter rails met
een stootblok (Westerbork zie afb. 13). In het eerste deel, Het gedenkteken, wordt
onderzocht door wie en voor wie deze herinneringstekens zijn opgericht, welke plek
werd uitgekozen en welke betekenis deze monumenten bezitten. Omdat de drie
‘kampmonumenten’ werden opgericht in de context van dertien andere nationale
oorlogsmonumenten, rijst de vraag hoe zij zich verhouden tot de nationale
oorlogsherdenking. In het eerste hoofdstuk staat De Stenen Man centraal, in het tweede
en derde hoofdstuk Monument Kamp Westerbork, geplaatst tegen de achtergrond van
de oprichtingsgeschiedenis van het Nationaal Monument op de Dam.
Het tweede deel, De plek, gaat over het voormalige kampterrein als historische
plaats. Toen Amersfoort en Westerbork bedreigd werden met sloop, werd getracht te
behouden wat nog restte van de oorspronkelijke kampen. Veel kon er niet bewaard
worden. Zowel in Amersfoort als in Westerbork werden de barakken tot en met de
fundamenten afgebroken. Al direct na de sloop van Westerbork ontstonden er plannen
om de historische plek zichtbaar te maken voor het publiek. In dit deel wordt
onderzocht hoe het de voormalige kampen verging na de oorlog, welke betekenis de
kampen hadden voor de oud‐gevangenen en hun omgeving, en welke aandacht ze in de
media kregen. Alleen in Westerbork was het mogelijk het voormalige kampterrein als
gedenkplaats in te richten (zie afb. 14). Met welk doel wilde men het voormalige
kampterrein herinrichten tot historische plek? En wat is het uiteindelijke resultaat
geworden en welke betekenis is aan de vormgeving verbonden? Omdat Westerbork het
enige voormalige kamp in Nederland is waar het kampterrein is heringericht, wordt het
terrein, om de vormgeving beter te begrijpen, vergeleken met Buchenwald, Dachau en
Bergen‐Belsen, voormalige kampterreinen waarvan de barakken eveneens zijn
afgebroken en die later ook werden ingericht tot gedenkplaatsen.
Naast de gedenktekens en de heringerichte kampterreinen werden er bij en op
de voormalige kampterreinen herinneringscentra gebouwd om de geschiedenis van de
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kampen te vertellen. Het laatste deel, De herinnering, gaat over de totstandkoming van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en specifiek Nationaal Monument Kamp Vught
(zie afb. 15 en 16). In dit deel wordt onderzocht welke ideeën ten grondslag lagen aan
de vormgeving van Nationaal Monument Kamp Vught, welk verhaal er aan de bezoekers
verteld wordt en op welke manier dat gebeurt. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze
waarop de tentoonstelling in Vught is ingericht en hoe de bezoeker deze moet
ondergaan. Aan het slot van het boek wordt ingegaan op de vraag welke functie de
voormalige kampen tegenwoordig hebben binnen de nationale oorlogsherinnering.
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DEEL I

HET GEDENKTEKEN

Het gedenkteken is bestemd om te ‘doen gedenken’, dat is om in blijvende herinnering te
doen voortleven een feit, een persoon, een gevoel of gedachte, een streven, een illusie of
misschien zelfs een desillusie. 1

1

B.A. van Groningen, ‘Het gedenkteken’, in: Forum 1/3 (juni 1946) 89.
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VERBEELDE OFFERS

II

De nationale oorlogsherinnering
Voorwaar, voorwaar zeg ik U: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt
en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel
vrucht voort 1

1.

De totstandkoming van het nationaal monument voor kamp Amersfoort

Inleiding
De schone omgeving, waarin wij ons bevinden, de grond waarop het monument is
geplaatst, dat thans wordt ingewijd, het kamp, dat hier naast ons ligt, dat alles is
bezoedeld door de wreedheid en willekeur, die onpeilbaar leed hebben veroorzaakt.
Het is tevens echter geheiligd door de geestkracht, waarmede tallozen het leed hebben
gedragen en door de moed, aan de dag gelegd door wie streden en vielen voor ons land
en onze vrijheid. 2

Dit waren de openingszinnen uit de rede die minister‐president dr. Willem Drees hield
op donderdag 14 mei 1953 tijdens de onthulling van het monument bij het voormalige
kamp Amersfoort. Voorafgaand aan deze rede had de voorzitter van het Comité
Monument Kamp Amersfoort 3 een kort inleidend woord gesproken en had het
Amersfoorts Mannenkoor het Beati Mortui gezongen. Na de rede zong het mannenkoor
Mijn land van Catharina van Rennes. Hierna vond de kranslegging plaats. Een lange stoet
trok zwijgend langs de halfstok hangende vlaggen van Rusland en Nederland naar het
monument aan het einde van de schietbaan.
De schone omgeving waarover Drees sprak, is de rand van de Leusderheide ten
zuiden van Amersfoort. Op deze plek, langs de Loes van Overeemlaan, heeft het
concentratiekamp gestaan. De grond waarop het monument is geplaatst was de
schietbaan die hoorde bij het kamp. Hier oefende de SS. Later werd de schietbaan
gebruikt als executieplaats. Drees vervolgde zijn rede met de woorden:

1

Citaat uit het Evangelie van Johannes (12:24) waarmee het Verslag van de Nationale Monumenten
Commissie voor Oorlogsgedenktekens wordt afgesloten. Gedateerd op 30 november 1949. Collectie
Nationale Monumenten Commissie en Centrale commissie, aanwezig in archief W.H.J.B. Sandberg, inv.nr.
s59/map 2, Stedelijk Museum Amsterdam. Voortaan afgekort tot SMA s59/map 2.
2
Toespraak Drees integraal in: Aantreden 8/6 (juni 1953) 301‐302. De navolgende citaten zijn afkomstig
uit deze rede.
3
Het Comité Monument Kamp Amersfoort heeft in de loop van zijn bestaan verschillende namen gehad.
Voor de leesbaarheid gebruik ik deze benaming.
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Wanneer ik hier gekomen ben om een kort woord tot u te zeggen bij de inwijding van
een monument, dat een blijvende herinnering zal zijn aan wreedheid en leed, maar ook
en vooral aan geestkracht en moed, dan is het omdat ik het als een plicht gevoel van de
Regering, sprekend niet enkel voor zichzelf maar voor het gehele Nederlandse volk, te
getuigen van ons medegevoelen, onze eerbied, onze dankbaarheid.

Na deze woorden gaf Drees een beschrijving van het kamp tijdens de oorlog:
‘Amersfoort was formeel, officiëel, geen concentratiekamp. Het was een Polizeiliches
Durchgangslager.’ Het was een doorgang naar Vught en in de latere jaren naar de
arbeidsinzet in Duitsland. Maar ook naar de concentratiekampen in Duitsland. In
Amersfoort hebben ruim 35.000 personen gevangen gezeten en daarvan zijn ongeveer
20.000 naar Duitsland op transport gesteld.
Vaak ook was het kamp een doortocht rechtstreeks naar de dood.
Honderden zijn hier gestorven als gevolg van honger, ziekte, mishandelingen.
Honderden anderen zijn er gefusilleerd, zijn voor het executie‐peloton gevallen, soms
zonder proces (…).

Hij noemt de namen van groepen mensen die in Amersfoort gevangen hebben gezeten.
Hij heeft het over de Russen die hier dood zijn geschoten, uitgehongerd of mishandeld.
De Orde Dienst (O.D.) wordt genoemd. ‘In de cantine van dit kamp heeft het eerste
grote O.D.‐proces zijn afsluiting gevonden. Een proces, dat aan 72 dappere Nederlanders
het leven heeft gekost.’ Ook refereert hij aan de bestuursleden van de Revolutionaire
Socialistische Arbeiderspartij die hier ‘gevallen’ zijn. Vervolgens heeft hij het over de
Amsterdamse intellectuelen, hoogleraren en directeuren van bedrijven, die hier zaten
wegens hun antinazigezindheid en die aansprakelijk waren gesteld voor sabotagedaden
van anderen. Ook de artsen, protesterend tegen de maatregelen van Seyss Inquart,
arbeiders, die zich hadden onttrokken aan de arbeidsinzet in Duitsland en de boeren uit
Putten, opgepakt tijdens de razzia en waarvan de meesten zijn omgekomen in de
kampen in Duitsland, worden niet vergeten. Als laatste memoreert hij de
Jehovagetuigen en de Joden die vanwege hun godsdienstige overtuiging en de
‘rassenwaan’ gevangen werden gezet. Na deze opsomming vertelt hij over zijn eigen
ervaring als gijzelaar in het concentratiekamp Buchenwald. Daarna komt hij terug op
kamp Amersfoort. Hij roept die mensen in herinnering die hier leden en in het bijzonder
die hier omkwamen, en vervolgt met de woorden:
(...) maar dan denken wij daaroverheen aan de strijd voor de onafhankelijkheid van ons
land, voor de eerbiediging van de vrijheid en de menselijke persoonlijkheid, voor het
behoud van hoge geestelijke waarden, de strijd, die ondanks dit kamp en zoveel andere
kampen en gevangenissen, die lange niet‐eindigende jaren door, steeds sterker om zich
heen greep en groter delen van ons volk in beweging bracht.

Hij roemt de vrouwen en mannen van het verzet die tegenover ‘onderworpenheid’,
‘halfheid’ en verraad een fierheid hebben getoond die eerbied afdwong van vriend en
vijand. Maar voor de leegte die het verlies van familieleden en vrienden heeft
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achtergelaten doet menselijke troost weinig. Het besef dat de offers zin hebben gehad
kan volgens Drees ‘sterken’. ‘De vrijheid, waarvoor zij vielen, is herwonnen. Maar laat
ook in ander opzicht het offer vrucht dragen.’ De minister‐president besluit zijn rede
met de volgende woorden:
Al zijn wij weer opgenomen in de sleur van alle dag, al zijn onze gedachten vervuld van
geheel andere vraagstukken dan toen, al is de wereld en ook Nederland niet geworden
wat wij tijdens het verzet en bij de bevrijding hoopten, laat er iets bewaard blijven van
de geestdrift, die ons toen bezielde en van de stemming waarin wij toen samenwerkten.
Het monument, dat hier is opgericht op de plaats waar zovelen hun laatste gang
gingen, moge een maanwoord zijn om met eerbied te blijven gedenken allen, die vielen
of leden om der vrijheidwille, maar ook om in die stemming ons land verder te helpen
opbouwen, het te doen blijven een vrij land met een vrij volk, kan het zijn in een wereld
van vrede.
Mede aan degenen, die streden en vielen, is het te danken, dat het licht weer is gaan
dagen.
Moge de gedachtenis aan hun offer ook voor de toekomst ons land ten zegen zijn.

Het monument, waarvoor de rede gehouden werd, is een standbeeld. Op een sokkel
van één bij één meter staat een man van steen. Hij heeft grote klompen aan. De
rechterklomp steekt iets over de rand van de sokkel. De man is gehuld in een broek en
een jasje die los om zijn lichaam hangen. De armen hangen recht naar beneden en uit
de mouwen steken zijn grote handen. De rechterhand is gebald tot een vuist, de linker is
verkrampt tot een klauw. Zijn ribben zijn zichtbaar tussen de revers van zijn
openhangende jasje. De blote borst doet stoer aan, net zoals zijn kin en brede neus. Het
is een sober en rauw beeld. De figuur boezemt angst in. Hij houdt zijn hoofd een beetje
scheef. De ogen in zijn kale hoofd staren uitdrukkingsloos naar de verte, de lippen liggen
op elkaar, de mondhoeken zijn naar beneden gebogen. Met de rug recht en zijn benen
uit elkaar, het rechterbeen iets naar voren, staat de man versteend op de sokkel. Het
beeld staat in een cirkel van basalt waarin vijf witte duiven van marmer zijn ingelegd.
Wie deze man is, vertelt het monument niet. Er is geen tekst op het monument
aangebracht.
Het monument in kamp Amersfoort heeft na de oorlog de status van nationaal
monument gekregen, net zoals de monumenten in de voormalige concentratiekampen
Vught en Westerbork. Elk van de drie gedenktekens is anders van vorm. Het monument
in Amersfoort werd gemaakt door de beeldhouwer Frits Sieger en heet Gevangene voor
het vuurpeloton. Het gedenkteken staat in de traditie van het negentiende‐eeuwse
conventionele standbeeld op een voetstuk en kan worden opgevat als een
vereringsmonument. Het gedenkteken in het voormalige kamp Amersfoort heeft na zijn
onthulling verschillende namen gekregen. Het wordt Monument Kamp Amersfoort
genoemd, monument ‘Amersfoort’, Herinneringsmonument Kamp Amersfoort en De
kampgevangene. In de volksmond heeft men het over De Stenen Man. 4 Dit zijn nog niet
alle namen. In de eerste plannen voor de oprichting van het monument heet het: ‘Een
4

Gebaseerd op diverse krantenartikelen uit de knipselmap kamp Amersfoort, aanwezig in het NIOD.
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gedenkteeken, gewijd aan het lijden van hen, die in het beruchte concentratiekamp aan
Laan 1914 werden ondergebracht.’ 5 Al vele jaren staat op het richtingbordje naar het
monument: ‘Verzetsmonument’. In 2000 is er een bordje bij het monument geplaatst
met de titel: Man voor het vuurpeloton. Het zijn op het eerste gezicht misschien
onbeduidende verschillen maar bij nader inzien laten deze benamingen een
verschuiving zien die iets kan zeggen over de betekenisgeving van het monument. Het
verschil tussen de eerste benaming (‘Een gedenkteeken, gewijd aan het lijden van hen,
die in het beruchte concentratiekamp aan Laan 1914 werden ondergebracht’), en de
naam op het richtingbordje (‘Verzetsmonument’), roept de vraag op wat en wie met het
monument in kamp Amersfoort herdacht wordt. Wie vertegenwoordigt de stenen man
voor het vuurpeloton?
De oprichting van het monument heeft acht jaar geduurd. Tijdens deze periode
werd gediscussieerd over hoe de herinnering aan de duistere gebeurtenissen in kamp
Amersfoort herdacht moest worden, waar een monument moest komen en welk
monument dat zou worden, een geschiedenis die zich laat typeren als een jarenlange
opeenvolging van conflicten tussen twee comités; de tak van Expogé (Vereniging van ex‐
politieke gevangenen) uit Utrecht die als rechts‐rooms werd betiteld, 6 en het
Amersfoortse comité, gevormd uit de Groote Commissie der Illegaliteit, die omschreven
werd als links‐humaan. 7 De strijd speelde zich af in de context van de terugkerende
scheidslijnen in de maatschappij en de Koude Oorlog.
De oprichtingsgeschiedenis van De Stenen Man laat zien hoe het proces van
betekenisgeving in het geval van het voormalige kamp Amersfoort zich in de eerste
jaren na de oorlog voltrok. De betekenis werd niet alleen bepaald door de plaats van het
monument, de onthullingceremonie, de context van het monument binnen de
oprichting van de andere fusillademonumenten en nationale oorlogsmonumenten,
maar ook, zoals zal blijken, door de kunstenaar zelf.

De initiatiefnemers
De totstandkoming van het monument voor kamp Amersfoort is onlosmakelijk
verbonden met ‘de geest van de illegaliteit’. Het initiatief werd genomen door leden van
het voormalige verzet uit Amersfoort die zich na de oorlog hadden georganiseerd in de
Groote Commissie der Illegaliteit. 8 De commissie was zo samengesteld dat zij bijna alle
groepen uit de illegaliteit vertegenwoordigde. Het oprichten van monumenten
5

Collectie Werkcomité Oorlogsmonument Kamp Amersfoort. Niet openbaar archief, inv.nr. 41 B2.
Beheernummer 136, Gemeente Archief Amersfoort. Voortaan afgekort tot GAA 41 B2/136.
6
Aldus Gerrit Kleinveld. Interview Gerrit Kleinveld, voormalig gevangene van kamp Amersfoort en lid van
het Comité Monument Kamp Amersfoort, 26 april 2001 Doorn.
7
Letterlijk door stadshistoricus Bloemhof omschreven als ‘links‐humanitaire figuren’. J.L. Bloemhof,
Amersfoort ’40‐’45. Deel II, Amersfoort 1995, 223.
8
De commissie was volgens Roel Wolthuis niet van ‘boven’ (lees: door het landelijke GAC) opgelegd.
Interview Roel Wolthuis, voormalig kampgevangene van kamp Amersfoort en lid van deze commissie en
van het Comité Monument Kamp Amersfoort, 2 juni 2001 Hoogeveen.
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behoorde aanvankelijk niet tot haar prioriteiten. Eerst moest het land gezuiverd worden
van het kwaad. 9
Ook op landelijk niveau bestond er een commissie van illegale organisaties, de
Grote Advies Commissie der Illegaliteit (GAC). Zij was de voortzetting van de Contact‐
Commissie (CC) die tijdens de oorlog op verzoek van Wilhelmina was opgericht en
bestond uit een bundeling van de linkse tak, de middentak en de rechtse tak van illegale
organisaties. 10 Koningin Wilhelmina had nog tijdens de oorlog de verwachting
uitgesproken dat de verzetsmensen na de bevrijding het nieuwe Nederland van zijn
oude kwalen zouden genezen. 11 Van deze plannen kwam echter weinig terecht. Door de
verdeeldheid binnen de verzetsorganisaties werd de hun toebedachte rol ingevuld door
het militair gezag. 12 Toen het verzet, tot zijn grote frustratie, ook niet betrokken werd
bij de onderhandelingen die tot de capitulatie van de vijand leidden, restte het niets
anders dan na te denken wat zijn rol moest zijn na de oorlog. Na de bevrijding werd de
naam Contact‐Commissie niet meer gebruikt maar vervangen door de Grote Advies
Commissie der Illegaliteit. 13 De Grote Advies Commissie der Illegaliteit had gehoopt een
belangrijke rol te spelen in de afrekening met de collaboratie en vond dat zij het morele
recht had en ook over de deskundigheid beschikte om de zuiveringen kritisch te
volgen. 14 Het was aan het verzet te danken, vonden ze, dat het volk tijdens de oorlog
niet afgegleden was naar een karakterloze collaboratie en dat principiële normen
werden gehandhaafd. Zij waren het geweest die het geestelijke verzet hadden gepredikt
en ook het daadwerkelijke verzet hadden gepleegd. Zij hadden het voorbeeld gegeven.
Door zelfopoffering had de illegaliteit de standaard hoog gehouden. Zij hadden recht
van spreken want: ‘De illegaliteit was tijdens den gehelen bezettingstijd het zuurdeesem
in het leven der natie.’ 15
9

Collectie Groote Commissie der Illegaliteit, persoonsarchief van P.C. van Straalen, inv.nr. 41. B2 K.A.,
Gemeente Archief Amersfoort. Voortaan afgekort tot GAA 41 B2/K.A.
10
H.W. Sandberg, Witboek van de Grote Advies‐Commissie der Illegaliteit over de geschiedenis van het
georganiseerde verzet voor en na de bevrijding, Amsterdam 1950, 21.
11
Over de totstandkoming van de Contact‐Commissie zie Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog, Deel 10 b. Het laatste jaar II, tweede helft, ’s‐Gravenhage 1982, 915.
12
Pieter Lagrou ‘Patriotten en Regenten. Het parochiale patriottisme van de naoorlogse Nederlandse
illegaliteit, 1945‐1980’, in: Jaarboek Oorlogdocumentatie’40‐’45 VI, Zutphen 1995, 15.
13
De Jong, Deel 10 b, Het laatste jaar II, tweede helft, 915 noot 1.
14
Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met de ‘foute’ Nederlanders, Amsterdam
2002, 102.
15
Sandberg, Witboek van de Grote Advies‐Commissie der Illegaliteit, 35. Na de bevrijding, maar ook al
daarvoor, klonk alom de eis dat de Nederlanders, die met de vijand hadden gesympathiseerd en hem op
welke manier dan ook hadden gesteund, moesten worden gestraft. Het kwaad moest worden
uitgebannen. Wilde men een nieuw Nederland opbouwen, dan moest eerst worden afgerekend met het
kwaad in ‘eigen huis.’ Daartoe waren 120.000 landgenoten opgepakt om door de Bijzondere
Gerechtshoven te worden berecht op verdenking van landverraderlijke activiteiten. Met de zuivering en
berechting werden maatregelen genomen tegen landgenoten, ‘die uit nationaal oogpunt in hun
maatschappelijke functie te kort waren geschoten’. Zo werden tienduizenden nationaal‐socialisten uit hun
ambten, functies en andere hoedanigheden ontslagen. Zelfs degenen die niet politiek ‘fout’ waren
geweest, maar aanwijsbaar verkeerd hadden gehandeld, werden bestraft. Zie Romijn, Snel, streng en
rechtvaardig, 11.
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Op 25 mei 1945 werd in Amersfoort een commissie opgericht met de naam de
Groote Commissie der Illegaliteit. Doel van de Groote Commissie der Illegaliteit was als
klankbord te fungeren tussen de burgers en de gemeenteraad totdat er verkiezingen
waren gehouden. De intentie was enerzijds een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn
van de bevolkingssamenstelling zoals die voor de oorlog bestond in Amersfoort 16 en
anderzijds de beste mensen die Amersfoort tijdens de oorlog had voortgebracht, de
mensen uit het verzet, bijeen te brengen. Ondanks de intentie de
bevolkingssamenstelling te representeren bestond de commissie voor het grootste
gedeelte uit de midden‐ en bovenlaag van Amersfoort en waren de arbeiders in de
minderheid. Middenstanders en leraren vormden de grootste groep. Verder was een
aantal artsen, professoren, directeuren, ambtenaren, één ingenieur en één jurist lid van
de commissie. Van kerkelijke zijde zaten er één deken en twee predikanten in de
commissie. Eén lid was van Joodse afkomst. 17 Omdat een belangrijk deel van de
bevolking van Amersfoort uit arbeiders bestond, o.a. werkzaam bij de Nederlandse
Spoorwegen, wilde men ook hen vertegenwoordigd zien in de commissie. Daartoe
waren twee personen uitgenodigd, afkomstig uit de Raad van Verzet en De
Waarheidgroep, die als arbeiders te boek stonden. Hiermee was tevens het meest linkse
verzet vertegenwoordigd in de commissie, 18 maar voor het merendeel waren het
liberalen, antirevolutionairen en S.D.A.P.’ers die in de commissie zaten. Erevoorzitter
was burgemeester mr. J.C. graaf van Randwijck, die bekend stond als ‘de rode graaf’
omdat hij open stond voor links. Het comité uit Amersfoort wordt omschreven als het
comité van ‘links‐humanitaire figuren’. 19
Het voornaamste doel waartoe de Groote Commissie was opgericht, was het
geven van adviezen met betrekking tot de samenstelling van de zuiveringscommissies
die belast werden met de taak om o.a. het P.T.T‐, spoorweg‐ en belastingpersoneel te
zuiveren en het bioscoopwezen door te lichten. 20 Lang heeft deze commissie echter niet
bestaan. In de vergadering van 12 oktober 1945 wordt onder punt vier een voorstel
gedaan, en ook uitgevoerd, om de commissie op te heffen. In de toelichting die leidde
tot opheffing is duidelijk de teleurstelling te lezen over de beperkte rol die het verzet
uiteindelijk had gespeeld. 21 Ook de landelijke De Grote Advies Commissie der Illegaliteit
sprak in mei 1946, toen ze haar taak beëindigd zag, woorden van onvrede over haar
beperkte rol inzake de berechting en zuivering van collaborateurs. Teleurgesteld was
16
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het verzet vooral over het uitblijven van ‘het droombeeld van een vernieuwd
Nederland’ en over ‘de plaats van de illegaliteit’ in het weer op te bouwen
bestuursapparaat. 22
Na de opheffing van de commissie gingen de leden, onder de naam Comité tot
het eeren van hen die vielen voor ons Vaderland, zich volledig inzetten voor de
oprichting van monumenten in Amersfoort. Een hieruit samengesteld werkcomité
ontwikkelde de eerste initiatieven voor een monument ter herinnering aan kamp
Amersfoort.

De plek
Een monument voor kamp Amersfoort stond als laatste op de lijst van de in totaal vier
op te richten monumenten. Voorop stonden twee fusillademonumenten, als derde een
meer algemeen monument voor de omgekomen militairen en verzetslieden afkomstig
uit Amersfoort en als vierde een monument voor kamp Amersfoort. 23 De eerste
monumenten die tot stand werden gebracht waren de twee fusillademonumenten,
ontworpen door de stadsarchitect D. Zuiderhoek, aan de Appelweg en de Barchman
Wuytierslaan. Hier hadden fusillades plaatsgevonden als vergeldingsmaatregelen van de
bezetter voor aanslagen die door het verzet waren gepleegd. De gedenktekens hadden
relatief weinig geld gekost en waren voor een groot gedeelte betaald uit de
opbrengsten van een collecte die onder de ouders van de schooljeugd was gehouden.
Het waren tableaus met daarop de namen van de gefusilleerden, de data van de
executies en spreuken als: Zij vielen ten offer aan de wraak, zij offerden zich voor de
vrijheid. En iets abstracter een tekst van P.C. Hooft: De lofkrans groenens nimmer moe.
Die komt het haar derzulken toe. Die ’t al voor ’t algemeene wagen. De gedenktekens
waren 4 mei 1946 onthuld in het bijzijn van de familieleden van de gefusilleerden en de
vertegenwoordigers uit het verzet en van de gemeente. 24
Dat in Amersfoort op deze plekken vrij snel gedenktekens werden opgericht is
exemplarisch voor deze periode in Nederland. In vrijwel iedere stad, dorp of ergens op
de hei of in het bos hadden de Duitsers wel mensen geëxecuteerd, soms één persoon,
maar vaker hele groepen. Vanaf september 1944 werden onmiddellijk na de bevrijding
bloemen en kransen gelegd, kogelgaten met wit krijt omcirkeld en vlaggenstokken
geplaatst of er werd een terp met bloemen aangelegd. 25 Deze plekken werden
gemarkeerd door kruisen of stenen met de bedoeling later een definitief monument op
te richten. Uit het onderzoek van Bianca Stigter naar de Amsterdamse
oorlogsmonumenten blijkt dat in de eerste maanden na de oorlog op de
22
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fusilladeplaatsen de eerste gedenktekens werden opgericht. 26 Ook in Rotterdam werd al
op 14 en 15 mei gecollecteerd voor een monument voor de twintig mannen die bij wijze
van represaille waren gefusilleerd. 27 In Zwolle vond op 5 mei al de eerste openbare
herdenking met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog plaats in de vorm van de
herbegrafenis van verzetsmensen die door de Duitsers om het leven waren gebracht. 28
En in de rest van Nederland ging het niet anders, in het najaar waren er al driehonderd
gemeentebesturen en comités die een monument wilden oprichten. 29 Het waren
eenvoudige gedenktekens die op de plaats van de executies werden opgericht, maar
voor de voormalige verzetsstrijders waren ze van grote betekenis. Niet alleen was de
oprichting van gedenktekens het weinige dat ze nog konden doen om hun overleden
kameraden te eren, het was ook een manier om hun gevoelens een plek te geven
binnen een samenleving die langzaam begon met de wederopbouw. De
fusilladeplaatsen werden opgevat als heilige plekken waar de offers waren gebracht
voor het ‘vernieuwd’ Nederland.
De verwezenlijking van grotere monumenten nam meer tijd in beslag. Het
monument dat als derde op de lijst stond – voor de omgekomen burgers, verzetstrijders
en militairen van Amersfoort – is nooit gebouwd. De oprichting van het monument in
kamp Amersfoort ging wel door, maar verliep moeizaam. Dit moeizame verloop had
volgens een voormalig lid van de commissie te maken met het feit dat de meeste leden
het te druk hadden met dagelijkse besognes, er moest geld verdiend worden. Terwijl het
gewone leven op gang kwam, was het aanvankelijke enthousiasme langzaam
verdwenen. Leden waren verhuisd, hadden andere functies gekregen en sommigen
wisten zelfs niet eens meer dat ze lid waren van het comité. 30 Er werden dan ook
nauwelijks vergaderingen gehouden. 31
Een andere reden die moet hebben meegespeeld is het feit dat het voormalige
concentratiekamp in deze periode diverse transformaties onderging. Op 19 april 1945,
toen de geallieerde troepen naderden, had Sipo/SD bevelhebber Schöngarth kamp
Amersfoort overgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis. Loes van Overeem kreeg de
leiding over dit stukje ‘bevrijd’ gebied. 32 Na de bevrijding veranderde het Rode
Kruiskamp, zoals kamp Amersfoort toen werd genoemd, in een interneringskamp voor
26
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‘foute’ Nederlanders en andere lieden die met de vijand hadden geheuld. In dit kamp
werden echter ook mensen opgevangen die terugkeerden uit de concentratiekampen in
Duitsland en Polen.
Het jaar daarop, in 1946, werd het kamp – ondanks protesten van het comité,
dat aanvankelijk wilde dat het hele kamp een ‘wijdingsplaats’ zou worden – wat het
voor de oorlog was: een barakkenkamp voor militairen. Daarmee werd de noodzaak
voor een monument alleen maar groter, omdat dit het enige teken zou worden dat de
herinnering aan de geschiedenis van het concentratiekamp levend moest gaan houden.
Dat het monument niet op het militaire terrein kon komen, was duidelijk.
Wát voor een monument het comité uit Amersfoort voor ogen had, is niet
bekend, er was geen programma van eisen opgesteld. Stadsarchitect Zuiderhoek werd
gevraagd een ontwerp te maken. In december 1948 kon hij het presenteren. Het
ontwerp van Zuiderhoek bestond uit een schaal met een doorsnede van acht meter en
een symbolische vlam van vijfentwintig meter hoog (zie afb. 17). Het monument moest
worden uitgevoerd in gepolijst beton. Met de volgende woorden lichtte Zuiderhoek zijn
ontwerp toe:
Het monument stelt een vlam voor als symbool van het wegbranden van de vele levens in
het verzet. Het sterven van de verzetshelden, hun offer (...) was voor het verdrukte volk
tevens een licht in het donker van de tijd. Dat licht, die vlam zal blijven branden en ons een
richtsnoer blijven. Zo zal deze vlam als een herinnering en een richtsnoer tevens in de heide
staan, op de plek, waar vele verzetshelden uit het concentratiekamp de dood hebben
gevonden. 33

Op de schaal zou een tekst van Henriette Roland Holst worden aangebracht.
Enigszins opmerkelijk is de functie die Zuiderhoek had bedacht voor zijn
monument. Het gedenkteken zou in de nabij het kamp gelegen driehoek komen, wat
tegenwoordig Rondwegzuid, Doornseweg en Laan 1914 heet en waar nu De Ladder van
Armando staat. Deze plek had de architect zelf gekozen. Het monument moest op die
plek ‘de uitwerking hebben van een reclameaffiche’. 34 Het monument mocht zeker geen
stilteplek worden ter overdenking, maar een toeristische attractie die jaarlijks
tienduizend toeschouwers zou moeten trekken. Het ontwerp werd goedgekeurd, alleen
had het comité een andere plek in gedachte.
In 1950 werd definitief gekozen voor de voormalige schietbaan van het kamp als
plek voor het monument. De schietbaan van de SS werd tijdens de oorlog tevens
gebruikt als fusilladeplaats waar vele gevangenen de dood hadden gevonden. De 300
meter lange baan was uitgegraven door voornamelijk Joodse gevangenen die in het
zogenaamde strafcommando te werk waren gesteld. Het werk was, ondervoed als ze
waren, veel te zwaar voor de gevangenen, ook omdat ze niet het juiste gereedschap
hadden. Na de oorlog werden in deze ‘vallei des doods’ zeven massagraven van
33
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geëxecuteerde gevangenen aangetroffen (zie afb. 18 en 19). Op deze plek moest het
monument komen. 35 Al op 11 juli 1947 was de schietbaan door de familie De Beaufort
(N.V. Landgoed Den Treek) aangekocht met het doel om de baan te behouden als
monument. 36
Om het monument te financieren en het waarlijk een nationaal monument te
laten zijn, had men een landelijke actie bedacht. De bedoeling was dat er per
woonplaats subcomités werden opgericht die overkoepeld zouden worden door
provinciale organisaties, die op hun beurt een ‘voortdurend en innig contact moeten
onderhouden’ met het Amersfoortse comité. 37 Verder dan een conceptbrief is het
echter niet gekomen.
De moeizame weg die de oprichting van het monument voor kamp Amersfoort tot hier
heeft afgelegd, weerspiegeld een landelijke trend. Ook elders was er sprake van een
tanende belangstelling. De aanvaarding van een ontwerp was nog geen zekerheid dat
het ook werd uitgevoerd. Als oorzaak daarvoor wordt gezien het toenemende
geldgebrek bij de organiserende comités en de financiële afzijdigheid van de overheid. 38
Een ander aspect dat meespeelde, waren de tegenstrijdige gevoelens en denkbeelden
van de opdrachtgevers, critici, publiek en overheid waaraan de kunstenaars ten prooi
vielen en die leidden tot moeizame discussies over de vorm en inhoud van de
oorlogsmonumenten.
Tot dan toe was er binnen het comité uit Amersfoort weinig discussie geweest
over de op te richten monumenten, noch over de inhoud noch over de vorm. De twee
fusillademonumenten waren vrij snel tot stand gebracht en over de inhoud was men het
blijkbaar eens: zij vormden vooral een eresaluut aan de gefusilleerden met de
boodschap dat zij zich hadden opgeofferd voor de vrijheid van de overlevenden en het
toekomstige nageslacht. In het ontwerp van Zuiderhoek komen deze gedachten terug,
en dat geldt ook voor de plek die het comité in het hoofd had. Het monument zou op
díe plek in de schietbaan geplaatst worden waar in een van de massagraven de
lichamen waren gevonden van 49 kampgevangenen, die op 8 maart 1945, als
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represaillemaatregel voor de aanslag op Rauter, waren gefusilleerd. 39 Hierdoor kwam
het geplande monument in de context van de fusillademonumenten te staan.
Amersfoort volgde hiermee het voorbeeld van de voormalige concentratiekampen in
Vught en Westerbork waar ook de eerste monumenten op of bij fusilladeplaatsen waren
opgericht.

De prijsvraag
Nadat Zuiderhoek zijn ontwerp had gepresenteerd zou het nog eens drie jaar duren
voordat er bij het voormalige kamp Amersfoort een monument onthuld kon worden.
Een van de redenen waarom het zo lang duurde, was de financiering van het
monument. Het comité uit Amersfoort had wel plannen ontwikkeld voor een landelijke
collecte om zo het benodigde geld bijeen te brengen, maar is nooit overgegaan tot
daadwerkelijke actie. Een comité uit Utrecht, dat ervaring had opgedaan met de
oprichting en de financiering van het gedenkteken bij Fort De Bilt, vernam dat het met
het monument in Amersfoort maar niet wilde vlotten en bood het comité uit
Amersfoort zijn diensten aan. Het aanbod werd aangenomen en onder de naam
Propagandacomité zou het Utrechtse comité geld inzamelen om de kosten van het
monument te financieren. Gelden werden vergaard met de vertoning van de verzetsfilm
Voor beulen geen genade, een documentaire over het represailledrama in het
Tsjechische dorp Lidice, waar de Duitsers als vergelding voor de moord op Heydrich de
volledige bevolking hadden geëxecuteerd. Dankzij bemiddeling van het
Propagandacomité konden voor dit doel nachtvoorstellingen in de Nederlandse
bioscopen plaatsvinden. Na de voorstelling werd gecollecteerd. Uiteindelijk had het
Propagandacomité 33.000 gulden opgehaald. 40
Hoewel het Propagandacomité alleen de taak had de financiële kant van het
monument te verzorgen, bemoeide het zich vanaf het begin ook met het ontwerp van
het monument. Sterker nog, het trok het hele initiatief naar zich toe. De eerste daad die
het Propagandacomité succesvol verrichtte, was de oprichting van een tijdelijk
monument in de vorm van een houten kruis en de onthulling ervan op 23 september
1950. Het kruis was geplaatst aan het einde van de schietbaan boven op de kogelvanger.
Het plan om het definitieve monument op de fusilladeplaats op te richten bleef, na enig
overleg, gehandhaafd.
Gesterkt door haar snelle successen zag het Propagandacomité zichzelf ook als
de enig aangewezene om het definitieve monument op te richten. Toen vaststond dat
het monument op de schietbaan zou komen, werden vraagtekens gezet bij het ontwerp
van Zuiderhoek. Het comité vond het beeld te groot voor deze plek en de geraamde
kosten (50.000 gulden) te hoog. Zo veel geld uitgeven aan een monument terwijl de
39
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sociale nood in Nederland nog groot was, vond men niet juist. De leden besloten het
ontwerp van Zuiderhoek niet uit te voeren. In de vergaderingen werden allerlei ideeën
geopperd voor een nieuw ontwerp, maar tot een concreet voorstel kwam het niet. 41
Over de vorm van het monument had het Propagandacomité geen duidelijke
ideeën. Wel was men van mening dat een ‘graf voor de onbekende verzetsstrijder’,
zoals een lid had voorgesteld, geen recht zou doen aan de verzetsstrijders. Het
monument zou meer dan een herinneringsteken moeten zijn. 42 Het Propagandacomité
overlegde of men een kunstenaar dan wel een architect zou uitnodigen om een
ontwerpschets te laten maken. De voorkeur ging uit naar een kunstenaar die zelf in een
kamp had gezeten; ‘die’, zo was de veronderstelling, ‘zal er gevoel in leggen.’ 43
Uiteindelijk werd besloten de beeldhouwers Frits Sieger en Leo Jungblut vrijblijvend een
schetsontwerp te laten maken en dit zonder hun medeweten, samen met het oude
ontwerp van Zuiderhoek, te laten beoordelen door een deskundige jury – een
Commissie van Advies bestaande uit de beeldhouwers Hildo Krop en John Raedecker en
de kunsthistorici Willem Vogelsang en René François Paul de Beaufort. Zo werd het plan
vervolgens ook uitgevoerd.
Aan de jury werden drie ontwerpen voorgelegd zonder naamsvermelding van de
makers. De ontwerpen werden aangeduid met de letters A, B en C. Ontwerp A was van
Zuiderhoek, B van Sieger en C van Jungblut. De ontwerpen van Zuiderhoek en Jungblut
kregen een negatieve beoordeling.
Het ontwerp van Zuiderhoek, de al eerder besproken vlam, was volgens de
commissie symbolisch niet goed doordacht, waardoor dit ontwerp niet begrepen zou
worden door de toeschouwer. Ook was de commissie van mening dat de vormen niet
op grote schaal en in beton konden worden uitgevoerd.
Jungblut had een ontwerp ingediend dat sterk leek op het monument dat hij
voor Fort De Bilt had gemaakt, een fusillademonument voor de 140 verzetsstrijders die
daar waren doodgeschoten, en dat in 1949 was onthuld. 44 Zijn inbreng was een
figuratief beeld van een moeder met een ontblote linkerborst en in haar hand een
lauwerkrans, met aan haar arm een naakt jongetje, geslachtsdeel bedekt, en aan haar
voeten een hond als teken van trouw (zie afb. 20). Het moet een onvolledig gezin
voorstellen dat rouwt om de vader. Op de sokkel staat de tekst: DEN VADERLANDT
GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOET. De commissie was eenstemmig van oordeel dat
de voorstelling te algemeen gangbaar was en tot een cliché was verworden, en
daardoor banaal. Het ontwerp had te weinig zeggingskracht en was niet in
overeenstemming met de plaats waar het monument moest komen. Ook de ‘Inscripties
kunnen het ontbrekend plastisch vermogen niet vergoeden’, aldus de commissie. 45
Het rapport sluit af met de beoordeling van ontwerp B van Frits Sieger. Hij had
een staande man voor het vuurpeloton gemaakt:
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Het toont het volle begrip voor de waardigheid en de ernst waarmee onze eerbied voor
de op deze plaats ten offer gevallenen tot uiting dient te komen. Alleen op die plaats
kan zulk een monument onze gevoelens en gedachten vertolken.
Ook de hierbij aangegeven mozaïekvloer acht de Commissie een uitstekende vondst,
die het ingetogen waardig accent aanmerkelijk zal verhoogen.
De maquette van de figuur belooft bovendien zeer veel. Er is bij allen eenvoud een
innige oprechtheid en dus een ontroerend gevoelsleven in geopenbaard. Het aan de
Commissie verder bekende werk van denzelfden kunstenaar sterkt haar in de meening,
dat zij aan Uw Comité moet aanbevelen dezen ontwerper den prijs van een opdracht ter
uitvoering te gunnen. 46

Het oordeel van de jury wordt door het Propagandacomité overgenomen en men
besluit het ontwerp aan het Amersfoortse comité voor te dragen. Het beeld van Sieger
wordt enthousiast ontvangen en men wil zijn ontwerp uitvoeren. Maar met de keuze
voor Sieger zou een breuk ontstaan binnen zowel het Propagandacomité als het
werkcomité in Amersfoort.
Met de terugkeer van de oude scheidslijnen in de Nederlandse samenleving
werkten de verschillende bevolkingsgroepen, communisten, katholieken, sociaal‐
democraten, protestanten en liberalen, zoals de historicus Martin Bossenbroek het
noemt, naarstig aan hun eigen morele herbewapening. Ze ‘koesterden allemaal hun
eigen heroïsche momenten, en probeerden allemaal hun particuliere
oorlogsherinnering zo prominent mogelijk in te passen in het collectieve geheugen’. 47 In
kranten, tijdschriften, brochures, boeken en radiogidsen kwamen de
oorlogsherinneringen van de verschillende groepen tot uiting, waarbij elke groep haar
eigen ‘oorlogsheld’ onder de aandacht bracht. Tot op zekere hoogte is deze
differentiëring terug te vinden in de voorkeur voor een bepaalde beeldhouwer, de
gehanteerde thematiek en de stijl van monumenten. De politieke of ideologische
achtergronden van de leden van het comité klonken daarin duidelijk door, en dat was
ook het geval bij de keuze van de beeldhouwers die het Propagandacomité maakte. De
beslissing van het Propagandacomité om de stadsarchitect Zuiderhoek mee te laten
dingen kan nog gezien worden als dank voor geleverde diensten en als een beleefde
manier om van hem af te komen. Zonder zijn medeweten was namelijk zijn eerste
ontwerp aan de commissie voorgelegd, waarvan al bij voorbaat zeker was dat het geen
kans van slagen had. Maar de keuze voor Jungblut en Sieger was weloverwogen en kan
niet los gezien worden van de politieke en ideologische opstelling van bepaalde leden
van het Propagandacomité. Met deze verschillende voorkeuren werden de scheidslijnen
zichtbaar die uiteindelijk tot een breuk hebben geleid tussen de rechtse tak en de
overige leden van het comité.
De in Utrecht geboren beeldhouwer Jungblut werd naar voren geschoven door
een van de Utrechtse leden van het Propagandacomité. Jungblut, vertrouwd met
opdrachten binnen de kerkelijke kunst, had na de bevrijding het monument in Fort De
Bilt gemaakt, waarvan de Utrechtse comitéleden de financiering hadden verzorgd. De
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Utrechtse leden moeten met name in de thematiek, een gebroken gezin met een
rouwende moeder met kind, alsook in de gehanteerde stijl de normen en waarden
gezien hebben waarvoor zij stonden. Het ontwerp doet sterk denken aan de
monumenten voor zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, en vindt haar
voorbeeld in de negentiende‐eeuwse grafsculptuur. Ook de herkenbare
neoclassicistische figuratieve stijl van de beeldengroep doet negentiende‐eeuws aan.
Het ontwerp van Jungblut moet door de jury, gelet op het rapport, als
conservatief zijn ervaren. Met het ontwerp van Sieger had de jury geen problemen. Dat
moet te maken hebben gehad met het feit dat met dit ontwerp afstand wordt genomen
van een gangbare vormentaal en gezocht wordt naar andere
uitdrukkingsmogelijkheden. Dat Sieger communist was, vormde voor de jury geen
probleem, hetgeen niet verwonderlijk was omdat zowel Krop als Raedecker linkse
sympathieën hadden. Daarbij kenden zij als Amsterdammers het werk van Sieger.
Sieger was voorgedragen door een lid van het Amersfoortse comité dat ook in
het Propagandacomité zat. Dit lid had tijdens de oorlog wegens verzetsactiviteiten
samen met de zoon van Sieger gevangen gezeten op de Weteringschans in
Amsterdam. 48 Hij kende daardoor de beeldhouwer, die vanwege zijn verzetsactiviteiten
tot tweemaal toe, in Amsterdam en in Scheveningen, had vastgezeten. Sieger was in
1921, toen hij ging studeren aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam, lid geworden van de Communistische Partij Holland (CPH), de voorloper van
de in 1935 opgerichte Communistische Partij van Nederland (CPN). Hij zat in de
beeldhouwklas van professor Jan Bronner. Sieger bleef zijn hele leven communist. Hij
stierf in 1990 op zevenennegentig jarige leeftijd. 49
Nadat het comité uit Amersfoort zich ervan had vergewist dat de keuze van de
beoordelingscommissie voor Sieger geen politieke maar een esthetische keuze was,
werd besloten het ontwerp van Sieger uit te voeren. Maar de rechtse tak binnen het
Propagandacomité en enkele leden uit het werkcomité waren het er niet mee eens dat
de opdracht aan een communist verstrekt zou worden. Zij stelden alles in het werk om
te verhinderen dat Sieger het monument zou maken. De kwaliteiten van Sieger werden
openlijk in twijfel getrokken. Het ontwerp zou te duur zijn, en niet van hem zijn maar
van Mari Andriessen. Sieger, zo beweerde men, was geen beeldhouwer maar een
etalagepoppenmaker. 50 Men was echter niet zozeer gekant tegen het ontwerp, hoewel
men daar ook twijfels over had, maar vooral tegen Sieger als communist. De rechtse tak
verdacht het comité ervan met de keuze voor Sieger politiek te voeren, 51 en met dit
verwijt deed de Koude Oorlog ook zijn intrede in het proces van de verwezenlijking van
het monument.
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Samengevat kan gesteld worden dat het beeld was gekozen om wat het voorstelde en
uitstraalde. In deze gestalte lag al het leed besloten dat was geleden tijdens de
bezetting, en tevens de moed en standvastigheid waarmee de strijd tegen de bezetter
was gevoerd. Hier stond geen allegorische figuur of abstract symbool, zo leek het, maar
een man van vlees en bloed, voor iedereen herkenbaar, die binnen enkele seconden
doodgeschoten zou worden. Hij stond op de plek waar het bloed van de helden, die hun
leven hadden geofferd voor een nieuw Nederland, over de aarde was gevloeid. Deze
ene gestalte was niet alleen de verpersoonlijking van het hele verzet dat als één de
ongelijke strijd was aangegaan, maar ook van het menselijk leed, het leed waarin
‘iedereen’ gelijk was.
Dat het beeld veel indruk maakte op de comitéleden en niet gekozen was uit
politieke overwegingen, toont de reactie van Karel van Staal, ook lid van het werkcomité
in Amersfoort. Van Staal was de man achter de succesvolle anticommunistische lijn
binnen Expogé 52 en in hem zag de rechtse tak binnen het Propagandacomité de man die
de uitvoering van het ontwerp van Sieger kon tegenhouden. Van Staal had zijn woord
gegeven om het ontwerp af te keuren zonder het echter gezien te hebben. Hij herzag
zijn veto toen hij het ontwerp daadwerkelijk had gezien, overdonderd door de kracht die
het beeld uitstraalde. 53 Maar de rechtse tak binnen het Propagandacomité en de
voorzitter van het werkcomité dachten er anders over. Toen duidelijk was geworden dat
het ontwerp van Sieger uitgevoerd zou worden, trokken deze leden zich terug uit de
comités. 54 De breuk was definitief.
En zo werd op 1 april 1953, anderhalve maand voor de geplande onthulling, een
verzoek bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingediend om in
te stemmen met de plaatsing van het monument dat Sieger had gemaakt. De Centrale
commissie, die de overheid moest adviseren over de monumenten, was echter minder
te spreken over de kwaliteit van de creatie van Sieger en gaf een negatief advies aan de
minister. De minister verleende niettemin zijn goedkeuring, met als argument dat er op
korte termijn geen andere bevredigende oplossing gevonden kon worden en hij het
comité, nu het beeld al klaar was en de onthulling zo goed als geregeld, niet in
problemen wilde brengen. 55
De initiatiefnemers, de plaats van het monument en de voorstelling zelf zeggen veel
over het perspectief vanwaaruit kamp Amersfoort herdacht werd. Het gedenkteken
werd niet opgericht door een comité van voormalige kampgevangenen van Amersfoort,
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wat in de lijn der verwachting zou liggen, maar door het voormalige verzet uit
Amersfoort, al zaten daarin twee leden die in het kamp gevangen hadden gezeten.
Zowel de totstandkoming van het monument als de locatie en de betekenis ervan, als
fusillademonument, reflecteren de heersende patronen en ontwikkelingen in de
nationale herinneringscultuur in de eerste jaren na de oorlog.
Om de betekenis van de kampmonumenten binnen de nationale
oorlogsherinnering te begrijpen, is het belangrijk eerst vast te stellen wat met een
‘nationaal monument’ wordt beoogd, en specifiek met een ‘nationaal
oorlogsmonument’. De ideeën over en de totstandkoming van het Nationaal Monument
op de Dam bieden daartoe een verhelderend inzicht.

2.

Nationale eenheid en verdeeldheid

Nationale monumenten
Meer dan ooit was er in de naoorlogse maatschappijen behoefte aan een nationale
herinnering om het zelfrespect en politieke legitimiteit te herstellen. 56 De bezetting en
de herinnering aan de bezetting hadden onmiskenbaar nationale gevoelens losgemaakt
en een bewustzijn laten ontstaan dat een gunstig klimaat creëerde voor de
nationalisering van de herinnering. 57 De bezetting werd ervaren als een vernedering
zonder weerga, een krenking van de nationale trots. De sinds de negentiende eeuw
uitgebouwde natiestaten, die geacht werden garant te staan voor de bescherming van
hun burgers en de parlementaire democratie, hadden flinke schade opgelopen. De
collaboratie had pijnlijk aangetoond dat nationale solidariteit een illusie was. 58
Begrippen als soevereiniteit, territorium, natie en onafhankelijkheid stonden
weer hoog op de agenda, 59 niet alleen na de bevrijding maar al direct na de Duitse inval.
Zo droeg als stil protest de Nederlandse bevolking op de verjaardag van Prins Bernhard
op 29 juni 1940 massaal anjers als uiting van aanhankelijkheid aan het vorstenhuis en
trouw aan het vaderland. Op politiek vlak waren tijdens de oorlog bewegingen ontstaan
die streefden naar grotere eenheid en saamhorigheid. ‘In naam van het Nederlandsche
Volk: Alles voor het Vaderland!’, 60 was een leuze die menigmaal gehoord werd. In de
gijzelaarskampen Sint‐Michielsgestel en Haaren werd uitvoerig van gedachten gewisseld
over de politieke en maatschappelijke inrichting van Nederland na de oorlog waarbij de
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eenheidsgedachte het kernpunt vormde voor vernieuwing. 61 Ook de monumenten
kregen een rol toebedeeld om het nationale bewustzijn te versterken. Onder de titel
‘Onze Gedenkteekenen een nationaal bezit’ gaf I.L. Uijterschout in 1941 een boekwerkje
uit waarin hij als een soort voorloper van het Lieux de Mémoire‐project van Pierre Nora
aan de hand van de belangrijkste monumenten de culturele, wetenschappelijke en
maatschappelijke vaderlandse hoogtepunten beschrijft. 62 Het feit dat de lezing die
Ernest Renan in 1882 had gegeven, in 1945 vertaald werd uitgegeven onder de titel Wat
is een natie?, is veelzeggend. 63
Wat het begrip ‘nationaal monument’ inhoudt, is net zo moeilijk te definiëren
als het begrip ‘nationaal’ of ‘natie’. Wat de nationale monumenten gemeen hebben, is
dat ze symbolisch probeerden een nationale identiteit aanschouwelijk te maken, maar
wat nu juist die identiteit was, zorgde voor een nooit ophoudende discussie en voor een
grote diversiteit aan nationale monumenten. 64 In Duitsland bijvoorbeeld werden in de
negentiende eeuw zo’n vijf verschillende types nationale monumenten opgericht, die
zich van elkaar onderscheiden in vorm, oprichters, adressanten, achterliggende ideeën
of financiering. 65 Feitelijk was de term ‘nationaal’ vogelvrij en kon iedereen die een
gedenkteken wilde oprichten het een nationaal monument noemen. 66 Thomas
Nipperdey stelde het dan ook zo: ‘Men kan aan gebrek aan een betere inhoudelijke
definitie nominalistisch stellen, een nationaal gedenkteken is, wat als nationaal
gedenkteken geldt.’ 67
Op het door Schinkel ontworpen Kreuzbergdenkmal (1818) in Berlijn staat de
spreuk: (...) den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den
künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung, 68 en dit vat wel het beste samen waar het bij
de nationale oorlogsmonumenten om te doen is. De doden worden herdacht als doden,
maar ook als helden, martelaren en overwinnaars, als de ware dragers van eer, roem,
geloof, trouw en plicht, de beschermers van het vaderland, en daarmee wordt hun dood
voor de achterblijvers en de toekomstige generaties in een zingevingsperspectief
geplaatst. Deze zingeving was op de continuïteit gericht en had tot doel de eenheid en
het bestaan van de natie te waarborgen. Deze identiteitsvormende politieke constructie
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wordt misschien wel het best gesymboliseerd met het graf van de onbekende soldaat.
Het identiteitsloze lichaam als metafoor voor de hele natie was voor de meeste landen
krachtig genoeg om te fungeren als nationaal monument ter herdenking van de
slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
De herdenking van gewone soldaten was voortgekomen uit de Franse Revolutie,
de Napoleontische oorlogen, de bevrijdingsoorlogen en de invoering van de
dienstplicht. Oorlog was niet langer een gril van een vorst of een vete tussen twee
rivaliserende dynastieën, maar een strijd waarbij het volk steeds meer betrokken raakte.
Het traditionele huurlegioen was overgegaan in nationale volkslegers, waarin de soldaat
niet meer vocht voor Sold und Beute maar voor koning en vaderland. Hij vocht voor de
ideeën van de revolutie of tegen de onderdrukking van zijn land. Hij vocht voor een
ideaal dat de hele natie aanging, hij vocht voor de vrijheid. 69 Het leger was de school
van de natie geworden. 70 Het aanzien van de soldaat was door zijn inzet voor het
vaderland, vrijwillig dan wel verplicht, gestegen en zijn dood moest nu worden
gelegitimeerd. De onbekende soldaat werd na de Eerste Wereldoorlog in vrijwel alle
geallieerde landen hét symbool waarin zich de hele natie kon vinden, het werd
opgevoerd als het zinnebeeld van nationalisme. 71
Nationale monumenten werden opgericht om de eigenwaarde terug te winnen en de
oorlog een plaats te geven in het collectieve geheugen. Niet zelden moesten deze
monumenten de eensgezindheid uitdrukken waarmee de natie de strijd tegen bezetting
en onderdrukking was aangegaan, met als doel de eenheid aan te wenden voor de
wederopbouw van het land.

Het Nationaal Monument op de Dam
Hoewel Nederland geen monument van de onbekende soldaat had of een ander
nationaal, centraal monument waar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
herdacht konden worden, had het zeker de behoefte om met een nationaal
gedenkteken de slachtoffers te eren. De geest van het verzet, die bestond uit onderlinge
solidariteit en opofferingsgezindheid, vormde de leidraad voor een nieuwe
gemeenschap, een nieuwe volkseenheid. Na de bevrijding stond de herdenking van de
oorlogsslachtoffers onmiskenbaar in het teken van deze begrippen; dit uitte zich vooral
in de opdracht voor een nationaal monument ter herdenking van de Tweede
Wereldoorlog.
De eerste plannen voor een nationaal oorlogsmonument waren al tijdens de
oorlog geformuleerd door een anoniem, uit het verzet afkomstig comité, dat de plannen
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had voorgelegd aan de Grote Advies Commissie. Bedoeling van dit initiatief was om de
nationale saamhorigheid te kanaliseren en verdeeldheid tegen te gaan. 72 Het
monument was in eerste instantie echter vooral bedoeld ter meerdere eer en glorie van
het verzet zelf. In de plannen is te lezen dat met de oprichting van een nationaal
monument de natie de gelegenheid moet krijgen naar vermogen een financiële bijdrage
te leveren en haar erkentelijkheid te tonen tegenover de verzetsbeweging. Gedacht
werd aan een museum en een monument die moesten komen op ‘het nationale plein bij
uitnemendheid, namelijk de Dam (...)’ 73 Het monument moest een Phoenix worden,
verbeeld naar een ets van Rembrandt, ‘vervaardigd door een beeldhouwer van deze
tijd’, als verbeelding van de ‘herrijzing’ van een vrij Nederland op de grondslag van het
werk en de geest van de verzetsbeweging. 74 Of zoals een journalist – die de woorden
van Frederik Schmidt‐Degener als uitgangspunt aanhaalde voor de grondslag van het
gedenkteken – het visioen verwoordde:
Felle jeugd ziet de verre toekomst met geweld geopend en brandende verlangens
pijlsnel verwezenlijkt. Door schetterklank en schitterlicht heen, spreekt een orakel.
Herinnering aan smartelijk‐doorstaan gebeuren brengt het martelaarssymbool der
ineengestrengelde palmtakken, waarop in zijn triumftocht de herboren Phoenix
steunt. 75

Een Phoenix‐sculptuur heeft als tijdelijk gedenkteken gefungeerd, waarmee vanuit het
verzet de basis werd gelegd van wat later het Nationaal Monument op de Dam zou
worden.
Het initiatief voor een nationaal monument kwam weliswaar vanuit het verzet,
maar werd later overgenomen door het Nationaal Instituut en de Nationale
Monumenten Commissie. Het Nationaal Instituut 76 had in oktober 1945 op verzoek van
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in een nota aangegeven waar in
72

Memorandum voorgelegd aan de Groote Advies Commissie, gedateerd op 28 februari 1945. Collectie
Groote Advies Commissie, inv.nr. coll. 184, G.A.C.1‐B, NIOD. Voortaan afgekort tot NIOD 184, G.A.C. 1‐B.
73
Ibidem.
74
Ibidem.
75
‘Het oorlogs‐monument. Een expositie’, in: De Groene Amsterdammer 70/48, 7 december 1946.
76
Het Nationaal Instituut kwam voort uit de illegaliteit en was opgericht met het doel de geschiedenis van
het verzet levend te houden en de Nederlandse maatschappij te zuiveren van ‘onvaderlandse elementen’.
Het Nationaal Instituut beschouwde het ook als zijn taak om het oprichten van monumenten te
coördineren, waarbij het streefde naar eenheid van stijl en eenvoud van conceptie. De doelstelling van
het instituut was te zorgen voor een nationaal geestelijk reveil waarbij gemeenschapszin en nationaal
besef samenbindende elementen vormden. Zie Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 192. Kernbegrippen
van het Nationaal Instituut waren nationale saamhorigheid en geestelijke vernieuwing waarbij de
verzuiling doorbroken moest worden. Het Nationaal Instituut zag zichzelf als een departement van
Volksvoorlichting, nationaal‐cultureel, niet politiek en juist niet departementeel, ‘maar onafhankelijk uit
ons volk zelf opgebouwd na jarenlange voorbereiding reeds tijdens de bezetting’. Zie: ‘Rondschrijven aan
de gemeentebesturen in Nederland’, juni 1945. Collectie Nationale Monumenten Commissie voor
Oorlogsgedenktekens, Centrale Commissie voor Oorlogsgedenktekens, inv.nr. 146.3. Archief van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afdeling Kunsten en Taakvoorgangers (1945‐1965).
Over de geschiedenis van het Nationaal Instituut zie: Jaap Verheul en Joost Dankers, Tot stand gekomen
met steun van … Vijftig jaar Prins Bernhard Fonds, 1940‐1990, Zutphen 1990.

55

Nederland monumenten zouden kunnen komen met een nationale betekenis. Zes
plaatsen in Nederland kwamen daarvoor in aanmerking. In Den Haag moest een
rijksmonument komen waarvan de hoofdgedachte zou moeten uitgaan naar de
Nederlandse Staat, de Nederlandse regering en de vorstin in ballingschap. Verder zou er
aandacht besteed moeten worden aan de bondgenoten en hun grote figuren, het
strijdverloop, de invasie en de rijksdelen in de strijd. Het monument diende een
duidelijke relatie te leggen met de internationale gebeurtenissen, en om dat te
versterken werd er een historisch verband gelegd met de Franse tijd door het
monument te plaatsen op een ‘Verbindings‐avenue’ met Plein 1813. In Amsterdam
moest een verzetsmonument komen met als hoofdgedachte de Nederlandse burger, het
Nederlandse volk in het verzet. Het ging daarbij om de werkzaamheden van het verzet,
niet om de organisatie. Men dacht eraan om de namen van de tienduizenden
verzetsdoden uit de illegaliteit te vermelden, van de politieke gevangenen en van de
gijzelaars. ‘Van de sobere naamlijsten zal in hun eindeloosheid een krachtiger sprake
uitgaan, dan van welke symboliek of plastiek ook.’ Volgens de nota moest ook
overwogen worden om in Amsterdam het Joden‐Monument op te richten als getuigenis
van de rasvervolging. In de derde grote stad, Rotterdam, was het Marine‐ en
Koopvaardijmonument gepland. Rotterdam kreeg voor dit monument de voorkeur
boven Den Helder omdat in Rotterdam ‘de heldenstrijd der mariniers zich had
voltrokken’. Ten slotte zou op de Grebbe het leger‐ en luchtmachtmonument moeten
komen en in Overloon het Oorlogsmuseum, zodat op deze wijze het eigen aandeel en
dat van de geallieerden vrij volledig zou zijn herdacht. In Hotel de Wereld te
Wageningen zou de capitulatie van de Duitsers worden herdacht. Voor monumenten op
de Grebbe, Wageningen en Overloon was gekozen om een te grote ‘westelijke’
eenzijdigheid te vermijden. 77
In 1946 bouwde de Nationale Monumenten Commissie voort op eerdere
plannen van het Nationaal Instituut. De Nationale Monumenten Commissie formuleerde
de herdenkingsopdracht voor het centrale nationale monument als volgt:
Het leed van de onderdrukking, de machteloosheid tegenover de overmacht, de
onherstelbare smart aan zoovelen onzer aangedaan, de rechteloosheid, de materieële
nood en de angst om het bestaan; het verbeten verzet, het geloof en de fierheid van
den machtelooze, de verbondenheid van allen, die zich één wisten tegen den
onderdrukker, de innerlijke zekerheid van de overwinning, de hoop op de bevrijding, de
uiteindelijke zegepraal en de verlossing van den looden last, dat alles willen wij als volk
overdragen aan ons nageslacht, als de ervaring uit dien donkeren tijd, die bijna het
einde bracht van ons volksbestaan. Wij willen deze gevoelens uitgedrukt zien in een
nationaal monument door het geheelde Nederlansche volk gezamenlijk opgericht. 78
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Het idee van een verzetsmonument in Amsterdam ter ere van het Nederlandse volk zou
uiteindelijk uitmonden in het centrale nationale monument van Nederland.
In De Pen Gun van juni 1946 hadden kapitein Maasdijk en kapitein Rutten al
ideeën geformuleerd over de oprichting van een centraal nationaal monument.
Hendrick Mulder, directeur van het Nationaal Instituut, bouwde hierop voort. Het
functioneren van een nationaal monument was afhankelijk van sociologische en van
praktische factoren, meende Mulder. Sociologisch gezien was het volgens hem van
belang dat het een levend monument zou worden en dat kon alleen als het monument
een sterke symbolische betekenis bezat en op een bijzondere plaats zou komen die al
een eigen traditionele waarde bezat. De symbolische betekenis, de kracht van het
monument, wordt verkregen als het voor een groep een belangrijke emotionele lading
bezit. Deze extra emotionele geladenheid kan het monument verkrijgen als het
bijvoorbeeld de resten van overledenen bevat of als het wordt opgenomen in een
bestaande traditie van een bepaalde groep. Als het monument een nationaal
monument wil zijn, dan moet het via collectieve kanalen als bijvoorbeeld de pers, radio
en film de rest van het volk aanspreken. Voor het nationaal monument zou dat
betekenen dat het monument een symbolisch graf voor alle slachtoffers zou worden.
Het monument moet dan opgericht worden op een plek die al een eigen traditievolle
waarde bezit en midden in het volle leven ligt, doch op zo’n manier dat men er rustig
kan vertoeven. Het monument moet de plek worden van een beginnende nationale
traditie, als plaats van ceremoniële handelingen door hoogwaardigheidsbekleders en
bezoekende staatshoofden en als ruimte voor uitingen van nationale vreugde en rouw.
Praktisch gezien moet de plaats van het monument ruimte bieden voor het
houden van parades en grote defilés die ook gadegeslagen kunnen worden door een
grote groep belangstellenden aan wie ook onderdak en maaltijden aangeboden kunnen
worden. Een stad is de logische plek. Mocht een vreemde autoriteit het monument
bezoeken, dan zijn steeds in ieder geval honderden mensen hiervan getuige. Een
verjaardag viert men niet op zijn eentje, aldus Mulder. Dat het Damterrein de
aangewezen plek was voor het nationaal monument, beargumenteerde Mulder met de
volgende woorden:
De Dam, historisch hart van ’s lands hoofdstad: Amsterdam, draagster van het in deze
strijd verdiende devies: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig: stad, waar het leven zo
krachtig en geschakeerd klopt als nergens anders in het land; de Dam, waar de laatste
schoten van den vijand knalden en de laatste slachtoffers de lange keten sloten. Het
Midden‐Damterrein, recht tegenover het monumentale paleis‐stadhuis van Jacob van
Campen, dat zulk een krachtige architectonische werking heeft, dat zelfs alle
verknoeiingen weggedrukt worden, zodat toch een stoere grandezza van het plein
behouden bleef. Dit monument, of liever deze gemonumentaliseerde plek, zal stellig dit
geheel historische plein weer belangrijk revalueren. 79
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Als extra voordeel gold dat de Nieuwe Kerk aan de Dam gelegen was, mocht het
gewenst zijn een religieuze plechtigheid erbij te willen houden. ‘Immers’, was het
argument, ‘de Nieuwe Kerk is zelf practisch reeds een bovenkerkelijk kerkgebouw, een
nationaal bezit met grote nationale symbolische betekenis (kroningskerk, en onlangs
bleek dit opnieuw uit de tentoonstelling van het verzet in dit kerkgebouw gehouden).’ 80
Over het monument zelf had Mulder ook zijn gedachten laten gaan. Het
monument moest de vergelijking aangaan met het graf van de onbekende soldaat, in dit
geval de onbekende strijder, een combinatie van een militair en een burgerlijk element
waarin de strijd en het offer van het gehele volk symbolisch zijn verenigd. Het moest
dezelfde betekenis krijgen als de Arc de Triomphe in Parijs en het grafmonument van
Lenin op het Rode Plein te Moskou. Als graf van de onbekende strijder zag Mulder zijn
voorbeeld in de cenotaaf van Lutyens in Londen. Daar ons volk ‘niet monumentaal van
aard’ is, moet er niet gestreefd worden naar monumentaliteit maar kan volstaan
worden ‘met het stijlvol accentueren van de gewijde plaats en het symbolische graf’, 81
aldus Mulder. Als versiering is het aanbrengen van de wapens van de rijksdelen
(Nederland, Verenigde Staten van Indonesië, Suriname en Curaçao) toereikend, en een
enkel sober en zinvol opschrift. 82
De uiteindelijke verwezenlijking van het nationale monument had nog heel wat voeten
in aarde. 83 Met name over de esthetische kwaliteiten van het monument was veel te
doen geweest, en toen het monument eenmaal onthuld werd, was het misschien niet
het monument dat Mulder in gedachte had, maar het basisidee was gehandhaafd. Het
monument was een symbolisch graf, niet van één onbekende strijder, maar van alle
Nederlanders die hun leven hadden gegeven voor het vaderland. Daartoe was aarde
bijeen gebracht in urnen afkomstig van fusilladeplaatsen en van andere plekken in
Nederland waar zich tijdens de bezetting belangrijke gebeurtenissen hadden
voorgedaan. Aarde was onder andere afkomstig van de Waalsdorpervlakte in Den Haag,
uit het Weteringplantsoen van Amsterdam, uit de duinen bij Bloemendaal, aarde van de
Grebbeberg en de Woeste Hoeve, van de Coolsingel in Rotterdam, uit steden en dorpen
als Roermond, Heer bij Maastricht en Anloo in Drenthe. Ook was er aarde vergaard op
Walcheren, waar de geallieerden waren geland, uit Overloon, van het Kernwerderzand
en de soldatenkerkhoven in Groesbeek, Heumen en Oosterbeek. In de urn uit Brabant
zat onder andere aarde dat vermengd was met de verstrooide as van de gecremeerden
uit het concentratiekamp Vught. 84 Met deze urn werd het nationaal monument niet
alleen symbolisch maar ook letterlijk een grafmonument.
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Tijdens de onthulling van het tijdelijke monument in 1947 verklaart jhr. mr. F.
Beelaerts van Blokland, vice‐president van de Raad van Staate, dat het monument zou
staan op
aarde, gedrenkt door bloed van martelaren, op een bodem die niet alleen symbolisch,
maar in den meest letterlijke zin nationale grond is. 85

Zo is het uiteindelijk niet geworden. De urnen werden niet onder het definitieve
monument geplaatst maar bijgezet in de nissen van de gebogen muur achter de pyloon.
De nissen werden afgedekt met sluitplaten voorzien van de provinciewapens. Boven de
urnennissen was de tekst aangebracht van prof. dr. N.A. Donkersloot: ‘Aarde, Door het
offer gewijd, samengebracht uit gans het land, teken tot in verre tijd van heugenis en
vasten band’. Later werd een twaalfde urn uit Nederlands‐Indië toegevoegd.
De bijzetting van de urnen was zowel bij de onthulling van het tijdelijke (1947)
als het definitieve monument (1956) de belangrijkste ceremonie. De beide
plechtigheden werden voorafgegaan door een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in
aanwezigheid van vele autoriteiten en vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis. Na
de onthulling van het definitieve monument en de bijzetting van de urnen werd het
Wilhelmus gespeeld en de nationale driekleur gehesen en was het hoogtepunt van het
nationale herdenkingsbeleid een feit. Op de witte pyloon stond te lezen: Hic ubi cor
patriae monumentum cordibus intus quod gestant cives spectet ad astra Dei. Ofwel:
Hier, waar het hart des vaderlands is moge het herinneringsteken, dat de burgers in het
binnenste hunner harten dragen, opschouwen tot de sterren Gods.
Het Nederlandse volk had op de Dam in Amsterdam het centrale nationale
oorlogsmonument gekregen met eenzelfde functie als het graf van de onbekende
soldaat. Alle eer ging naar de opofferingsgezindheid van de verzetsdoden,
gesymboliseerd door de centrale Christusfiguur op het monument. Op de Dam, het hart
van Nederland, was een symbolische fusilladeplaats gecreëerd, waarbij de
oorlogsslachtoffers herdacht werden als de offers op het altaar des vaderlands. Zij
vormden de ziel van de natie, het nageslacht ten voorbeeld. Zij hadden dankzij hun
eensgezindheid standgehouden en gestreden tegen onderdrukking, machteloosheid,
rechteloosheid en overmacht en zo het voortbestaan van de natie gered. Het citaat
geplaatst onder de titel van dit hoofdstuk gebruikte de Nationale Monumenten
Commissie als motto om haar verslag af te sluiten waarin ze zich verantwoord voor haar
plechtigheid op Dam ’, in: Algemeen Handelsblad 13 december 1947, en: ‘“Teken tot een verre tijd…”.
Nationaal Monument op de Dam onthult. Elf urnen nu op gewijde grond’, in: Het Vrije Volk 15 december
1947. In het archief van Nationaal Monument Kamp Vught bevindt zich een ondertekende verklaring
waarin gesteld wordt dat het verzegelde kistje aarde bevat dat is gedolven ‘in de onmiddellijke nabijheid
van het crematorium in het voormalig concentratiekamp te Vught, alwaar tijdens de bezetting talloze
slachtoffers zijn verbrand en hunne as werd verstrooid.’ Opgemaakt te Vught 2 december 1947 en
ondertekend door de Burgemeester van Vught, F.J.C.M van Rijckevorsel, de Commandant van het
Bewarings‐ en Verblijfkamp Vught, W.J. de Wit en de Inspecteur Corpschef van Politie te Vught J.A.A. van
’t Hof.
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beslissingen en resultaten. Het is een goede illustratie hoe zij de herinnering aan de
oorlog een christelijke en nationale betekenis gaf. Of zoals zij schreef:
In de geschiedenis toch spreekt de ziel van een volk zich uit. De geestelijke zin van de
beproevingen uit de jaren 1940‐1945 kan worden gepeild door hetgeen gezegd wordt in
het Evangelie van Johannes: ‘Voorwaar, voorwaar zeg ik U: Indien het tarwegraan in de
aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel
vrucht voort’. 86

De Dam was met het nationale oorlogsmonument, het paleis‐stadhuis, de Nieuwe Kerk,
(kroningskerk en pantheon van nationale zeehelden), de gemonumentaliseerde plek,
het historische hart van Nederland geworden. Hier kregen de omgekomen verzetsdoden
alle eer en zouden ze het middelpunt gaan vormen van het staatkundig ceremonieel
waar de natie, de monarchie, de democratie en het christendom schijnbaar moeiteloos
aaneen werden gesmeed.

De mythe
Tijdens de totstandkoming van het nationaal monument was er alles aan gedaan om het
een zo breed mogelijk nationaal en democratisch karakter te geven. Vanuit het verzet
was in het eerste stadium al aangegeven dat het uitvoerend comité, dat zich aan de
totstandkoming van het monument zou wijden, zo samengesteld moest zijn dat zo veel
mogelijk alle richtingen en confessies vertegenwoordigd waren om zo een al te grote
eenzijdigheid in politieke oriëntatie te vermijden. Het uitvoerend comité zou weer
onder auspiciën komen te staan van een breder opgezet Erecomité gevormd uit
vertegenwoordigers van twaalf verschillende groepen. Deze groepen waren verdeeld in:
arbeiders, boeren, middenstanders, kunstenaars, beoefenaars der wetenschappen,
vertegenwoordigers van de vrije beroepen en van handel, industrie en bankwezen. Ook
politici, hoge ambtenaren en andere autoriteiten kregen een plaats in het comité, maar
er moesten om het democratische karakter te accentueren zo min mogelijk prominente
persoonlijkheden in opgenomen worden. 87 De Nationale Monumenten Commissie nam
het initiatief over en onderschreef dat streven. De samenstelling van het comité moest
een ‘organische vertegenwoordiging van het Nederlandse volk’ zijn, en het Nederlandse
volk in al zijn geledingen representeren. 88 Uiteindelijk waren vijftien verschillende
groepen in het comité vertegenwoordigd. 89 Dit gezelschap, dat omschreven wordt als
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de nationale elite en zichzelf karakteriseerde als de ‘leidende figuren van geheel
organisch samenlevend en werkend Nederland’, 90 representeerde de Nederlandse
bevolking. De oprichting van het monument kreeg alle steun van het koningshuis, de
koningin was beschermvrouwe en prins Bernhard erevoorzitter. De prins werd gesteund
door zes ministers.
‘Het’ verzet werd door de natie ingezet als symbool van eenheid,
wedergeboorte, morele gezondheid en vernieuwing. Het was een constructie om de
aangerande natie, die gefaald had in de bescherming van haar burgers, er weer bovenop
te helpen en het zelfrespect terug te winnen. ‘Het’ verzet werd het symbool van de
nationale trots en wederopstanding. ‘Het’ verzet was de norm, en de vermeende
eenheid die het verzet gezicht gaf, was het voorbeeld voor de natie en de toekomstige
natie. Op monumenten werden specifieke verzetsgroepen of herkenbare martelaren
liever niet uitgebeeld, want dat zou het politieke en levensbeschouwelijke evenwicht
binnen de illegaliteit verstoren. 91 De verzetsdoden die het Nationaal Monument op de
Dam eerde, waren anoniem, hun namen werden niet vermeld, waardoor de
heldenbeelden de Nederlandse bevolking de mogelijkheid boden zich hieraan te
spiegelen. 92
Voor de publieke oorlogsherinnering mocht er misschien in Nederland een
nationale consensus zijn bereikt, achter de publieke façade van de oorlogsherdenking
was er allerminst een eenheid. Met de monumentale oorlogsherinnering werd voor de
wederopbouw getracht om eenheid te bevorderen, daar waar verdeeldheid was.
Nederland verrees weliswaar uit de as, maar de gehoopte eenheid was uitgebleven. De
euforie van de bevrijding, welke zich had geuit in nationale feesten, vlagvertoon en
hevig loyaliteitsbetoon aan het Oranjehuis, ging al snel hand in hand met een hernieuwd
cultuurpessimisme. Vanuit vrijwel alle politieke geledingen weerklonken dezelfde
zorgelijke geluiden over morele ontwrichting, verwildering, massificatie, vereenzaming,

Kerken, 20 Rectores‐magnifici, 3 vertegenwoordigers van de Studentenorganisaties, 23
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nihilisme en atheïsme. Daarbij was nog de dreiging van de Koude Oorlog. 93 De
inspanningen van de over de zuilen heen naar eenheid strevende organisaties als
bijvoorbeeld het Nationaal Instituut, mochten niet baten. De natie werd
bijeengehouden door de nieuwe verzuiling. 94 Vooral voor de oud‐verzetsstrijders was
dat een grote teleurstelling.
Het beeld van een vernieuwd Nederland was in de ogen van de verzetsstrijders
in duigen gevallen, want oude machts‐ en gezagsverhoudingen waren teruggekeerd en
de oude scheidsmuren weer opgetrokken. 95 De hoog gespannen verwachtingen van
medezeggenschap en invloed op zowel de politiek als de zuiveringen waren niet
ingelost, het morele prestige van het voormalig verzet was dienstbaar gemaakt aan de
politieke consensus. In Nederland was de betekenis van het verzet gedevalueerd, niet
door polarisatie zoals in Frankrijk en België 96 maar door ‘sterilisatie’. ‘Het’ verzet werd
van mogelijke angels ontdaan: ‘door het achteraf te nationaliseren in een
nietsverplichtend heldendom van enkelen, of een vermeend breed verzet van
ongedeeld dapper Nederland; door het uitrekken van de term “verzet” tot elke
handeling die niet strookte met Duitse verordeningen; door “het” verzet te steriliseren,
via het toewijzen van een speciale plaats aan dat verzet bij herdenkingen, maar het
verder terzijde te laten liggen.’ 97 De term verzet was een containerbegrip geworden,
verworden tot een symbool van nationale eendracht, versteend én gesublimeerd in het
Nationaal Monument op de Dam.
De wederopbouw en vooral het economische herstel hadden de ‘foute
elementen’ weer nodig. Het leek erop dat veel politieke gevangenen terecht waren
gekomen in een omgekeerde wereld. Een ex‐politieke gevangene die door zijn
gevangenschap niet in staat was geweest zijn diploma’s te halen, kreeg tijdens een
sollicitatiegesprek te horen dat ‘men geen mensen met vaderlandsliefde, maar mensen
met diploma’s nodig had’; collega’s daarentegen die tijdens de oorlog voor de Duitsers
hadden gewerkt hadden wel diploma’s, veel ervaring, én dus werk. Een communist
kreeg te horen: “Ik kan je niet helpen. Als je een fascist was geweest, had het gekund.” 98
‘Hoe verdeeld de oud‐illegalen ook waren naar afkomst, opleiding, politieke of religieuze
gezindte, het verzet was verenigd in het idee dat een zuivering van de maatschappij van
93
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collaborateurs een voorwaarde was voor een betere naoorlogse samenleving.’ 99 De
‘slappe’ zuiveringen gaven oud‐illegalen het gevoel voor niets gestreden te hebben.
Men vroeg zich af, ‘(...) waarvoor alle offers gebracht waren. Waarvoor waren vrienden
gesneuveld of had men de ontberingen van gevangenis en concentratiekamp
meegemaakt?’ 100 Het beleid dat de overheid had gevoerd inzake de zuiveringen
ervoeren de oud‐verzetsstrijders als een belediging en miskenning van hun diensten.
Niet alleen waren oud‐illegalen daarover teleurgesteld en verbitterd, onderling raakten
ze ook nog verdeeld, met name door toedoen van de Koude Oorlog. De
Eerebegraafplaats te Bloemendaal, de gezamenlijke begraafplaats van de gefusilleerde
verzetsstrijders afkomstig uit verschillende verzetsgroepen, en De Dokwerker in
Amsterdam zouden het toneel worden van deze onderlinge strijd.
De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is ingericht als hét monument van
symbolische eenheid en voorzien van nationale, patriottische en christelijke symboliek
(zie afb. 21 en 22). Op de grafstenen staan spreuken als: Het vaderland getrouw bleef hij
tot in de dood, Trouw tot in de dood, God belone uw vaderlandsliefde in het hemels
vaderland, Wij zijn mest op de velden der toekomst en Mogen mijn kinderen opgroeien
tot ware Nederlanders. De begraafplaats wordt gekerstend door het grote houten kruis
op de nabij gelegen duintop, dat doet denken aan de Calvarieberg (Golgotha) waar
Christus de offerdood stierf. 101 Op deze plek vond op 27 november 1945 de
herbegrafenis plaats van Hannie Schaft, een communistische studente, in aanwezigheid
van de hoogste gezagdragers van het land: de hele koninklijke familie, premier
Schermerhorn, en de minister van Binnenlandse Zaken Beel, chef‐staf van het Militair
Gezag Kruls, en vele andere burgerlijke, militaire en kerkelijke autoriteiten. 102 Het
nationaal eerbetoon aan Hannie Schaft had zes jaar later een geheel ander karakter. De
Hannie Schaft‐herdenking had zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een
communistische demonstratie. Eind november resulteerde dat in een openlijke
confrontatie. 103 Het bestuur van de Eerebegraafplaats gaf naar aanleiding van deze
ontwikkeling geen toestemming meer voor deze herdenking. Duizenden communisten
en sympathisanten die toch naar de Eerebegraafplaats waren gekomen, werd de
toegang belet door een enorme politiemacht. De bloemen en kransen werden
vervolgens gelegd bij het verzetsmonument in Haarlem, waar ze door de politie dezelfde
dag nog werden weggehaald. 104
In Amsterdam vormde De Dokwerker al voor zijn onthulling in 1952 aanleiding
tot felle politieke strijd over het eigendomsrecht van het stakingsparool. 105 Inzet was de
erkenning van het aandeel van communisten in de organisatie van de staking die zowel
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door de rechtse politieke stromingen als door de naoorlogse sociaal‐democratische
politici werd betwist. 106 De CPN zag dat anders en had zich bij de eerste verkiezingen al
aangekondigd als ‘partij van de Februaristaking’. 107 De jaarlijkse herdenking van de
Februaristaking werd door de communisten aangegrepen voor eigen politieke
manifestaties, wat al snel resulteerde in gescheiden herdenkingen van communisten en
niet‐communisten. 108 Historica Annet Mooij schrijft:
Wie zich verdiept in de manier waarop na 1945 de herinnering aan de oorlog is beleefd,
stuit al snel op een geschiedenis van ruzie en verdeeldheid, maar de Februaristaking
spant in dit opzicht de kroon. Geen andere gebeurtenis is zozeer de inzet geweest van
verbeten conflicten en politieke strijd als juist deze daad van solidariteit. 109

De verzetsorganisaties, die al voor de bevrijding verdeeld waren geraakt over de
vraag welke rol ze moesten spelen na de oorlog, raakten met de Koude Oorlog verder
uit elkaar. Het duurde niet lang of de strijd ging binnen het verzet over wie het hardst
had gestreden en het meest had geleden:
Hadden communisten harder gestreden dan de confessionelen? Waren ondergedoken
illegalen slechter af geweest dan verzetsmensen die thuis hadden kunnen blijven?
Waren politieke gevangenen door hun ervaringen in gevangenschap belangrijker dan
diegenen die aan dat lot ontsnapt waren? 110

Er ontstond weldra een hiërarchische orde, bepaald door de gevangenis of het kamp
waarin iemand had gezeten en of dat in het binnenland of het buitenland was. Het
voormalige verzet raakte niet alleen verdeeld door de Koude Oorlog maar ook door de
Indonesiëpolitiek. De teleurstelling over de uitblijvende politieke en sociale vernieuwing,
de terugkerende inkomens‐ en standverschillen en verschillen in opleiding, politiek of
religieuze gezindte die weer een prominente rol gingen spelen in de onderlinge
verhoudingen deden de rest. Binnen de verzetsbeweging waren het de communisten
die bij herdenkingen en organisaties uitgesloten werden. Zij kwamen weer, niet geheel
buiten hun eigen schuld, 111 in het vooroorlogse isolement terecht en toen ze geweerd
werden uit de naoorlogse verzetsorganisaties, waaronder de Nationale Federatieve
Raad (NFR) en Expogé, organiseerden de communisten zich in het Verenigd Verzet 1940‐
1945. 112 Precies deze ontwikkeling zien we ook terug rond de herdenkingen van kamp
Amersfoort.
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Onderlinge verdeeldheid en nationale eenheid
Het gedenkteken voor kamp Amersfoort mag dan wel als een nationaal monument zijn
onthuld, de totstandkoming ervan was alles behalve een voorbeeld van nationale
eendracht. Het beeld dat Sieger voor kamp Amersfoort had gemaakt zou tot ieders
tevredenheid moeten stemmen omdat de beeldhouwer, zoals de jury het formuleerde,
een ‘uitstekende vondst’ had gedaan. Die vondst was het ontwerp van een rond stenen
mozaïek, met een doorsnede van drie en een halve meter, met vijf witte duiven. De
vogels vormden een kring waarbinnen het beeld kwam te staan (zie afb. 23). Elke duif
stond symbool voor één werelddeel om het internationale belang van de vrede te
benadrukken. Waarom deze vondst volgens de jury zo uitstekend was, is niet geheel
duidelijk, maar te denken is dat de vogels geïnterpreteerd konden worden als duiven.
Deze symboliek is voor tweeërlei uitlegbaar vatbaar, zodat de christenen én de links
georiënteerden ermee uit te voeten konden. Zo schreef De Waarheid naar aanleiding
van de onthulling, bij een foto van het beeld, dat de vijf duiven rond de sokkel van het
beeld een fraai gevonden symbool was als samenvatting van de idealen, waarvoor de
verzetsheld het leven had gelaten. De Koude Oorlog was echter al in zo’n gevorderd
stadium dat de rechts‐roomse leden van het Propagandacomité uit Utrecht de witte
duiven alleen maar konden zien als een communistisch symbool, verwijzend naar de
vredesduif die de communist Picasso had ontworpen (zie afb. 24 en 25), 113 en niet als
christelijke symboliek. Zoals gezegd waren deze leden daarbij ook van mening dat aan
een communist geen opdracht verstrekt diende te worden. 114
Met Sieger had het comité van Amersfoort allesbehalve gekozen voor het
communisme. Het ging om het beeld, al kan in deze keuze zeker een politieke voorkeur
worden herkend. In het beeld van Sieger zag men een ‘menselijk’ beeld en daarmee
keerde het comité zich af van de verbeelding van abstracte begrippen als God,
vaderland en Oranje. Een vergelijking met het fusillademonument voor kamp Vught
verduidelijkt het verschil. Dit monument werd in 1947 onthuld nadat eerst een kruis
gemaakt van boomstammen dienst had gedaan als gedenkteken voor de op deze plek
gefusilleerde verzetsgevangenen. Het gedenkteken bestaat uit een muur met 26

113

Interview Roel Wolthuis 2 juni 2001 Hoogeveen.
Expogé zelf kon het beeld van Sieger niet op eigen waarde schatten, blijkens een foto‐overzicht van de
oorlogsmonumenten die in 1955 tot dan toe waren opgericht. In 1955 gaf zij naar aanleiding van haar
tienjarig bestaan, onder de titel ‘Zó eert Nederland de gevallen slachtoffers uit de jaren 1940‐1945’ een
overzicht van de oorlogsmonumenten. Het beeld van Sieger komt in dit overzicht niet voor. Wel twee
andere fusillademonumenten die in Amersfoort waren opgericht. Zie: Aantreden, 1945‐1955, 10 jaar
Expogé, 10/6 (juni 1955) 505‐559. Veelzeggend is ook dat Van Staal, in een artikel over de inwijding van
het monument voor kamp Amersfoort, uitgebreid het comité uit Utrecht bedankt voor zijn inzet. Over het
comité uit Amersfoort geen woord. Zie: Martien Kasteleyn, ‘Inwijding “Monument kamp Amersfoort”’, in:
Aantreden, 8/6 (juni 1953) 305‐307. Een graag geziene gastspreker bij Expogé‐congressen, de radicale
theoloog Erns Tillch lid van de West‐Duitse socialistische partij (SPD) en leider van de Kampfgruppe gegen
Unmenslichkeit, een organisatie die zich teweer stelde tegen het Oost‐Duitse communisme, noemde de
vredesduif van Picasso het symbool van het Oosten. Zie De Ridder, De geest van het verzet, 120.

114

65

panelen waarop de namen van de gefusilleerde slachtoffers zijn uitgespaard. 115 Onder
hun namen is een fragment uit het Wilhelmus aangebracht: DEN VADERLANDT
GHETROUWE BLYF ICK TOT IN DEN DOET. Achter deze herdenkingsmuur, boven op de
kogelvanger van de voormalige schietbaan, staat het houten kruis (zie afb. 26). De muur
als architectonische grondvorm is niet alleen de drager van de namen van de
slachtoffers maar kan tevens opgevat worden als zinnebeeld voor de uitdrukking ‘met
de rug tegen de muur’ zoals Nederland zich zag geplaatst tijdens de bezetting. Het zou
letterlijk de muur geweest kunnen zijn waartegen de verzetshelden waren
doodgeschoten.
De gefusilleerden in Vught worden nadrukkelijk herdacht als leden van de
Nederlandse natie. De 329 namen op het monument zijn namelijk niet alfabetisch op
naam of chronologisch op datum van overlijden geordend, maar op laatste woonplaats.
Beginnend met Alkmaar en eindigend met Zwolle zijn de namen van 124 steden en
dorpen op alfabet aangebracht. Onder elke plaats zijn de namen van de slachtoffers die
daar hadden gewoond vermeld. De namen van de slachtoffers zijn als het ware
ingeklemd tussen de plaatsnamen, die bovendien beduidend zwaarder zijn aangezet
dan de persoonsnamen (zie afb. 27 en 28). De persoonsnamen zijn op deze wijze
ondergeschikt gemaakt aan de plaatsnamen en ingekaderd in een geografische orde.
Het gedenkteken laat zich lezen als een aardrijkskundeles over Nederland: de
verbeelding van de nationale staat, waarvoor de gevangenen hun leven hadden
geofferd. 116
De onthulling had ook een sterk nationaal en christelijk karakter. Voor de
ceremonie waren uit alle windstreken van Nederland mensen naar Vught gekomen om
getuige te zijn hoe prinses Juliana, terwijl het volkslied werd gespeeld, het monument
onthulde door de nationale driekleur die het gedenkteken bedekte te verwijderen,
bijgestaan door enkele familieleden van de slachtoffers. Nadat de vlag was verwijderd,
sprak de prinses de volgende woorden:
Wij gedenken op deze gewijde plek, in het kamp van Vught, hen die de dood vonden, in
het bijzonder, die bij het naderen der bevrijders op deze plaats het leven lieten.
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Dit gedenkteken bij leven en sterven, is als een symbool voor ons en de geslachten,
die na ons komen. Hun levens werden afgesneden, opdat wij zouden leven. Zij waren de
pioniers, zij wezen ons de weg, die als een lichtend spoor voor ons ligt.
Zij eindigden hun leven als overwinnaars over de machten van de boze. Zij gaven ons
het land weerom en zijn vele mogelijkheden. Aan ons de plicht, die te verwezenlijken in
hun geest. 117

Tussen de kransleggingen door en tijdens het defilé langs het monument werd
treurmuziek gespeeld en ook een koraal gezongen met de titel Nooit werd vergeefs
geleden. Het koraal was geschreven door een onbekende gevangene, waarmee aan de
gevangenschap en het ondergane leed een christelijke zin werd gegeven. Met op de
achtergrond het kruishout, als een verwijzing naar de offerdood van Christus, werd de
herinnering aan de slachtoffers in het teken van de overwinning van de dood en
vertrouwen op verrijzenis en verlossing geplaatst. De gevallenen lijken te hebben
gestreden voor de nationale drie‐eenheid: samen met God voor Nederland en Oranje. 118
Ook de herdenkingen in kamp Amersfoort hadden vanaf het begin een duidelijk
nationaal en christelijk karakter. Nog voor de bevrijding, bij de overdracht van het kamp
op 19 april 1945 aan het Rode Kruis, werd het volkslied gespeeld, een hoogmis
gehouden en door een kerkkoor het Domine, salvum fac reginam nostram (Heer
bescherm onze koningin) gezongen. Op 5 mei hield Loes van Overeem, hoofd van de
Dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis en ‘commandante’
van het inmiddels tot Rode Kruiskamp gedoopte complex, een toespraak waarin zij het
kamp als een ‘bevrijd stukje vaderlandse grond’ herdacht, de oud‐gevangenen tot
ereburgers van deze plek benoemde en de leden van het Oranjehuis naar voren schoof
als voorbeeld van ‘plichtsbetrachting, trouw aan de Nederlandse tradities en
godsvrucht.’ Ter afsluiting werd, onder het zingen van het Wilhelmus, de vaderlandse
driekleur gehesen. 119 De onthulling van het tijdelijke monument in de vorm van een
houten kruis (1950) droeg ook een nationaal en christelijk karakter.
De Stenen Man in Amersfoort betekende een wending. Anders dan het
monument in Vught, is het gedenkteken geen uitbeelding van de nationale drie‐
eenheid: met God voor vaderland en Oranje. In Amersfoort ligt de nadruk op de mens.
Door de verticale mensengestalte en het ontbreken van de namen van de gefusilleerden
op het monument is het gedenkteken meer dan een symbolisch grafmonument. Het
beeld staat niet alleen symbool voor de geëxecuteerde gevangenen, maar ook voor de
nog in leven zijnde verzetsstrijders. De houding van de gevangene voor het vuurpeloton
staat voor de algemene houding van het verzet en vormt een identificatiemodel waarin
de nabestaanden hun overledenen, maar ook de nog in leven zijnde verzetsstrijders
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zichzelf kunnen herkennen. Daarbij is het vooral een beeld van een houding die de
toekomstige generaties moet aanspreken.
Het besluit om te kiezen voor het ontwerp van Sieger toont de progressieve
links‐humanitaire opvattingen van het Amersfoortse comité. Zelfs het houten kruis, dat
dienst deed als tijdelijk monument en dat na de breuk binnen het comité van de
schietbaan was verwijderd en teruggestuurd aan de Utrechtse leden, werd niet
vervangen. Terwijl het kruis op de schietbaan van Vught, dat in feite ook dienst deed als
tijdelijk monument, altijd is blijven staan. Toch moet het inscriptieloze gedenkteken van
Sieger niet tot ieders tevredenheid zijn geweest. Gelijktijdig met de oprichting van De
Stenen Man werd er bij het begin van de schietbaan namelijk ook een gedenksteen
geplaatst met de inscriptie:
Zij die in de jaren 1940‐1945 hier werden omgebracht hebben met hun bloed deze
grond geheiligd. Hun offer zij het nageslacht een lichtend voorbeeld

Deze tekst was opgesteld door de secretaris van het comité van kamp Amersfoort, die
tevens lid was van het christelijke en anticommunistische Expogé. 120 Ondanks dit
gegeven is het monument, zeker in vergelijking met het fusillademonument in Vught,
zuinig met nationale retoriek.
Begin jaren vijftig was het eerbetoon aan de omgekomen gevangenen, waarvoor
het monument werd opgericht, langzaam overgegaan in een protest tegen het falend
beleid van de overheid en het gebrek aan maatschappelijke erkenning van de
voormalige verzetsstrijders. Zo is in de notulen van het comité de verontwaardiging te
lezen over de afloop van de zuivering en berechting van de collaborateurs, en over de
herbewapening van West‐Duitsland. Met betrekking tot de oprichting van het
monument merkt een comitélid strijdvaardig op: ‘We gaan op 4 mei verzetsmensen
eren. De regering blijft in gebreke, laten wij het dan doen.’ 121 Veelzeggend is de
interpretatie die later De Waarheid gaf aan De Stenen Man na zijn onthulling: ‘De
verzetsstrijder kijkt zijn beulen fier in het gezicht. Hij weet, dat de strijd, waarvoor hij
het leven laat, door zijn kameraden zal worden voortgezet, totdat de overwinning zal
zijn behaald.’ 122 Voor de communisten was de oorlog nog lang niet afgelopen.
Het overheidsbeleid was met betrekking tot de herinnering aan de bezetting
vooral gericht op het zoeken naar consensus. Voor het gedenkteken van kamp
Amersfoort pakte dat gunstig uit, want als het aan de Centrale Commissie had gelegen
en aan de afdeling Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, was het monument van Sieger er niet gekomen. Zij hadden het op
esthetische gronden afgekeurd. Men besluit toch tot goedkeuring over te gaan, niet
alleen om het comité niet in de problemen te brengen zo kort voor de geplande
onthulling, maar vooral om de rust te bewaren. Het advies is veelzeggend:
120
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Indien u nu tot afkeuring zou overgaan, zou er ongetwijfeld een geweldige deining
komen, met het comité, misschien met de illegaliteit, en met het gemeentebestuur van
Amersfoort. Burgemeester Molendijk is er bepaald de man niet naar om zich zonder
meer bij een afkeuring neer te leggen. 123

In het hierboven geciteerde advies dat de afdeling Kunsten voor de minister schreef, is
vooral te lezen dat het besluitvormingsproces tot goedkeuring met de nodige twijfel, en
bestuurlijke voorzichtigheid tot stand is gekomen. Het monument, dat men eigenlijk
bijzonder lelijk vond, werd goedgekeurd om vooral geen onenigheid te krijgen met de
voormalige illegaliteit. Het had alles te maken met het streven om geen
maatschappelijke onrust te veroorzaken, maar misschien ook wel om het gedoe rond
het monument af te sluiten.
De zuinige nationale retoriek van het monument kan gezien worden als de
eerste voorbode, dat aan ‘het nationale navelstaren’ een einde zou komen. 124 Tussen de
onthulling van het gedenkteken in Vught (1947) en Amersfoort (1953) was inmiddels zes
jaar verstreken. En tussen de bevrijding en de onthulling in Amersfoort, acht jaar.
Was de oprichtingsgeschiedenis niet bepaald een toonbeeld van eendracht geweest,
tijdens de herdenkingsplechtigheden ging het er anders aan toe. De onthulling – zowel
van het tijdelijk gedenkteken, het houten kruis, als van het definitieve monument van
Sieger – was zo georganiseerd dat vooral de nationale eenheid benadrukt moest
worden. Zo mochten er bij de inwijding van het tijdelijke monument in 1950 geen
politieke redes gehouden worden, waarop Theun de Vries en de sociaal‐democraat
Scheps afzagen van hun uitnodiging om een herdenkingsrede te houden. 125 Het
uitgangspunt van het organiserend comité was ‘dat het gesprokene bijdraagt tot
onderlinge binding in plaats van onderlinge scheiding’. En ‘dat we weer op die plaats
één moeten zijn’. 126 Voor de inwijding van het definitieve monument van Sieger in 1953,
waren alle belangrijke vertegenwoordigers en organisaties afkomstig uit het voormalige
verzet uitgenodigd, alsmede verschillende kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en
militairen. De onthulling droeg een nationaal en christelijk karakter. Opmerkelijk is dat
er geen leden van het koningshuis aanwezig waren, zoals dat wel het geval was in
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Vught. In Amersfoort legde mej. J. Geldens namens prinses Wilhelmina een krans. 127 De
rede van Drees vormde het culminatiepunt van deze op nationale eenheid gerichte en
naar consensus zoekende ceremoniën bij het monument van kamp Amersfoort.
Toen Drees zijn herdenkingsrede hield, liet hij weinig onduidelijkheid bestaan over wie
herdacht moest worden. Hij noemde: de Russen, de leden van de OD, bestuursleden van
de Revolutionaire Socialistische Arbeiderspartij, de Amsterdamse intellectuelen, de
artsen, de arbeiders die zich onttrokken hadden aan de arbeidsinzet in Duitsland, de
boeren uit Putten, de Jehovagetuigen en de Joden. Hij breidde de lijst uit door een
passage uit Celdroom van Van Randwijk te citeren: ‘De saboteur en oproerling, de
brandstichter en bendeleider, de man, die niet naar Duitsland ging, de boer en do‐it
slow arbeider, de predikant, die in Godsnaam het onrecht durfde onrecht te noemen, de
mannen van Vrij Nederland, de staker, Jodenvriend en hoe men de oprukkende
honderdtallen ook heten wil.’ Behalve de zwarthandelaren, illegale slachters en andere
criminelen die in het kamp hebben gezeten, werd elke ‘slachtoffergroep’ door Drees
genoemd. Drees’ toespraak was lang, persoonlijk en bedoeld om te binden. In kamp
Amersfoort hadden personen uit alle geledingen van het volk en uit allerlei
maatschappelijke kringen gevangen gezeten. Ook gerekend naar politieke overtuiging
hadden de gevangenen volgens Drees de hele Nederlandse samenleving
vertegenwoordigd. In de oorlog had het Nederlandse volk van hoog tot laag, van links
tot rechts, geleden. 128 Drees had met zijn verzoenende woorden getracht de sociale,
religieuze en politieke verschillen terug te dringen. Met zijn woorden van eendracht
bracht hij de nationale eensgezindheid van het verzet, en van alle Nederlanders tijdens
de oorlog, nog eens in herinnering met de bedoeling de eenheid te bewaren.
Met de rede van Drees werd de herinnering aan het voormalige kamp ingepast
in de op consensus gerichte nationale herdenkingspolitiek die zich later met het
Nationaal Monument op de Dam permanent verankerde.
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Brief J. Geldens, particulier secretaresse van prinses Wilhelmina, aan H.J. Meijer, secretaris van Comité
‘Monument kamp Amersfoort’. Hierin schrijft ze dat de prinses besloten heeft niet bij de onthulling
aanwezig te zijn en de kranslegging aan haar over te dragen. Brief gedateerd 18 april 1953. GAA 41 B2 /136.
De reden waarom ze niet bij de onthulling aanwezig kon zijn werd niet gegeven, maar te denken is aan de
reden die ze opgaf waarom ze op 31 oktober 1953 ook niet bij de onthulling van de Eerebegraafplaats te
Bloemendaal aanwezig was. Ze had besloten sinds haar abdicatie niet tegenwoordig te zijn bij officiële
plechtigheden. Zie: Peter H. Heere en Arnold Th.Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, Den
Haag 2005, 73.
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Bossenbroek, De Meelstreep, 352‐353.
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3.

De betekenis van De Stenen Man

Duizend gulden voor een nationaal kampmonument
De totstandkoming van het Nationaal Monument op de Dam, de onthullingsceremonies
van het monument in kamp Amersfoort en het fusillademonument in Vught
illustreerden de behoefte die er bestond om de oorlogsherinnering te ‘nationaliseren’;
samen met twaalf nationale oorlogsmonumenten bepaalden deze monumenten welke
oorlogsgebeurtenissen van nationale betekenis waren voor de toekomst.
De Nationale Monumenten Commissie had, voortbouwend op eerdere plannen
van het Nationaal Instituut, behalve het Damplein in Amsterdam als plaats voor het
centrale nationale monument, de monumenten in Amersfoort en Vucht en nog twaalf
andere plaatsen aangewezen. 129 De bevrijding speelde daarbij een belangrijke rol. In
Arnhem, Oosterbeek, Maastricht, Vlissingen en Breda werden tussen 1946 en 1952
nationale monumenten opgericht met als hoofdthema de dankbaarheid tegenover de
geallieerde strijdkrachten. De strijd die het Nederlandse leger, de luchtmacht en de
marine hadden geleverd, werd herdacht met monumenten op de Grebbeberg (1953) en
aan de kust bij Scheveningen (1966). Bij de havens van Rotterdam werden de offers die
de koopvaardij had gebracht, herdacht met een monument (1957/1965). In het
Zeeuwse Eede werd de terugkeer van Wilhelmina op Nederlandse bodem met een
gedenkteken gemarkeerd (1954) en Wageningen, waar in Hotel de Wereld de
capitulatie van Duitsland was ondertekend, kreeg het Bevrijdingsmonument (1951)
toebedeeld. In de duinen bij Bloemendaal, de plek waar veel verzetsstrijders waren
geëxecuteerd en begraven, werd een erebegraafplaats ingericht (1953). Ook voor het
voormalige concentratiekamp Westerbork was een gedenkteken gepland. 130
De kampmonumenten hadden binnen deze nationale herinnering echter een
opmerkelijke wisselende rol gespeeld. Bij de eerste ideevorming over nationale
oorlogsmonumenten werd aanvankelijk niet gedacht aan gedenktekens voor de
concentratiekampen. 131 Op de lijst die het Nationaal Instituut samenstelde worden de
129

De plaatsen die de Nationale Monumenten Commissie had geselecteerd, waren bedoeld ter
herdenking van gebeurtenissen die volgens haar voor het oorlogsverloop in Nederland van nationaal
belang waren geweest. Deze zienswijze had een tweeledige functie. Ten eerste kon op deze manier eer
bewezen worden aan aparte groepen die zich tijdens de oorlog verdienstelijk hadden gemaakt, zoals de
geallieerden, de Nederlandse militairen, diverse verzetsgroepen, de koopvaardij en, de moeder van het
verzet, koningin Wilhelmina. Ten tweede werd zo aan het begrip nationaal een geografische betekenis
verleend. Aangezien deze monumenten verspreid over Nederland zouden komen te liggen, werd een
westelijke centralisatie vermeden, gevolg van het idee dat de nationale oorlogsherdenking daadwerkelijk
een zaak was van heel het Nederlandse volk. Zie Nota 4 oktober 1945. NIOD 197.
130
Gebaseerd op de lijst gemaakt bij de liquidatie van de Nationale Monumenten Commissie december
1959. ‘Specificatie van de posten “Diverse subsidies Monumenten” en “Toegestane subsidies” (...)’.
Financieel verslag per 31 december 1959, Stichting Nationale Oorlogsmonumenten. Begeleidende brief is
van de voorzitter van de Nationale Monumenten Commissie in liquidatie, M.L. van Holte tot Echten,
gedateerd op 7 februari 1960, Bilthoven. RU 456.
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Voor de volledigheid citeer ik hier een passage waarin de kampen wel ter sprake komen, maar als
zodanig geen object van herinnering zijn: ‘Achterwege gebleven te zijn in dit schema schijnen de
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voormalige kampen Amersfoort, Westerbork en Vught wel genoemd. Deze
monumenten zouden een nationale hulde moeten brengen aan de gevallenen. Ze
moesten ook de nationale saamhorigheid en verantwoordelijkheid onder de
achterblijvers versterken. 132 De Nationale Monumenten Commissie, die het initiatief
van het Nationaal Instituut overnam, was ook van mening dat er voor Amersfoort,
Westerbork en Vught nationale monumenten opgericht moesten worden. Het werd als
volgt beargumenteerd:
Het lijkt ons niet voor tegenspraak vatbaar, dat deze Kampen eenerzijds een typeerend
instrument zijn geweest van de Duitsche onderdrukking in zijn wreedsten vorm,
anderzijds zooveel leed hebben gebracht, en zoozeer verbonden zijn geraakt met den
verzetsgeest van ons volk, dat een monument ten volle verantwoord is. Wij meenen dat
het gedenkteeken voor elk der concentratiekampen zooveel mogelijk gelijk kan zijn,
zoodat hiervoor slechts één ontwerp noodig zal zijn. 133

Het bovenstaande citaat illustreert de behoefte om de herinnering aan de verschillende
concentratiekampen, ook aan Westerbork, door middel van een gelijkvormig monument
eenzelfde nationale betekenis te geven, een betekenis die gevat is in termen van leed
en verzet. Van Vree spreekt terecht van de ‘nationalisering’ van Westerbork. 134
Het idee van de Nationale Monumenten Commissie om gelijkvormige
monumenten te plaatsen ter herinnering aan de voormalige concentratiekampen is
echter nooit nagevolgd. Waarom deze plannen niet zijn uitgevoerd, is onduidelijk. In de
notulen valt te lezen dat binnen de commissie de meningen over de monumenten voor
de kampen verdeeld waren. De burgemeester van Utrecht had te kennen gegeven juist
tegen uniforme monumenten te zijn. Sommige leden waren daarentegen van mening
dat één eenvoudig monument wenselijker was dan voor elk kamp afzonderlijk een
monument op te richten. Maar men besefte dat diegenen die bijvoorbeeld in
Amersfoort hadden gezeten niets hadden aan een monument in Vught of Westerbork.
Ook werd het idee geopperd om niet bij de kampen zelf monumenten op te richten
maar bij de nabij gelegen kerken. 135 De commissaris van de koningin in Drenthe, R.H. de
Vos van Steenwijk, betoogde dat gedenktekens zijn bedoeld om bepaalde personen te
gedachtenissen van gijzelaars en politieke gevangenen. Voor de gijzelaars zouden er eenvoudige
monumenten in de kampen, die hen geherbergd hebben, kunnen worden opgericht. Geen bezwaar. Maar
één groot nationaal monument zouden we toch willen afraden. Trouwens – dit wordt ook nergens
voorgesteld. Het ontzettende bloedoffer der politieke gevangenen vraagt eer om bijzondere gedenking.
Voorshands ware het op te nemen in het nationale Verzets Monument.’ Nota aan de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Gedateerd 4 oktober 1945. NIOD 197. Voor de gijzelaars is in
eerste instantie te denken aan Sint‐Michielsgestel en Haaren, die bekendstonden als gijzelaarskampen.
Maar in bijvoorbeeld kamp Amersfoort hebben ook zogenaamde gijzelaars gevangen gezeten.
132
Zie: ‘Richtlijnen aangaande de gedachtenis ’40‐’45 in de vorm van monumenten’. NIOD 197.
133
‘Nota betreffende het aantal, de plaats en de beteekenis van nationale gedenktekens op te richten ter
herdenking der gebeurtenissen 1940‐1945’, opgesteld door het Werkcomité van de Nationale
Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenkteekens 15 februari 1947. SMA s60/map 1.
134
Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 94.
135
Verslag vergadering van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, gehouden
op 29 maart 1947. RU 456.
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eren en niet om een ‘typerend instrument van Duitse onderdrukking’ in herinnering te
brengen. Voor Amersfoort, Vught en Westerbork wilde hij daarom helemaal geen
monumenten, met het argument dat dergelijke plaatsen van verschrikking juist niet naar
voren gehaald moesten worden. Daarbij, meende hij, lag Westerbork te afgelegen,
zodat maar weinig mensen het monument zouden zien. Als er mensen geëerd moeten
worden die in deze kampen waren omgekomen of hadden geleden, dan moest men dat
doen, volgens De Vos van Steenwijk, in een liefelijke omgeving en niet op een plaats die
alleen de gruwelijke wreedheid van het concentratiekamp bij de bezoekers zou
oproepen. 136
De Nationale Monumenten Commissie was het daarmee niet eens. Zij wilde de
voormalige concentratiekampen juist herdenken als een ‘instituut’ omdat deze volgens
haar voor de Nederlandse bevolking een van de brandpunten vormden van geestkracht,
leed, verzetsgeest en offer. 137 Opvallend is dat zij in het geval van Westerbork
overwoog, tegen haar principe in, zelf het initiatief te nemen: van een zo zwaar
getroffen groep als van de overlevenden van Westerbork was naar haar oordeel weinig
initiatief te verwachten. Besloten werd om een apart comité op te richten dat zich zou
gaan bezighouden met de monumenten voor de voormalige kampen. 138 Bij dit
voornemen is het echter gebleven. In de archieven is weliswaar een brief terug te
vinden waarin de Nederlandse Vereniging van Ex‐Politieke Gevangenen haar
medewerking toezegt aan de ‘Commissie tot oprichting van monumenten in de kampen
Vught, Amersfoort en Westerbork’, 139 maar tot een werkelijke oprichting is het nooit
gekomen. Sterker nog, het tegenovergestelde gebeurde. De monumenten voor de drie
kampen werden op een gegeven moment van de nationale monumentenlijst afgevoerd;
om ten slotte, op uitdrukkelijk verzoek van de Centrale Commissie van Advies alsnog te
worden teruggeplaatst. 140
Geconcludeerd kan worden dat de voormalige concentratiekampen een
ambivalente rol in de nationale oorlogsherdenking speelden. Het accent van de
nationale herdenking lag op díe gebeurtenissen en díe groepen die gestreden hadden en
gevallen waren voor de verdediging en bevrijding van Nederland of in ieder geval een
prijzenswaardige moraal hadden hoog gehouden. In de eerste plaats waren dat het
verzet, de geallieerden, het leger, de marine, en de koopvaardij. Al deze groepen
hadden een duidelijke bijdrage geleverd aan de verdediging en de bevrijding van het
land. Zij verdienden dankbaarheid en eerbied.
De wisselende rol van de kampen wordt duidelijk aan de hand van de balans die
in 1960 werd opgemaakt toen de Nationale Monumenten Commissie werd opgeheven.
136

Opmerkingen naar aanleiding van de nota van 15 februari 1947, verzonden 20 maart 1947. SMA
s60/map 1.
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Ibidem
138
Verslag vergadering van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, gehouden
op 29 maart 1947. RU 456.
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Zie brief van de secretaris van Expogé, J.K.A. van Nooy, aan J.H. des Tombes, secretaris van de
Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens. Gedateerd 31 mei 1947. RU 456.
140
Ongedateerde brief van het Dagelijks Bestuur van het Werkcomité der Nationale Monumenten
Commissie aan de leden van het Werkcomité. RU 456.
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Hierop is af te lezen waaraan de ingezamelde gelden waren besteed. De kampen
Amersfoort, Vught en Westerbork zouden aanvankelijk elk een bedrag van 25.000
gulden krijgen. Niet veel later was dat 6.000 gulden en uiteindelijk was voor elk
monument nog maar 1.000 gulden gereserveerd. Ter vergelijking: Oosterbeek en Eede
zouden respectievelijk 4.000 en 5.000 gulden krijgen. De monumenten in Wageningen,
Breda, Walcheren, Maastricht en Arnhem zouden elk met 25.000 gulden worden
toebedeeld. De Eerebegraafplaats te Bloemendaal zou 35.000 krijgen en het Leger‐ en
Marinemonument hadden elk een subsidie van 70.000 gulden gekregen. Het
Koopvaardijmonument kreeg 287.879,57 gulden. Het grootste bedrag ging naar het
Nationaal Monument op de Dam. In eerste instantie zou dat 150.000 gulden worden
maar uiteindelijk is 488.288,45 gulden uitbetaald. Indien men een (financiële) hiërarchie
binnen de monumentalisering van de nationale oorlogsherdenking zou willen opstellen,
dan nemen de kampen de laagste plaats in. De Nationale Monumenten Commissie
moet, gezien het gereserveerde bedrag, een sober monument voor de voormalige
kampen in gedachte hebben gehad. 141 De commissie was er blijkbaar niet van overtuigd
dat de gevangenen van de concentratiekampen voor het nationale heldenepos
inzetbaar waren. En zo was het gereserveerde bedrag voor elk kampmonument bij haar
opheffing nog steeds in kas.

Het eenheidsmonument
Het idee van gelijkvormige gedenktekens voor de voormalige kampen moest niet alleen
de herinnering nationaliseren, het idee had ook praktische redenen, zowel van
financiële als van artistieke aard.
Spontaan waren overal in het land comités opgericht om de gevallen dorps‐ of
stadsgenoten te eren. Een kunstcriticus merkte cynisch op dat er in de zomer van 1945
meer comités dan beeldhouwers waren, en dat een hele bende ‘dilettanten’ en
‘kunstnijveren’ zich was gaan bezighouden met het ontwerpen van
oorlogsmonumenten. De vraag van dat moment was:
(...) hoe zich te weren tegen een invasie van een horde stenen en bronzen monsters, die
vergezeld van de nodige, dan meer, dan minder, ingetogen joffers (met of zonder hemd)
de pleinen en parken van ons land de eerstkomende halve eeuw bezet zouden houden.
En dan was nog niet eens gerept van de monumenten van een meer geometrische orde:
de aannemersgewrochten, met passer, liniaal en met veel vlijt en een overmaat aan
symboliek op papier gezet. 142
141

Gebaseerd op: ‘Voorlopige ontwerp‐begrooting van uitgaven’, opgesteld door de Nationale
Monumenten‐Commissie voor Oorlogsgedenkteekens, ongedateerd. RU 456, en een ongedateerde brief
van het Dagelijks Bestuur van het Werkcomité der Nationale Monumenten Commissie aan de leden van
het Werkcomité. RU 456. Tevens de lijst opgemaakt bij de liquidatie van de Nationale Monumenten‐
Commissie voor Oorlogsgedenkteekens december 1959. ‘Specificatie van de posten “Diverse subsidies
Monumenten” en “Toegestane subsidies” (...)’. Financieel verslag per 31 december 1959, Stichting
Nationale Oorlogsmonumenten. RU 456.
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Om zich te weren tegen de ‘invasie van een horde stenen en bronzen monsters’ was de
Centrale Commissie in het leven geroepen die de esthetische kwaliteit van de op te
richten monumenten moest waarborgen. Dit initiatief was afkomstig van het Nationaal
Instituut, de Kring van Beeldhouwers en de Groote Advies Commissie der Illegaliteit die
alle drie hun eigen redenen hadden om het oprichten van monumenten te reguleren. 143
Een belangrijk doel van de monumentenregulering was te komen tot ‘waardige
monumenten’. Het Nationaal Instituut, de Grote Advies Commissie der Illegaliteit, de
Nederlandsche Federatie van Beroepsvereenigingen van Kunstenaars en de Kring van
Beeldhouwers hadden daartoe in november 1945 een gezamenlijke brochure
uitgegeven: Monumenten, met als ondertitel: Hoe komt Nederland aan waardige
monumenten? Dit rondschrijven werd verzonden aan gemeentebesturen en comités. In
deze brochure werd het hoe en waarom van bovengenoemde procedure uitgelegd:
Doch, zooals wij U reeds in den aanvang zeiden, het gaat erom onze dooden en ons leed
waardig te herdenken, opdat het nageslacht zien moge, welke offers ons land gebracht
heeft en wat het ons waard was, dit op schoone wijze uit te beelden. Wij allen moeten
blijven bedenken, dat geen moeite, geen arbeid te veel is, om een waardig monument
te verschaffen aan hen, die alles, geluk en leven, ervoor over hadden om ons vaderland
van de tyrannie te bevrijden. 144

Maar met het opstellen van deze brochure was de vraag hoe een ‘waardig’ monument
eruit moest zien, nog niet beantwoord. Om gemeentebesturen en comités te laten zien
waartoe de beeldhouwers in staat waren, had De Kring eind december 1946 in het
Stedelijk Museum in Amsterdam onder de naam ‘Monumenten’ een tentoonstelling
georganiseerd, samengesteld uit inzendingen rond de Prijsvraag Renesse. De prijsvraag
(zonder prijzen) was uitgeschreven onder alle in Nederland werkende beeldhouwers.
Uitgangspunt was een ontwerp te maken voor een monument in Renesse, waar 10
december 1944 negen mensen door ophanging geëxecuteerd waren.
De tentoonstelling werd vrijwel geheel gedomineerd door vrouwenfiguren, dode
lichamen, naakten, halfnaakten, los of gepositioneerd in beeldengroepen. Alleen bij de
inzending van Reyers, getiteld Schip, een klein scheepje van draad op de top van
143

Samen met de Grote Advies Commissie der Illegaliteit wilde de Centrale Commissie voorkomen dat
ongewenste figuren of ongewenste gebeurtenissen door gedenktekens voor het voetlicht zouden worden
gebracht. Tevens moest worden voorkomen dat er een verkeerd beeld van de illegaliteit gegeven zou
worden. De Kring van Beeldhouwers was opgericht in 1918 en kwam op voor de belangen van de
beeldhouwers. Zij organiseerde tentoonstellingen en prijsvragen. De Kring vond dat niet iedereen een
monument zou mogen oprichten en dat plaatsing van ‘minderwaardige producten’ vermeden moest
worden. Behalve onwaardige producten wenste De Kring evenmin onwaardige kunstenaars. Nadat De
Kring en het Nationaal Instituut bij de overheid een monumentenstop hadden bedongen, werden elf
provinciale commissies aangesteld en één centrale commissie die namens de overheid het oprichten van
monumenten in goede banen moesten leiden. De Kring van Beeldhouwers zou de comités adviseren in de
keuze voor een beeldhouwer en de Grote Advies Commissie der Illegaliteit zou informatie verschaffen
over de politieke betrouwbaarheid van personen en de juistheid van de feiten controleren.
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NIOD 19/181.
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oprijzende abstracte vormen, kwam geen menselijke figuur voor. In de andere
ontwerpen zijn het symbolische figuren die uitdrukking geven aan de gevolgen van de
tragische gebeurtenis, rouw en verdriet overheersen hier. Erg positief over wat de
prijsvraag aan monumenten had opgeleverd was de kritiek niet. In het tijdschrift Kroniek
van Kunst en Kultuur stond te lezen dat:
Wanneer de archaeologen van een toekomstig tijdperk hun spade steken in de aslaag,
die onze cultuur zal bedekken, wanneer deze lieden tegen die tijd van onze beschaving
niets anders zullen terugvinden dan de monumenten, die wij thans van plan zijn op te
richten, zullen zij zeker de indruk krijgen dat deze tijd een permanente pastorale moet
geweest zijn, een tijd, waarin als hoogste ideaal gold: de poëtische verheerlijking van
het vrouwelijk naakt. De (ook al) naakte en edelsnevende of elkander met
ridderzwaarden bekampende jongelingen, die zij tussen het vrouwvolk door opgraven,
zullen dan in hun ogen ongetwijfeld gelden voor de welgemaakte helden uit een of
andere galante strijd, waarin met een houw van het rapier over het erotische lot van
vermelde dames beschikt werd.
De wijze, waarop hier de moeilijkheden omzeild zijn, is zeker niet onelegant.
Een bevredigende oplossing echter voor een monument, dat de tijd memoreert die de
atoombom gebracht heeft, het massale luchtbombardement en het concentratiekamp,
kan iets in deze geest natuurlijk niet genoemd worden. 145

Erg veel vertrouwen had men niet in de Nederlandse beeldhouwers. Om dat probleem
te ondervangen werd een zeer praktische en tegelijkertijd ideologische oplossing
bedacht: eenheidsmonumenten.
Bij de regulerende instanties was men bezorgd dat er niet genoeg beeldhouwers
waren die een goed monument konden maken, waardoor, gelet op het grote aantal
fusilladeplaatsen in Nederland, de gedenktekens onderling te veel in kwaliteit zouden
verschillen. Dit zou de gewenste nationale oorlogsherinnering niet ten goede komen. 146
Uitgaand van de opvatting: ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’, 147 had het Nationaal
Instituut voor dit gevaar een voor dit instituut zeer typerende oplossing bedacht. Op de
fusilladeplaatsen moesten eenheidsmonumenten komen. Niet alleen zouden dan overal
kwalitatief dezelfde monumenten worden gebouwd, ook zou een uniform gedenkteken
dezelfde herinnering wekken: de herinnering aan het Nederlandse lijden en verzet. Hoe
dat gedenkteken eruit moest zien, wist men nog niet. Wel dat het gedenkteken zich
allereerst moest beperken tot één concreet doel: het markeren van de plek, de
plaatsaanduiding. Het gedenkteken moest niet te groot zijn, want het moest zich
kunnen aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. Hoewel het gedenkteken wel
door beeldhouwers of architecten zou worden ontworpen, moest het door vaklieden
uitgevoerd kunnen worden in materiaal dat weerbestendig was. Men dacht aan een
145
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kruis, maar het gevaar dat een kruis niet algemeen aanvaard zou worden werd direct
onderschreven. 148
In een brief aan de Federatie van Beroepsvereenigingen der kunstenaars had het
Nationaal Instituut zijn plannen concreter uitgewerkt. Geopperd werd dat het
gedenkteken het ‘(...) eenheids‐element: EEN MUUR dient te zijn als zinnebeeld. De
gefusilleerden zijn als het ware tegen de muur gezet’. De kunstenaar had de vrijheid om
daar naar eigen idee een verdere invulling aan te geven. 149 Dat kon een versiering zijn,
een reliëf of een beeldje. Anderen dachten aan verschillende grondvormen maar met
hetzelfde soort embleem. 150 Behalve dat het eenheidsmonument het tekort aan
artistieke kwaliteit moest opvangen en de herinnering moest nationaliseren, 151 was er
ook een financiële reden om te streven naar eenheid in de vormgeving. De financiële
draagkracht van een comité mocht geen rol spelen in de uiteindelijke vorm van een
gedenkteken. Een comité uit Haarlem had deze gedachte al eerder onder woorden
gebracht:
De daden waren gelijk, de burgers die vielen echter verschillend in rang en stand, de
plaatsen waar ze vielen liggen door het geheele land verspreid. Het eeren van de
gevallenen moet h.i. niet afhankelijk gesteld worden van bijkomstige omstandigheden,
zooals de toevallige baten die een comité kan verzamelen, de toevallige aanwezigheid
van een slachtoffer die kapitaalkrachtige familie bezit, de toevallige ligging op een meer
of minder druk bezocht punt. De suggestieve kracht van de herhaling moet hier worden
betracht om het nageslacht te waarschuwen tegen menschonwaardige handelingen. Die
suggestieve kracht ontstaat wanneer deze monumenten door het geheele land
gelijksoortig van opzet worden. Voorkomen moet echter worden dat machinale
gelijkheid ontstaat. 152

Op basis van deze ideeën had het Haarlems comité de beeldhouwers O. Wenckebach,
Andriessen en Van Reijn ontwerpen laten maken voor fusilladeplaatsen in de stad. De
basis van de ontwerpen gaat uit van een rechthoekige stenen zuil (muur), staand op de
korte zijde, bekroond met een kruis. Deze grondvorm hadden de kunstenaars op
individuele wijze bewerkt. In vier ontwerpen zijn mensengedaantes aangebracht, in
reliëf of uitgekapt. Een ontwerp is voorzien van een lauwerkrans. De maten van de zuil
konden worden aangepast evenals het materiaal (zie afb. 29 en 30). 153
De noodzaak van een eenheidsmonument op fusilladeplaatsen werd ook
ingezien door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In overleg met de
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Centrale commissie voor Oorlogs‐ of Vredesgedenktekens, de Bond van Architecten en
de Kring van Beeldhouwers werd daarom, één jaar na de beeldhouwerstentoonstelling
in het Stedelijk Museum, een landelijke prijsvraag uitschreven. Gevraagd werd een
gedenkteken dat ‘aesthetisch autonoom, overal in ons land in de meest verschillende
omgeving aanvaardbaar is’. Tevens werd gevraagd om een symbool te ontwerpen en
‘Een korte spreuk in proza of poëzie, hetzij een aanhaling of van eigen vinding, om op
zulk een gedenkteeken aan te brengen.’ 154 Comités werden gemaand hun plannen voor
gedenktekens op ‘fusilleringsplaatsen’ op te schorten. 155
Voor het eenheidsmonument kwamen 228 inzendingen binnen, maar kwantiteit
en kwaliteit waren niet in evenwicht. De jury, bestaande uit twee architecten, twee
beeldhouwers, een kunsthistoricus, een tuinontwerper, de dichter Martinus Nijhoff,
oud‐minister Van der Leeuw en museumdirecteur Sandberg, kwam tot de conclusie ‘dat
geen enkel ontwerp voldeed aan alle eisen van onmiddellijke herkenbaarheid,
reproduceerbaarheid, duurzaamheid, waardigheid, plasticiteit en expressiviteit’. 156 De
jury stelde in haar eindverslag aan de minister voor om een aantal beeldhouwers een
nieuw ontwerp te laten maken met als spreuk het door verscheidene deelnemers
ingezonden Wilhelmus‐fragment: ‘Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood’, en
een vlammend zwaard als symbool. 157 Hoewel het nooit is gekomen tot zo’n
eenheidsmonument, kan het fusillademonument in Vught gezien worden als een
uitvloeisel van deze wens. 158

Een problematische opdracht
Hoeveel moeite ook was gedaan om te komen tot een eenheidsmonument – en
daarmee tot een homogene nationale herinnering – de eigenlijke voorkeur ging uit naar
een ‘bijzonder’ monument, een ‘superieur’ gedenkteken. De oorlog moest herdacht
worden met monumenten die artistiek ook representatief waren voor de Nederlandse
kunst. 159 Eigenlijk wilde men met de vraag naar oorlogsmonumenten de Nederlandse
beeldhouwkunst naar een hoger niveau tillen.
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Over het oorlogsmonument werd het nodige geschreven en gediscussieerd. Prof.
Van Groningen had in een voordracht voor de Centrale commissie bepleit dat een
gedenkteken eerlijk, waardevol en duidelijk moet zijn. Deze waarden moeten volgens
Van Groningen gezocht worden in de schoonheid van het kunstwerk. ‘Zoo zal alleen het
schoone gedenkteeken, dat immers eerst door die schoonheid geheel zichzelf en geheel
één is, in den vollen zin des woords ook belangrijk, duidelijk en waarachtig kunnen
zijn.’ 160 Het was een gloedvol betoog, maar tegelijkertijd bleef het op het niveau van
abstracte beschouwingen en bood het de kunstenaar weinig houvast. Een discussie,
gehouden in januari 1946, tussen de dichters Aafjes, Nijhoff, A. Roland Holst, Engelman,
Gompers, de architecten Eibink, Berghoef, Wieger Bruin en de beeldhouwers
Andriessen, Esser, Raedecker, Havermans, Krop en Wezelaar, over de vraag hoe een
goed monument eruit moest zien, leverde ook weinig op, behalve het besef hoe moeilijk
het voor de beeldhouwers was om de ‘goede vorm’ te vinden. 161 Het kwam erop neer
dat een monument een waar kunstwerk moest zijn en dat de beeldhouwers voor deze
problematische opdracht aan hun lot, c.q. hun verbeelding werden overgelaten. 162
Behalve dat van de beeldhouwers werd verwacht dat zij met de
oorlogsmonumenten de beeldhouwkunst in Nederland naar een hoger niveau zouden
tillen, moesten zij tegelijkertijd de gevoelens van de gemeenschap vertolken. Maar wat
die gevoelens waren of waarvan de opdrachtgevers wilden getuigen, was niet helder.
Moesten zij getuigen van vreugde, van leed, strijd, verzet, angst, moed
wankelmoedigheid, zwakte? 163 Of van ondergang, aanranding, dood, onschuld, verdriet,
troost, naastenliefde, ongebrokenheid, opoffering, plichtsbetrachting, wilskracht,
heldhaftigheid, grootsheid, overwinning en vrede? 164 Waarschijnlijk van alles een
beetje. Waar het om ging, en waar het probleem lag, was om ervaringen herkenbaar en
verstaanbaar te maken, want het merendeel van de monumenten beoogde de
vormgeving van een collectieve ervaring. 165 Om dat doel te bereiken en om aan de
behoefte van identificatie te voldoen, werd gezocht naar ‘herkenbare helden’ 166 en deze
helden waren de gefusilleerde onschuldige burgers en verzetstrijders.

Drie fusillademonumenten
Fusilladeplaatsen werden gemarkeerd door kruisen, naamplaten en als het mogelijk was
door beeldhouwwerk waarin de gefusilleerden werden uitgebeeld in herkenbare
menselijke gedaantes. Elke kunstenaar zocht zijn eigen manier om deze complexe
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opdracht in te vullen en de gefusilleerde te verbeelden. Bewust of onbewust werd met
de gekozen thematiek en de stijl waarin het gedenkteken werd uitgevoerd een eigen
betekenis aan het monument meegegeven. Zo ook Sieger voor zijn fusillademonument
in Amersfoort. Een vergelijking met twee andere fusillademonumenten maakt het
mogelijk de betekenis van De Stenen Man van Sieger te duiden.
De fusillademonumenten – gemaakt door Raedecker voor Waalwijk, door
Andriessen voor Haarlem en door Sieger voor kamp Amersfoort – gaan uit van hetzelfde
motief, een man voor het vuurpeloton, maar ze verschillen in visie. Voor het monument
in Waalwijk, dat Raedecker maakte voordat hij de opdracht kreeg voor de beelden van
het Dam‐monument, had hij het motief van het Corpus Christi gebruikt om de stervende
man voor het vuurpeloton te verbeelden (zie afb. 31). Raedecker had het moment
waarop het slachtoffer getroffen werd door de dodelijke kogels stilgezet. Een
kunsthistoricus beschreef het beeld als volgt:
Raedecker koos de meest voor‐de‐hand‐liggende voorstelling: een man voor het
vuurpeloton door het dodelijk schot getroffen, alreeds door zijn knieën zinkend, terwijl
zijn linkerhand onzeker tastend naar de borst grijpt, terwijl de rechterarm een
afscheidsgebaar wuift, een vaag laatst vaarwel aan de wereld. 167

Door de hoogte van de sokkel en de vallende man lijkt het beeld boven de
toeschouwers uit te zweven. Het is een heroïsch beeld. Ondanks het feit dat de figuur
om zedelijke redenen een broek kreeg aangemeten en daardoor realistischer werd, is de
getroffene geen gewone man maar wekt hij de associatie met een Christusfiguur. Het is
symboliek in een realistische vorm. Net zoals op het Nationaal Monument op de Dam
(zie afb. 32) verbeeldde Raedecker de gefusilleerde als een menselijke Christus die zich
had geofferd voor de vrijheid van Nederland, een lijdende Christus die een brug slaat
tussen de gruwelen en de wanhoop van de oorlog naar de hoop van verlossing en
zuivering.
Of Raedecker dat allemaal zo bedoeld heeft en bewust een christelijke symboliek
in zijn beelden wilde leggen, is de vraag. Waarschijnlijk niet. Het reliëf op het monument
op de Dam had Raedecker oorspronkelijk ontworpen met drie figuren, maar om de
associatie met de Golgotha‐opstelling te vermijden, had hij er een vierde figuur aan
toegevoegd. 168 Hij was zich dus wel bewust dat hij voorbeelden ontleende aan de
christelijke iconografie. Bedoeld of onbedoeld, Raedecker had zijn inspiratie gezocht in
het christelijke vormrepertoire en daarmee de onbekende strijder, de gefusilleerde,
getransformeerd in een Christusfiguur (zonder kruis) die zijn leven heeft geofferd voor
het vaderland.
Hoewel Andriessen net als Raedecker van katholieke afkomst was en
aanvankelijk kerkelijke opdrachten maakte, liet hij zich voor het fusillademonument in
Haarlem niet inspireren door religieuze motieven. Als uitgangspunt voor zijn beelden
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had Andriessen zich laten inspireren door foto's. 169 In eerste instantie had Andriessen
een vrouwenfiguur met een fakkel ontworpen, maar hier zag hij vanaf toen hij bij toeval
in een tijdschrift op een foto stuitte van een jonge Griekse verzetsstrijder op het
moment dat hij werd gefusilleerd (zie afb. 33). Deze foto vormde de inspiratiebron voor
het monument op de Dreef waar vijftien mannen waren doodgeschoten. Het werd een
gewone, staande, leeftijdloze man, het hoofd geheven en de armen gestrekt langs het
lichaam. De oogleden gezonken (zie afb. 34). De executie moet nog plaatsvinden maar
de man is al heen, van de wereld af. ‘Ook zijn sjofele pakje is klaar voor de dood;
misschien is dit kostuum wel het ongelofelijkste van het beeld’, schreef Harry Mulisch in
1953. 170
Door de jonge beeldhouwers, die allen zochten naar een manier om de jaren
1940‐1945 uit te drukken, werd dit beeld als een schok ervaren. ‘Zó kon het blijkbaar
ook.’ 171 Andriessen had de figuur ontdaan van ieder verzet en retoriek. Hij had in een
vereenvoudigd realisme de vorm gevonden, die het tegendeel was van hetgeen na de
oorlog van 1914‐18 in andere landen aan oorlogsmonumenten werd opgericht in een
verkeerd begrepen behoefte aan heroïek. Ook Andriessen legde in zijn beeld heroïek,
maar in het weerloze, dat tevens aanklacht is. Volgens Hammacher had hij hiermee een
uitzonderlijk beeld geschapen. 172 De kwaliteit van het beeld wordt bepaald door de
eenvoud, het gesloten silhouet en de gelaten uitdrukking op het gezicht. Het is de
drager van een verschrikkelijke realiteit. De kracht van het beeld wordt versterkt door
de lage sokkel, waardoor de toeschouwer oog in oog komt te staan met het beeld en
zich direct getuige voelt van de moordpartij. Het beeld schijnt veel emoties te hebben
opgeroepen. 173 ‘Zo kwam er dan tussen de vele geëxalteerde oorlogsgedenktekenen
eindelijk eens iets echts, iets gewoon menselijks te staan, een feit dat dan ook niet
nagelaten heeft in brede kring diepe indruk te maken’, concludeerde B. Majorick vijf jaar
na de onthulling. 174
Net als in Waalwijk en Haarlem is ook in Amersfoort één figuur in de plaats
gesteld voor de groep gefusilleerden. Raedecker schiep een Corpus Christi, Andriessen
een gewone, staande, leeftijdloze man en Sieger een arbeideristische mannenfiguur.
Hoewel het beeld van Sieger in compositie verwant is aan de Man voor het
vuurpeloton van Mari Andriessen, verschilt het in visie. Andriessens personificatie is tijd‐
en klassenloos en ontdaan van iedere verzetsretoriek, terwijl de personificatie van
Sieger, een weerbare arbeidersfiguur, die, ondanks het feit dat hij sterk vermagerd is,
verwantschap vertoont met het verzetsmonument De Dokwerker (zie afb. 35). Maar ook
ten opzichte van De Dokwerker wijkt het beeld van Sieger af. Andriessen modelleerde
een zeer realistische arbeider, naar een uit zijn kennissenkring afkomstige timmerman
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en aannemer (zie afb. 36). 175 Met De Dokwerker wilde Andriessen de
vanzelfsprekendheid van verzet in de mens uitdrukken: ‘kom maar op (...) hier sta ik, ik
kan niet anders’. Zijn stijl wordt omschreven als humanistisch‐realistisch. 176
Waarschijnlijk is het hieraan te danken dat het beeld niet aan kracht heeft ingeboet en
nog steeds gebruikt wordt als plek voor herdenkingen en demonstraties die feitelijk
niets van doen hebben met de Februaristaking. De man van Sieger bevindt zich in het
gebied tussen de innerlijke berusting in de spoedige dood, zoals de Man voor het
vuurpeloton in Haarlem, en de actieve daad van verzet, De Dokwerker, maar het beeld
heeft niet die natuurlijkheid die de beelden van Andriessen hebben. De man van Sieger
is een bewuste constructie. Op nadrukkelijke wijze heeft hij de klompen, de broek en
het jasje gemodelleerd (zie afb. 37), de handen vormgegeven tot vuist en klauw (zie afb.
38 en 39), de stand van het hoofd bepaald, de kaken laten spannen en de rug gerecht,
waarbij de lege ogen staren naar de verte, in de toekomst (zie afb. 40). Met deze
vormentaal heeft Sieger in het beeld zijn thema gelegd: het offer voor de proletarische
strijd.

Frits Sieger en de proletarische strijd
Als ‘proletarisch‐revolutionair beeldhouwer’ wilde Sieger een bijdrage leveren aan de
strijd van de arbeidersbeweging. 177 Sieger maakte deel uit van de Socialistische
Kunstenaarskring (S.K.K.) die was ontstaan vanuit de behoefte onder sommige
kunstenaars om in georganiseerd verband kunst met een politieke en sociale thematiek
te verspreiden. Het uitgangspunt van de S.K.K. was om zich in dienst van de socialistische
arbeidersbeweging te stellen en de socialistische gedachte thematisch in de kunst tot
uitdrukking te brengen. 178 Aandacht was er voor de achterbuurten, de armoedige
arbeiderswoning en het lijdende arbeidersgezin. Ter gelegenheid van de oprichting van
de S.K.K. werd in 1930 in het Stedelijk Museum de tentoonstelling ‘Socialistische Kunst
van Heden’ georganiseerd. 179 Sieger was hier vertegenwoordigd met zes werken. Later
sloot hij zich aan bij de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten
(B.K.V.K.) die bekend zou worden met de in augustus 1936 gehouden tentoonstelling ‘De
Olympiade Onder Dictatuur (D.O.O.D.)’. Deze expositie vormde een reactie op de door
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de Duitse naziregering tijdens de Olympische Spelen georganiseerde internationale
wedstrijden in de schone kunsten. 180 Sieger, een van de organisatoren, 181 was hier
vertegenwoordigd met drie werken. Na de oorlog werd ook werk van hem getoond op
de eerder genoemde tentoonstelling ‘Monumenten’. Toen Sieger gevraagd werd om het
monument in Amersfoort te maken, was hij dus geen onbekende in de kunstwereld,
zoals wel eens werd geopperd, en zeker niet in Amsterdam waar hij voor de oorlog veel
werk in opdracht van de gemeente had gemaakt.
Sieger had zich ontwikkeld in een periode waarin het idee van de
gemeenschapskunst diep geworteld was, in het bijzonder in de politiek van het door
sociaal‐democraten gedomineerde stadsbestuur van Amsterdam, dat ook het
onderwijsprogramma bepaalde van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam. Het was in de klas van Bronner waar Sieger werd gevormd tot
gemeenschapskunstenaar. 182 Sieger zag in Hildo Krop zijn grote voorbeeld en politieke
geestverwant. 183 Krop had naam gemaakt met zijn sculpturen voor het Scheepvaarthuis,
toonbeeld van de idealen van de gemeenschapskunst, en met zijn bijdrage aan diverse
bruggen en gebouwen in Amsterdam. In zijn werk gebruikte hij een beeldtaal die voor
iedereen verstaanbaar moest zijn, en op die manier probeerde hij zijn kunstenaarschap
dienstbaar te maken aan het gemeenschappelijk belang. 184 Van Krop wordt gezegd dat
hij de kunst weer in de straat heeft gebracht. 185
Sieger leverde zijn bijdrage aan de gemeenschapskunst in de vorm van
sculpturale versiering aan de volkswoningbouw in de nieuwe wijken en met plaquettes
voor fabrieks‐ en bedrijfshallen. 186 Als ‘proletarisch‐revolutionair beeldhouwer’ gaf
Sieger een politieke betekenis aan de idealen van de gemeenschapskunst. In zijn ogen
dienden de kunstenaars een bijdrage te leveren aan de strijd van de arbeider en het
streven naar een betere, humanere samenleving, gebaseerd op meer gelijkheid en
solidariteit. 187 Daarbij stonden trouw aan en verbondenheid met de arbeider voorop,
thema’s die terug te vinden zijn in de reliëfs die Sieger maakte voor het gebouw van de
Tribune, de Communistische Partij van Nederland en het reliëf Weerstand, ontworpen
ter herinnering aan de in 1945 terechtgestelde Jan Postma. De gehanteerde vormentaal,
gedrongen figuren en licht vergrote koppen, handen en voeten geven uiting aan de
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verbondenheid met de eenvoudige arbeiders. Met het oog op de massa gebruikte Sieger
een herkenbare symbooltaal die hij op een naturalistische wijze uitvoerde. 188
Rood Front (1921), een kleine beeldengroep van twee arbeiders, is een van de
eerste en tevens een van de meest karakteristieke sculpturen die Sieger maakte. De
arbeiders lopen in dezelfde houding, de hoofden geheven en beide met een ontbloot
bovenlijf, naast elkaar terwijl ze met de rechterarm, de handen tot vuisten gebald, een
groet brengen: de arbeidersgroet (zie afb. 42). Het is geen realistisch beeld maar eerder
een type, een symbool. Opvallend is dat de kop, de vuist en de voeten in verhouding tot
het lijf te groot zijn. Beide figuren drukken een strijdlustige vastberadenheid uit die van
solidaire bereidwilligheid is vervuld. Deze energieke uitdrukking wordt niet alleen
veroorzaakt door het ritme van de beeldengroep, maar vooral door de uitvergroting van
de hoofden, voeten en vuisten. Door het dubbelmotief maakt de kunstenaar duidelijk
dat het niet alleen om de lichaamskracht gaat, maar vooral om het bewustzijn en de
eenheid die de arbeiders uitstralen. In dit actief handelen is de opstand en het
doorzettingsvermogen van de sociale en politieke ziel verbeeld. Hierin ligt het
wezenlijke van de proletarisch‐revolutionaire kunst.
De stijl die Sieger hanteert voor de uitbeelding van de arbeidersfiguren wordt
aangeduid met de term ‘Anti‐Typus’, een stijl die zich bewust afzet tegen de
harmonische neoclassicistische stijlopvatting die de negentiende eeuw overheerste,
door het accent te leggen op de onhandig verschijnende lichaamsvoorstelling en als
thema gewone mensen en arbeiders heeft. Rodin is een van de eerste beeldhouwers die
de menselijke figuur in een onaangename, lelijke, gedaante uitbeeldde. De Belgische
beeldhouwer Constantin Meunier (1831‐1905) introduceerde de arbeidersfiguur in de
beeldhouwkunst en maakte hem tevens het middelpunt van zijn eigen werk. Het werk
van Meunier riep veel bewondering op maar kreeg weinig navolging. Pas na de Eerste
Wereldoorlog, in de stroom van een algemene politisering van de kunst, werd het
arbeidersthema een veel gebruikt motief. Niet alleen de ellende en de armoede van de
arbeider werden uitgebeeld (zoals bij Käthe Kollwitz en Ernst Barlach) maar ook werd
uitdrukking gegeven aan de vastberadenheid, vitaliteit en de innerlijke
overtuigingskracht van het proletariaat. 189 Vooral bij de proletarische kunstenaars zijn
deze thema’s een manier om hun engagement met de arbeider uit te drukken. Door
Franz Wilhelm Seiwert, leider van de Keulse groep de Progressiven, is dit streven als
volgt verwoord:
‘Wij proberen binnen de ons gegeven vorm, van het beeld, de plastiek, zo eenvoudig, zo
eenduidig te zijn, dat iedereen ons kan begrijpen. (...) Onze beelden staan in dienst van
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die gene die zijn uitgebuit, waartoe wij behoren en waarmee wij ons solidair voelen’
met het doel ‘de scheppingsdrang van de massa zichtbaar te maken.’ 190

De nadruk lag op de uitdrukking en niet op de schoonheid.
Dat het op het eerste gezicht lijkt alsof De Stenen Man, het monument in kamp
Amersfoort, enkele artistieke tekortkomingen heeft, is een uitvloeisel van de werkwijze
en de visie van de beeldhouwer en niet van zijn onvermogen. Als ‘proletarisch‐
revolutionair beeldhouwer’ heeft Sieger zijn beeld nadrukkelijk een identiteit gegeven.
Ook in dit monument is hij trouw gebleven aan de arbeider, en voeren het verzet, de
strijd en de vastberadenheid de boventoon, boven het lijden, de pijn en de angst van de
naderende dood. De strijd van de arbeidersbeweging voor een betere en humanere
samenleving met meer gelijkheid en solidariteit, lijkt met dit gedenkteken voortgezet te
worden.

Het socialistisch‐realisme van De Stenen Man
Sieger had een mensbeeld geschapen naar zijn klasse, de werkende klasse, staand op
een kubus als symbool van standvastigheid en duurzaamheid. De betekenis die Sieger in
De Stenen Man legde, was niet zozeer gericht op nationale heldendaden en nationale
eenwording van Nederland, maar had veeleer betrekking op de klassenstrijd. Het is
daarom niet zo vreemd dat de opvattingen van Sieger verwantschap vertonen met het
nationale herdenkingsprogramma van de DDR. Zowel thematisch als inhoudelijk
vertoont het beeld van Sieger sterke overeenkomsten met de in socialistisch‐realistische
stijl uitgevoerde monumenten die in de jaren vijftig bij de voormalige
concentratiekampen in de DDR werden opgericht.
Hoewel de herdenkingspolitiek van de DDR en de rol die de voormalige
concentratiekampen hierin speelden zich moeilijk laten vergelijken met kamp
Amersfoort en het beeld van Frits Sieger binnen de nationale oorlogsherinnering van
Nederland, bestaat er een significante overeenkomst tussen het beeld van Sieger en de
monumenten in Buchenwald en Ravensbrück.
Zowel in Buchenwald en Sachsenhausen als in Ravensbrück waren monumenten
tot stand gebracht om de negatieve betekenis van het concentratiekamp om te buigen
naar een positieve, bruikbare, politieke betekenis: de zelfrealisering van de DDR.
Buchenwald speelde een belangrijke rol binnen het herdenkingsprogramma van de DDR
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dat bij haar stichting in 1949 was uitgevaardigd en dat zich kort en krachtig laat
samenvatten in de Schwur von Buchenwald. Deze luidt:
Nog steeds lopen de sadisten vrij rond die ons hebben gefolterd! Wij zweren daarom
ten overstaan van de hele wereld op deze appèlplaats, op deze plek van de fascistische
gruwel: We staken de strijd, pas wanneer de laatste schuldige voor de rechters van de
volkeren staan! De vernietiging van het nazisme en zijn wortels is ons parool! De
opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel! Dat zijn we onze
vermoorden en hun nabestaanden schuldig. 191

De beeldhouwer Fritz Cremer visualiseerde deze eed door middel van een beeldengroep
die het centrale element vormt van de monumentale gedenkplaats, gebouwd op en
rond de massagraven van Buchenwald (zie afb. 43, 44 en 45). Het monument laat zich
lezen als een tableau vivant, met een boodschap die het best kan worden omschreven
als de genese van het zegevierende antifascistische bewustzijn. 192 Het monument
bestaat uit bronzen mannenfiguren die van rechts naar links, in een optisch stijgende
lijn, verschillende typen uitbeelden: de cynicus, de twijfelaar, de discuterende, de
strijder, de vaandeldrager, de man die de eed zweert en een kind als verbeelding van de
toekomst.
De beeldengroep is in socialistisch‐realistische stijl uitgevoerd zodat voor
iedereen een begrijpelijk algemeen motief aanschouwelijk is gemaakt. Het ging er niet
om de werkelijkheid uit te beelden, maar eerder een geïdealiseerde werkelijkheid. 193 De
taak van de beeldende kunst was:
(...) in acht nemend de wetenschappelijke waarheid en de socialistisch ‐ antifascistische
partijpolitiek, in het bijzonder de politiek‐wetenschappelijk minder geïnteresseerde
bezoeker alleen zintuiglijk een juiste voorstelling over te brengen. 194
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De plaats die Buchenwald, als Rode Olympus, innam, hing nauw samen met de mythe
dat de Duitse communistische gevangenen zelf het kamp hadden bevrijd. In Buchenwald
vormden de communisten de grootste groep gevangenen en uit hun gelederen had zich
een ondergrondse verzetsgroep gevormd. Het verhaal ging, dat niet de Amerikanen
Buchenwald hebben bevrijd, maar de communistische verzetsstrijders. De Amerikanen
werden gezien als een tijdelijke bezettingsmacht. De machtsovername van het Rode
Leger vormde uiteindelijk de werkelijke bevrijding. 195 Buchenwald werd later opgevoerd
als plek waar de wortels lagen van de DDR. Hier werden bijeenkomsten gehouden van
jonge Duitse communisten, hier werden soldaten beëdigd. Voor elk schoolkind was een
bezoek aan Buchenwald verplicht.
In het herdenkingsprogramma van de DDR waren de Duitse communisten de
eerste slachtoffers van Hitler en waren zij het die op hun beurt het fascisme hadden
verslagen. De Duitse schuld aan de Tweede Wereldoorlog kon zo door de DDR worden
verworpen. En zo werd een schijnwerkelijkheid gecreëerd die de mogelijkheid bood om
een ‘nieuwe wereld van vrijheid en vrede’ op te bouwen.
De thematiek van de beeldengroep van Cremer was gebaseerd op een gebeurtenis die
zich in het kamp had voorgedaan maar die in werkelijkheid niet zo heroïsch is geweest.
De SS had het kamp al verlaten en de Amerikaanse tanks stonden praktisch voor de
poort toen de zelfbevrijding in gang werd gezet. Deze uitvergroting en verdraaiing van
een gebeurtenis tot een heroïsch beeld dat tot ieders verbeelding moet spreken,
kenmerkt de in socialistisch‐realistische stijl uitgevoerde monumenten in de DDR en
haar herdenkingspolitiek. Maar behalve verzet en bevrijding waren ook minder voor de
hand liggende thema’s als verdriet en rouw bruikbaar in het beeldenprogramma. Het
monument in Ravensbrück illustreert dat.
Het centrale monument van het voormalige vrouwenkamp Ravensbrück, met de
naam Tragende, verbeeldt een vrouw met in haar armen een medegevangene
(zie afb. 46). Zij is geplaatst op een sokkel van 4,60 meter hoog. Het motief was
gebaseerd op een ware gebeurtenis, die door de beeldhouwer Will Lammert zo vertaald
werd dat ze paste in het politieke herinneringsprogramma van de DDR. Dat solidariteit,
verzet en strijd de boventoon voeren, boven medelijden, rouw en verdriet is vooral te
danken aan de hoge sokkel, de plaats van het monument en de wijze waarop de
vrouwenfiguur is vormgegeven. Haar lichaamshouding doet onnatuurlijk aan, net als het
beeld van Sieger voor Amersfoort (zie afb. 47 en 48). Haar armen en benen zijn star,
haar mond is streng gesloten en al haar emoties lijken te zijn uitgeschakeld. Lammert
heeft een nieuwe mens willen scheppen, ideologisch geprogrammeerd, zelfbewust, vol
daadkracht, die als voorbeeld voor anderen moet dienen. 196
Lammert wist in zijn beeld, gebaseerd op een gebeurtenis die in eerste instantie
medelijden en ontzetting had opgeroepen, ook trots en zelfverzekerdheid uit te
drukken. Sieger was dat in Amersfoort ook gelukt. In de schietbaan van kamp
Amersfoort zijn tientallen gevangenen doodgeschoten, voornamelijk mannen uit de
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illegaliteit. De executies hadden vaak een wanordelijk verloop waarbij de gevangenen in
de regel niet werden geblinddoekt. Vaak werden ze in groepjes van vier tot negen man
doodgeschoten. Als de gevangenen uit doodsangst en paniek niet in staat waren te
staan, moesten ze op hun buik gaan liggen en werden ze door het achterhoofd
geschoten. 197 De executies vonden plaats in de nabijheid van het kamp, op de
Leusderheide of in de schietbaan. In de schietbaan werden na de oorlog zeven
massagraven van geëxecuteerde gevangenen aangetroffen. Van de 658 gevangenen die
tijdens de bezetting in kamp Amersfoort de dood vonden, waren er 428 omgekomen
voor het vuurpeloton. 198
Het verzetsmonument van Sieger was geïnspireerd op de gruwelijke
gebeurtenissen die zich in en om de schietbaan hadden voorgedaan, en dat is ook
waarom het beeld emotie oproept. Een situatie is stilgezet die noopt tot stilte en
contemplatie. De sterk vermagerde gevangene met zijn kale hoofd die aanstonds zal
worden doodgeschoten en waar de toeschouwer als het ware getuige van wordt, wekt
afschuw, droefenis, medelijden en rouw op. Maar er gebeurt tegelijkertijd ook nog iets
anders.
Zo waardig als De Stenen Man zijn dood afwacht zal het in werkelijkheid niet zijn
gegaan. Het beeld is, zoals al uit voorgaande analyse bleek, eerder een constructie, een
ideaalbeeld dan een realistische uitbeelding van een executie. De stramme benen en
armen, de samengeknepen mond en de rechte rug geven de gevangene een hardheid
en een fierheid waardoor de eerder veroorzaakte negatieve emotie overgaat in een
positieve. Trots dat hij niet is bezweken aan zijn angst en paniek voor zijn naderende
dood en nog steeds staat voor de idealen waarvoor hij heeft gestreden en gevangen is
genomen. Het beeld wordt een overwinning op de dood. De gevangene staat op een
sokkel, zijn rechterklomp net iets over de rand geplaatst, en hij lijkt boven de
massagraven uit te stijgen. De ogen kijken naar de toppen van de bomen en de lucht, en
lijken daarmee richting te willen geven aan een nieuwe toekomst in vrijheid. Het is ook
niet zozeer de offerdood die geprezen wordt, als wel de weerbaarheid, de geestelijke
kracht en de herrijzenis, de wederopstanding van een nieuwe mens. Zo werd
tegelijkertijd de samenleving een schuld meegegeven. Zij moest nu het ideaal van een
betere samenleving en vrede, waarvoor het hoogste offer was gebracht, realiseren.

De politieke gevangene
De Stenen Man was, net als het fusillademonument in Vught, lange tijd het enige
gedenkteken dat herinnerde aan het bestaan van het voormalige concentratiekamp
Amersfoort. Toch zijn deze fusillademonumenten geen monumenten die de
concentratiekampen en al hun slachtoffers in herinnering brengen. Ze verwijzen feitelijk
naar een selecte groep: de gevangenen die door het vuurpeloton om het leven zijn
gebracht. Het monument in Vught is daar duidelijk in. De gevallenen worden met naam
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en toenaam genoemd. De Stenen Man in Amersfoort zou, omdat hier een namenlijst
ontbreekt, symbool kunnen staan voor alle kampgevangenen, maar doet dat niet.
Daarvoor is het gedenkteken te nadrukkelijk verbonden met het thema ‘executie’ en is
het geen monument dat alle voormalige kampgevangenen eert, zoals bijvoorbeeld in
Dachau. Daar staat geen fusillademonument, maar een beeld van een kampgevangene.
In het voormalige concentratiekamp Dachau werd in 1950 een gedenkteken
onthuld dat op het eerste gezicht sterk doet denken aan De Stenen Man. Ook hier is een
man verbeeld met een kaal hoofd en klompen, geplaatst op een sokkel (zie afb. 49). Het
beeld is gemaakt door de beeldhouwer Fritz Koelle, die zich, net als Sieger, verbonden
voelde met de arbeidersklasse. Het is geen gevangene voor het vuurpeloton, maar een
gevangene die zijn handen in de zakken van een lange jas heeft gestoken en doelloos
lijkt te wachten op wat komen gaat. Het beeld ontbeert elke vorm van heroïek. Op de
sokkel staat: Den Toten Zur Ehr Den Lebenden Zur Mahnung. Het beeld stelt ‘De
onbekende kampgevangene’ voor en is een eerbetoon aan alle omgekomen
kampgevangenen van Dachau. 199
De Stenen Man was ook opgericht als een eerbetoon aan alle gevangenen van
Amersfoort, maar in zijn naamgeving doet het dat niet. Toen op 10 maart 1953 aan de
Provinciale Commissie voor Oorlogs‐ en Vredesgedenktekens en op 1 april 1953 aan de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen goedkeuring werd gevraagd voor
de plaatsing van het gedenkteken, ‘ter nagedachtenis van allen, die in genoemd kamp
[kamp Amersfoort, R.H.] gedurende de bezettingsjaren 1940‐1945 het leven verloren’,
werd de mannenfiguur aangeduid als een ‘politieke gevangene’. 200 Deze term is
veelzeggend over de betekenis die het comité uit Amersfoort wilde geven aan het
gedenkteken.
De term ‘politieke gevangene’ had na de bevrijding in Nederland een specifieke
betekenis gekregen, dankzij een groep die zich erfgenaam van het vaderlandse verzet
beschouwde en zich had verenigd in het al eerder genoemde Expogé. De groep had zich
de term min of meer toegeëigend. Politieke gevangenen waren gevangenen die zich
hadden verzet tegen de onderdrukker en vanwege hun daden gevangen hadden
gezeten in gevangenissen of concentratiekampen. Of zoals Expogé het formuleerde: ‘(...)
alleen zij, die tengevolge van eigen activiteiten en gedragingen in gevangenschap
hadden vertoefd.’ 201
De term ‘politieke gevangene’ was afgeleid van het Duitse politische Häftlinge.
Voor de Sicherheitspolizei waren, volgens De Jong, politische Häftlinge louter diegenen
die deel uitmaakten van wat men de politieke c.q. religieuze oppositie zou kunnen
noemen; dat waren communisten, socialisten en leden van andere politieke
groeperingen die hadden geageerd tegen het nationaalsocialisme. Ook protestanten en
katholieken die binnen hun kerk van antinationaalsocialisme getuigd hadden, vielen
hieronder. Getuigen van Jehova (Bibelforscher) werden door de Sicherheitspolizei als
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een aparte categorie tegenstanders beschouwd. Later schreef De Jong dat de term
‘politieke gevangene’ een historisch begrip was geworden en dat we eigenlijk van
‘verzetsgevangene’ zouden moeten spreken. 202 Ook vandaag de dag wordt met de term
‘politieke gevangene’ het ‘gevangen verzet’ bedoeld; dat waren de ‘oud‐illegalen’, zoals
de verzetsmensen kort na de oorlog werden genoemd. 203
In kamp Amersfoort werden de politieke gevangenen met een rode driehoek
gemerkt en vormden ze een zeer diverse groep. Alle politieke stromingen en
verzetsgroeperingen waren erin vertegenwoordigd, maar ook gevangenen die niet
behoorden tot de hiervoor genoemde stromingen en groepen. Zo werden jongeren die
tijdens een plaatselijke feestdag al te overmoedig en luidruchtig hun Oranjegezindheid
hadden getoond – en daarvoor bestraft werden met twee maanden kamp – eveneens
aangeduid als politieke gevangene. Ook een groep studenten die uit solidariteit met hun
Joodse stadsgenoten besloten had ook een gele ster te dragen – en werden bestraft met
enkele weken kamp Amersfoort – viel in de categorie politieke gevangenen. 204 Het
percentage politieke gevangenen in Amersfoort is moeilijk aan te geven. De Jong vroeg
zich af of de meesten gevangen zaten om politieke redenen. Hij betwijfelde dat.
Vrijwel van meet af aan bevonden zich onder hen grote groepen zwarthandelaren en
clandestiene slachters, bij wie geen spoor van idealisme een rol gepeeld had; het viel
sommige politieke gevangenen op dat de komst van grote aantallen economische
gevangenen telkens aan de geest in het kamp onmiddellijk afbreuk deed. 205

De Jong schrijft dat het niet mogelijk is de categorieën gevangenen nauwkeurig aan te
geven. ‘De mensen’, citeert De Jong een illegaal werker,
zaten er voor alles en nog wat: politieken, onderduikers, Jodenbegunstigers en Joden‐
‘klappers’ (d.w.z. lui die Joods goed hadden verduisterd), zwarte handelaren, Belgen die
tabak smokkelden, lui die een radio hadden of naar de Engelse zender luisterden, enz,
enz., tot zelfs voor het bezitten van één zilveren rijksdaalder toe. Toch was wel haast
twee‐derde Arbeitseinsatz… 206

In kamp Amersfoort zat volgens De Jong een allegaartje van alle mogelijke gestraften en
onder verscheidene politieke gevangenen heerste er een gevoel van teleurstelling over
de houding van hun lotgenoten. Student De Weerd:
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Ieder gevoel van gemeenschap is gedood en de gevangenen bestelen elkaar. Er is
nauwelijks een zweem van eendracht te bespeuren. 207

Door De Stenen Man te betitelen als een ‘politieke gevangene’, gaf het comité
begin jaren vijftig dus een specifieke betekenis aan het gedenkteken. Het waren de
verzetsgevangenen die geëerd werden. De maker van het monument daarentegen
noemde het beeld Gevangene voor het vuurpeloton, wat een ruimere categorie
impliceert. In principe werden hiermee ook diegenen herdacht die niet op grond van
eigen verzetsdaden gevangen waren genomen maar wel waren geëxecuteerd. Met de
tekst op de gedenksteen, die gelijktijdig werd geplaatst met het monument van Sieger,
wordt de categorie nog ruimer. Op de steen staat:
Zij die in de jaren 1940‐1945 hier werden omgebracht hebben met hun bloed deze
grond geheiligd. Hun offer zij het nageslacht een lichtend voorbeeld.

‘Hier’ kan namelijk ook verwijzen naar het voormalige concentratiekamp als geheel,
waardoor alle gevangenen die niet alleen door executie om het leven waren gebracht
worden herdacht. Daar staat tegenover dat de gedenksteen zich bevindt aan het begin
van de schietbaan, waarmee het verband met de executies snel is gelegd. Bovendien
wordt gesproken van offer en bloed, verwijzingen naar bewust actief handelen. 208
Er is, kortom, sprake van een dominante betekenis: De Stenen Man is een
‘politieke gevangene’. De politieke gevangene had in de jaren na de bevrijding een
belangrijke symbolische betekenis gekregen, niet alleen in Nederland, ook in Europa. De
politieke gevangene leek het equivalent te worden van de onbekende soldaat, waarvan
de betekenis zelfs een boven‐nationale was. De Stenen Man van Amersfoort staat in de
betekenis van politieke gevangene in een brede Europese context. In diverse landen
werden monumenten opgericht gewijd aan de politieke gevangenen, zoals bij Fort
Breendonk (zie afb. 50). Begin jaren vijftig werd zelfs een internationale prijsvraag
uitgeschreven voor een monument ter ere van The Unknown Political Prisoner, dat een
eerbetoon moest zijn aan al die gevangenen die zich hadden verzet tegen
onderdrukking en hadden gestreden voor de democratische vrijheid. 209
Het was een prestigieuze prijsvraag geweest, met als inzet, zoals een criticus het
noemde, te komen tot een waardige vertolking van wat misschien het belangrijkste
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De prijsvraag voor The Unknown Political Prisoner was uitgeschreven door het Institute of
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deze opdracht bleek de vermogende Amerikaan John Hay Whitney te zijn die al eerder een filantropische
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thema was en is in onze hedendaagse wereld, dat van de politieke gevangene. 210
Volgens hem was een ‘waar leger van mensen’ politiek gevangene geweest, omdat ze
zich hadden verzet tegen systemen die zij niet konden aanvaarden. De uitkomst van
deze prijsvraag zou een gedenkteken opleveren dat de ‘grimmige werkelijkheid van ons
tijdperk’ zou verbeelden. 211 Herbert Read had in het voorwoord van de catalogus
geschreven dat het monument van de onbekende politieke gevangene een eerbetoon
was aan die mensen die onder verschillende politieke systemen het gewaagd hadden
hun vrijheid en hun leven te offeren voor de zaak van de menselijke vrijheid. 212 In
essentie ging het erom dat het gedenkteken zowel de slachtoffers van de Duitse
concentratie‐ en vernietigingskampen diende te herdenken als die van de politieke
zuiveringen onder Stalin. De Koude Oorlog speelde dus een belangrijke rol.
Het monument van de onbekende politieke gevangene zou de sublimering zijn
van het leed dat de zich tegen een totalitair regime verzettende mens in een
concentratiekamp was aangedaan. Dit thema was de kern geworden van de herdenking
van de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog was niet de offerbereidheid op het slagveld het thema, maar het verzet
tegen onderdrukking en de offerbereidheid van de burgerbevolking voor de vrijheid en
waarden van de democratie. Offers die met de internationale prijsvraag boven de
nationale grenzen waren uitgestegen. 213
De Stenen Man werd in 1957 in Aantreden, het blad van Expogé, beschreven als
aanklager tegen machtswaan en dictatuur en symbool van het geloof in vrijheid, recht,
menselijkheid en herrijzenis van de democratie. 214 Rond het beeld hangt een bijna
religieus aura. Toen eind jaren negentig het beeld meerdere malen werd beschadigd,
werd dat opgevat als een aanslag, als heiligschennis. Het veroorzaakte een kleine
maatschappelijke crisis in Amersfoort en er werd bewaking en cameratoezicht geëist.
Toen het beeld uit de schietbaan was gehaald voor restauratie wilden sommige mensen
kamp Amersfoort niet meer bezoeken, zonder beeld had de plek zijn betekenis verloren.
‘Alsof De Stenen Man herboren is’, ‘Stenen Man is in goede staat teruggekeerd’ en
‘Stenen Man imposanter dan ooit op sokkel’ kopten de regionale kranten toen het
gedenkteken op 18 maart 2003, na een grondige restauratie werd teruggeplaatst in de
voormalige schietbaan van kamp Amersfoort. Op foto’s is te zien hoe het beeld liggend
210

Marie Seton, ‘De onbekende politieke gevangene’, in: Kroniek van Kunst en Kultuur, 13/4 (1953), 78.
Ibidem.
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Ibidem, 79.
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De realisering van het monument van de onbekende politieke gevangene ging uiteindelijk niet door.
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in een houten kist is aangekomen en vervolgens door een hijskraan op de sokkel wordt
gehesen. In de middeleeuwen was het niet ongebruikelijk om, in een poging Christus’
hemelvaart zo aanschouwelijk mogelijk te maken, een kruisbeeld met een touw naar
een opening in het kerkgewelf omhoog te trekken. 215 Het is niet moeilijk om in de wijze
waarop de herplaatsing van het beeld wordt beschreven een metafoor van de
wederopstanding te zien en hem te betitelen als een humanistische heilige martelaar.
De rollen prikkeldraad rond de schietbaan, om de geheiligde grond te beschermen tegen
mountainbikers, werkt bijna als zijn doornenkroon.

De betekenis
De oprichting van het monument voor kamp Amersfoort illustreert hoe herinnering,
identiteitsvorming en politieke belangen met elkaar verweven zijn en hoe dit resulteert
in verschillende betekenislagen. De lagen zijn als sluiers over de geschiedenis van het
kamp gedrapeerd en vormen samen een betekenis die vooral iets zegt over de periode
waarin het monument tot stand is gebracht. Er zijn vier lagen te onderscheiden.
De eerste betekenislaag is bepaald door de initiatiefnemers. Deze waren
afkomstig uit het voormalige verzet – waarvan twee leden in kamp Amersfoort hadden
gezeten – en bemoeiden zich onder andere met de oprichting van monumenten om te
voorkomen dat er een verkeerd beeld van de illegaliteit zou worden gegeven. De
initiatiefnemers bepaalden de plek waar het monument zou worden opgericht en
waaraan het moest appelleren. Zij kozen voor de voormalige schietbaan, waar tijdens
het bestaan van het kamp verzetsgevangenen waren geëxecuteerd. Met deze keuze
volgden ze een landelijk patroon waarbij de eerste herdenkingen gericht waren op de
geëxecuteerde oorlogsdoden en gedenktekens werden opgericht op executieplaatsen.
Het initiatief voor het monument stond in de context van ‘de geest van de illegaliteit’.
De tweede laag heeft betrekking op de keuze van het monument en zijn
naamgeving. Het comité had gekozen voor een progressief beeld dat uiting gaf aan de
links‐humanitaire opvattingen van het comité. Geen beeld dat door middel van een
abstract allegorische of symbolische beeldtaal vorm moest geven aan het veelbeproefde
concept ‘samen met God voor Vaderland en Oranje’, maar een beeld van een ‘echt’
mens ter eerbiediging van de vrijheid en menselijke persoonlijkheid. Een algemeen
maatschappelijk beginnende afname van de nationale gedachte ligt hier zeker aan ten
grondslag, naast teleurstelling binnen het verzet over het ‘nieuwe Nederland’. De
oprichting van het monument is vooral een eerbetoon aan het verzet en de
omgebrachte medestrijders. De Gevangene voor het vuurpeloton, zoals het monument
ging heten, is te karakteriseren als een verzetsmonument.
De derde betekenislaag wordt ingegeven door het gedenkteken zelf. Het comité
had gekozen voor een beeld dat verwees naar de executies op de voormalige
schietbaan. De proletarische revolutionaire beeldhouwer Sieger had deze
215
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gebeurtenissen vertaald naar zijn eigen ideologische denkbeelden en het beeld van de
executie gekoppeld aan de klassenstrijd van de arbeidersbeweging. De Stenen Man, een
arbeideristische figuur, is de weerslag van de politieke ideeën van de kunstenaar zoals
hij die in deze tijd had.
De vierde laag wordt bepaald door de teksten die het gedenkteken van een
aanvullende betekenisgeving voorzien. De eerste tekst is de inscriptie die op de
gedenksteen aan het begin van de schietbaan is aangebracht. De gedenksteen vervult in
zekere zin dezelfde functie als de herdenkingsceremonieën die tot doel hadden
sentimenten op te roepen over de vermeende nationale eenheid waarmee de bezetting
het hoofd was geboden, en een historische continuïteit te waarborgen. De redes die
tijdens de onthullingen werden uitgesproken, of juist niet uitgesproken mochten
worden, kunnen geïnterpreteerd worden als de tweede tekst waarmee de herinnering
aan kamp Amersfoort ingepast werd in de op consensus gerichte nationale
herdenkingspolitiek.
De publieke herinnering aan kamp Amersfoort werd bepaald door het
verzetsmonument van Sieger. Dit sluit aan bij de verzetsthematiek die zo kenmerkend is
voor de oorlogsherinnering in deze periode. De nationale consensus werd gevormd door
het idee dat de oorlog als een nationale ervaring voor het nageslacht in herinnering
gehouden moest worden. Thema’s die de monumenten beheersten en de uitingen van
de heersende consensus waren: leed, trouw aan hoge morele waarden en principes, en
een nieuw en beter Nederland. 216 De oprichting van de fusillademonumenten in
Amersfoort en Vught waren initiatieven van verzetsorganisaties of, zoals in Vught,
gesteund door een verzetsorganisatie. Dat de verzetsthematiek de boventoon voert, is
dus niet verwonderlijk, maar daarmee werd de herinnering aan de kampen wel een
bepaalde kant op gestuurd, waarbij het leed van andere gevangenen in de
concentratiekampen in de schaduw kwam te staan.
In de rede die Drees hield bij de onthulling van het gedenkteken voor kamp
Amersfoort, somt hij nagenoeg elke slachtoffergroep op die in het kamp gevangen heeft
gezeten. De vraag is alleen of de Joden en de Jehovagetuigen, om bij deze door Drees
genoemde groepen te blijven, zich konden herkennen in de beeltenis van het
fusillademonument. Het lot van de Joden werd weliswaar niet vergeten of genegeerd,
maar er was tegelijk weinig aandacht voor het bijzondere karakter ervan. En met de
achterblijvers werd dan ook weinig rekening gehouden. Veelzeggend is de uitnodiging
aan opperrabbijn Tal voor de onthulling van het tijdelijke monument. Tal moet de
uitnodiging afzeggen omdat de onthulling op een zaterdag is gepland. Er wordt geen
andere dag gekozen, maar nog opmerkelijker is de reactie binnen het werkcomité:
‘Getracht zal worden een katholiek joodje te vinden’. 217 Ook in Vught vormde het lot
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94

van de Joden en andere slachtoffers die niet door executie om het leven waren
gekomen geen onderwerp van speciale aandacht. De problematische opdracht een
beeld te geven aan de herinnering van de voormalige concentratiekampen werd in
Vught en Amersfoort vertaald naar positieve monumenten, gericht op verzet,
weerbaarheid, geestelijke kracht, offer en herrijzenis. Het zijn monumenten die eerder
verwijzen naar eenheid en herstel. Hoewel een gedenkteken voor Westerbork in eerste
instantie in deze termen werd omschreven, werd duidelijk dat een dergelijke vertaling
niet meer mogelijk was voor de geschiedenis van kamp Westerbork. De moeizame
totstandkoming van het laatste monument in de reeks van nationale monumenten is
daar de illustratie van.

Ribbens, ‘Zullen wij nog terugkeeren….’ De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede
Wereldoorlog, Amersfoort 2002, 83. Zie ook Van Frijtag Drabbe Küzel, Kamp Amersfoort, 78‐80. Het
Informatiebulletin Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft verschillende malen aandacht besteed
aan de Joodse gevangenen in kamp Amersfoort. Zie: nr.19 /oktober 2006, nr.20 / januari 2007 en nr.21 /
april 2007.
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III

NATIONAAL MONUMENT WESTERBORK
Monument van smaad, schuld en schaamte
Zij belaagden ons bij elke schrede
zodat wij over onze pleinen niet gaan konden
ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld
ja ons einde was gekomen! 1

1. Kamp Westerbork, een repressieve herinnering
Inleiding
Op maandagavond 4 mei 1970 werd het Nationaal Monument Westerbork door koningin
Juliana en prins Bernhard onthuld (zie afb. 51). Het koninklijk paar had vooropgelopen in een
stille tocht die was gestart bij de slagbomen van het Ambonese woonoord Schattenberg,
zoals het voormalige kamp Westerbork toen heette, en was geëindigd bij het gedenkteken,
een stootblok met daarvoor negentig meter rails waarvan de uiteinden de lucht in staken.
Nadat de stoet zich had opgesteld kondigde een trompetsignaal twee minuten stilte aan. Het
koninklijk paar legde bij het gedenkteken een krans van witte seringen, waarna een defilé
langs het gedenkteken de plechtigheid afsloot. De plechtigheid werd bijgewoond door
vierduizend voormalige kampgevangenen 2 en diverse hoogwaardigheidsbekleders
waaronder L.T. Lieve, de burgemeester van Westerbork, gedeputeerde G. Londo, oud‐
commissaris van de koningin in Drenthe mr. J. Cramer, en de opperrabbijnen A. Schuster en
E. Berlinger, alsmede rabbijn dr. J. Soetendorp. Ook de ontwerper van het gedenkteken,
oud‐kampgevangene Ralph Prins, was aanwezig bij de onthulling. 3
Op de plaats van het gedenkteken stopten tijdens de bezetting de ‘aanvoertreinen’ in
kamp Westerbork, om vervolgens als ‘deportatietreinen’ te vertrekken naar de Oost‐
Europese vernietigingskampen. Het Durchgangslager Westerbork, een ‘deportatie‐
machinerie’, 4 was het voorportaal van de Endlösung. Vanaf deze plek vertrok 93 maal de
trein met in totaal 101.243 Joden en 245 zigeuners. De bestemming was meestal Auschwitz,
soms Sobibor, af en toe Theresienstadt en Bergen‐Belsen en zo nu en dan Buchenwald of
Ravensbrück. Minder dan 5.000 mensen hebben het overleefd. 5 De Jodenvervolging ging in
etappes. Eerst werd Nederland administratief ingedeeld naar Joden en niet‐Joden.
Vervolgens werden de Joden uitgesloten van het openbare leven, daarna samengedreven in
een met prikkeldraad afgezet Judenviertel in Amsterdam. Vanaf mei 1942 moesten alle
Joden een gele ster dragen en in juli 1942 begonnen de eerste deportaties naar Westerbork.
Nederlandse politieambtenaren, spoorwegpersoneel en trambestuurders werkten daaraan
1

Inscriptie bij het Nationaal Monument Westerbork, afkomstig uit: Klaagliederen 4:18.
‘Koningin legt krans bij monument Westerbork’, in: Trouw 6 mei 1970. Aantal is vrij hoog geschat.
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‘Koningin en Prins legden bloemen bij het stootblok. Sobere plechtigheid in kamp Westerbork’, in: Drentsche
en Asser courant 6 mei 1970.
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Term van Lou de Jong, Deel 8 II, 714.
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Gegevens overgenomen uit: Ben Prinsen, Tot nader order vrijgesteld. Over de geschiedenis van Kamp
Westerbork, Lesbrief 3, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 1989, 47.
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mee. Voor het aanbrengen van een Jood kon 7,50 tot 15 gulden worden geïncasseerd. ‘Op
de veertiende mei 1940’, schreef Abel Herzberg,
was het toevluchtsoord weg, het veilige hol van het vaderland. En tegelijk daarmee waren
allerlei voorstellingen weg, die voor de een wel en voor de ander niet met dat vaderland
samenhingen, maar die toch alles omvatten wat het leven zin en waarde gaf, en waarzonder
het niet alleen zinloos, maar ook onmogelijk was te leven. Een oneindig verlaten steppe bleef
plotseling over, een terrein zonder enige schuilplaats, waarover de jager razend, grijnzend
nader kwam en waartegenover men zich vervallen voelde in een bodemloze eenzaamheid. 6

Het Judendurchgangslager Westerbork behoorde tot de steppe waar Herzberg over schreef,
hier kwam wekelijks de trein zijn ‘transportmateriaal’ ophalen om het af te voeren voor
vernietiging. Het kamp, dat voor de oorlog op last van de overheid, tegen de zin van de
Joodse bevolking maar wel met Joods geld was gebouwd om Joodse vluchtelingen uit
Duitsland op te vangen, was tijdens de oorlog getransformeerd tot deportatiekamp. De
bezetter had alleen maar de wachttorens hoeven te bouwen en het prikkeldraad spannen.
In de eerste decennia na de bevrijding kreeg de Jodenvervolging geen aparte plaats in de
openbare oorlogsherdenking. Ze werd ofwel verzwegen, of geannexeerd voor het ‘nationale
discours’ van onderdrukking en vaderlands verzet, en zo onzichtbaar gemaakt. 7
Vanaf de jaren zestig, onder invloed van het Eichmannproces en de publicatie van J.
Pressers studie Ondergang, kwam de Jodenvervolging in de herinnering aan de oorlog steeds
meer centraal te staan. Het leek alsof nu pas duidelijk werd welk leed de Joodse bevolking
was aangedaan, niet alleen door de Duitse bezetters maar ook door de houding van de
Nederlandse bevolking. Presser had een ‘monument’ gecreëerd dat voorgoed een eind zou
maken aan het ‘fabeltje van het kleine Nederland dat zich zo voorbeeldig tegenover “zijn”
joden heeft gehouden’. 8 De Februaristaking mocht dan wel een unieke protestactie zijn
geweest tegen de razzia’s op de Joden, ze kon echter niet verhinderen dat uiteindelijk 75%
van de Joodse bevolking in Nederland werd vermoord in de Duitse ‘vernietigingsindustrie’.
Een van de hoogste percentages in vergelijking met andere West‐Europese landen. De
vernietiging van de Nederlandse Joden werd door Hannah Arendt gezien als een
ongeëvenaarde catastrofe in West‐Europa, slechts vergelijkbaar met de uitroeiing van de
Poolse Joden. Tijdens het proces in Jeruzalem verklaarde Eichmann dat het Judenrein‐maken
van Nederland nooit problemen had veroorzaakt. Het beeld van Nederland als een land van
verzet zou transformeren in ‘Nederland Deportatieland’, zoals een artikel kopte in 1992
waarin de vraag gesteld werd waarom zo veel Joden uit Nederland waren weggevoerd. 9
Als stille getuigen van de deportaties lagen de rails op 4 mei 1970 aan de voeten van de
deelnemers van de stille tocht. Anders dan bij de onthullingen van de monumenten bij de
voormalige concentratiekampen Vught (1947) en Amersfoort (1953) werden er bij het
Nationaal Monument Westerbork geen toespraken gehouden door de koningin of de
minister‐president. De plechtigheid in de vorm van een stille tocht, twee minuten stilte, en
6

Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 1940‐1945, Amsterdam 1985, 18.
Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 91 en 93.
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van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de maatschappijgeschiedenis, in het bijzonder de overdracht
van historische kennis via de massamedia, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 27 oktober 1983, 23.
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stilte na de bloemlegging lijkt metaforisch voor de omgang met de herinnering aan
Westerbork.
De herinnering aan de Jodenvervolging en de omgang met deze herinnering leken
gevoelens van schuld en schaamte op te roepen die slechts met een zwijgen beantwoord
konden worden. De nationale herdenkingsretoriek van eensgezindheid, verzet en offer kon
niet langer worden aangewend om uitdrukking te geven aan het Joodse leed. De
Jodenvervolging was een apart hoofdstuk geworden in de Nederlandse geschiedenis en deze
omstandigheid weerspiegelt zich in de totstandkoming van Nationaal Monument
Westerbork. Dat dit zo lang heeft geduurd, heeft alles te maken met het feit dat Westerbork
een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Westerbork was het voorportaal van
Auschwitz.

Een monument voor kamp Westerbork
Het eerste serieuze plan, dat uiteindelijk geleid heeft tot een monument voor kamp
Westerbork, werd door de commissaris van de koningin in Drenthe, Cramer, tijdens een
door hem belegde ‘Israël‐avond’ op 31 oktober 1957 in het provinciehuis in Assen
bekendgemaakt. Het provinciaal bestuur had drieduizend gulden ter beschikking gesteld als
eerste bijdrage voor het gedenkteken. Behalve Cramer behoorde Londo, burgemeester van
Westerbork tussen 1952 en 1963, tot de initiatiefnemers. Beiden hadden in het verzet
gezeten. Cramer was voor de oorlog als voorzitter van de Commissie van Toezicht en
Bijstand betrokken bij de oprichting van Westerbork als vluchtelingenkamp. Hij had zich
sterk gemaakt voor een evacuatieplan bij een eventuele Duitse inval. Tijdens de oorlog was
hij redacteur van Vrij Nederland. Cramer motiveerde het initiatief vanuit zijn overtuiging
dat voor ons en ons nageslacht een zichtbaar teken moest worden opgericht, niet alleen ter
eerbiedige nagedachtenis van hen over wie zich die rampspoed had voltrokken, maar ook
opdat wij niet zouden vergeten. 10

Het initiatief vond weerklank onder de aanwezige Joden, onder wie de ambassadeur van
Israël. Ook op landelijk niveau werd een monument voor Westerbork positief ontvangen,
omdat, zoals het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) schreef, er nog geen nationaal
monument voor de Joden was. ‘Deze schrijnende leemte wordt op piëteitvolle wijze gevuld
door een monument in Westerbork’, aldus de redactie. 11 Het plan van Cramer kreeg ook de
sympathie van koningin Juliana en minister‐president Drees. Cramer nodigde onder andere
burgemeester Van Hall van Amsterdam, dr. L. de Jong, H. van Randwijk en prof. dr. I. Kisch,
als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap, uit om zitting te nemen in een comité
van aanbeveling. Allen namen de uitnodiging aan. 12 De Nationale Monumenten Commissie
zou een bedrag van 30.000 gulden ter beschikking stellen, een aanzienlijk hoger bedrag dan
de aanvankelijke 1.000 gulden. Voorwaarde was wel dat het monument binnen 3 jaar moest
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Aangehaald bij Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 26.
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11

99

worden opgericht. 13 Maar ondanks alle steun, ook van Joodse zijde, ging het initiatief niet
door.
Tijdens een vergadering van de centrale commissie van het Nederlands‐Israëlitisch
Kerkgenootschap op 25 juni 1961 had mr. S. Boas verkondigd dat een monument voor
Westerbork voor het nageslacht van geen enkele betekenis was. In een toelichtend gesprek
bleek hij een nationaal monument voor Westerbork zelfs ongewenst te vinden. Een
gedenkteken, betaald uit een nationale inzamelingsactie, werd ervaren als een
‘schnorcampagne’, waar mensen hun vuile geld – collaborateursgeld – in kwijt konden. Niet‐
Joden konden er hun geweten mee schoonwassen, waardoor Westerbork een
confiseurstaart zou worden, een banketbakkerstaart opgetuigd door collaborateurs. De
Joden waren tijdens de oorlog ‘object’ geweest, zodat ze er nu ook maar buiten gelaten
moesten worden. Bovendien was Westerbork een Molukkenkamp geworden waar de
autoriteiten mee mochten doen wat ze wilden. 14 Cramer en zijn comité eerbiedigden deze
opvatting en de oprichting van het gedenkteken ging niet door. Om toch een piëteitvol
gebaar naar de Joodse bevolking te maken, stelde het provinciaal bestuur van Drenthe voor
30.000 gulden ter beschikking te stellen om de sterk verwaarloosde Joodse kerkhoven in
Drenthe van onderhoud te verzekeren. 15
Meer dan vijftien jaar na de ‘bevrijding’ bleek het initiatief om een gedenkteken voor
kamp Westerbork op te richten bij het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap vooral
gevoelens van bitterheid en rancune op te roepen. Deze gevoelens hadden een lange
voorgeschiedenis. Het initiatief van Cramer was niet het eerste. Al voor 1957 waren er
verschillende ideeën besproken, en er waren inmiddels drie gedenktekens opgericht in
relatie tot kamp Westerbork, maar niet één specifiek voor het kamp.

Het verzetsgraf en andere ideeën
Het eerste gedenkteken dat werd opgericht op het voormalige terrein van kamp
Westerbork, de plek waar de Nederlandse Joden werden samengedreven en die het
voorportaal van de gaskamers bleek te zijn, was gewijd aan het verzet. Op 3 mei 1949 werd
bij het voormalige crematorium van kamp Westerbork een verzetsgraf onthuld voor tien
verzetsstrijders die op 20 september 1943 waren geëxecuteerd op het Witteveld bij Assen
(zie afb. 52). Hun lichamen waren verast in het crematorium van Westerbork. Het initiatief
voor het verzetsgraf was genomen door de nationale verzetsorganisatie Stichting 1940‐1945
afdeling Drenthe. Zowel de onthulling als het grafmonument zelf was met dezelfde
nationale allure en christelijke symboliek omgeven als het eerder besproken
fusillademonument van kamp Vught. Het verzetsgraf bestond uit een betonnen grafkelder
waar tijdens de plechtigheid twintig urnen werden bijgezet. Men koos voor een
gemeenschappelijk graf, niet alleen uit praktische overwegingen – de as van de tien
verzetsstrijders was namelijk dooreen gemengd – maar vooral uit symbolische. De bijzetting
in één graf moest de eenheid tonen die ze hadden gevormd tijdens het verzet en die als
symbool zou kunnen dienen voor het naoorlogse Nederland. Voor aanvang van de plechtige
13

Brief Liquidateurs van de Nationale Monumenten Commissie gedateerd op 21 november 1960 te Bilthoven.
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bijzetting waren de urnen en het graf overdekt met de nationale driekleur. Voorafgaand
was een herdenkingsdienst gehouden waar een gereformeerde en een Nederlands‐
hervormde predikant hadden gesproken. Bij het grafteken spraken vertegenwoordigers van
de Stichting 1940‐1945 uit Groningen, Drenthe en Overijssel. Na de bijzetting werd het graf
afgedekt met een grijze hardstenen dekplaat en een rechtopstaande zerk met kruis waarop
de namen van de verzetsstrijders waren aangebracht. 16
Deze plek bij het crematorium was niet alleen uitgekozen omdat hier de lijken waren
verast van de verzetsstrijders, maar ook omdat de muur van het crematorium had gediend
als fusilladeplaats voor 52 mannen. 4 van hen waren Joodse kampgevangenen die getracht
hadden te vluchten. Het initiatief om juist hier het verzetsmonument op te richten wijkt in
die zin niet af van Vught (1947) en later Amersfoort (1953), waar de eerste monumenten
ook op fusilladeplaatsen verrezen. Na de onthulling van het verzetsgraf dienden de Stichting
1940‐1945 en de gemeente Westerbork een verzoek in om het crematorium te behouden
als:
een symbool van machtswellust van het Nationaal‐Socialisme en het lijden en de dood van
Israëlieten en Verzetsstrijders. Dit Crematorium is een historisch monument en een
authentiek stuk oorlogsdocumentatie. 17

Het crematorium zou hiermee het eerste gedenkteken worden waarmee Joodse slachtoffers
van kamp Westerbork herdacht werden. Het voorstel werd echter afgewezen.
Staatsbosbeheer vreesde dat het grondgebied aan de gemeente zou moeten afstaan en het
ministerie vond een crematorium als monument te luguber voor de plaatselijke jeugd en de
daar gelegerde militairen. Van Joodse zijde liet legerrabbijn S. Rodriques Pereire in augustus
1951 weten dat het crematorium mocht worden afgebroken. Zijn argument was dat ook
zonder monument de herinnering levend zou blijven. In 1951 werd het crematorium
gesloopt.
In deze voorgaande periode waren er ook plannen om specifiek voor kamp
Westerbork een monument op te richten. Op dinsdag 4 november 1947 werd in café Helling
in Westerbork om 15.00 uur een vergadering belegd door het Plaatselijk Comité te
Westerbork der Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens onder voorzitterschap van
F.J. van der Worp, burgemeester van Westerbork. Doel van de bijeenkomst was om de
Nationale Monumenten Commissie de gelegenheid te geven om haar activiteiten onder de
aandacht van de bevolking te brengen en bekend te maken dat voor kamp Westerbork een
nationaal monument zou worden opgericht. Om de nationale monumenten te financieren
werd het Damterrein symbolisch verkocht door de uitgifte van certificaten, en om deze actie
in te leiden werd op zondag 16 november een ‘sterrit’ gehouden. De rit, waaraan ongeveer
1.500 motorrijders zouden deelnemen, was georganiseerd door de KNMV. De deelnemers
zouden díe plaatsen aandoen waar een nationaal monument zou worden opgericht. Het
verzoek van de Nationale Monumenten Commissie aan het Plaatselijk Comité te Westerbork
der Nationale Commissie voor Oorlogsgedenktekens was een plek aan te wijzen waar het
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monument moest komen en daar ter gelegenheid van de sterrit een provisorisch monument
op te richten. Aan dit monument zou vervolgens een vlag halfstok uitgehangen worden.
Grote verontwaardiging ontstond binnen de vergadering over het plan om de sterrit
op een zondag te houden; men vond dat zondagontheiliging. Nadat men besloten had om
voor de sterrit geen tijdelijk monument te plaatsen en het hoofdbestuur te verzoeken om de
sterrit te verplaatsen naar zaterdag, komt het monument ter sprake. Men is het er snel over
eens dat er een monument voor de ‘100.000 joden die op transport naar het buitenland zijn
gesteld’ moet komen, alleen over de plek is men onzeker, omdat men niet weet wat er met
het kamp zal gebeuren. Een comitélid merkt op,
dat de reden waarom Westerbork een oorlogsmonument krijgt, is gelegen in het feit, dat via
het kamp Westerbork meer dan 100000 personen van joodsen bloede naar het buitenland
zijn getransporteerd van welk aantal het merendeel niet is teruggekeerd en voorts omdat in
dit kamp 57 illegale strijders zijn gefusilleerd, een plaats derhalve waar onnoemelijk veel leed
is geleden. Er zal een stuk moeten worden geplaatst, dat spreekt tot het nageslacht. Het zal
de bedoeling zijn, daarbij jaarlijks een herdenking te houden. Naar zijn mening zal het stuk
evengoed in het dorp Westerbork dan in het kamp kunnen worden gebouwd doch hij zou
liever meer uitgewerkte plannen afwachten alvorens een beslissing omtrent de plaats te
nemen. 18

Het zou bij afwachten blijven. De plannen werden niet uitgewerkt en van het comité werd
niets meer vernomen. Ook de Nationale Monumenten Commissie was, zoals eerder
beschreven, niet in staat om uitvoering te geven aan ideeën voor een gedenkteken.

Het gedenkraam
Wat zeggen het verzetsgraf en de nooit uitgevoerde ideeën en plannen over de betekenis
van het voormalige kamp Westerbork? Wat opvalt, is dat de initiatieven niet door Joodse
oud‐gevangenen of door nabestaanden van de omgekomen Joden werden genomen, maar
door verzetsorganisaties en de Nationale Monumenten Commissie. 19 Uit de plannen om het
crematorium te behouden als ‘een symbool van machtswellust van het Nationaal‐Socialisme
en het lijden en de dood van Israëlieten en Verzetsstrijders’ en het idee om een uniform
gedenkteken op te richten ter herinnering aan het kamp als ‘typerend instrument’ van ‘de
duitsche onderdrukking in zijn wreedsten vorm’ blijkt kamp Westerbork allereerst
herinneringen aan verzet en offer op te roepen. De Nationale Monumenten Commissie
maakte de geschiedenis van kamp Westerbork tot deel van het nationale verhaal van
onderdrukking en verzet. Men is zich weliswaar bewust van de bijzondere status van
Westerbork in vergelijking met de andere kampen, maar dit vormt geen reden om een
specifiek gedenkteken op te richten. Men weet er geen vorm aan te geven of men wil er
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geen vorm aan geven. Tegelijk wordt aan Joodse zijde, in de persoon van Rodriques Pereire,
aangegeven geen behoefte aan een monument voor Westerbork te hebben.
In welk licht de herinnering aan de Jodenvervolging in de eerste naoorlogse jaren
geplaatst werd en welke houding de Nederlandse Joden geacht werden in te nemen, wordt
geïllustreerd in het eerste wél uitgevoerde gedenkteken waarin de slachtoffers van
Westerbork een rol spelen, namelijk het gedenkraam dat vrijdagmiddag 25 februari 1949 om
15.00 uur in het gemeentehuis van Westerbork werd onthuld (zie afb. 53).
Die middag werd door het Nederlandse Rode Kruis aan het gemeentebestuur van
Westerbork een gedenkraam aangeboden ter ere van de geboden hulp aan de Joodse
gevangenen van het kamp. 20 Het door Nico Schriek ontworpen glas‐in‐loodraam stelt een ter
aarde gestorte Joodse man voor die door een vrouwenfiguur een drinkbeker krijgt
aangereikt. Achter deze personages staat in een rosse gloed de ontbladerde Joodse
levensboom. In de bovenhoeken van het venster is het wapen van het Rode Kruis en de
gemeente Westerbork aangebracht. In banderollen boven en onder de afbeelding staat: HET
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS AAN DE GEMEENTE WESTERBORK VOOR DE HULP AAN DE JOODSE
GEDEPORTEERDEN en de data 1940‐1945. In de raadzaal had de burgemeester van

Westerbork, Van der Worp, een uitgebreid gezelschap ontvangen, onder andere de
voorzitter van het Rode Kruis en zijn beide directeuren, de commissaris van de koningin in
Drenthe, de weduwe van de oud‐burgemeester van Westerbork, de ambtenaar van de
burgerlijke stand en de directeur van het informatiebureau van het Rode Kruis. Ook waren er
vertegenwoordigers van Joodse instanties. Het Opperrabbinaat voor Nederland in de
persoon van Tal moest afzeggen omdat hij bang was vanwege de lange reis voor aanvang
van de sabbat niet thuis te kunnen zijn. 21
Tekenend zijn de dankwoorden die de burgemeester van Westerbork en Van der
Rhoer, voorzitter van het synagogaal ressort uit Meppel, spraken. Van der Rhoer gaf met
voorbeelden aan hoe groot het medeleven en de medewerking van de Westerborkers waren
geweest.
Het is niet met woorden te zeggen, hoe hij en zijn lotgenoten in hun vreselijke toestand van
ontmensde wezens rijker van inhoud werden door een vriendelijk woord, een sympathiek
gebaar. 22

De spreker heeft zich afgevraagd, schrijft het NIW, of dit teken van dank niet van Joodse zijde
had moeten komen, maar hij meende uiteindelijk dat het juist was dat een groot algemeen
lichaam als het Rode Kruis de gezamenlijke gevoelens van barmhartigheid manifesteerde. Hij
vervolgde:
De boom, op het venster afgebeeld, heeft zijn wortels in een bodem, die nieuwe
levenssappen geeft. De dank, van Joodse zijde betuigd, gaat daarom uit van mensen die de
rug niet meer hoeven te krommen en is dus van fiere aard. 23

20
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De burgemeester van Westerbork sprak er zijn oprechte vreugde over uit dat het veel
gesmade Westerbork thans eerherstel voor zijn ambtenaren heeft gekregen. Hij voegde daar
met klem aan toe dat het kamp niets te maken had met zijn gemeente, omdat in 1939 onder
wijlen minister Goseling tegen de wil van geheel Drenthe dit kamp in de staatsbossen werd
ingericht. 24
Historicus Isaac Lipschits vroeg zich later af welk belangrijk werk de gemeente
Westerbork voor de Joden in het kamp heeft verricht en merkte op dat het Nederlandse
Rode Kruis zich niets gelegen had laten liggen aan het lot van de gedeporteerde Joden.
Volgens Presser kenmerkte het beleid van het Nederlandse Rode Kruis ten aanzien van de
joden zich door non‐activiteit. Terwijl andere nationale organisaties van het Rode Kruis
(Franse, Belgische, Luxenburgse, Noorse, Deense, Tsjechoslowaakse) pakjes stuurden naar
bijvoorbeeld Theresienstadt, kregen de Nederlanders niets. Direct na de bevrijding waren het
Franse en het Belgische Rode Kruis in de concentratiekampen aanwezig om overlevenden te
steunen. Het Nederlandse Rode Kruis schitterde door afwezigheid. 25

De omstreden rol van het Rode Kruis zou nog verscheidene malen onderwerp van onderzoek
zijn. 26
Een jaar na de onthulling van het gedenkraam vertelde de burgemeester van
Westerbork, Van der Worp, in een interview dat het kamp een moeilijk te beheren erfenis
was van de afschuwelijke Duitse bezetting:
Wie de naam van onze gemeente hoort noemen, denkt in de eerste plaats aan dat oord van
ellende, dat 12 Kilometer van hier ergens midden in de bossen is weggestopt. Maar als ge
Westerbork eenmaal kent, dan zult ge weten dat dit een van die weinige plaatsen in de toch
al min of meer misdeelde en verkeerd beoordeelde provincie van Drente is, waar het
natuurschoon midden in de plaats zelf volop te vinden is. 27

Het artikel waarin dit interview was opgenomen sloot af met de woorden:
En een stukje Nederland, dat nolens volens herinneringen opwekt aan een zwarte bladzijde
in onze jongste vaderlandse historie, maar dat waard is te worden gezien in een ander licht.
En wie die conclusie tot de zijne maakt en daar straks, in voorjaar, zomer of najaar, eens een
paar dagen doorbrengt, die boekt de winst van ’n genoegen dat hij zichzelf en de zijnen
bereidt en de mensen van het “Olde Lantschap”, die dat zo overwaard zijn. 28

In 1966 sprak Lieve, op dat moment burgemeester van Westerbork, woorden van gelijke
strekking:
Ik ben blij dat het kamp met de grond gelijkgemaakt wordt. Meer dan vijfentwintig jaar heeft
mijn gemeente nu al een slechte naam erdoor en wij hebben het waarachtig niet gewild en
het nog veel minder geanimeerd. Maar al die decennia nu al heeft Westerbork, een van de
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mooiste en aan natuurschoon rijkste gemeenten van Drente, een slechte naam
overgehouden aan ‘Het Kamp’. 29

Het voormalige kamp was een pijnlijke erfenis van de bezetting, een schandvlek in de mooie
natuur van Drenthe, waar de gemeente Westerbork zo snel mogelijk van gezuiverd wenste
te worden.
Het ‘weghalen’ van de Nederlandse Joden was vlekkeloos verlopen; de Joden waren ‘in een
proces van ontrechting en isolering van vrijwel alles beroofd, weggevoerd en in
wetenschappelijk‐systematische, technisch welhaast onberispelijke stijl omgebracht’. 30 De
werkkampen en de concentratiekampen lagen misschien ver weg van de bewoonde wereld
maar de Jodenvervolging had overal plaatsgevonden. Vrijwel elk dorp of stad waar Joden
hadden gewoond kon er getuige van zijn geweest. ‘Als de recente volkerenmoord in het
voormalige Joegoslavië zich voor onze deur afspeelde, dan voltrok de ondergang van de
Europese Joden zich in de huiskamer.’ 31 Hoe zich dat voltrok, wordt misschien het best
beschreven door Gerard Reve in De ondergang van de familie Boslowits, het meest
ontluisterende relaas over de bezettingsjaren en de langzame en ogenschijnlijke
onafwendbare verdwijning van de Joden uit de samenleving gezien door de ogen van de
omstanders. 32 De overwegend passieve houding waarmee de Nederlandse bevolking zich
opstelde tegenover de Jodenvervolging zou pas veel later een thema worden binnen de
herdenking van de oorlog. De Jodenvervolging werd in een enquête onder historici in 2004
als de zwartste bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis beschouwd. 33
Van de Joden werd direct na de bevrijding verwacht dat ze dankbaarheid toonden
tegenover de Nederlandse bevolking. Het voormalige Heemsteedse verzetsblad De Patriot
wist in juli 1945 te melden dat
het feit dat alle ondergedoken joden, die thans weer opduiken, hun leven te danken hebben
aan Nederlanders die uit menslievendheid die Joden, met gevaar have, goed en leven te
verliezen, verborgen hebben gehouden. (…) De opgedoken joden mogen God danken voor de
in die vorm verleende hulp, en zich klein voelen. Er zijn misschien veel betere mensen mee
verloren gegaan. En ook dat mogen alle opduikers bedenken: er is veel goed te maken. Legio
zijn de gevallen van mensen, die in het ongerede geraakt zijn door de den joden geboden
hulp. (…) Onze conclusie is deze: Er kan geen twijfel bestaan, dat de Joden, juist door de
Duitse vervolging, zich in grote sympathie van het Nederlandse volk hebben mogen
verheugen. Thans dienen de Joden zich te onthouden van excessen, behoren ze voortdurend
voor ogen te houden dat ze dankbaar moeten zijn en die dankbaarheid het eerst moeten
uiten door goed te maken wat er goed te maken is aan hen, die ter wille van Joden het
slachtoffer zijn geworden. Zij mogen God danken, dat ze zelf er het leven hebben afgebracht.
Het is ook mogelijk, de sympathie te verspelen. (…) Zij zijn waarlijk niet de enigen, die het
slecht hebben gehad en geleden hebben. 34
29
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Het moge nu overkomen als ongepast, maar die dankbaarheid wilde men vanuit de Joodse
gemeenschap ook tonen, al dan niet eigener beweging. Op 25 januari 1946 maakte het NIW
bekend dat de Joden in Nederland in Palestina een Westerweelwoud aan gingen leggen om
uiting te geven aan hun dankbaarheid tegenover en als herinnering aan dappere
Nederlanders. Het initiatief was afkomstig van het Joodsch Nationaal Fonds. 35 In 1950 werd
de dankbaarheid uitgedrukt in steen. In een plantsoen op het toenmalige Weesperplein bij
de Sarphatistraat in Amsterdam werd het gedenkteken ‘Herdenking Burgerzin Amsterdamse
bevolking tegenover de joodse bevolking’ onthuld (zie afb. 54). Het gedenkteken was
opgericht om uitdrukking te geven aan dankbaarheid voor de solidariteit van de
Amsterdammers met de Joden tijdens de oorlog en de offers die ze daarvoor hebben
gebracht. Het initiatief voor het gedenkteken was genomen door een aantal Amsterdamse
Joden, nadat de autoriteiten naar het schijnt hadden laten doorschemeren dat een blijk van
dank op prijs zou worden gesteld. 36 Het was een eerbetoon ‘aan de beschermers der
Nederlandse Joden in de bezettingsjaren’. Het gedenkteken, een van de eerste grote
monumenten waarbij de Jodenvervolging ter sprake komt, is vooral een verzetsmonument.
In de rede die de voorzitter van het comité, de Joodse overlevende van een
concentratiekamp en oud‐gemeenteraadslid dr. M. de Hartogh, uitsprak, koppelde hij deze
hulp aan de Februaristaking:
Deze staking was een spontane uiting van het gekwetste rechtsgevoel van het vertrapte
Nederlandse volk, en het was ditzelfde rechtsgevoel, dat inspireerde tot het verlenen van
hulp aan hen die nog meer dan anderen werden vervolgd en vertrapt. Hieraan hebben de
nog overgebleven 20.000 Joden hun behoud te danken. Met innige deernis gedenken wij de
ruim 100.000 Joden die geen hulp hebben kunnen vinden. Met des te meer dankbaarheid
hebben wij, de overgeblevenen, dit monument gesticht. 37

Twee jaar later werd op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam het monument De
Dokwerker onthuld ter herinnering aan de Februaristaking, waarmee de herinnering aan de
Jodenvervolging werd opgelost in een Amsterdamse daad van verzet met nationale
uitstraling. Vooral vanwege de staking kreeg Amsterdam van koningin Wilhelmina het
devies: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. 38 Het gedenkraam in het gemeentehuis van
Westerbork staat dus niet alleen. De eerste vormen van publieke herinnering aan de
Jodenvervolging en ‐vernietiging waren doortrokken van de gedachte van dankbaarheid van
Joodse overlevenden voor de hulp van ‘het’ Nederlandse volk. 39
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‘Joden in Nederland geven uiting aan hun dankbaarheid. “Er wordt een Westerweelwoud in Palestina geplant
als herinnering aan dappere Nederlanders” – Wie Joop Westerweel was en wat hij deed – Eereschuld en
dankbaarheid’, in: NIW 77/5, (1946).
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Zie: Petra Bolten, Ko van Geemert (red.), vertel de verhalen, (Monument van de joodse dankbaarheid) geen
paginanummer. Voor de oprichting van het monument hadden Joodse overlevenden zich verenigd in het
‘Comite tot Stichting van een gedenkteken voor de hulp in Nederland aan Joden verleend gedurende de
oorlog’. Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 93.
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Stigter, ‘Beelden om nooit te vergeten’, 43.
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Susan Legêne, ‘Dans van een dokwerker. Standbeeld en geschiedenis van de Februaristaking’, in: H.M. Beliën
en M.H. van Hoogstraten (red.): Herinnering en historische visies. De betekenis van vijfenvijftig jaar
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Een welgemeende en oprechte dankbaarheid onder de Joodse overlevenden is de oprichting van het
Westerweelwoud in Yad Vashem en de uitreiking van de Yad Vashem‐penning.
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Het grafmonument
Had de Joodse gemeenschap dan helemaal geen zeggenschap over de herinnering aan haar
eigen noodlot en diende zij alleen maar dankbaar te zijn? Nee. Het feit dat Rodriques Pereire
aangaf dat het crematorium van Westerbork mocht worden afgebroken omdat ook zonder
monument de herinnering levend zou blijven, gaf aan dat men iets te zeggen had en dat er
een idee bestond over de wijze waarop de Jodenvervolging herdacht moest worden.
Wie de NIW’s van eind jaren veertig en begin jaren vijftig doorneemt, kan de
verslagen lezen van talloze bijeenkomsten op Joodse begraafplaatsen waarbij overlevenden
luisterden naar de redes die rabbijnen, voorzitters van de plaatselijke Joodse gemeentes,
burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders hielden bij de inwijding van het
zoveelste grafmonument. Binnen de eigen muren van de Joodse begraafplaatsen werden de
Joodse slachtoffers met sobere grafmonumenten herdacht, ook de Joodse slachtoffers van
Westerbork.
Het tweede monument dat in relatie tot kamp Westerbork werd onthuld, bevond
zich op een begraafplaats in Assen (zie afb. 55). Hier had opperrabbijn J. Tal, zoals bij
verschillende andere inwijdingen, kritische woorden gesproken over de Jodenvervolging en
haar herinnering. Het grafmonument, een gedenkteken voor de niet‐teruggekeerde
gedeporteerde gevangenen van kamp Westerbork en de Joodse ingezetenen van Assen, was
ontworpen door steenhouwerij Engberts, en werd op zondag 7 juni 1951 onthuld. Het was
een initiatie van een comité uit Assen dat via advertenties in onder andere het NIW de
financiering had geregeld. Op het gedenkteken was de volgende tekst aangebracht: ‘Wij
blijven gedenken de overledenen in Westerbork, en de weggevoerden naar de
concentratiekampen, meer dan 500 zonen en dochteren onzer gemeente in de jaren 5700‐
5705 – 1940‐1945’. Tijdens de onthulling had Tal het volgende gesproken:
De jonge mens wordt met blijdschap ontvangen, doch als het leven is afgesloten dan is er
smart en droefenis. (…) We zijn dan treurenden en in rouw gedompelden. Dit gedenkteken
roept naar buiten: Wat heeft er veel in de historie gefaald. De beschaving heeft gefaald, de
liefde en de rechtvaardigheid hebben bitter gefaald, want ware zulks niet het geval geweest,
dan was dit monument nimmer opgericht. Het betekent een aanklacht tegen de beschaving,
voor allen die het zien, voor de mensheid van de volkeren rondom ons. Het monument wordt
hier onthuld, doch het had moeten staan in de vertrekken waar de kinderen der volkeren
worden opgevoed, in de zalen en in de kamers waar de maatregelen worden besproken, die
nodig en nuttig zijn voor onze maatschappij. De roep naar binnen die van dit monument
uitgaat, is voor de kinderen van het Joodse volk, de kinderen van het volk, dat ondanks de
toegebrachte slagen, niet ondergaat, omdat God dit volk niet wil laten ondergaan. Als de
roep naar buiten èn de roep naar binnen doordringen, (…) dan staat dit monument hier niet
voor niets. 40

Al eerder, in 1948, had Tal zich uitgesproken over de herinnering aan de Jodenvervolging en
welke functie een monument daarbij kan innemen. Bij de inwijding van het grafmonument
ter herinnering aan de uit Amsterdam gedeporteerde Joden op de Joodse begraafplaats van
Muiderberg, had hij onder andere het volgende gezegd:
40

J. van Gelder, ‘Monumentonthulling te Assen’, in: NIW 82/30 (1951).
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Zwart en donker is het rondom ons. Alle philosofie breekt stuk tegen de geschiedenis. De
mens kan het niet verwerken, hij kan alleen stilstaan en ondervinden. Alles wat wij gedacht
hebben, en wat wij met onze systeempjes trachten te begrijpen, het breekt stuk tegen de
verschrikkelijke lessen die geschiedenis op de wereld geeft. Wij, wij Joden zelf, hebben geen
gedenkteken nodig. Tomied begol joum oewegol ngeis, steeds iedere dag en elk uur is bij ons
de herinnering aan hen, die zijn heengegaan.
Het gedenkteken behoeft er niet te zijn voor ons, die hen ook zonder dit teken wel
herdenken. Maar het gedenkteken moet er zijn, voor wie het nodig is om dit alles in
herinnering te roepen. Het is een gedenkteken van smaad, niet van smaad voor het Joodse
volk, maar het falen van het goede dat mensen hadden kunnen aanrichten.
Het gedenkteken herinnert de wereld aan het verzuim dat zij gepleegd heeft. Wij
moeten nadrukkelijk in onze geest planten wat er gebeurt. (…) Moge door ons gezamenlijk
werk en door het herdenken te maken tot een taak van ons leven de smaad die over deze
wereld gekomen is, worden weggenomen. 41

In deze redes doet Tal betekenisvolle uitspraken over de functie van het gedenkteken. Hij
wijst een gedenkteken niet af, hij spreekt duidelijke taal: ‘het gedenkteken moet er zijn voor
wie het nodig is om dit alles in herinnering te roepen. Het is een gedenkteken van smaad,
niet van smaad voor het Joodse volk, maar het falen van het goede dat mensen hadden
kunnen aanrichten’. Een gedenkteken voor de Jodenvervolging is geen zaak van de Joodse
gemeenschap, maar het inlossen van een ereschuld van de Nederlandse bevolking. Maar
slechts weinig mensen voelden zich hierdoor aangesproken.

2. De omgang met de Jodenvervolging
Een ongewenste nationale herinnering
Uit de ideeën en plannen, de wel en niet uitgevoerde gedenktekens bleek dat het
voormalige kamp Westerbork een weerbarstige plek was om een gedenkteken op te richten.
Voor sommigen was het überhaupt geen plek voor een gedenkteken, zeker niet van
nationale betekenis. De omgang met de herinnering aan kamp Westerbork roept de vraag
op hoe die zich verhoudt tot de algemene nationale oorlogsherinnering en Jodenvervolging.
Kon in eerste instantie vanuit de visie ‘dat deze kampen eenerzijds een typerend instrument
zijn geweest van de duitsche onderdrukking in zijn wreedsten vorm, anderzijds zooveel leed
hebben gebracht, en zozeer verbonden zijn geraakt met den verzetsgeest van ons volk’ in
Westerbork een nationaal kampmonument worden opgericht, de Jodenvervolging als
zodanig was voor de Nationale Monumenten Commissie geen gebeurtenis die herdacht
hoefde te worden met een nationaal monument.
Toch was er al in een vroeg stadium een monument voor de Jodenvervolging
gewenst. Op 4 oktober 1945 was er aan de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een nota verzonden met de al eerder besproken lijst van gewenste
nationale monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze lijst stonden
41

‘Lezikaron – Ter herinnering. Plechtige onthulling van het monument ter herinnering aan de uit Amsterdam
gedeporteerde joden’, in: NIW 79/25 (1948). Het gedenkteken is een ommuring rond het rechthoekig graf waar
28 urnen van overlevenden uit Mauthausen zijn begraven. In de muur is een plaquette aangebracht met de
tekst: ‘Gij, die in leven hier staat, gedenk degenen die door de vijanden van het goede, zijn omgebracht in de
jaren 5702‐5707’. De muur wordt bekroond met een zuil met de jaartallen 1940‐1945. Op de zuil staat de
Mageen David, symbool van het Joodse leven en de Joodse volkskracht.
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voornamelijk monumenten die later de nationale monumenten van de Tweede
Wereldoorlog zouden worden. Hierop stond ook een monument voor de Joden, maar men
was afwachtend. Letterlijk staat het zo in de nota:
In Amsterdam ware te overwegen een Joden‐Monument, als getuigenis tegen de
rasvervolging. Sober gehouden, b.v. in de vorm van naamlijsten, zou dit een plaats kunnen
vinden tussen de twee grote oude synagogen op het Jonas Daniël Meyerplein. Initiatieven
zijn ons niet bekend. De stemming voor zulk een plan is voorshands niet te peilen. Voorlopig
lijkt ons zelfs een suggestie niet raadzaam. 42

Deze laatste twee zinnetjes zijn veelzeggend, maar de betekenis ervan is moeilijk te
doorgronden. Bij wie was de stemming voor het plan niet te peilen? Bij de Joodse bevolking?
En waarom was een suggestie niet raadzaam?
Een halfjaar later, in de eerste vergadering van de Centrale Commissie op 26 april
1946, stond een monument voor de ‘Jodenvervolging’ te Amsterdam op de zesde plaats in
een reeks van veertien monumenten. 43 Wie het monument zou moeten oprichten en hoe
het er verder uit zou moeten zien, wordt niet besproken. Toen de Nationale Monumenten
Commissie de nationale monumentenkwestie ging behartigen, verdween het monument
voor de Jodenvervolging. In het verslag van 11 december 1946 komt ‘Het monument voor
het Jodendom’ nog kort ter sprake. Met de mededeling dat het comité van oordeel was, dat
hier niet van een nationaal monument kan worden gesproken. 44 Waarom een monument
voor het ‘jodendom’ niet nationaal kon zijn wordt niet beargumenteerd. Tijdens de
vergadering van 20 maart 1947 vroeg Mulder (directeur van het Nationaal Instituut dat later
het Prins Bernhard Fonds zou worden) of ‘het monument voor de vermoorde joden te
Amsterdam’ niet opgenomen kan worden in de reeks van op te richten nationale
monumenten. Het comité antwoordde:
Het staat vast, dat de Joden als volksgroep uitzonderlijk zwaar zijn getroffen, zoodat het
volkomen redelijk is, indien daarvoor een monument wordt opgericht. In dit verband
herinneren wij aan de pogingen, die worden aangewend om de Hollandsche Schouwburg te
bestemmen als bibliotheek o.m. voor de Rosenthaliana. Intusschen volgt naar de meening
van ons Comité daaruit nog niet, dat aan een dergelijk monument een nationaal karakter
behoort te worden toegekend. 45

Een week later liet Mulder weten het teleurstellend te vinden als de Hollansche Schouwburg
geen nationaal monument zou kunnen zijn. Ook d’Ailly zou graag zien dat de Hollandsche
Schouwburg een nationaal monument zou worden. 46
De Hollandsche Schouwburg is nooit op de lijst van nationale monumenten geplaatst.
Waarom een monument voor de Jodenvervolging geen nationaal monument kon zijn,
daarover heeft de Nationale Monumenten Commissie zich nooit expliciet uitgelaten. Een
aantal standpunten van de commissie over het begrip ‘nationaal’ kan wellicht opheldering
verschaffen. Zo kon een oorlogsmonument alleen een nationaal karakter hebben als dat was
42

‘Nota aan de Z.E. den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’, 4 oktober 1945. NIOD 182.
Vergadering Centrale Commissie 26 april 1946. SMA s59/map 1.
44
Vergadering van het werkcomité van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 11
december 1946. SMA s60/map 1.
45
Vergadering Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 20 maart 1947. SMA s60/map 1.
46
Vergadering Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, 29 maart 1947. SMA s60/map 1.
43
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opgericht op een plek waar belangrijke gebeurtenissen voor het hele land gedurende de
oorlog hadden plaatsgevonden. 47 De Jodenvervolging zou in deze visie te specifiek zijn en
alleen voor een deel van de bevolking van belang zijn. Zo kon bijvoorbeeld een monument
ook niet nationaal zijn dat een ‘bepaalde veldslag of een bepaald aspect van de strijd, hoe
belangrijk deze veldslag of dit aspect voor het verdere verloop van de oorlog overigens ook
geweest moge zijn’, herdenkt. 48 De Nationale Monumenten Commissie weerde ook
monumenten die voor een te specifieke groep waren bedoeld. Zo was er een verzoek om het
Nederlands Studenten Sanatorium als nationaal monument te erkennen ter herinnering aan
het studentenverzet. Dit verzoek werd afgewezen, mede omdat de Nationale Monumenten
Commissie bang was dat er te veel monumenten zouden komen. Als de commissie dit
monument zou aanvaarden, dan moesten er concessies gedaan worden richting het verzet
van de Nederlandse Spoorwegen, het artsenverzet, het schoolverzet, het landbouwverzet,
etc. 49 Maar het meest veelzeggend is het standpunt dat de Nationale Monumenten
Commissie inneemt ten opzichte van de ‘verliezen aan mensenlevens’. In een brief van 18
maart 1949 aan prof. dr. E. de Quay schrijft de secretaris van de Nationale Monumenten
Commissie, J.H. des Tombe:
Wat betreft de verliezen aan mensenlevens stelt de Commissie zich op het standpunt, dat dit
feit – hoe betreurenswaardig ook – geen aanleiding mag zijn tot het oprichten van een
gedenkteken dat een nationaal karakter moet bezitten. De Commissie was van oordeel dat
een nationaal monument een meer positieve inhoud moet bezitten. 50

Vanuit deze visie werd bijvoorbeeld ook het monument voor de razzia van Putten
afgewezen, waarbij het grootste deel van de mannelijke bevolking werd afgevoerd en
uiteindelijk het leven verloor. 51
De Jodenvervolging en ‐vernietiging werd door de Nationale Monumenten
Commissie niet geschikt geacht om te herdenken met een nationaal monument. De redenen
zijn uit de geciteerde verslagen impliciet af te leiden. De Jodenvervolging was een te
specifieke gebeurtenis, omdat zij een bepaald deel van de bevolking had getroffen en
daarom moeilijk als nationaal aangemerkt kon worden. Ten tweede was de Jodenvervolging
dermate negatief van aard, dat er geen enkel positief perspectief aan kon worden ontleend,
wat als voorwaarde werd gesteld voor een nationaal monument.
Stond in de nota van 4 oktober 1945 aan de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen dat er geen initiatieven bekend waren voor ‘een Joden‐Monument’, in 1946
was er wel sprake van een initiatief, maar zowel de Nationale Monumenten Commissie als
de gemeente Amsterdam was niet geporteerd voor een monument voor de Joodse
slachtoffers. Op 11 november 1946 had een comité, opgericht door het kerkbestuur van de
Nederlands‐Israëlitische Hoofdsynagoge, een verzoek bij de gemeente Amsterdam ingediend
om een monument te mogen oprichten ter nagedachtenis aan de Joden ‘die het slachtoffer
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Vergadering van het Werkcomité Nationale Monumenten Commissie 11 oktober 1947. Opmerking van Des
Tombe onder punt 3 over de uitbreiding van het begrip Nationaal Monument. SMA s60/map 1.
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Nationale Monumenten Commissie. ‘Beoordeling van aanvragen tot erkenning als Nationaal Monument’.
Gedateerd op 13 oktober 1948. RU 456.
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zijn geworden van de Duitse bezettingsmaatregelen’. 52 De directeur Publieke Werken
meende echter dat het Jonas Daniël Meijerplein, het plein waar nota bene zes jaar later De
Dokwerker kwam te staan, niet geschikt was voor een vrijstaand beeld. Het bestuur van de
synagoge vroeg in februari 1947 om een nieuwe beslissing. Het kreeg van de gemeente een
afwijzend antwoord in 1949. Als excuus voor de trage afwikkeling voerde de gemeente aan
dat er verwarring was ontstaan tussen de aanvraag voor het monument voor de Joodse
slachtoffers en het plan voor een monument ter ere van de beschermers van de Joodse
bevolking. In hetzelfde jaar dat het bestuur antwoord kreeg, besliste de gemeente dat op het
Jonas Daniël Meijerplein het monument voor de Februaristaking moest komen. Volgens
Bianca Stigter wilden de directeur en de wethouder van Publieke Werken (net als de
Nationale Monumenten Commissie), geen afzonderlijk Joods monument. Deze houding kan
volgens haar nog het best worden uitgelegd naar analogie van het standpunt van de
overheid met betrekking tot de repatriëring van landgenoten na de bevrijding. De overheid
wilde niet, zoals de bezetter had gedaan, een onderscheid maken tussen Joden en niet‐
Joden; Joden waren Nederlanders als alle andere en moesten nu weer in alle opzichten gelijk
behandeld worden. 53 Of zoals historica Dienke Hondius het verwoordt: ‘Er was geen verschil,
en er mocht geen verschil zijn tussen joden en niet‐joden; joden waren geen categorie, het
waren allen Nederlanders.’ 54 Een beleid dat misschien met de beste bedoelingen was
bedacht maar in de praktijk voor de Joden minder aangename kanten bezat.

De Jodenvervolging in de openbare herinnering
De herinnering aan de Jodenvervolging was in de eerste jaren na de bevrijding geen
verdrongen geschiedenis, maar ze was ook geen thema dat benadrukt werd of, zoals later,
een zelfstandige geschiedenis werd. De Jodenvervolging werd ingepast binnen het nationale
verhaal van lijden en verzet. Treffend is de publicatie in 1950 van een van de eerste
uitgebreide studies van de Jodenvervolging, Kroniek der Jodenvervolging van Herzberg. De
eerste uitgave van Kroniek verscheen in vier delen, aflevering 23 tot en met 26, in
Onderdrukking en Verzet, een 48 delen tellende serie over Nederland in oorlogstijd die
bedoeld was als een nationaal document. De geschiedenis van de Jodenvervolging is slechts
een onderbreking in het nationale verhaal van onderdrukking en verzet. 55
De plaats van de Jodenvervolging in de nationale herdenking wordt misschien het
best geïllustreerd aan de hand van het gedenkraam ter herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog in de Sint Janskerk te Gouda (zie afb. 56). In deze kerk, met zijn Goudse Glazen
zelf een nationaal monument waar nieuwtestamentische en vaderlandse geschiedenis
naadloos in elkaar overgaan, werd in hetzelfde jaar als waarin het verzetsgraf in kamp
Westerbork werd opgericht, een bevrijdingsglas ingewijd. Het initiatief droeg een nationaal
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karakter. 56 Het glas, gemaakt door Charles Eyk, bestaat uit 58 panelen met een totale
afmeting van 8 meter hoog en 4 meter breed. Centraal in de voorstelling van het glas staat
een stoet van mannen en vrouwen met de nationale driekleur. Een man maakt op Limburgse
wijze het V‐teken met 3 opgestoken vingers. Kinderen zwaaien met vlaggetjes, terwijl
honden vrolijk met de stoet mee huppelen. Er is vreugde om de bevrijding, maar een
ernstige en strijdvaardige houding overheerst. Men maakt zich op om het verwoeste land
weer op te bouwen. De compositie lijkt geïnspireerd op De Nachtwacht van Rembrandt, De
vrijheid leidt het volk van Delacroix en Fiumana van Giuseppe Pellizza da Volpedo.
Rond deze voorstelling zijn de jaren uit de bezetting verbeeld. Boven in het gotische
raam bevinden zich de vier apocalyptische ruiters op witte paarden die oorlog, honger, dood
en verderf personifiëren. Dit bijbelse motief beslaat een derde van het totale oppervlak en
hangt als een donderwolk boven de andere afbeeldingen van het Bevrijdingsglas. Aan de
linker‐ en rechterkant van het glas, worden – van boven naar beneden – de rampen getoond
die Nederland tijdens de oorlog hebben getroffen, de verwoesting van steden door
bombardementen en inundatie van het land. Van de 58 panelen zijn 6 kleine panelen, aan de
zijkanten van het glas, gewijd aan de slachtoffers van de oorlog, waaronder die van de
Jodenvervolging. Links is te zien hoe mensen zijn opgehangen aan een galg, hoe een man
door Duitse soldaten van zijn gezin wordt weggevoerd en hoe uitgehongerde gevangenen in
streepjespakken in een concentratiekamp gevangen zitten. Rechts is een groep mannen die
bij een razzia bijeen is gedreven. Met opgeheven handen wachten zij op hun deportatie.
Daaronder is een tafereel te zien van burgers die geëvacueerd worden en op het onderste
paneel is ‘de ellende van het overbrengen naar de concentratiekampen’ verbeeld. 57
Het herdenkingsraam wordt onderaan afgesloten door het wapen van Gouda met de
spreuk Per aspera ad astra (Door de duisternis tot het licht; letterlijk: door de doornen naar
de sterren) en het Nederlandse wapen met de woorden Je maintiendrai, Ik zal handhaven.
Daaronder de wapens van de elf provincies met twee teksten. Een uit het Oude Testament:
Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt (Exodus 15:13) en centraal in
het midden de essentie van de inhoud van het Glas: ‘Gedenk hen die, toen het volk
verslagen en machteloos scheen, de vaan der vrijheid hoog hebben gedragen, door alles
heen.’ Het algemene lijden, de vreugde om de bevrijding en de toekomst staan voorop, de
slachtoffers van de bezetting zijn naar de zijkanten van de voorstelling verdrongen. De
Jodenvervolging en ‐vernietiging wordt niet specifiek in beeld gebracht, maar is opgenomen
in de voorstellingen van razzia, deportatie en concentratiekampgevangenen. Op de kleding
van de kampgevangenen is wel een driehoek aangebracht, wat zou kunnen betekenen dat ze
56
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politieke gevangenen zijn. Alleen de tekst uit het Oude Testament heeft een specifiek Joodse
connotatie, ironisch genoeg is de tekst ontleend aan het lied van Mozes na verlossing van
het volk Israël uit de Egyptische slavernij (Exodus 15:13): ‘Gij leiddet door Uw weldadigheid
dit volk, dat Gij verlost hebt.’ 58
Ook op lokaal niveau werden er zelden gedenktekens opgericht voor de
Jodenvervolging, meestal werden de namen van Joodse slachtoffers vermeld op de
namenlijsten waarmee omgekomen plaats‐ of dorpsgenoten werden herdacht op
gedenkplaquettes of andere algemene oorlogsmonumenten. Hetzelfde gebeurde binnen
bedrijven, scholen en sportverenigingen waarbij de Joodse slachtoffers samen met andere
omgekomen collega’s worden herdacht op plaquettes. 59
Voor het leed van de Joodse burgers bestond aandacht, maar het vormde geen
specifiek thema. Als het al een thema was, werd het geplaatst in het algemene perspectief
van nationaal leed, dat niet zelden van een christelijke context werd voorzien. Het is niet
toevallig dat het Goudse herdenkingsglas overheerst wordt door de vier apocalyptische
ruiters, zoals beschreven in het Nieuwe Testament in de Openbaring, en een plek heeft
gekregen in een christelijk kerkgebouw met glazen die voornamelijk een
nieuwtestamentische en nationale geschiedenis vertellen.
Het Bevrijdingsglas is niet uitzonderlijk. Ook in een van de weinige grote
oorlogsmonumenten waarin de Jodenvervolging überhaupt een rol speelt, de beeldengroep
die Andriessen maakte voor de slachtoffers van Enschede, is deze gebeurtenis onderdeel van
het grote geheel (zie afb. 57). Het speelt zich af aan de zijkant van de voorstelling en het
Joodse lot is als zodanig niet te herkennen. De Jodenvervolging wordt gepersonifieerd door
De Joodse vrouw, verbeeld als een moeder met een kind op haar armen (zie afb. 58). Het
beeld is deel van een ensemble bestaand uit totaal zes zelfstandige beelden van een of
meerdere personen. Behalve De Joodse vrouw zijn dat: De concentratiekampmannen, De
soldaat, De gijzelaar, De verzetsstrijders en Het bomslachtoffer. In dit ‘Tableau vivant’, een
van de weinige monumenten dat elke slachtoffergroep vertegenwoordigd, 60 is De Joodse
vrouw afgewend van de groep en lijkt ze er zelfs buiten te vallen. Je zou het kunnen zien als
een teken dat de Jodenvervolging een aparte geschiedenis is.
Andriessen maakte De Joodse vrouw nadat hij op een station in Amsterdam een
vrouw met op haar armen een kind voortgedreven zag worden door een gewapende Duitse
soldaat. Aan de vrouw heeft Andriessen, zoals hij later zei, opzettelijk ‘geen echt joods
uiterlijk gegeven’. 61 Ook heeft hij de Jodenster niet uitgebeeld. Mocht ze er al een hebben,
dan is deze niet zichtbaar omdat de vrouw het kind op deze plek tegen zich aan houdt. Uit
het beeld zelf is dus niet af te leiden dat het gaat over de Jodenvervolging. Aan De Joodse
vrouw wordt volgens kunsthistoricus Louk Tilanus nog een heel andere betekenis gegeven
dan de vervolging. Het thema ‘moeder en kind’ maakte Andriessen al vanaf 1915 in de vorm
van de Moeder Gods met het Christuskind. ‘Het is’, volgens Tilanus, ‘de versmelting van een
religieus en een actueel thema die aan het beeld een verrijkte betekenis geeft; hier wordt de
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oorlogservaring verheven tot een universeel symbool.’ 62 Als dat universeel symbool staat
voor de Madonna met het Kind of Maria met Kind, getuigt dat van weinig empathie met de
religieuze gevoelens van de Joodse slachtoffers.
Voor de uitbeelding van het Joodse leed gebruikte Andriessen, bewust of onbewust,
een christelijk motief zoals Raedecker een Golgotha‐opstelling en het Corpus Christi
gebruikte om op het monument op de Dam het nationale lijden te symboliseren. In de film
Niet Tevergeefs van de Franse regisseur Edmond Gréville uit 1948 krijgt het Joodse lot ook
een christelijke symboliek opgedrongen. In deze film brengt een Joodse onderduikster in een
stal haar kind ter wereld naar analogie van het bijbelse kerstverhaal. De verzetsfilm vertelt
het drama van het lijden en strijden van vier onderduikers op een boerderij, en ging twee
dagen voor Kerstmis in première. Als de Joodse onderduikster, niet toevallig Mary geheten,
haar eerste weeën krijgt, zegt ze tegen medeonderduiker schipper Harm: ‘Jij waagt je leven
voor een Joodse vrouw die een kind moet krijgen.’ Hij antwoordt: ‘Er was nog een Joodse
vrouw, die heette net als jij, die kreeg ook een kind.’ Op dat moment zoemt de camera in op
een Madonnabeeldje dat aan de muur hangt. Niet Tevergeefs wordt omschreven als een
kerstverhaal in bezettingstijd, bedoeld als een nationaal christelijk drama. De verbeelding
van Nederlands ‘eenheid in verscheidenheid’. 63
Behalve de nationalisering van de oorlogsherinnering, die de Jodenvervolging en ‐
vernietiging naar de randen van de openbare herinnering drong, waren het de Koude Oorlog
en de verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap die Auschwitz, als symbool van de
Jodenvervolging en ‐vernietiging, lang buiten de openbaarheid hielden. De moeizame
totstandkoming van het Auschwitzmonument, met de asurn uit Auschwitz‐Birkenau, is daar
het gevolg van. Voordat het Auschwitzmonument van Jan Wolkers, gelegen in het
Wertheimpark, 64 kon uitgroeien tot een plek in de openbare ruimte waar jaarlijks onder
grote nationale belangstelling de Jodenvervolging en ‐vernietiging wordt herdacht, leidde de
Auschwitzherdenking decennialang een geïsoleerd bestaan als gevolg van vermeende
annexatie door de communisten. Inzet van de conflicten was een urn met as uit Auschwitz.
De urn was in 1952 meegenomen door Auschwitz‐overlevenden. Oud‐gevangenen
waren door de Poolse regering uitgenodigd een internationale bijeenkomst van Auschwitz‐
overlevenden bij te wonen. In Auschwitz‐Birkenau had de delegatie een urn gevuld met as
uit de kalkputten. De Nederlandse Auschwitzdelegatie had zich volgens velen laten
gebruiken voor communistische propaganda. Of, zoals het NIW schreef, had zich dienstbaar
gemaakt aan het communistische Polen. Dat het Comité Herdenking Auschwitz en het
daaruit voortgekomen Nederlands Auschwitz Comité met communisten werd geassocieerd
is niet onbegrijpelijk. Veel actieve leden van het Comité Herdenking Auschwitz en later het
Nederlands Auschwitz Comité hadden een communistische overtuiging of sympathiseerden
daarmee. Er bestond een zekere overlap tussen de CPN en het comité in personen en
activiteiten. Aan de kant van de CPN bestond de ledenlijst voor een aanzienlijk deel uit
voormalige verzetsmensen, onderduikers en overlevenden van de kampen. ‘Binnen het
Nederlands Auschwitz Comité’, schrijft Maarten Bijl in zijn geschiedenis van het Nederlands
Auschwitz Comité, ‘heerste er, kortom, een grote communistische affiniteit, zonder dat deze
als dienstbaarheid aan de CPN uitgelegd kan worden. Een verschil dat in het koudst van de
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Koude Oorlog overigens voor velen niet bestond.’ 65 De BVD beschouwde het
Auschwitzcomité als een communistische mantelorganisatie, wat het volgens sociologe
Jolande Withuis ook was. 66 De associatie met het communisme zorgde er zo voor dat de
herdenking van de Jodenvervolging zowel binnen de Joodse gemeenschap als daarbuiten op
weerstand stuitte. De Koude Oorlog en de verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap
leidde tot de oprichting van drie comités, die alle drie de urn een juiste bestemming wilden
geven.
Comité Herdenking Auschwitz vond de meest voor de hand liggende plek een Joodse
begraafplaats. Dat plan ging echter niet door omdat men de Amsterdamse Joodse gemeente
niet kon verzekeren dat er alleen as van Joden in de urn zat. 67 Een alternatief was snel
gevonden, de urn zou kunnen worden bijgezet bij het voorlopig monument voor de
Februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein, en wel tijdens een manifestatie van het
communistische Herdenkingscomité Februari 1941 op 24 februari 1952. Burgemeester
d’Ailly kon geen enthousiasme opbrengen voor dit plan. Reden was dat de laatste
herdenking van de Februaristaking was uitgelopen op een ‘communistische manifestatie’
van de CPN. Om iets dergelijks te voorkomen verbood d’Ailly de manifestatie en daarmee
ook de bijzetting.
De urn had inmiddels de aandacht getrokken van mensen uit het voormalige verzet.
De Commissie van samenwerking der drie Oud‐Verzetsorganisaties drong er bij d’Ailly op
aan om de urn op een openbare plaats te begraven, en wel bij de verzetsgraven op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het tweede comité was geboren: ‘Initiatiefcomité bijzetting
Urn Auschwitz’. Het plan was om de urn op de nationale dodenherdenking via een stille
tocht vanaf het Jonas Daniel Meijerplein, langs de Hollandsche Schouwburg ’s avonds om
acht uur tijdelijk bij te zetten op de Oosterbegraafplaats. Als het monument voor de
Februaristaking klaar zou zijn kon de urn in de sokkel van De Dokwerker worden
ingemetseld. Het plan kreeg brede steun. De Joodse gemeente had in de persoon van
opperrabbijn Tal toegestemd. Maar men had met een ding geen rekening gehouden. Omdat
de nationale dodenherdenking in 1952 op een zondag viel, had de overheid met het oog op
de zondagsrust de plechtigheid verschoven naar zaterdag 3 mei. De urn zou dan op sabbat
begraven worden. Dat schoot Joods‐religieuze kringen in het verkeerde keelgat. Het
Initiatiefcomité respecteerde de gevoelens binnen de Joodse gemeenschap en men zou
uitkijken naar een andere plek en een andere datum voor de plechtigheid. Dit was tegen het
zere been van de Polendelegatie, waarvan niemand religieus was. 68 ‘de Polen‐groep
piekerde er niet over om aan de bestaande religieuze bezwaren tegemoet te komen. Het
herdenken van de slachtoffers van Auschwitz was geen exclusief Joods‐orthodoxe
aangelegenheid en dat mocht het ook niet worden gemaakt.’ 69 Het Initiatiefcomité Bijzetting
Urn Auschwitz hief zich op, een derde plaatsingscomité was inmiddels opgericht, Comité
Bijzetting Urn Auschwitz.

65

Maarten Bijl, Nooit meer Auschwitz! Het Nederlands Auschwitz Comité, 1956‐1996, Bussum 1997, 36.
Withuis, Na het kamp, 413.
67
Annetje Fels had telefonisch contact opgenomen met de Joodse gemeente van Amsterdam. De persoon aan
de telefoon zei dat plaatsing van de urn op een Joodse begraafplaats onmogelijk was als ze niet kon verzekeren
dat de urn alleen as van Joden bevatte. De Joodse gemeente spreekt deze versie van het verhaal tegen. Zie
Withuis, Na het kamp, 383.
68
Volgens Annetje Fels was niemand religieus. Zie Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 113.
69
Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 25.
66

115

Comité Bijzetting Urn Auschwitz was het initiatief van enkele Polengangers en hun
politieke vrienden. 70 Schrijver Sam Goudsmit, mede‐initiatiefnemer, liet zijn ongenoegen
over de gang van zaken blijken in zowel het NIW als De Joodse Wachter. ‘Is het levensdoel
van de Joodsgeborene geen ander dan begraven te worden (…) op een joodse
begraafplaats?’, vroeg hij zich honend af. Joden als Sam Goudsmid, schrijft Evelien Gans,
zagen zichzelf in de eerste plaats, of zelfs uitsluitend, als verzetsstrijder of antifascist. 71 Ook
in De Waarheid zette hij zijn ideeën over de betekenis van de Auschwitzurn uiteen. ‘In
Auschwitz waren behalve joden ook Jehova‐getuigen, zigeuners, Polen, Russen en politieke
gevangenen omgebracht’, aldus Goudsmid. De urn bijzetten op een algemene begraafplaats
is volgens hem de enige juiste daad. ‘Auschwitz heeft alle Nederlanders wat te zeggen en
niet alleen een klein groepje, dat zich telkens op volkomen ongegronde wijze tracht voor te
doen als de enige representant van de gehele joodse bevolking van ons land.’ 72 Het initiatief
van Comité Bijzetting Urn Auschwitz om de urn op 15 juni op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats te begraven, voorafgaand door een stille tocht langs het Jonas Daniël
Meijerplein en de Hollandsche Schouwburg, kreeg weinig waardering. Reden: de as uit
Auschwitz was opnieuw een zaak geworden van De Waarheid, de CPN en het Verenigd
Verzet. 73
Om aan het gesol met de Auschwitzurn een eind te maken, werd uiteindelijk een
compromis gevonden. De urntocht langs het Jonas Daniël Meijerplein en de Hollandsche
Schouwburg naar de begraafplaats werd vervangen door een defilé op 15 juni 1952 langs de
urn die werd opgesteld in het uitvaartcentrum aan de P.C. Hooftstraat. In ruil daarvoor kreeg
het comité van de gemeente een grafplek en een gedenksteen op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats. 74 De plechtigheid was geen exclusieve communistische vertoning
geworden, maar een emotionele herdenking waar veel mensen bij betrokken waren. Het
was allemaal even naargeestig als gemanipuleerd, schrijft Jolande Withuis, maar toch is de
werkelijke tragedie dat 15 juni 1952 voor veel Joodse nabestaanden de eerste gelegenheid
was waarbij men in Auschwitz omgekomen familieleden en vrienden kon herdenken. ‘Ze
hadden nooit een plek gehad waar ze hun dierbaren konden herdenken. Er was verder
niks.’ 75
Een dag later werd de urn in alle stilte op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven
tussen, hoe symbolisch, het verzetsmonument en twee graven van Februaristakers. Eind
oktober 1952 werd er een sobere steen geplaatst met de tekst ‘Nooit meer Auschwitz’.
De herdenking bij het grafmonument, vanaf 1956 georganiseerd door het Nederlands
Auschwitz Comité, zou jarenlang een noodlijdend bestaan leiden waarbij zich jaarlijks
hooguit twintig herdenkenden verzamelden. Auschwitz, het symbool voor de
Jodenvervolging, werd vooral geassocieerd met communisme. De herinnering aan de
Jodenvervolging moest het afleggen tegen de herinnering aan het verzet van de
communisten tegen het fascisme. 76 Het gesol met de urn had niet alleen aan het licht
gebracht hoe de Koude Oorlog de communisten en het gemeentebestuur van Amsterdam
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had gescheiden, maar ook hoe verdeeld de Amsterdamse Joodse gemeenschap was.
‘Seculiere zionisten, orthodoxe Joden en Joodse communisten: anno 1952 leefden ze allang
weer in verschillende werelden’, aldus Evelien Gans. 77

De voorgeschiedenis van kamp Westerbork
Toen het initiatief van Cramer voor een nationaal gedenkteken ter herinnering aan
Westerbork werd voorgelegd aan de centrale commissie van het Nederlands‐Israëlitisch
Kerkgenootschap, had de Joodse gemeenschap al de nodige teleurstellingen te verwerken
gekregen. De passieve houding van de meeste Nederlanders en de actieve medewerking van
een groot deel van het overheidsapparaat aan de Jodenvervolging stemden bitter, maar wat
wellicht nog bitterder stemde waren de terugkeer en de opvang in Nederland. De overheid
toonde weinig medeleven en handelde de opvang vooral formeel af, met de knip op de
beurs. Kamp Westerbork is daar een voorbeeld van. De wijze waarop de overheid het kamp
had laten bouwen en de manier waarop zij zich na de bezetting het kamp toe‐eigende,
waren velen nog niet vergeten, en dit was een van de redenen waarom er vanuit de Joodse
gemeenschap weinig enthousiasme was voor de gedachte aan een nationaal monument in
het voormalige kamp.
De geschiedenis van het kamp begint niet met de Duitse bezetting, maar op 13
februari 1939 toen de regering had besloten om een Centraal Vluchtelingenkamp op te
richten om er zowel de legale als de illegale Duits‐Joodse vluchtelingen onder te brengen. De
vluchtelingenstroom naar Nederland was vanaf 1933 op gang gekomen en voor die mensen
die het op eigen kracht of met behulp van familie of vrienden niet konden redden, waren
kampen ingericht. In totaal waren er 26 kampen, opvangcentra en tehuizen beschikbaar
gesteld door zowel particuliere als overheidsinstellingen. De financiering van de opvang van
de vluchtelingen gebeurde niet door het rijk maar werd voor het grootste deel gedragen
door het Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Ook Rode Hulp en protestantse en katholieke
vluchtelingencomités droegen hun steentje bij. 78 Toen bleek dat de verblijfsduur van de
vluchtelingen langer zou worden dan was voorzien, wilde minister Van Boeyen van
Binnenlandse Zaken het beheer en de organisatie centraliseren om chaos en inefficiëntie te
voorkomen. De overheid koos voor kampopname in plaats van onderbrenging bij
particulieren, om zo de emigratie te stimuleren, de arbeidsmarkt niet te bedreigen en de
kans op assimilatie met de Nederlandse bevolking te verkleinen. 79 Dit waren ook de redenen
om het nieuwe vluchtelingenkamp in een enigszins afgelegen streek te bouwen. In eerste
instantie werd gedacht aan een plek op de Veluwe waar de gemeenten Putten en Ermelo
locaties ter beschikking hadden gesteld. Het Elspeterveld bij Elspeet, gemeente Ermelo, viel
af omdat zowel de ANWB als de VVV vreesden dat de komst van een vluchtelingenkamp de
toeristische kwaliteiten van het gebied zou aantasten, maar vooral vanwege het bezwaar dat
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koningin Wilhelmina had aangetekend. Het kamp zou te dicht, twaalf kilometer, bij haar
zomerverblijf Het Loo komen te liggen. Uiteindelijk koos de minister van Binnenlandse Zaken
voor het terrein Amerveld, gemeente Westerbork en eigendom van Staatsbosbeheer, elf
kilometer van Assen, vier kilometer van spoorstation Hooghalen en dicht bij de Duitse grens.
Vooral dat laatste was van belang, niet voor de vluchtelingen maar voor Defensie. Te zijner
tijd kon bij een eventuele inval van de Duitsers het kamp als mobilisatieknooppunt dienen. 80
20 maart 1939 werden de plannen door de ministerraad goedgekeurd.
De Centrale Commissie voor het Vluchtelingenvraagstuk en het Centraal Comité voor
Bijzondere Joodsche Belangen en het daaronder vallende Comité voor Joodsche
Vluchtelingen, de financier van het kamp, waren van het besluit niet op de hoogte gesteld.
D. Cohen, van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen, moest uit de pers de plannen voor
Westerbork vernemen. Hij was er niet blij mee. Namens het comité stuurt hij minister Van
Boeyen een uitgebreide brief waarin hij de bezwaren kenbaar maakt:
Het zal Uwe Exellentie niet ontgaan zijn, dat ik, met allen eerbied voor den door U en door
Uw Departement verrichten arbeid, de keuze van het terrein betreurde; mijn teleurstelling
wordt ook door de afgevaardigden van het Protestantsch en het Kindercomité gedeeld. Naast
de reeds vroeger genoemde bezwaren (verwijderde ligging en daardoor moeilijk van
voorbereiding der emigratie en groote kosten bij noodzakelijke bezoeken), komt nu nog het
gemis van de voor elk kamp steeds als noodzakelijke voorwaarde gestelde bebossching, met
als gevolg daarvan het gebrek aan bescherming tegen het in ons land gedurende een groot
deel van het jaar ongure klimaat. Ik mag niet verzwijgen, dat deze afgezonderdheid ook een
ongunstigen invloed zal hebben op de mogelijkheid tot het verkrijgen van financieele
middelen, daar onze voornaamste geldgevers in de groote centra wonen, en ik een geestdrift
bij hen voor de keuze van het terrein onmogelijk kan veronderstellen. 81

De plek waar het kamp moest komen had een kamerlid al omschreven als een barre
troosteloze vlakte, een van de meest deprimerende stukken die in ons land te vinden zijn.
Presser sprak van een morne plaine, een van de weinige plekken waar men zich van God
verlaten kon voelen. Zelfs toen hij onder een stralende zon in 1950 Westerbork bezocht, kon
hij zich niet bevrijden van de indruk van desolaatheid en onherbergzaamheid die men elders
in Nederland niet meer kan opdoen. 82 Cohen had er bij de minister op aangedrongen geen
ouderen en kinderen in deze onherbergzame omgeving te laten wonen en het kamp
uitsluitend te bestemmen als ‘opleidingsland voor joden in land‐ en tuinbouw en handwerk’
ter voorbereiding voor ‘den arbeid in Palestina’. 83 De minister stond niet onwelwillend
tegenover dit verzoek en stuurde aanvankelijk alleen ‘pioniers’ naar het kamp. Maar begin
1940 kwamen er toch gezinnen met kinderen in het kamp te wonen. Nadat justitie na de
Duitse inval Westerbork had overgenomen, werd het een kamp voor alle Joodse
vluchtelingen.
Met de bouw van kamp Westerbork werd begonnen nadat het Comité voor Joodsche
Vluchtelingen had gezorgd voor een bankgarantie van één miljoen gulden. Niettemin had de
overheid de kosten voor eigen rekening opgevoerd teneinde haar goede wil te tonen om het
vluchtelingenvraagstuk tot een oplossing te brengen en niet het verwijt van inhumaan
80

Ibidem, 61.
Aangehaald bij Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 23.
82
J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940 ‐ 1945, Soesterberg
2005, 277‐278.
83
Van der Kroef, ‘Het ontstaan van het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork’, 23‐24.
81

118

gedrag te krijgen. Het miljoen dat op de rijksbegroting werd uitgetrokken zou echter door
het comité in vaste annuïteiten worden terugbetaald. De reden van het Comité voor
Joodsche Vluchtelingen om het kamp te financieren was vooral om antisemitisme te
voorkomen. 84 Op het terrein, dat Staatsbosbeheer in bruikleen had afgestaan, moest een
klein dorp verrijzen van
nieuw gebouwde houten barakken met centrale verwarming, uitstekende sanitaire
voorzieningen en een behoorlijk comfort. (…) Bovendien is er de intentie ook een smederij,
onderhoudswerkplaats, schoenmakerij, enz. te openen. 85

Wie de plannen leest, krijgt welhaast de indruk dat het een lustoord moest worden. 86
De werkelijkheid viel tegen. Cohen verweet minister Van Boeyen dat toen het kamp
eenmaal gebouwd was, er niets was uitgevoerd: er waren geen opleidingsmogelijkheden,
onderwijs was niet geregeld, evenmin waren er voorzieningen voor ontwikkeling en
ontspanning. Het werken werd als dwang ervaren. 87 Voor de meeste bewoners was
Westerbork een desolate verblijfplaats die werd ervaren als een concentratiekamp. 88 Vooral
de ligging bij de Duitse grens veroorzaakte grote tegenzin en angst om naar Westerbork te
gaan, mede omdat duidelijke evacuatieplannen niet bekend waren. Deze bezorgdheid was
niet ten onrechte, zo zou later blijken.
Op 10 mei 1940 waren er ongeveer zevenhonderd vluchtelingen administratief
aanwezig in Westerbork. Velen waren echter met verlof of om andere redenen niet in het
kamp aanwezig. Er was een evacuatieplan en de bedoeling was om de vluchtelingen naar de
Zeeuwse eilanden te brengen. Het plan mislukte omdat het leger de brug bij Zwolle had
opgeblazen. De vluchtelingen werden in Leeuwarden bij gezinnen ondergebracht. Hier
konden ze niet lang blijven. Onder de autoriteiten werd heftig gediscussieerd wat er met de
vluchtelingen moest gebeuren. Men overwoog sluiting van Westerbork en de vluchtelingen
onder te brengen bij gezinnen in het hele land of in de inmiddels gesloten kampen in
Amsterdam. Uiteindelijk werd besloten dat de evacués weer terug moesten naar
Westerbork. De vraag wat er nu verder moest gebeuren met de vluchtelingen werd door
secretaris‐generaal J.C. Tenkink voorgelegd aan de Duitse autoriteiten. Deze – niet op de
hoogte van het bestaan van Westerbork – zagen hierin de mogelijkheid om alle
vluchtelingen in Westerbork te interneren. Hierop gaf Tenkink justitie opdracht om de
‘ontsnapte’ vluchtelingen aan te houden en over te brengen naar Westerbork. Zijn collega
Frederiks deelde op 25 juni 1940 aan het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (de
‘moederorganisatie’ van het vluchtelingencomité) mee dat het
de vluchtelingen voorlopig onder geen beding kan worden vergund dit kamp te verlaten en
dat mitsdien het kamp voorlopig dient te worden gecontinueerd. De kosten, die dit kamp
meebrengt, zullen door uw comité dienen te worden gedragen. 89
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In de nabeschouwing van zijn onderzoek naar de voorgeschiedenis van kamp
Westerbork spreekt Dick Houwaart in 1983 zijn verbijstering uit over de willekeur waarmee
over leven en dood van vluchtende mensen werd beschikt en over de koudheid,
afstandelijkheid en onmenselijkheid waarmee het ‘vluchtelingenbeleid’ was omgeven.
Officieel Nederland, schrijft hij, was niet gediend van de lastige Joodse vluchtelingen. Ze
mochten even hier zijn maar hoe eerder ze verdwenen hoe beter. Er heerste een
ontstellende lafheid, bang dat men de nazi’s zou kunnen ontstemmen.
Het hele beleid ademde een sfeer van angst, onvrijheid, anti‐joodse sentimenten en
misselijke zuinigheid. Het feit dat de Nederlandse joden voor alle kosten moesten opdraaien
is niet één van de minste bewijzen van cynisme. Hoe meer ze moesten betalen des te minder
zou de geneigdheid zijn om voor de vluchtelingen op te komen. Wel moet hier aan worden
toegevoegd, dat angst voor het communisme mede van betekenis was voor het beleid. 90

Het vluchtelingenbeleid, concludeert Houwaart, biedt geen verheffend beeld, geen periode
om trots op te zijn.
Na de Duitse inval nam justitie het beheer van het vluchtelingenkamp over van
Binnenlandse Zaken. De touwtjes werden strakker aangetrokken en de discipline verbeterd.
Vijftien marechaussees hielden toezicht. 91 Vanaf 1942 werd Westerbork drastisch uitgebreid
met 24 barakken, die werden gebouwd door Nederlandse aannemers. 1 juli 1942 werd het
kamp officieel overgenomen door de SD en werd het een Polizeiliches
Judendurchgangslager. In opdracht van Seyss‐Inquart was 25.908.488,11 gulden van de Liro‐
rekening afgeboekt voor de kosten van de uitbreiding van Westerbork en de bouw van
Vught. 92 Zo hadden de Joden hun eigen concentratiekamp gefinancierd.
De Nederlandse overheid kocht na de oorlog het kamp voor een habbekrats van de
Joodse gemeenschap om er later een Molukkenkamp in te richten. Op 23 december 1949
maakte het ministerie van Financiën bekend dat 5,6 miljoen gulden als vergoeding voor
Westerbork en Vught zou worden overgemaakt naar de Joodse gemeenschap. Een verlies
voor de Joodse gemeenschap van 20,3 miljoen gulden. 93 Terugbetaling van dat bedrag was
volgens Lieftinck, minister van Financiën in het naoorlogse kabinet, niet aan de orde omdat
de Staat niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de wijze waarop de bezetter de
kampen heeft gefinancierd. Vergoeding van het bedrag zou:
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niet billijk zijn (…) tegenover andere groepen, die door de bezetting niet‐materiële schade
hebben geleden en daarvoor uit hoofde van de voor vergoeding van oorlogsschade
bestaande regelen geen uitkering ontvangen. 94

Ondanks verscheidene pogingen van Tweede en Eerste Kamerleden om Lieftinck van zijn
formalistische standpunt af te brengen, bleef hij onvermurwbaar. Zijn opvolger Van Kieft
bleef ook weigeren om het verschil terug te betalen. ‘Hoe is het mogelijk!’, roept kamerlid G.
Ritmeester wanhopig uit tijdens een debat op 26 november 1952:
Hebben onze gijzelaars in St. Michielsgestel, onze gevangenen in het Oranjehotel en
Amersfoort of elders ook hun kosten moeten betalen? Natuurlijk niet, zal de Minister
antwoorden; maar is dat dan bij Liro soms weer een fout van de Duitse beheerder en zijn
opdrachtgever, waarvoor de Nederlandse Staat de verantwoording niet kan aanvaarden? Ik
vind het in hoge mate te betreuren, dat ik hierop de Regering moet wijzen; op dit punt moest
toch geen enkele twijfel bestaan? 95

Een halve eeuw later zou de twijfel wijken. In 1998 luidde het oordeel van de commissie‐
Kordes, die zich opnieuw over de kwestie van de financiering van de kampen Westerbork en
Vught boog, dat ‘de hele aangelegenheid destijds ten onrechte “louter als een
commercieel/juridische transactie” was afgehandeld, terwijl juist “het tot het gevoel
sprekend argument” de doorslag had moeten geven’. De commissie deed de aanbeveling de
20,3 miljoen ter beschikking van de Joodse gemeenschap te stellen:
niet zozeer om geleden schade goed te maken – moord kan immers niet met geld worden
goedgemaakt – maar meer als een vanuit moreel oogpunt ingegeven gebaar om een zekere
genoegdoening te geven voor de doorstane angsten en het ondervonden leed in deze
kampen, die in feite voor de meesten het begin van de weg naar vernietiging waren. Zo’n
gebaar kan toch door niemand als onbillijk worden beschouwd! 96

De aanbeveling werd overgenomen en het bedrag werd opgeteld bij nog andere
‘openstaande rekeningen’ in het kader van ‘roof en rechtsherstel’ en na stevig
onderhandelen werden ‘morele aanspraken’ daaraan toegevoegd tot een uiteindelijk bedrag
van vierhonderd miljoen gulden. 97

Terugkeer en opvang
De zuinige houding van de overheid beperkte zich niet tot de geschiedenis van kamp
Westerbork, maar was kenmerkend voor het beleid dat de overheid voerde voor de Joodse
gemeenschap bij de terugkeer uit de kampen en ontvangst in Nederland. Het was een van de
vele teleurstellingen na de bevrijding. En die waren er voldoende, schrijft Isaac Lipschits: ‘de
huisvesting, de houding van een deel der “bewariers”, het versterkte antisemitisme, het
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rechtsherstel, gratie voor de jodenvervolgers, de joodse oorlogswezen, de verdeeldheid
binnen de Joodse gemeenschap, de Joodse Ereraad. En het lijstje is nog veel langer’. 98
De terugkeer en de ontvangst van de Joden die de onderduik en de kampen hadden
overleefd, waren niet bepaald een gebeurtenis waar Nederland en in het bijzonder de
overheidsinstanties trots op konden zijn. Dat er nog Joden uit de kampen zouden
terugkomen, daar had men nauwelijks op gerekend en hun aanwezigheid was na 1945 niet
vanzelfsprekend. 99 Het weerzien met de Nederlandse bevolking leidde tot verschillende
reacties, van een hartelijk welkom en spontane positieve reacties tot ronduit negatieve. Het
aantal negatieve verhalen over de terugkeer van Joden uit concentratiekampen of
onderduikplaatsen, schrijft Hondius, is aanmerkelijk groter dan de positieve. 100 Sommige
reacties mogen gerust antisemitisch genoemd worden. 101 ‘Daar hè je ze weer met hun
luizen’, ‘Nou, er zijn er toch nog heel wat van jullie soort teruggekomen’, of zoals een
ambtenaar die belast was met het registreren van de repatriërenden in de Philipshal in
Eindhoven: ‘Alweer een jood, ze zijn je zeker vergeten te vergassen.’ 102
Veel repatrianten kwamen weer in een concentratiekamp terecht. ‘Welkom’ stond
op de met vlaggen en met een decoratieve Hollandse molen versierde toegangspoort van
kamp Amersfoort. Het concentratiekamp was veranderd in een repatriantenkamp. Er was
een barak voor bestemming Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en aan elk bed was een
oranje strikje geknoopt. 103 Kamp Amersfoort was niet het enige kamp, ook in Vught en
Westerbork werden terugkerenden opgevangen, waarbij het niet zelden voorkwam dat
voormalige gevangenen geconfronteerd werden met geïnterneerde collaborateurs en
SS’ers.
Bij thuiskomst bleek vaak dat voor de achtergelaten woningen niet de minste piëteit
aan de dag was gelegd. Zo waren in Amsterdam 2.854 woningen door de burgerij geheel
geslecht en 844 dusdanig gesloopt voor het houtwerk dat ze onherstelbaar waren. 104 De
leegte die de Joodse gemeenschap had achtergelaten was tijdens de Hongerwinter
opgestookt in de kachel.
Geen huis, geen dak, geen bed, geen werk, de meeste Joden bezaten bij terugkeer
helemaal niets meer. Toen de oorlog voorbij was, schrijft Herzberg, waren de verlaten
huizen in de Joodse wijken gapende ruïnes. ‘Het Joodse geestelijk leven is dood. Een vader of
moeder, of vrouw en kinderen, of broers en zusters en vrienden, of soms allen tezamen zijn
weg.’ 105 Het werd een moeizaam en lang proces voor de overlevenden om hun leven weer
op poten te krijgen. Spullen die in bewaring waren gegeven, waren er veelal niet meer,
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uitzonderingen daargelaten, of werden door de ‘bewariërs’ niet eens teruggegeven. 106
Hoewel dr. A.M. Meerlo in zijn tijdens de oorlog geschreven rapport met de veelzeggende
titel De psychologie van de repatriëring al had gewaarschuwd tegen een te weifelende, al te
generaliserende en ambtelijk opererende overheid, 107 was dat de sfeer die de overlevenden
in het naoorlogse Nederland aantroffen bij officiële instanties als ambtenaren, militairen,
politie, verzekeringsagenten en belastinginspecteurs: formeel, ambtelijk en kil, aldus
Hondius eind jaren negentig. 108 Het kostte vaak de grootste moeite om het eigen huis terug
te krijgen, 109 als dat er nog stond. Er moest een ware strijd gevoerd worden tegen de
instanties. Een Joodse overlevende schrijft begin jaren vijftig aan Presser:
Waar altijd medeleven had moeten zijn, ontmoette ik de droge, moeilijk te benaderen,
afstotende, amorfe massa, die men ook wel ambtenarij noemt. Schade‐Enquête‐Commissie,
Volksherstel, Beheersinstituut, Belastingen, vult u maar in. Ik kan u zeggen, dat deze jaren
voor mij een verschrikking waren (…). 110

‘Er is nog nooit iemand geweest van welke instantie dan ook’, aldus een teruggekeerde in
1946, ‘die vroeg: “Hoe voel je je? Hoe is het met je gezin?” Wij zijn volkomen aan ons lot
overgelaten.’ 111 Of door Carla van Lier in de jaren zeventig sterker uitgedrukt: ‘van
overheidswege konden we ronduit verrekken.’ 112 ‘Bij de wederopbouw van een joodse
gemeenschap in Nederland’, schrijft Lipschits in 2001, ‘toonde de overheid gebrek aan tact
en medeleven.’ De regering vond het herstel van de economie belangrijker dan het herstel
van de rechten van de Joden. De opvang van de Joden in het naoorlogse Nederland typeerde
hij als ‘de kleine sjoa’. 113
Nederland wist het juiste gebaar niet te maken. Dat werd later als zo onhandig
ervaren, niet alleen tegenover de Joden maar ook tegenover de niet‐Joden die
terugkwamen, dat in 1998 opdracht werd gegeven, als een vorm van excuus, om de
terugkeer en opvang van de oorlogsslachtoffers grondig te onderzoeken. 114 In het voorjaar
van 2005, bij de herdenking van het dertigjarig bestaan van het Centrum Informatie en
Documentatie Israël (Cidi), sprak premier J.P. Balkenende nogmaals zijn spijt en
verontschuldigingen uit:
Na de bevrijding – toen de behoefte aan begrip, troost en opvang bij de joodse getroffenen
zo overstelpend was – heeft Nederland zich van een slechte kant laten zien. (…) Waar
warmte nodig was, heersten regels en formaliteiten. Voor wie behoefte had aan begrip, was
vaak geen belangstelling. Waar een luisterend oor zoveel had kunnen betekenen, werd
vooral gepraat over het eigen leed. De overheid faalde in die eerste tijd na de oorlog bij het
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vinden van een humane benadering voor degenen die terugkeerden. Het is goed dat te
erkennen. 115

De herinneringen aan kamp Westerbork was evenwel pijnlijk, wellicht omdat ze verbonden
waren met de koudheid, afstandelijkheid en onmenselijkheid waarmee het Nederlandse
‘vluchtelingenbeleid’ voor de bezetting steeds omgeven was geweest, van de actieve
medewerking aan de deportaties door een groot gedeelte van het overheidsapparaat, tot de
passieve houding van een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. Dat Boas een
monument voor Westerbork als een confiseurstaart beschouwde, is in het licht van het
voorgaande beter te begrijpen. Westerbork was voor de Joodse gemeenschap niet de meest
geschikte plek voor een nationaal monument. De plek die dat wel was, was Amsterdam,
maar daar wilde het niet zo vlotten met een gedenkteken. Nog een teleurstelling, die
Lipschits de ‘misère der monumenten’ noemde. 116

3. Misère der monumenten
Onvermogen
Tien jaar na de bevrijding, toen het Nederlandse volk rond de oorlogsmonumenten zijn leed
herdacht, waren in de bijna driehonderd jaar oude Snoge, de Portugese Synagoge in
Amsterdam, verlicht door honderden kaarsen, zo’n tweeduizend mensen bijeen gekomen
om zich in Joodse kring te bezinnen op het oorlogslijden. Het NIW constateerde naar
aanleiding van deze herdenking dat voor de herinnering aan de grote catastrofe die de
Joodse gemeenschap had getroffen nog geen dag was gevonden, zelfs nog geen gebed
waarin ze zich konden verenigen. Dat was niet de schuld van één man, of één groep mensen,
niet van een of ander orgaan of instantie, maar ons aller onvermogen.
Het is een symptoom van het feit, dat de religieuze beleving van onze hevige contemporaine
geschiedenis niet tot eigen vormen is kunnen komen en tegelijkertijd, dat er in plaats van de
religieuze vormgeving geen andere is opgetreden. En daarom moeten wij het doen door
middel van een gebouw, dat in 1675 is voltooid en waarvan het kunstmatig indrukwekkend
gehouden interieur ons met onze leegte moest verzoenen. 117

Gelegen in de voormalige, grotendeels gesloopte Jodenbuurt van Amsterdam en
ontkomen aan plundering en vernietiging, fungeerde de Portugese Synagoge bij gebrek aan
een monument als gedenkplaats. J. Melkman concludeerde in het NIW van 2 mei 1952,
terugblikkend op de jaren na de bevrijding, dat er in de eerste jaren na de bevrijding bij de
Joodse gemeenschap weinig behoefte was aan het oprichten van monumenten. Het was de
tijd dat iedereen nog vol was van zijn eigen belevenissen en daarom niet geïnteresseerd in
een monument voor het nageslacht. Velen voelden zich gedwongen om te vertellen en legio
zijn de beschrijvingen van het leven in de concentratiekampen, in de onderduik, in het verzet
en zelfs in Londen. Wie persoonlijk leed heeft mee te dragen, aldus Melkman, is veel minder
geïnteresseerd in herdenkingsmonumenten van nationale aard. Dit verklaart volgens hem
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dat de Joden nimmer een gezamenlijke poging hebben gedaan om al hun doden te
herdenken en te eren in een groots monument.
De herinnering aan familieleden en vrienden die niet terug waren gekomen lag nog
vers in het geheugen van de achterblijvers. ‘steeds iedere dag en elk uur is bij ons de
herinnering aan hen, die zijn heen gegaan’, had Tal gesproken tijdens een herdenking. Waar
Joden direct na de oorlog met elkaar spraken, schrijft Lipschits, waren weinig woorden
nodig. ‘Twee joden ontmoeten elkaar op straat. De ene jood vraagt: “Je ouders?” De andere
jood antwoordt: “Niet teruggekomen.” Een dialoog van vier woorden met een
ontzagwekkende inhoud.’ 118 Maar ondanks dat eenieder vol was van zijn eigen belevenissen
en de noodzaak voelde om te vertellen, werd er niet naar elkaar geluisterd. Joden die hun
verhaal kwijt wilden over hun ervaringen vonden geen gehoor bij niet‐Joden. ‘Zij, de niet‐
Joden, hadden het tijdens de oorlog óók niet zo gemakkelijk gehad met die Duitse bezetting,
de voedseldistributie en de hongerwinter.’ Gesprekken tussen Joden onderling mislukten
vaak of waren overbodig. ‘De jood die jaren op een kamertje ondergedoken had gezeten,
vond geen gehoor bij de jood die Auschwitz had doorstaan.’ ‘Na de eerste pogingen om hun
verhaal kwijt te raken’, aldus Lipschits, ‘klapten veel joden dicht. En wanneer de ene partij
niet wil praten en de andere partij niet wil luisteren, ontstaat een grote stilte.’ 119
De door de nazi’s systematisch aangebrachte scheiding tussen Joden en niet‐Joden
had tijdens de bezetting een kloof veroorzaakt die na de bevrijding voor veel Joden een
ravijn was geworden. Een afgrond, veroorzaakt door onbegrip, onverschilligheid, ongeloof
en het niet willen horen van de Shoah. De stilte tussen Joden en niet‐Joden en de stilte
binnen de Joodse gemeenschap zelf werd veroorzaakt door een mengsel van goede
bedoelingen, onverschilligheid, jaloezie, schaamte en schuld, in samenhang met de
gemengde gevoelens van de Joodse overlevenden van verlies, rouw, wanhoop, onzekerheid,
schaamte, schuld, jaloezie en woede om de botte roof, de onteigening en het onbegrip. 120
Gevoelens van schaamte en zelfcensuur hebben een belangrijke rol gespeeld in het publieke
zwijgen en de terughoudendheid tegenover openbare monumenten. ‘men hoedde zich er
angstvallig voor als individu of als gemeenschap aanstoot te geven.’ 121 Later, nadat de Joden
hun verhaal hadden verteld, kreeg deze stilte de betekenis van een traumatisch zwijgen. 122

De getto‐opstand van Warschau
De onderlinge stilte en het publieke zwijgen over de Jodenvervolging, het onvermogen om
tot een monument te komen, wilde dat zeggen dat de Joden geen monumenten nodig
hadden, zoals legerrabbijn Rodriques Pereire in 1951 en later Boas in 1961 betoogden? Het
NIW uit de naoorlogse periode laat een ander beeld zien, waaruit blijkt dat er wel degelijk
behoefte was aan monumenten. Als enig Joods weekblad in Nederland was het NIW het
belangrijkste contactpunt voor alle Joden in Nederland. 123 Volgens Lipschits was het aan het
NIW te danken dat er ondanks felle conflicten tussen orthodoxen en liberalen, tussen
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socialistische zionisten en overige zionisten, die elk hun eigen vereniging of clubje met een
eigen orgaan wilden oprichten, dat er nog eenheid bleef bestaan binnen de Joodse
gemeenschap. 124 Twee onderwerpen hebben ná de bezetting het NIW beheerst: de
‘catastrofe van de jaren 1940‐1945 en de opbouw van de joodse staat’. 125 Het NIW wilde na
de oorlog ten dienste staan van alle Joden in Nederland met een open oog voor de
problemen van het ‘Joodsche Volk’. De oplossing van deze problemen achtte het weekblad
ten nauwste verbonden met de opbouw van Palestina. 126
Fungeerde in Nederland de herinnering aan het verzet als een soort katalysator voor
de vorming van nationale eenheid in dienst van de wederopbouw, binnen de Joodse
gemeenschap zocht men ook naar een symboliek die de kracht en het voortbestaan van het
Joodse leven zou kunnen weerspiegelen. Opvallend veel aandacht besteedde het NIW,
jarenlang, aan de herdenking van de opstand in het getto van Warschau, waarvoor in 1948 in
deze stad een monument was onthuld (zie afb. 59). De herdenking in Polen werd gekoppeld
aan de strijd voor een nieuw vaderland: Israël. De onthulling van het monument in Warschau
was een grote manifestatie van Joodse saamhorigheid en vastberadenheid in de strijd voor
een nieuwe toekomst, aldus L. Fuks in het NIW. Naar zijn zeggen liepen de dag voor de
onthulling, zondag 18 april, de straten van Warschau vol met duizenden Joodse
bedevaartgangers afkomstig uit twintig verschillende landen.
Het monument bestaat uit zeven mensfiguren, vijf mannen, één vrouw en één kind,
die omgeven door vlammen zich vechtend uit het brandende getto bevrijden. Het is een
heroïsch beeld. Het middelpunt van de beeldengroep is de leider Anielewicz, die zijn blote
borst krijgshaftig naar voren steekt terwijl hij in zijn linker vuist een zelfgemaakte granaat
klemt (zie afb. 60). De maker van het Getto Opstand Monument was de in Warschau
geboren Joodse beeldhouwer Nathan Rapoport. Rapoport was lid van de linkse zionistische
jongerenvleugel Hashomer Hatsa’ir. Zijn artistieke missie omschreef hij in politieke termen:
als Jood was hij een socialist, als beeldhouwer een realist. Zijn passie ging uit naar de
figuratieve, menselijke vorm, de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst en het
Joodse beeldenverbod ten spijt. Rapoport vroeg zich later retorisch af: ‘Kon ik een steen met
een gat erin maken en zeggen: Voilà, het heroïsme van de Joden?’ 127 Hij wilde het verzet
niet in abstractie verbeelden want het was geen abstracte opstand. Het was echt, aldus de
beeldhouwer. Het monument is een mix geworden, zoals Young het formuleert, van zijn self‐
mythography als Jood, socialist en maker van helden. 128 Het monument is voorzien van de
tekst ‘Voor het Joodse volk – zijn helden en zijn martelaren’. Drie leden van het NIW waren
aanwezig bij de onthulling en legden na afloop van de plechtigheid namens Nederland een
krans aan de voet van het monument.
Het monument ter herinnering aan de getto‐opstand was volgens het NIW niet alleen
een tegengif om de onverdraaglijke passiviteit van de Joden tijdens de bezettingstijd te
bedekken en te vergeten. De herdenking mocht niet alleen maar een weemoedige
herinnering zijn aan wat is heengegaan en aan wie is heengegaan. De opstand had
aangetoond dat de Joden zich niet als makke schapen naar de slachtbank hadden laten
voeren. Bovendien had hij duidelijk gemaakt dat het voor de Joden niet meer mogelijk was
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om in getto’s te leven en dat de strijd voor een Joodse staat in Erets Jisraeel de enige juiste
consequentie was die uit de opstand getrokken kon worden, of zoals het NIW het uitdrukte:
Die consequentie die zeggen wil, dat het Ghetto, niet verdedigd kan worden, maar dat men
van uit de muren van het Ghetto de strijd om de vrijheid voeren moet, waarin geen Ghetti
een gezonde ontwikkeling van het Joodse leven meer benauwen kan. 129

Een maand na de onthulling van het Getto Opstand Monument, op 15 mei 1948, werd de
staat Israël uitgeroepen.

Een levend monument
Het NIW besteedde jaarlijks uitgebreid aandacht aan de herdenking van de opstand die in
Nederland met bijeenkomsten werd herdacht. Steevast werd de gewapende opstand
gekoppeld aan de heldhaftige strijdverhalen (en legendes) uit de Joodse geschiedenis en de
gewapende strijd voor de staat Israël. De verslagen werden geïllustreerd met foto’s van het
Getto Opstand Monument in Warschau. Later, toen de staat Israël een feit was, werden de
artikelen ook voorzien van foto’s van het standbeeld van Mordechai Anieliewicz dat was
opgericht in de kibboets Yad Mordechai, vernoemd naar de leider van de opstand. Hier
hadden zich voornamelijk Poolse immigranten gevestigd. 130 Het standbeeld was ook
gemaakt door Rapoport en toont de leider van de opstand in eenzelfde krijgshaftige houding
als weergegeven op het gettomonument, maar nu als vrijstaand beeld. Het standbeeld van
Anieliewicz verbeeldt niet alleen de opstand, maar vooral waar de opstand toe had geleid:
een nieuw thuis voor het Joodse volk. Anieliewicz werd de verbeelding van de ‘nieuwe man’
in een nieuwe maatschappij die paste in het programma van het zionistisch socialisme. 131 Hij
werd een archetype Israëliër, wiens beeltenis verscheen op postzegels, boekomslagen,
folders en programmaboekjes van de Holocaust Herdenkingsdag. 132 Na de Zesdaagse oorlog
in 1967 werd bij Yad Vashem een kopie van het Getto Opstand Monument opgericht (zie
afb. 61), toen Amerikaanse en Israëlische Joden hun vrees hadden uitgesproken, na
oplevend antisemitisme in Polen, dat de Joodse betekenis van het Getto Opstand
Monument in Warschau ‘bedreigd’ werd door de Poolse en communistische
herdenkingspolitiek. 133
Israël was de plek geworden voor de toekomst van het Jodendom, daar werden de
monumenten opgericht die herinnerden aan het Joodse verzet en aan de moord op de zes
miljoen Europese Joden. Toen in 1952 bekend werd gemaakt dat in Parijs het monument
voor de onbekende Joodse martelaar zou worden opgericht, het Mémorial du Martyr Juif
Inconnu ter herinnering aan de Europese Joodse slachtoffers, reageerde het NIW door te
stellen dat er maar één plek geschikt was voor het monument. In Parijs kreeg het
gedenkteken volgens het NIW een plek toebedeeld in een achterafbuurt, in de oude
Jodenbuurt op de hoek van rue Geoffroy L’Asnier en de rue Grenier‐sur‐L’Eau, het
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monument niet waardig (zie afb. 64). De enige juiste plaats was Israël. 134 In 1953 richtte
Israël zijn eigen centrale plek ter herdenking van en herinnering aan de Jodenvervolging en
de legitimatie van de staat Israël op: Yad Vashem, letterlijk vertaald ‘een monument en een
naam’. Yad Vashem zou de plek worden die het graf van de onbekende soldaat in ieder
ander land is (zie afb. 62 en 63).
De Joden in Nederland richtten ook monumenten op in Israël. Het eerste was het al
eerder genoemde Westerweelwoud. De aanleg van een woud was zowel van symbolische als
praktische betekenis. Herbebossing was van fundamenteel belang voor de ontwikkeling en
het vruchtbaar maken van Israël. Dit voorkwam erosie, het zorgde voor voedsel voor mens
en dier en het gaf schaduw aan de arbeiders. Ter viering van het tienjarig bestaan van de
staat Israël werd op initiatief van het Joods Nationaal Fonds eind jaren vijftig het
Nederlandse Woud aangelegd als teken van vriendschap tussen Nederland en Israël. ‘Het
hele Nederlandse volk’ werd uitgenodigd om in dit woud bomen te planten. Eén boom
kostte vijf gulden. 135 Het woud was niet louter een gedenkteken, maar was tevens een
bijdrage om het land te ‘helpen herbouwen tot het vruchtbare gebied vol beplantingen en
bossen, zoals het in bijbelse tijden geweest is’. 136 Beplanting had een belangrijke
symbolische betekenis, zeker voor de Joden die immigreerden naar Israël. De ontwortelden,
schrijft Young, verkregen door de beplanting, door letterlijk in de aarde te ploegen, weer
contact met hun voorouderlijke geboortegrond. Het bewerken van het land moest de Joden
sterken en een gevoel van veiligheid geven in een vijandige wereld. Het planten van een
boom betekende van oorsprong de vestiging van een kibboets en op haar beurt weer de
geboorte van de staat Israël. Door de aanleg van zulke herdenkingswouden werd Israël als
het ware een levend monument voor de zes miljoen omgekomen Joden. 137
Het dankbetoon in Palestina ten spijt, voelden veel Joden zich door de openlijke
agressie kort na de oorlog, het gebrek aan empathie, erkenning en respect, niet langer thuis
in Nederland. Zij werden daar geacht, zo niet verplicht, alsmaar dankbaarheid te tonen voor
de onderduik; dankbaarheid ook tegenover talloze Nederlanders die meenden onder alle
omstandigheden daar aanspraak op te kunnen maken, maar die nimmer iets hadden gedaan
voor de Joden. 138 En dankbaarheid jegens die mensen die wel iets voor de Joden hadden
gedaan, viel niet in te lossen. Aan dankbaarheid, schreef Zadok Mossel in het NIW, zijn dan
ook grenzen:
Nooit kan de schuld van de dankbaarheid afgelost worden. Nooit kan de minderheid het de
meerderheid naar de zin maken. Daarom hunkert de Jood, die het lijden van deze generatie
heeft ondergaan en dat van vorige geslachten in zich voelt, naar de verwezenlijking van de
enige hoop die hem overgebleven is. 139

Deze hoop, deze droom was een nieuw vaderland waar men geen dankbaarheid, maar
slechts medewerking verwacht, als gelijkgerechtigde. En dat nieuwe vaderland was
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Palestina. Tot 1953 zouden er plusminus 1.500 Joden uit Nederland emigreren naar Israël en
dat aantal zou uitgroeien tot 4.200. 140
Van de uitvoerige aandacht voor de jaarlijkse herdenking van de opstand in het getto
van Warschau en de strijd voor een eigen staat, moet een stimulerende kracht zijn
uitgegaan, afgaande op de woorden van Lipschits: ‘Want vooral in de strijd om de stichting
en het voortbestaan van de Joodse staat heeft de Joodse gemeenschap de kracht gevonden
om gezamenlijk tot een herleving te komen.’ 141 De Joden die in Nederland bleven, deden
pogingen om tot herstel van de Joodse gemeenschap te komen. Voor de herleving en
wederopbouw van de Joodse gemeenschap in Nederland was niet zo zeer een nationaal
gedenkteken van belang als wel het Joodse erfgoed.

Het verdwenen Joodse erfgoed
Bij lezing van het NIW valt op dat de collectieve herinneringscultuur niet zozeer in het teken
stond van de niet‐teruggekeerde Joden maar veeleer gericht was op de in driehonderd jaar
opgebouwde Joodse cultuur die met de slachtoffers ten onder was gegaan. De resten die
nog over waren, werden gekoesterd als bron van energie om de Joodse gemeenschap mee
op te bouwen.
In het eerste nummer van het NIW na de bevrijding kopte een artikel ‘Eerbied voor
onze Monumenten. Want de steen uit den muur roept en de echo weerklinkt van de
splinters in het hout.’ 142 Het artikel verhaalt over de sloop van de oude Jodenbuurt in
Amsterdam waar te midden van deze ondergang de Portugese Synagoge als een wonder
ontkomen was aan vernietiging en plundering. De vroegere bezoekers zijn verdreven, de
gemeente haast vernietigd en alleen het stenen gebouw herinnert aan betere tijden. Anders
was het gesteld met de Grote en Nieuwe synagoge aan de andere kant van het Jonas Daniël
Meijerplein.
Hier, waar de slotacte van het Amsterdamsche Joodsche drama zich heeft afgespeeld, waar
de leiders van onze gemeenschap, onze Rabbijnen als gevangenen door de synagoge gevoerd
werden, daar heeft de vijand niet nagelaten te rooven en te plunderen. Daar heeft de
schennende hand, die voor geen gewelddaad tegenover ons volk terugdeinsde, zich ook aan
onze heiligdommen vergrepen. 143

En, zoals het NIW schreef, hadden andere onverlaten de rest van de sloop gedaan, zodat
niets anders restte dan kale muren. Maar deze muren waren wel van historische waarde en
betekenis. De muren waren objecten van verering en heiligheid.
In dezen tijd, waarin zooveel wordt geschreven en gesproken over het oprichten van
gedenkteekenen voor hen die vielen, hebben wij deze leeggeroofde en inwendig gesloopte
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bedehuizen als een aandenken aan allen, die ver van deze plaatsen hun leven lieten onder de
moordende hand van den vijand aller menschen. 144

De grote sjoel was na de bevrijding in gebruik geweest als verzamellokaal voor de
Arbeidsreserve maar door ingrijpen van het kerkbestuur van de Nederlands‐Israëlitische
Hoofdsynagoge was het gelukt om voor de Joodse gemeenschap dit nog altijd heilige
gebouw voor deze functie te sluiten.
Voor de buitenwereld waren de sporen van een Joodse gemeenschap zo goed als
verdwenen. Synagogen, scholen en gemeenschapshuizen waren verwoest of ingenomen en
gebruikt voor andere doeleinden. En als er nog resten van het Joodse leven aanwezig waren,
dan werden deze opgeruimd, zoals historicus Ido de Haan het uitdrukt, als rommel. 145 In
Amsterdam was in juni 1946 het Basisplan ter vernieuwing van de Jodenbuurt aanvaard. De
geplunderde woningen waren onbewoonbaar en bouwvallig geworden en werden op last
van de gemeente gesloopt. Erg veel compassie hadden de bestuurders niet met de oude
leefomgeving van de Joden; het verdwijnen van de Jodenbuurt werd toch vooral gezien als
een vooruitgang. 146 Pas in 2008 zou de gemeente Amsterdam tot het besef komen dat met
de sloop van de Jodenbuurt, de Joden opnieuw hun ‘bekenden’ hadden verloren. 147
In 1947 verschenen in het NIW diverse artikelen onder de naam: Het verdwenen
ghetto. Voorzien van foto’s en tekeningen, werd tekst en uitleg gegeven over het ontstaan
van de Jodenhoek in Amsterdam, ‘wijk van zovele dierbare als smartelijke
herinneringen…’. 148 Deze artikelen van Jaap Meijer verschenen in 1948 onder dezelfde titel
in boekvorm. In hetzelfde genre verscheen in 1951: Die en die is er nog… Een reportage over
een voltooid verleden tijd van Meyer Sluyser. Met deze geschriften vonden de Joodse
overlevenden een manier, aldus De Haan, om uiting te geven aan hun woede en verdriet.
Deze publicaties waren expliciet bedoeld als een memoriam voor de vermoorde Joden van
Amsterdam. 149 Onder de kop ‘Het Meyerplein’ of ‘Hollandse Schouwburg’ verschenen in het
NIW regelmatig artikelen over die gebouwen, of wat daar nog van restte, die voor de Joodse
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gemeenschap van belangrijke historische en religieuze betekenis waren. Dat waren de
synagogen gelegen rond het Jonas Daniël Meijerplein en de Hollandsche Schouwburg.

De Hollandsche Schouwburg
De omgang met de Hollandsche Schouwburg was een van de eerste kwesties die
illustreerden hoe moeizaam met het nagelaten erfgoed en de herinnering aan de
Jodenvervolging werd omgegaan. Op 14 oktober 1942 had de Duitse bezetter besloten de
Hollandsche Schouwburg te bestemmen als verzamelplaats van de Joden voordat zij
gedeporteerd werden. 150 Toen eind 1943 Amsterdam Judenrein was, werd het gebouw
verkocht aan een vleeswarenfabrikant. Direct na de bevrijding waren er plannen om het
gebouw te gebruiken als theater, maar dat viel in slechte aarde. In augustus 1945 sprak het
NIW zijn verontwaardiging uit over het feit dat de ‘schouwburg’ weer geëxploiteerd zou
worden voor variété. De plek die had gediend als ‘deportatie‐hel’, schreef Jaap Soetendorp,
en:
waar iedere stoel een herinnering is, waar op iedere stap de schim van het ergste leed volgt.
Daar waar ouders en kinderen den tocht naar den ondergang begonnen, waar gesmeekt en
gebedeld werd om leven en vrijheid, waar menschen stierven van angst en ontzetting, waar
ondergedokenen werden binnengebracht en illusies vervlogen, daar wordt toneel
geboden. 151

Met deze plek moest niet gespot worden, aldus Soetendorp. Het gebouw moest een
museum worden of anders worden afgebroken. Ook media als Het Vrije Volk, De Waarheid
en Het Parool hadden hun verontwaardiging geuit over het feit dat er weer frivool
amusement zou worden geboden. Door ingrijpen van de burgemeester van Amsterdam kon
dat worden voorkomen. Maar daarmee was de Hollandsche Schouwburg nog geen museum
‘om het nageslacht niet onbekend te laten met de gevolgen van tirannie en willekeur’. 152 Er
was gewoon doorgegaan met de voormalige schouwburg in te richten, niet als schouwburg
maar als bioscoop onder de naam Piccadilly‐gebouw. 153 Jaap Soetendorp vroeg zich
vertwijfeld af waarom men de schouwburg niet als executieplaats beschouwde: ‘Wij
verwachten geen bloemen, noch een plechtig saluut. Maar wij vragen eerbied voor de
nagedachtenis onzer gevallenen.’ 154
Siem van der Linden nam het initiatief dat moest leiden tot aankoop van het gebouw
opdat het eens en voor altijd gevrijwaard zou blijven van vermaaksdoeleinden. De eigenaar
vroeg driehonderdduizend gulden voor het gebouw. Om het geld bijeen te brengen werd het
‘Comité Hollandse Schouwburg’ opgericht onder voorzitterschap van Prins Bernhard. In het
comité hadden vertegenwoordigers van nagenoeg alle godsdienstige en politieke
stromingen in Nederland zitting. Opperrabbijn Tal was een van de leden. In het erecomité
zaten verder de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J. Gielen,
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de commissaris van de koningin in Noord‐Holland dr. E. baron de Vos van Steenwijk en de
burgemeester van Amsterdam, d’Ailly. 155 Met een oproep van het comité aan de
Nederlandse bevolking moest het bedrag bijeen worden gebracht. Het comité beoogde:
de vorming van een historisch centrum, waarin recht gedaan zal worden aan de betekenis
van de Joden voor de historie van het Nederlandse volk en waarin ruimte gevonden zal
worden voor wat aan Joodse boekerijen en dergelijke in en buiten Nederland bewaard is
gebleven. Tevens moet dit centrum een plaats kunnen worden ter eerbiedige nagedachtenis
aan hen, die ter dood werden gebracht. 156

De oproep maakte een diepe indruk bij het publiek en het benodigde bedrag was in korte
tijd ingezameld. Het gebouw werd aan de gemeente Amsterdam geschonken onder de
uitdrukkelijke voorwaarde ‘het gebouw niet voor doeleinden van vermaak te bezigen en er
een ruimte in te reserveren tot het inrichten van een chapelle ardente’.
Ondanks het feit dat deze actie soepel verliep, was er ook kritiek. Deze kritiek kwam
van Soetendorp en had betrekking op het feit dat de Joodse gemeenschap een aanzienlijk
gedeelte had meebetaald. Volgens Soetendorp was het niet aan de Joden om monumenten
op te richten ter herinnering aan hun eigen ondergang. In een stuk onder de kop ‘Holland’s
Plicht tot Liquidatie van de Schouwburgschande’, gedrukt in vette hoofdletters op de
voorpagina van het NIW van 27 december 1946, betreurde Soetendorp dat de lijst van
comitéleden zo veel Joodse namen bevat, en vroeg zich af:
Moeten wij de schouwburg kopen en ons laten zeggen: “Een bedrag van zoveel en zoveel
zilverstukken, wat betekent dat tussen mij en U?” En zal het Nederlandse volk het
goedvinden zooals eens de “kinderen van Chet”, in het geval van Abraham, dat de Joden dit
monument kopen, om de herinnering aan hun doden te begraven?” Of zal men werkelijk
beseffen welk een groot onrecht hier is geschied en zal het besef van deze ereschuld het
fonds bijeen doen brengen door de Nederlandse bevolking. 157

De Nederlandse bevolking, betoogde Soetendorp, was om welke reden dan ook in die tijd
onvoldoende in staat om haar afkeer te doen blijken van de deportatie. De deportatie ging
door, ondanks verzet en de walging. Wat bleef waren machteloos gebalde vuisten. Na de
bevrijding werden deze gevoelens van afkeer minder, waardoor het mogelijk was dat de
schouwburg weer werd bespeeld. Later moet er iets van een diep begraven schuldgevoel
boven zijn gekomen en zijn sommigen tot het besef gekomen dat de Joden in Nederland
onrecht is aangedaan, aldus Soetendorp. Er kon geen sprake meer zijn van medelijden, maar
van ereplicht van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de slachtoffers van de bezetter.
De financiering moest daarom, zoals al eerder een lid van het comité voor de aankoop van
de schouwburg had betoogd, verzorgd worden door de Nederlandse bevolking. Het was niet
een zaak van de Joden om dit fonds bijeen te brengen. ‘Geen medelijden, maar het inlossen
van een ereschuld…’ 158 Soetendorp sloot zijn betoog af met de wijze woorden: ‘Laten
anderen U eren, maar doe het niet zelf.’ 159 De openbare herinnering aan de ondergang van
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de Joden was voor Soetendorp en, zoals al eerder bleek, voor opperrabbijn Tal, een
ereschuld.
Het daadwerkelijk inlossen van deze ereschuld liet wel enige tijd op zich wachten.
Wat de Hollandsche Schouwburg betreft duurde dat meer dan tien jaar. In 1950 aanvaardde
de gemeenteraad uiteindelijk de Hollandsche Schouwburg. 160 De schouwburg was inmiddels
tot een ruïne vervallen waaruit alles van waarde, leidingen, kranen, lood, zink, etc. was
gesloopt. De gemeente trachtte een waardige bestemming voor het gebouw te vinden en
had om deze reden de hulp ingeroepen van een adviescommissie, Stichting Hollandsche
Schouwburg, waarin onder meer een aantal vooraanstaande persoonlijkheden uit de Joodse
gemeenschap onder voorzitterschap van Sam de Wolff zitting had. Tot een bevredigende
invulling kwam men niet. De kosten voor restauratie waren hoog en een commerciële
uitbating van het gebouw was ongewenst. Andere voorstellen, als de vestiging van de
universiteitsbibliotheek, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en een cultureel
centrum voor de staat Israël, stuitten steeds op bezwaren. In 1953 waren inmiddels al zo
veel besprekingen gevoerd dat het NIW op zijn voorpagina kopte: ‘Breek de schouwburg af!
Geen impasse.’
Breek dit gebouw af! Architectonisch is het geen verlies. Financieel is het slechts een last.
Breek dit gebouw af! Waarom moet het blijven staan? Een eerbewijs jegens de
doden. Is of wordt het dit werkelijk? Niets heeft sinds jaren de gemoederen zo hoog
opgezweept als deze kwestie. Men spreekt over eigen eer, over die van anderen, over die
van de staat, over het wel of niet Zionist zijn der gedeporteerden, men beschuldigt elkaar
over en weer, men bedrijft politiek. Er zijn gevaarlijke sentimenten wakker geroepen, die met
de Schouwburg eigenlijk niets meer te maken hebben.
In ’s hemelsnaam terug!
Breek dit gebouw af! Er rust geen zegen op! 161

Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden door het gebouw niet te restaureren maar er
een herdenkingsplaats van te maken. In 1962 kon deze gedenkplaats onthuld worden. De
Hollandsche Schouwburg fungeert tot op de dag van vandaag als de centrale gedenkplaats
voor de Nederlandse Joodse gemeenschap (zie afb. 65). Hier vinden de 4 meiherdenkingen
plaats alsook het Yom Ha’Shoa.

‘Rondom het Meyerplein’
Misschien nog schrijnender dan het gesol met de Hollandsche Schouwburg was de manier
waarop de gemeente Amsterdam omging met het Jonas Daniël Meijerplein en de daaraan
gelegen synagogencomplexen. Deze kwestie werd in het NIW breed uitgemeten, vaak onder
de titel: ‘Rondom het Meyerplein’. Als er één plek in Nederland was van historische
betekenis voor de Joodse gemeenschap, dan was dat wel het Jonas Daniël Meijerplein in
Amsterdam. Hier had de overheid iets kunnen doen voor de Joodse gemeenschap. Als er
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monumenten moesten worden opgericht, of behouden, dan had dat hier moeten gebeuren.
Hier was immers het hart, de aorta van het Nederlandse Jodendom geweest. Hier hadden zij
geleefd, en vanuit deze buurt waren de meeste Joden gedeporteerd naar de
vernietigingskampen.
Maar deze plek was de Joodse gemeenschap niet gegund. De gemeente Amsterdam
weigerde, zoals gezegd, toestemming te geven om op het Jonas Daniël Meijerplein een
gedenkteken op te richten voor de omgekomen Joden, maar had later wel besloten dat op
deze plaats het monument voor de Februaristaking moest komen. Dat werd de gemeente
niet in dank afgenomen. De grond waarop De Dokwerker komt te staan is voor ons heilige
grond, betoogde het NIW in een artikel in april 1951, dat vergezeld ging van een foto waarop
op de achtergrond de sjoelruïnes te herkennen zijn met daarop de nog steeds leesbare,
manende tekst ‘Dit is de poort van de Eeuwige’. 162 Een jaar later, vlak voor de onthulling,
schreef het NIW:
Meent de Amsterdamse gemeenteraad niet, dat deze arbeider, symbool van verzet van
Amsterdams burgerij daar zal staan met een blos op de stenen wangen vanwege de ruïne
voor hem, symbool van wat Amsterdammers misdreven en van wat Amsterdammers na de
oorlog nalieten?
En ergo: is het bij alle goede bedoelingen niet een bewijs van onbegrip om dit beeld,
bewijs van gerechtvaardigde trots op een in geheel Europa unieke verzetsdaad te plaatsen op
de plek, die alleen maar herinnering had moeten blijven aan het leven van hen, die die buurt
bewoonden, doch vooral herinnering aan het feit dat dit plein getuige was van hun
ondergang, waarbij dit verzet moest falen en gefaald heeft en waarbij de bevolking als
zodanig zelfs in het verdrijvingsapparaat werd opgenomen? Neen, er zijn plaatsen te
bedenken, waar dit beeld slechts eerbied en niet verdriet of verbittering zou wekken. 163

Na de onthulling vroeg het NIW zich af, of De Dokwerker niet iets schrijnends had. In haar
ogen was het gelijk aan een monument voor de luchtafweer op het graf van bij een
bombardement omgekomen slachtoffers. 164 Het waren vragen die beperkt bleven tot eigen
kring en nooit beantwoord werden, vragen die buiten deze kring nooit gehoord werden. De
heroïek van De Dokwerker en de politieke strijd die zich erom afspeelde, hadden de
herinnering aan het Joodse leed geheel verdrongen. 165
En dan het Hoogduitse synagogencomplex dat tot een ruïne was vervallen. Volgens J.
Melkman was de Amsterdamse gedecimeerde Joodse gemeente niet in staat om het
Hoogduitse synagogencomplex te herbouwen en te onderhouden. Melkman meende echter
dat het op de weg van het gemeentebestuur van Amsterdam lag om zich te bekommeren
om de vervallen synagogen en het plein. Hij deed een beroep op de gemeente om het
complex aan te kopen en uit piëteit er een waardige bestemming aan te geven:
tonen dat men op het Meyerplein het aandenken wil bewaren aan een bloeiende Joodse
gemeenschap, die veel heeft bijgedragen tot de roem van de stad en niet slechts geëerd kan
worden door een beeld voor het verzet, dat wat hen betreft, hoe goed ook bedoeld, niet de
uitwerking heeft gehad, die men er destijds van hoopte. 166
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Op de kritiek van het NIW reageerde de wethouder Publieke Werken, Van der Velde, zelf van
Joodse afkomst, met een brief die in het NIW werd geplaatst. Over de plaats van De
Dokwerker merkt Van der Velde op dat er nooit enig bezwaar is geuit van Joodse zijde voor
het Meijerplein. Wat betreft de omgang met het synagogencomplex ziet Van der Velde van
Joodse zijde een sterk ‘commercieel’ getint standpunt, terwijl van de gemeente de nodige
piëteit met betrekking tot het Joodse leven wordt verlangd. Hij wijst erop dat ook de
gemeente gebukt gaat onder zware financiële lasten, die het lenigen van de woningnood en
vele andere noden van de inwoners van de stad bemoeilijkt. Hij vraagt om begrip voor de
zware verantwoordelijkheid die op een gemeentebestuur rust, als het met
gemeenschapsgeld zware financiële lasten op zich neemt, ook al gaat het om een doel, dat
als een ereschuld kan worden beschouwd tegenover degenen, die onder zulke noodlottige
omstandigheden zijn heengegaan. 167
De gemeente Amsterdam kwam tegenover de Joodse gemeenschap te staan, waarbij
het standpunt van de gemeente Amsterdam erop neerkwam dat zij zich moreel
verantwoordelijk voelde voor de synagogen, maar voor de gebouwen geen bestemming
wist. Van Joodse kant werd betoogd dat er rekening gehouden moest worden met de
decimering van de Joodse gemeenschap, waardoor de kosten voor de restauratie van de
gebouwen – waarvan de culturele betekenis voor Amsterdam van onschatbare waarde
was – ten laste van het rijk zouden moeten komen. Daarbij kon de Joodse gemeente zich,
gezien de beroerde financiële situatie, niet veroorloven om de gebouwen aan Amsterdam te
schenken. 168 Wat volgde waren langdurige onderhandelingen over de koopsom die
menigmaal vastliepen. Het NIW sprak zijn verbittering uit over wat het noemde ‘de morele
mislukking der onderhandelingen die in koude zakelijkheid verliepen’ en wenste dat de
gebouwen van de monumentenlijst werden gehaald, opdat na sloop de grond verkocht kon
worden. Uiteindelijk werd het complex in 1954 gekocht door de gemeente die er lange tijd
geen raad mee wist. In 1974 werd besloten om er het Joods Historisch Museum in onder te
brengen. Dat kon na een langdurige periode van restauratie in 1987 zijn poort openstellen
voor het publiek.

Kamp Westerbork; een te pijnlijke herinnering
In het NIW werd het voormalige kamp Westerbork zelden of nooit genoemd als het ging over
een monument of het behoud van het Joodse erfgoed. Waarom dat zo was, is duidelijk
geworden. Daarnaast moet de herinnering aan Westerbork en de Jodenvervolging nog te
gevoelig hebben gelegen bij de overlevenden. De confrontatie met de vervolging was voor
velen te pijnlijk. Toen Presser uit de onderduik kwam, heeft hij nooit meer een stap willen
zetten in zijn woning: zijn eigen huis was sinds 1943 taboe. Zelfs de straat heeft hij nooit
meer betreden. Hij heeft één keer een uitzondering gemaakt, toen bleek dat de school waar
hij zijn stem moest uitbrengen tijdens de verkiezingen in zijn oude straat bleek te liggen. 169
In 1966 bezocht een verslaggever en ‘oud‐bewoner’ van kamp Westerbork voor De Telegraaf
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het voormalige kamp. Over het plan om een gedenkteken op te richten ter herinnering aan
het kamp schreef hij:
Hoe anderen erover denken, weet ik niet. Alleen een persoonlijk woord tot besluit aan deze
magistraat [burgemeester Lieve van Westerbork, R.H.]. Burgemeester, ik heb geen behoefte
aan nòg een gedenkteken. Ik probeer, nu al 25 jaar, te vergeten. 170

Niet iedereen had er behoefte aan geconfronteerd te worden met de
Jodenvervolging. De inrichting van de expositie die het Joods Historisch Museum aan de
Jodenvervolging had gewijd, getuigde daarvan. Aan het in 1955 heropende Joods Historisch
Museum in de Waag te Amsterdam, symbool voor het overleven van de Joodse
gemeenschap, was een nieuw onderdeel toegevoegd: de afdeling 1940‐1945. In 1957 werd
deze afdeling heropend met nieuw materiaal in een nieuwe opstelling. De presentatie van
het tentoongestelde was sober en eenvoudig. Op lange smalle tafels lagen twaalf boeken
met daarin officiële documenten die betrekking hadden op de Jodenvervolging,
bewijsmateriaal dat de Jodenvervolging daadwerkelijk had plaatsgevonden. Aan de muur
hing een aantal vitrines met daarin onder andere de proclamatie van Rijkscommissaris Seyss‐
Inquart, waarin hij meedeelt dat het Nederlandse recht geëerbiedigd zal worden en de
proclamatie waarin de Duitse manschappen bevolen wordt de Februaristaking onmiddellijk
te doen beëindigen. Met het tentoonstellen van foto’s was het museum terughoudend. Het
museum was bang dat het voor de bezoeker een pijnlijke confrontatie zou zijn als deze op
een foto een vriend of familielid, die hij nooit meer had teruggezien, onverwacht herkende.
De twaalf boeken waren dichtgeslagen en de tentoonstelling was in een aparte ruimte van
het museum ingericht, zodat de bezoekers de keuze hadden of ze met de Jodenvervolging
geconfronteerd wilden worden of niet.
Het museum en specifiek de afdeling over de Jodenvervolging fungeerde als
gedenkplaats waar de Joodse gemeenschap in een veilige en vertrouwde omgeving het
verleden kon herdenken. Door de wijze van presenteren kon het museum, mede door de
afwezigheid van een centraal monument, voorzien in de behoefte te herdenken op een
manier die aansloot op de Joodse collectieve herinneringscultuur. De presentatie en de
functie van de twaalf boeken leken op de yizker‐bikher, de gedenkboeken die als
symbolische grafstenen fungeren. Verschil was dat de boeken niet uit persoonlijk
opgetekende verhalen bestonden, maar uit officiële documenten en foto’s. De ruimte had
een commemoratieve sfeer, er werd niet geïnterpreteerd of geanalyseerd of een schuldige
aangewezen. De documentatie diende om het lot dat de Joden had getroffen te
onderstrepen, daarmee was een eigen Joodse plek gecreëerd om te herinneren aan het
persoonlijk verlies. De bezoeker werd bij het eind van de expositie erop geattendeerd dat de
bevrijding aan het verzet te danken was. Geheel in lijn met de oorlogsherdenking waren
boven de uitgang drie foto’s opgehangen ter ere van het verzet: De Dokwerker op het Jonas
Daniël Meijerplein, een kantoortje waar valse documenten werden gemaakt en een foto van
een van de vierduizend kinderen die de oorlog hadden overleefd. De teksten onder de foto’s
waren respectievelijk: ‘Ze vochten’, ‘Ze werkten’ en ‘Om ze te helpen’. 171
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De commemoratieve sfeer in de ruimte waar de Jodenvervolging werd getoond, liet
zien dat de herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland vooral een dodenherdenking
was, getoond met een zekere discretie. De herinnering aan de Jodenvervolging was nog niet
zo ver dat deze in de publieke ruimte getoond kon worden, zoals blijkt uit de gedenktekens
voor Auschwitz, Sobibor en Treblinka, die binnen de omheiningen van rustplaatsen werden
opgericht, net als de meeste gedenktekens voor de slachtoffers van de kampen.

Kentering
Volgens Lipschits kreeg de Joodse gemeenschap in 1965 hét monument, toen Presser na
vijftien jaar studie zijn boek Ondergang publiceerde. 172 Het boek verscheen april 1965 en
beleefde datzelfde jaar nog 5 herdrukken met een totale oplage van 141.000 stuks. Het was
of voor het eerst duidelijk werd – ook bij de Joodse gemeenschap – wat er te gronde was
gericht.
Waarschijnlijk heeft het boek van Presser een belangrijke bijdrage geleverd aan de
kentering van de opinie binnen joods‐orthodoxe kring wat betreft de oprichting van
monumenten voor de Jodenvervolging. In 1966 ging de Permanente Commissie van de
Centrale Commissie van het Israëlitisch Kerkgenootschap namelijk wel akkoord met een
monument voor Westerbork. ‘We gingen ermee akkoord, er was bij ons een kentering’, zou
Boas later verklaren. 173 Het zou een voorbode zijn, een teken dat de oorlog zich niet
geruisloos liet verdringen en de herinnering bij oudere mensen alleen maar sterker werd. In
de golfbeweging van de publieke herinnering van het oorlogsverleden was de tijd
aangebroken voor bezinning op de oorlog en de bezetting. Thema’s als passieve schuld,
collaboratie en verzet kregen met het verschijnen van Pressers Ondergang de volle
aandacht. Ondergang kreeg lovende recensies en volgens historicus Jan Bank wees alles
erop dat men zich voor het eerst bewust werd van de omvang en de diepte van de
catastrofe van de Jodenvervolging in Nederland. ‘De reactie was een bijna collectief besef
van tenminste passieve schuld.’ 174 In de media sprak men al snel van een werk van
monumentale betekenis. Er werd zelfs een pleidooi gehouden voor meer staatssubsidie
zodat de prijs verlaagd kon worden om het monument dat Presser had geschreven tot een
echt nationaal gedenkteken te maken. 175 Het verschijnen van Ondergang werd
doorslaggevend voor de verankering van de Endlösung. 176
Het succes van Ondergang kwam niet uit de lucht vallen. Het begin van de jaren
zestig wordt algemeen gezien als een omslagpunt in het proces van de bewustwording van
de Jodenvervolging. In 1960 was het Achterhuis opengesteld voor het publiek, in 1961 was al
het omvangrijke The Destruction of the European Jews van Raul Hilberg verschenen en in
1962 werd de Hollandsche Schouwburg ingewijd als gedenkplaats voor de gedeporteerde
Joden. Maar het waren vooral het Eichmannproces in 1961 en de vele publicaties daarover
en de televisieserie van Lou de Jong De Bezetting (1960‐1965) – waarvan de aflevering over
de Jodenvervolging uitgezonden op 3 mei 1962 diepe indruk had achtergelaten – die hier
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verantwoordelijk voor waren. De veronderstelling dat dit ‘bewustzijnsproces’ in gang is gezet
door een nieuwe generatie en dat het in de voorafgaande periode stil is geweest rond de
Jodenvervolging is niet juist, de aandacht was nooit helemaal weg.
De uitgave van Herzbergs Kroniek in 1952, en in 1956 als zelfstandig boek, kan
worden gezien als een teken dat de Jodenvervolging steeds nadrukkelijker als zelfstandig
onderwerp fungeerde. Zo is de Jodenvervolging in de jaren vijftig een thema dat in de
literatuur regelmatig terugkeert. In 1950 werd De ondergang van de familie Boslowits van
Reve herdrukt, tussen 1955 en 1957 werd Het Achterhuis 15 maal herdrukt en in 1957
verschijnt Marga Minco’s Het bittere kruid. In hetzelfde jaar is De nacht der Girondijnen van
Presser boekenweekgeschenk. In de tweede helft van de jaren vijftig worden ook de boeken
van Meyer Sluyser uitgegeven, waarin de Jodenvervolging weliswaar niet het thema vormt,
maar waarin wel duidelijk wordt wat tijdens de bezetting te gronde is gegaan. Daarbij gold
reeds in de jaren vijftig de Jodenvervolging als referentiepunt, dat naar believen werd
ingezet om een controverse te beslechten. 177 Bekend is de politieke commotie tussen 1950
en 1952 rond het gratieverzoek van de vier van Breda en de affaire‐Schokking.
Ook buiten Nederland was de aandacht voor de Jodenvervolging nooit helemaal weg.
Zo werd het Nederlands Auschwitz Comité in 1956 opgericht, nadat in 1954 in Wenen het
Internationale Auschwitz Comité het levenslicht zag met het doel om op te komen voor de
belangen van de overlevenden van Auschwitz. Het organiseerde bijeenkomsten, voerde
strijd en gaf een mededelingenblad uit. Het comité beantwoordde aan een ontstane
behoefte van samenkomst, gedenken en het behartigen van tot dan toe genegeerde
belangen. 178 In Parijs werd op 30 oktober 1956 het Mémorial du Martyr Juif Inconnu voor de
omgebrachte Europese Joden onthuld. 179 In 1953 was de eerste steen gelegd. En in 1957
werd een internationale prijsvraag uitgeschreven voor een monument in Auschwitz‐
Birkenau. Misschien hebben deze ontwikkelingen mede geleid tot Cramers initiatief in 1957
voor de oprichting van een gedenkteken in Westerbork. Een initiatief dat destijds stukliep
omdat er van Joodse zijde nog geen behoefte was aan een monument.

Herinneringsteken Kamp Westerbork
Het afgeblazen initiatief van Cramer uit 1957 werd nieuw leven ingeblazen toen midden
jaren zestig bekend werd dat het Molukkenkamp definitief zou verdwijnen. Bij het
provinciehuis van Drenthe waren ondertussen diverse signalen binnengekomen die er op
hadden geduid dat een monument gewenst was. 180 Als er nu niets zou gebeuren, dan zou
het er nooit meer van komen, zo was het idee. Over de toekomstige bestemming van het
terrein van het voormalige kamp en over het monument werd beslist door drie mensen met
een verzetsverleden. Dat waren: K.H. Gaarlandt, opvolger van Cramer als commissaris van de
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koningin in Drenthe, Londo, gedeputeerde en van 1952 tot 1964 burgemeester van
Westerbork, en Van Broekhuizen, hoofdingenieur van Staatsbosbeheer.
Aanvankelijk werd een oud plan van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe
voorgesteld, om op het kampterrein een groot recreatiecentrum te bouwen.
Staatsbosbeheer en ingenieur Van Broekhuizen waren grote voorstanders van dit plan. Voor
Londo en Gaarlandt was dit onbespreekbaar. Voor hen stond vast dat er geen recreatie
mocht komen en dat er een klein monument zou moeten worden opgericht. Toen het Van
Broekhuizen ter ore kwam dat de Radio Sterrenwacht een plek zocht voor haar telescopen,
bood hij het terrein van kamp Westerbork aan. Dat was niet zomaar. Van Broekhuizen
geloofde namelijk niet in monumenten en herdenken in groepen. Hij dacht dat het beter was
‘niet te veel “aan Westerbork” te doen’. Het is geen Auschwitz. Hij geloofde ook niet dat het
nuttig was om deze geschiedenis over te dragen aan de jeugd. De Sterrenwacht en een klein
gedenkteken boden uitkomst. Van Broekhuizen dacht, zo zei hij later, ‘als we het
oorlogsgebeuren mét een monument op dat terrein op die manier zo geruisloos kwijt
kunnen, ja, dat moeten we doen’. 181 En zo geschiedde. De eerste radiotelescoop werd in
1967 geplaatst en het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap stemde in, na overleg met
het Portugees‐Israëlitisch Kerkgenootschap en het Liberaal Joodse Kerkgenootschap, met
een sober herinneringsteken.
In 1966 ging de Permanente Commissie van de Centrale Commissie van het
Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap akkoord met een monument voor Westerbork. In
overleg met Gaarlandt en Lieve werd besloten dat dit niet een ‘nationaal monument’
behoorde te zijn, waartegen van Joodse zijde bezwaren bestonden. De hoofdbezwaren
waren, zoals gezegd, dat Westerbork voor velen te zeer beladen was om als hét Joodse
monument te kunnen fungeren, dat Westerbork te zeer afgelegen lag en dat het door de
Nederlandse regering was opgericht tegen de zin van de Joodse gemeenschap.
Het NIW had begin jaren zestig al een suggestie gegeven hoe het monument tot stand
gebracht moest worden. Het hoopte dat het gedoe rond comités, wie er wel en wie er niet in
mochten zitten, en inzamelingsacties achterwege kon blijven. Het zou kwalijk zijn als mensen
met een weinig schoon verleden langs deze weg zich poogden schoon te wassen. Ook het
noemen van namen moest achterwege blijven. Wat betreft de vormgeving van het
monument hoopte het NIW dat men de bij de Joden levende gevoelens over een monument
kent. Het gedenkteken in Westerbork moest een grafteken zijn, waarbij rekening moest
worden gehouden met de door de traditie ingegeven afkeer van figuratie. ‘Moge het een
eenvoudig grafsteen worden. Ook voor zulk een monument geldt: “Al wat men eraan
toevoegt, neemt men ervan af!”’ 182
De provincie Drenthe stond garant voor de kosten van de oprichting, en de gemeente
Westerbork zou haar medewerking verlenen en te zijner tijd het onderhoud aanvaarden.
Aangezien het gedenkteken niet hét ‘nationaal monument’ zou worden, vond men het niet
nodig een breed samengesteld nationaal comité in te stellen; wel werd voorgesteld de
Stichting 1940‐1945 bij de oprichting te betrekken. Het Nederlands‐Israëlitisch
Kerkgenootschap gaf echter de voorkeur aan de Oorlogsgravenstichting, omdat ‘het
concentratiekamp Westerbork toch moet worden aangemerkt als voorportaal van de
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gaskamers, waar vele duizenden Joden uit Nederland de dood hebben gevonden’. 183 De
stichting zag deze taak echter niet op haar weg liggen. 184 Besloten werd dat de provincie zelf
deze taak op zich zou nemen. Onder voorzitterschap van de al eerder genoemde
commissaris van de koningin, de heer Gaarlandt, werd een werkcomité opgericht. Hierin
zaten de al eerder genoemde Londo en oud‐commissaris van de koningin in Drenthe,
Cramer. Ook de burgemeester van Westerbork, de heer Lieve, nam zitting in het comité. Ter
financiering van het gedenkteken zou geen landelijke geldinzameling worden gehouden. De
onthulling moest een indrukwekkende plechtigheid worden, doch sober en eenvoudig, voor
een beperkt gezelschap. Voor de plechtigheid wilde men H.M. de koningin,
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, het dagelijkse bestuur van Stichting 1940‐
1945, Gedeputeerde Staten, de voorzitter Statenfracties en Burgemeester en Wethouders
van Westerbork uitnodigen. De aanwezigheid van pers, radio en tv moest beperkt blijven.
Totaal had men een groep van dertig à veertig personen in gedachten. De onthulling had
men gepland op 4 mei 1968. De gedenksteen of gedenkplaat moest worden voorzien van
een eenvoudige tekst, geschreven door Hoornik, Herzberg of Van Randwijk, of een
bijbeltekst. De gedenksteen zou op of bij het nog overgebleven stootblok moeten komen,
waar de treinen stopten. Voor de uitvoering zou een ontwerper, een beeldhouwer of
architect gevraagd worden. Helmuth Salter werd genoemd. De stichting Kunstenaarsverzet
1942‐1945 adviseerde graficus Otto Treumann omdat deze bekendheid genoot op dit gebied
en geen onbekende was van het Nederlands‐Israëlitisch Kerkgenootschap. 185
In grote lijnen zou de oprichting en onthulling van Herinneringsteken Kamp
Westerbork volgens deze plannen verlopen; alleen de onthulling zou in 1970 plaatsvinden en
het gedenkteken zou niet een grafteken worden specifiek uitgevoerd door Otto Treumann,
maar door Ralph Prins. Treumann had de opdracht gekregen, maar moest deze wegens
ziekte teruggeven. Op zijn advies werd collega‐graficus Prins gevraagd. Prins ontwierp het
uiteindelijke monument. De kosten van het gedenkteken werden niet gefinancierd door de
Nationale Monumenten Commissie. De Spoorwegen had het materiaal beschikbaar gesteld
en technisch advies gegeven, Prins voerde kosteloos het gedenkteken uit, en de overige
kosten, 51.819,58 gulden, werden betaald uit de provinciale kas van Drenthe uit de post
onvoorziene uitgaven van de begroting 1971. 186 Nationaal Monument Westerbork, zoals het
gedenkteken nu wordt genoemd, behoort dus feitelijk niet tot die reeks van nationale
monumenten die de Nationale Monumenten Commissie had opgesteld. 187
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De onthulling was met opzet sober gehouden, er waren geen uitnodigingen verstuurd en er
zouden geen toespraken worden gehouden. Wel was iedereen welkom en waren er
advertenties in de dagbladen geplaatst. In deze sobere opzet, in deze stille herdenking leek
het wel of er verschillende stiltes samenvielen. De stilte van de ontzetting nadat een
transport is vertrokken naar de vernietigingskampen, en de stilte waarin de herinnering
weer boven komt. Een aanwezige journalist schreef:
In die twee stille minuten zullen zij weer het gillen van de stoomfluit gehoord hebben, weer
het onheilspellende knarsen van de wielen, weer de rauwe Duitse commando’s, de treinen,
de wagons, de angst, het schurend dichtschuiven van de wagondeuren, een kinderhand in
een laatste wanhoopsgebaar, een groet misschien. 188

Maar ook de stilte waarmee de deportaties waren omgeven in de buitenwereld. Het zwijgen
van de omstanders, waar een schreeuw had moeten klinken. Een bezinning op de oorlog, op
de Jodenvervolging maar ook op de erfenis daarvan. Een stilte van schuld en schaamte waar
woorden ongepast worden.
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IV

DE GROTE REIS
Nationaal Monument Westerbork
De trein zet zich in beweging. Voor de langwerpige luchtgaten hoog in de wagens verschijnen
koppen van Joden en Jodinnen op een rijtje, als in een poppenkast. Ze trekken voorbij als de
bladzijden van een boekje van levende beelden. Naakte, wuivende armen met zwaaiende
handen als zelfstandige levende organen steken uit de gaten, als van begraven mensen, die
een laatste levensteken geven. 1
Elk transport is als het ware een schipbreuk: degenen die op transport worden gesteld
verdwijnen in de diepte, hun bezittingen blijven aan de oppervlakte drijven. De op transport
gestelden nemen het hoognodige mee – in totaal vijftien kilogram –, de rest blijft in de barak,
op de bedden, op de grond verstrooid achter, als tekenen van een verzwolgen levend
wezen. 2

1.

Een expeditie langs ingehouden schoonheid

De ervaring
Ralph Prins, de maker van Nationaal Monument Westerbork, opgevoed door zijn orthodox‐
joodse grootouders, was tijdens de bezetting geïnterneerd in Barneveld, en werd later via
Westerbork weggevoerd naar Theresienstadt. Hij overleefde de oorlog dankzij een
uitwisseling van Joden met in Zwitserland geïnterneerde Duitsers. De meeste van zijn
familieleden werden vergast. Datgene wat volgens hem de essentie van Westerbork
uitmaakte, was de vraag: ‘Ga je wel of niet met de volgende trein mee?’ De trein en de angst
maken Westerbork tot een voorportaal van Auschwitz. 3 Prins moest in het kamp berichten
rondbrengen en was daardoor getuige van de wekelijkse transporten.
Dan zag ik de beestenwagens, de veewagons staan. Die gingen open en er werden alsmaar
joden ingesmeten. Geslagen als het niet gauw genoeg ging. Het werd allemaal precies
opgeteld. Heel nauwkeurig. Dan werd de wagon op slot gedaan. Als de hele trein vol was,
klonk er een fluit. De trein vertrok. 4

Als er een transport aanstaande was, schilderde hij op de koffers de naam en de
geboortedatum van de eigenaar en ‘Holland’. Dat maakte de anonieme reis persoonlijker,
aldus Prins. 5 Zijn hevigste emotie ervoer hij bij het kindertransport.
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Toen daarbij de deuren waren vergrendeld en de kampleiding met gevolg verdwenen waren,
hoorde je uit alle wagons kinderen huilen. Goederenwagons met kindergehuil. De trein zag ik
vertrekken. Hortend en stotend bracht de locomotief zijn last in beweging. Toen de trein uit
zicht was, viel er een stilte over het kamp van een beklemmende intensiteit. 6

Het was deze stilte die Prins probeerde uit te drukken in het monument. 7
Toen Prins de opdracht kreeg, was er van de spoorlijn in kamp Westerbork alleen het
houten stootblok over met het zandheuveltje dat ertegenaan was geworpen. De
opdrachtgevers wilden dit eindpunt van de trein weer in de oorspronkelijke situatie
herstellen, maar Prins vreesde een soort Madurodam op vergrote schaal te krijgen, waar
visueel weinig van zou uitgaan. Dat hij iets wilde doen met de transporten stond voor hem
direct vast. De trein was het uitgangspunt, maar het plaatsen van bijvoorbeeld een
veewagen was voor hem geen optie. Een dergelijk object zou kitsch zijn, kinderen zouden
erop gaan klimmen en het zou bespoten gaan worden met graffiti en dergelijke. Hij koos
daarom voor de rails. Prins wilde realiteit creëren, geen monument maken in de traditionele
zin, dus geen duurzame materialen gebruiken en het moest zeker geen kunst zijn. Maar de
originele resten gebruiken, de rails en het stootblok, dat volstond niet; hij zocht naar
expressie. Zijn opleiding aan de mimeschool in Parijs hielp hem daarbij. Met het
gedenkteken probeerde hij een portret te maken waarin de toeschouwer verbijstering
moest zien. Hij zocht naar een gebaar dat de vraag: ‘Wat is hier gebeurd?’ moest
uitdrukken. 8
Om dat te bereiken gebruikte Prins een Franse rail die markanter van profiel is dan
de Nederlandse. Hij liet negentig meter rails leggen waarvan hij de laatste meters omhoog
liet krommen. De uiteinden bewerkte hij met snijbranders om de indruk te geven dat ze
door een bombardement waren beschadigd (zie afb. 66 en 67). Het was niet bedoeld als
aanklacht tegen het nalaten van de geallieerden om de spoorbanen naar de kampen te
bombarderen, maar hij wilde ze weerbarstiger maken, expressie geven en laten zien dat er
iets vreselijks was gebeurd, hij wilde geschondenheid uitdrukken. Als wanhopige armen
steken de rails de lucht in. Ook de bielzen waarop de rails liggen zijn bewerkt, stuk voor stuk.
Hoe meer naar het einde toe, dus waar de rails de lucht in krommen, hoe beschadigder ze
zijn: ‘Als verwonde en getekende levens.’ 9 Het zijn er drieënnegentig, verwijzend naar de
drieënnegentig transporten die vertrokken uit Westerbork. Het stootblok heeft ook niets
met het origineel te maken. Van de Nederlandse Spoorwegen kreeg hij het grootste dat ze
hadden: het stootjuk ‘Stavast Sr’. De houten dwarsbalk verfde hij rood, waarmee hij wilde
waarschuwen voor het gevaar van het fascisme. Achter het stootblok liet hij een muur
aanbrengen om het geheel af te sluiten. De muur is iets hoger dan een lichaamslengte, staat
iets gebogen en is gemaakt van Drentse zwerfkeien die niet gemetseld zijn maar gelijmd. Het
moet een onbestendig gevoel teweegbrengen bij de toeschouwer. Niet weten wat er precies
gebeurd is, maar wel dát er iets gebeurd is. Het ervaren van een bepaald gevoel is waar het
Prins om te doen was.
Om die reden had hij het monument zo lang gemaakt en er een grindpad omheen
aangelegd met witte kiezelstenen, terwijl hij de ruimtes tussen de bielzen had opgevuld met
6
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donkere kiezelstenen. De bedoeling was dat de bezoekers om de rails konden lopen. De
wandeling moest een moment zijn om tot bezinning te komen en te overdenken wat zich in
Westerbork had afgespeeld. Er moest een ervaring opgewekt worden: lopend langs de rails
moet je de trein kunnen voelen, aldus Prins. In 1988 maakte hij een foto‐impressie van het
monument en opnieuw ervoer hij, onder het fotograferen, doodse stilte. 10 Prins had een
voor zijn tijd uitzonderlijk gedenkteken gemaakt.

De presentatie van het onpresenteerbare
De vervolging en vernietiging van de Joden was een nooit eerder vertoonde satanische
aberratie, volgens Von der Dunk. 11 Het aantal als ongedierte verdelgde mannen, vrouwen,
kinderen en baby’s ging het voorstellingsvermogen te boven, was zelfs ongeloofwaardig. G.F.
Ferwerda, regeringscommissaris belast met de repatriëring van Nederlanders uit de Duitse
kampen, had uit het rapport dat zijn Joodse medewerker Henri Dentz over de toestand en de
gebeurtenissen in de Poolse concentratiekampen had opgesteld, verschillende verhalen
geschrapt. Dentz had zonder terughoudendheid gerapporteerd over massamoord, met
materiaal dat achteraf zeer betrouwbaar is gebleken, maar op het moment dat hij het
uitbracht onvoorstelbaar of ongeloofwaardig was. Voor de enquêtecommissie verklaarde
Ferwerda later dat hij sommige verhalen had geschrapt om te voorkomen dat diegenen die
het rapport zouden lezen het ongeloofwaardig zouden achten. 12
Niet alleen ging de gebeurtenis het voorstellingsvermogen te boven, ook de taal
ontbrak om er uiting aan te geven. ‘Bij onze thuiskomst bleken wij woordarme reizigers’,
schreef Gerard Durlacher. 13 Velen zwegen daarom ook maar liever, niet alleen uit schaamte
maar ook uit onmacht. Want kon de Jodenvernietiging wel uitgedrukt worden, waren daar
wel woorden of beelden voor? Met Auschwitz zijn ook de meetinstrumenten verloren
gegaan, schreef filosoof Jean‐François Lyotard. 14
De meest bekende en meest geciteerde uitspraak hierover is ongetwijfeld van
Theodor W. Adorno. ‘Het is barbaars om na Auschwitz nog poëzie te schrijven’, schreef
Adorno in 1949 in zijn artikel ‘Kulturkritik und Gesellschaft’. Adorno, die in 1934 het onheil
zag naderen en naar Amerika vluchtte, zag zichzelf als overlevende van de Jodenvernietiging.
Auschwitz was volgens Adorno te interpreteren als een uiteindelijke consequentie van de
westerse samenleving. Een samenleving die naar zijn idee gekenmerkt werd door een
dialectiek van de verlichting. Later zou Adorno de atoombommen op Japan, de
ontbladeringstechnologie in Vietnam, de kampen in Stalinistisch Rusland en de nucleaire
wapenwedloop aan Auschwitz toevoegen. Juist deze moordpartijen en moord in
voorbereiding, en niet de door menigeen geprezen vooruitgang van de moderne tijd, tonen
ons de stand van de geschiedenis, aldus Adorno. Hij overleed in 1969. In een van zijn laatste
filosofische boeken schreef hij: ‘Alle cultuur ná Auschwitz, samen met de broodnodige kritiek
daarop is vuilnis.’ 15
10
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De uitspraak van Adorno had betrekking op de schone schijn der dingen. Auschwitz
mag niet verteld worden in mooie tekeningen, harmonieuze schilderijen, geruststellende
verhalen of onderhoudende verzen. Ze tonen de wereld als een bloemenweide, terwijl ze uit
modder is geschapen, aldus Adorno. Mooie kunst is volgens Adorno niet‐kunst, en daarmee
bedoelde hij nauwkeurig gekopieerde en figuratieve werken als het huilende jongetje en de
wulpse zigeunerin. Zijn kritiek gold de massacultuur die een collectieve volgzaamheid kweekt
en die eigen verantwoordelijkheidsgevoel in de weg staat. Gangbare conventies en stijlen
waren niet toereikend genoeg omdat ze wortelden in een ‘onschuldige’ wereld, een wereld
voor Auschwitz. Kunst was voor Adorno kunst als die zich niet leende voor politieke
doeleinden. Aan deze eis konden alleen de naar abstractie neigende moderne kunst,
experimentele literatuur en atonale muziek voldoen. In deze kunst zou nog iets kunnen
oplichten van de waarheid van onze cultuur: de waarheid dat mensen op afstandelijke,
wrede en emotieloze wijze met elkaar omgaan, de waarheid van Auschwitz.
Adorno corrigeerde later zijn uitspraak met de woorden: ‘Het aanhoudende leed
heeft er net zoveel recht op geuit te worden als de gemartelde heeft om te schreeuwen;
daarom was de these dat na Auschwitz geen gedicht meer geschreven zou kunnen worden,
wellicht onjuist.’ 16 Hoewel het de vraag is welke invloed Ardorno’s uitspraken hebben
gehad, kan worden vastgesteld dat in de literatuur, toneelstukken, films en beeldende kunst
nauwelijks werken zijn die rechtstreeks over Auschwitz gaan, althans waarin de verbeelding
een rol speelt. ‘Het lijkt erop’, schrijft Buruma, ‘dat veel Duitse kunstenaars, filmregisseurs,
toneelschrijvers, romanschrijvers en dichters zich hebben laten leiden door de uitspraak van
Adorno.’ 17 En dat zou evenzeer voor niet‐Duitse kunstenaars kunnen gelden. Filosoof Jean
Baudrillard heeft eens geschreven dat Auschwitz het hoogtepunt vormt van de geschiedenis,
maar dat het door zijn buitensporigheid tevens ook het einde betekent van de geschiedenis.
Auschwitz was de overtreffende trap van de geschiedenis. Dit had zijn equivalent in de
verbeelding. De oorlog zorgde voor een ongekend potentieel aan gewelddadige en
gruwelijke beelden. Het was onmogelijk om zulke gruwelijkheden te verbeelden en te
representeren. 18 En meende Elie Wiesel niet dat Auschwitz behoort tot het rijk van de
zwijgenden: ‘Wij kunnen daar misschien nog wel wat over zeggen, maar een buitenstaander
heeft zijn mond te houden.’ 19

Todesfuge
Volgens Adorno is alleen authentieke of waarachtige kunst in staat iets over Auschwitz te
zeggen. Kunstwerken die zo compleet zijn dat ze iets kunnen laten ervaren van de
gruwelijkheid. Kunstenaars die dat konden, waren Schönberg, Beckett en Picasso. Ook
rekende hij Paul Celan daartoe. Todesfuge is het enige gedicht, schreef Adorno eens, dat
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Auschwitz aankan. 20 De Todesfuge, opgenomen aan het begin van dit boek, is misschien wel
het bekendste gedicht als het over de vernietigingskampen gaat. De Roemeens‐Joodse
dichter Celan schreef het in 1945 toen hij 25 jaar was. Celan overleefde de
concentratiekampen, zijn ouders niet. Deze ervaring bepaalde in grote mate zijn gedichten,
zowel qua vorm als inhoud. ‘Het is barbaars om na Auschwitz nog poëzie te schrijven’
betekende voor Celan: het is barbaars om na Auschwitz nog gedichten in de Duitse taal te
schrijven. ‘De woorden waren met bloed bevlekt en gekleed in SS‐uniform de oorlog
uitgekomen.’ 21 Celans herbezinning op de door de nazi’s besmeurde Duitse taal wordt
aangeduid als Nachkrieglyrik, een Stunde Null voor de Duitse taal. Zijn gedichten worden wel
‘hermetische poëzie’ genoemd. Voor Celan waren zijn gedichten echter allerminst
hermetisch. Todesfuge bevat een immens reservoir aan verwijzingen naar zowel de rijke
Duitse cultuur als naar de wereld van de kampen. Celan omschreef zijn poëzie als
Mehrdeutigkeit ohne Maske. Maar welke poging Celan ook ondernam om gehoor te krijgen,
de lezer kwam voor een barrière te staan, hij werd overvallen door een lawine van
dubbelzinnige regels, van woorden die verschillende gedaanten aan konden nemen. Dat
verschafte zijn poëzie het predicaat cryptisch, moeilijk en zelfs abstract. 22
Celan is een van de weinigen die in een poging om iets over Auschwitz te zeggen,
tegelijkertijd een nieuwe ‘taal’ heeft uitgevonden. Todesfuge is geschreven in een fugatische
structuur, een door Bach veel toegepaste compositietechniek, waarbij vaststaande muzikale
patronen in voortdurende wisselende stemmen terugkeren. 23 Het zich herhalende thema in
deze fuga is de dood, in steeds nieuwe variaties. Van Todesfuge bestaat een plaatopname
waarop Celan het gedicht zelf voorleest. Hij vertraagt en versnelt onophoudelijk, waarmee
hij de dramatische kracht van het gedicht tot het uiterste opvoert. 24 Deze terugkerende
patronen maken dat de Todesfuge ondergaan moet worden. Het is een expeditie langs
ingehouden schoonheid naar de verschrikking van de twintigste eeuw. En dat roept
vraagtekens op, want is Todesfuge niet een beetje te lyrisch, een beetje te aangenaam voor
het oor?
In de experimentele en vernieuwende dichtkunst van Celan zag Adorno net als in de
abstracte kunst de belofte van een betere toekomst, een toekomst die niet wordt bepaald
en beheerst door macht, een menswaardige wereld. Ondanks het feit dat Adorno blijk gaf
van grote bewondering voor de poëzie van Celan, bekritiseerde hij Todesfuge in zijn Noten
zur Literatur (1965) met de opmerking dat het gedicht door zijn esthetische stilering een
schijn van zinvolheid zou kunnen toedichten aan het Joodse noodlot, en dat het alleen al op
grond daarvan onrecht zou doen aan de slachtoffers van het gruwelijke gebeuren. 25 Celan
moet dat ook hebben aangevoeld. Aan het eind van de jaren zestig heeft hij de uitgevers
verzocht zijn gedicht uit de bloemlezingen te verwijderen. 26 De gedichten die Celan aan het
eind van zijn leven schreef, werden steeds ontoegankelijker. Hij zwoer de metaforen af,
want die hadden volgens Celan niets meer dan een ‘bont gezwets’ opgeleverd. Na enkele
maanden in een psychiatrische inrichting te zijn behandeld, sprak hij de vrees uit voor een
angstaanjagend stilzwijgen in zijn poëzie. Het doel van zijn ruim twintig jaar durende
20
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dichterlijke expeditie: het vinden van een juist gehoor of echo en het opdelven van zijn eigen
tranen, had hij niet bereikt. In april 1970 trok Celan de uiterste consequentie. Hij sprong de
Seine in en legde zo zichzelf het zwijgen op. 27
Ondanks de weerklank die zijn werk wel degelijk vond, ervoer Celan zijn leven als
eenzaam. Als dat de reden is geweest voor zijn wanhoopsdaad, dan volgde hij vele andere
overlevenden van Auschwitz, die in de naoorlogse tijd geen gehoor meer vonden voor hun
onvoorstelbare verhalen in een wereld die verder leefde alsof er geen Auschwitz was
geweest. 28

Getuigenis
Tijdens en na de oorlog zijn duizenden egodocumenten, persoonlijke verslagen, dagboeken,
gedichten en romans geschreven over de oorlogservaringen. Ze zijn geschreven uit het
verlangen om deze ervaringen niet uit het geheugen van de mensheid te laten verdwijnen,
de behoefte om de slachtoffers te herdenken en wellicht om Auschwitz nooit meer te laten
gebeuren. In de archiefkelder van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(NIOD) worden meer dan duizend dagboeken bewaard met een totale omvang van meer dan
honderdduizend bladzijden. De Nederlandse bevolking werd op 28 maart 1944 door de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. Bolkenstein, opgeroepen zo veel
mogelijk ‘eenvoudige, dagelijksche’ stukken te bewaren. Na de oorlog had het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), zoals het NIOD toen heette, dit materiaal ingezameld. In
1947 deed het instituut nog een oproep via de radio. Deze oproep leverde 1.200 dagboeken
op. De wil om getuigenis af te leggen was groot. Van ongeveer 1 op de 5.000 Nederlanders is
een dagboek beschikbaar. 29
Ook van mensen die zijn weggevoerd naar de kampen zijn egodocumenten en
dagboeken bewaard gebleven en uitgegeven, soms geschreven tijdens hun gevangenschap,
vaker daarna. De bekendste mogen zich rekenen tot de wereldliteratuur, zoals de boeken
van Primo Levi, Jorge Semprun, Robert Antelme, Elie Wiesel, Jean Améry en Imre Kertész.
Sommige auteurs zijn met de Nobelprijs gelauwerd. In Nederland zijn het de boeken van Etty
Hillesum, Anne Frank, Gerard Durlacher en Abel Herzberg die tot de (kamp)literatuur
gerekend worden. De meeste teksten zijn echter geschreven in ongepolijste en
ongekunstelde vorm om, in de woorden van literatuurwetenschapper Sem Dresden, dienst
te doen voor nadere en zuivere kennis van zaken. Zoals de nazi’s poogden de sporen van hun
misdaden uit te wissen, zo lag het ook in hun bedoeling dat dagboeken, notities, brieven en
getuigenissen van hun slachtoffers volledig vernietigd zouden worden. 30 Het bijhouden van
een dagboek moet, zoals emeritus‐hoogleraar psychotherapie A. van Danzig opmerkt,
beschouwd worden als een daad van verzet. 31 Hoewel veel geschriften verloren zijn gegaan,
zijn er ook vele gered: in bewaring gegeven, na de oorlog teruggevonden onder het puin, of
jaren later gevonden op een zolder. Ze vormen resten, overblijfselen die getuigen van de
ondergang. Ze vertellen rechttoe rechtaan wat ze te vertellen hebben, men ruikt, zoals
27
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Dresden schrijft, bijna lichamelijk de geur der concrete precisie, dat wil in dit geval zeggen de
stank van rottende lijken of brandend mensenvlees. 32
De auteurs van de geschriften kunnen verschillende redenen hebben gehad om een
dagboek bij te houden of later hun ervaringen op schrift te stellen, maar wat ze met elkaar
gemeen hebben is de dringende behoefte om te getuigen over de feiten, toestanden en
stemmingen in de concentratiekampen. De noodzaak is niet voor iedereen van begin af aan
aanwezig: ‘want wat moet ik u eigenlijk schrijven over het leven in Westerbork?’, vraagt Etty
Hillesum zich af in de eerste brief die ze schreef.
In de zomer kwam ik er voor het eerst. Tot op dat ogenblik wist ik van Drente alleen, dat er
veel hunebedden waren, meer niet. En nu vond ik daar plotseling een houten barakkendorp,
ingevat tussen hei en hemel, met een verschrikkelijk geel lupinenveld in het midden en
prikkeldraad er omheen. Mensenlevens vond je daar voor het oprapen. 33

Later zou ze meerdere keren de transporten beschrijven, met één ervan zou ze uiteindelijk
zelf afgevoerd worden om vernietigd te worden. De getuigenissen van Etty Hillesum moeten
eerder opgevat worden als een ‘ontdekkingsreis naar zichzelf’ dan als een objectief
getuigenverslag, zoals het Kalendarium van Danuta Czech. 34 Czech schreef een soort
dagboek, waarin met grote nauwgezetheid dag na dag, jaar na jaar, verslag wordt gedaan
van de gebeurtenissen in Auschwitz‐Birkenau. Wie een willekeurige bladzijde openslaat, kan
een verslag lezen in de trant van:
De nummers 86549 en 86550 behoren toe aan twee gevangenen overgebracht uit KL
Neuengamme…De nummers 86551 tot 86566 behoren toe aan 16 mannelijke en de
nummers 28512 tot 28523 behoren toe aan 12 vrouwelijk uit Kattowitz overgebrachte
gevangenen…Met een transport uit Nederland zijn 750 joden uit het kamp Westerbork aan
getroffen. Met het transport zijn 346 mannen en jongens als ook 404 vrouwen en meisjes
aangekomen. Na de selectie zijn 88 mannen, die de nummers… als ook 101 vrouwen, die de
nummers… als gevangenen in het kamp geplaatst. De overige 561 mensen zijn in de
gaskamers gedood. 35

In welke toonaard geschreven en met welke reden dan ook opgetekend, de
vervolging en vernietiging is stap voor stap, als een afdaling in de hel van Dante, in de
verslagen na te lezen. De eerste etappe, nog met goede moed: ‘De avond van dinsdag 16
maart 1943 vertrokken we – per tram! – naar het Centraal Station’, schrijft Carla van Lier.
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‘Als alles zo meevalt, dan redden we het wel…’ 36 Later, via Vught en Westerbork naar
Auschwitz, schrijft ze:
Langzaam zette de trein zich in beweging, richting Duitsland. Voor bijna iedereen zal het wel
de eerste buitenlandse reis zijn geweest (en meteen de laatste…). Hadden we daarover in
voorafgaande dagen gekheid gemaakt – galgenhumor? – een reis gratis voor niks naar het
buitenland, nu was het bittere ernst. 37

De reis zelf was voor velen een aankondiging van wat het kamp te bieden had. Simon Kessel
beschrijft het transport als volgt:
De temperatuur begon te klimmen, omdat de wagon volledig dicht was en er geen uitweg
was voor onze lichaamswarmte… Urineren kon je alleen maar via een spleet in het dakraam,
maar gewoonlijk mislukte dat en bevuilde de urine de vloer… Bij het aanbreken van de
ochtend was iedereen ziek, verpletterd door het gewicht van de vermoeidheid, vermorzeld
door de vochtige, verstikkende lucht en de vuile stank van uitwerpselen… Er was geen
latrine, geen enkele voorziening… Daar kwam nog bij dat vele mensen moesten overgeven.
Dagenlang moesten we de smerige stank inademen en leefden we in het vuil. 38

De aankomst was een nog grotere nachtmerrie. Een overlevende van Auschwitz schrijft:
Lijken lagen uitgestrooid over de weg; andere lichamen hingen dood in het prikkeldraad;
langs alle kanten weerklonken schoten. Grote vlammen sprongen naar de hemel; daarboven
hing een gigantische rookwolk. Uitgemergelde menselijke skeletten kwamen op ons
afgestrompeld, terwijl ze een zinloos gejank voortbrachten. 39

Deze overlevende mocht nog van geluk spreken. Hij had de selectie bij aankomst overleefd,
en was waarschijnlijk volgens het vaste ritueel van boven tot onderen kaal geschoren en
gebrandmerkt met een nummer. Na het transport werden de gevangenen nogmaals beroofd
van alles: kleding, geld, voedsel, foto’s, horloges, etc. ‘De vervreemding was volledig
geworden, de persoonlijke identiteit had plaats gemaakt, voor zo ver zij zich had weten te
handhaven, voor de anonimiteit van het nummer.’ 40 De degradatie was doeltreffend om de
geest te breken en zichzelf te verafschuwen. Reske Weiss schrijft:
Ik was geen mens meer, urine en uitwerpselen dropen voortdurend van mijn benen; ik was
zelfs geen dier meer, maar een rottend lijk, bewegend op twee staakachtige benen. 41

De kampervaring kon een hoge onvoorspelbaarheid hebben die leven of dood bepaalde. De
laatste selectie in Auschwitz, waarbij werd beslist over leven en dood, ging volgens Elie
Cohen, heel eenvoudig,
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Mijnheer Klein, die dokter Klein dus, liet de mensen aan zich voorbij trekken – hij had een
hond bij zich en een leuk vrouwtje, en daar stond hij gezellig mee te praten. Hij aaide zijn
hond, en nu en dan haalde hij er één uit. En dan ging hij weer verder met praten, en hij aaide
zijn hond weer. 42

Het toeval bepaalde dat zelfs de ervaring van opsluiting in een gaskamer naverteld kon
worden; een groep vrouwen overleefde de gaskamer.
Ze waren naar binnen gedreven, de poort was gesloten, ze stonden samen gedrumd,
wachtend op de dood. Maar er gebeurde niets. De voorraad Zyklon B was uitgeput. Ze
stonden daar de hele nacht. En de volgende ochtend werden ze eruit gehaald en lieten ze
hen in leven. 43

De meesten was het lot niet zo gunstig gezind, zij konden die ervaring niet navertellen: juist
zij waren de getuigen die volgens Primo Levi de weg tot het einde toe zijn gegaan.
Verbrijzeld, verbrand, tot niets, tot stof en as geworden. ‘De anderen zijn onder de levenden
gebleven en kunnen dus alleen op een andere en onvollediger wijze getuigen zijn.’ 44 De
getuigenis zal nooit compleet zijn.

2. Het spoor
Het transport
Een manier om het onbeschrijfelijke voorstelbaar te maken is het gebruik van metaforen.
Om honger te beschrijven, schrijft literatuurwetenschapper Solange Leibovici, verandert Levi
deze in een hijskraan met grijptang. Hij beschrijft een scène waarin een groepje gevangenen
staat toe te kijken hoe een graafmachine aan het werk is:
Leunend op onze schoppen kijken we geboeid toe. Bij elke hap van de grijptang gaan onze
monden half open en dansen onze adamsappels onder ons te ruim geworden vel op en neer.
We kunnen ons niet losrukken van het schouwspel van de etende kraan. 45

Het is opvallend dat in de kampliteratuur de treinreis, het transport, een van de
belangrijkste plaatsen inneemt. De treinreis is de overgangssituatie tussen de oude wereld
en de nieuwe: het kamp. 46 Veel boeken hebben titels meegekregen die refereren aan het
transport, oftewel de grote reis, waarmee de vervolging en vernietiging metaforisch wordt
uitgedrukt. De grote reis is de titel die Jorge Semprun een van zijn boeken meegaf. Een reis
die, zoals al eerder gezegd, vaak in etappes verliep. Het dagboek dat de journalist Philip
Mechanicus schreef in Durchgangslager Westerbork kreeg de titel: In Dépôt. De
42
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gedeporteerden worden hierin aangeduid als ‘transport materiaal’. Het zijn de wekelijkse
transporten, het wachten op de transportlijsten met daarop de namen en de daarmee
gepaard gaande angst, die het ritme van het dagboek bepalen. Veelzeggend zijn titels als:
Deportaties, Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz en Gleiwitz, van S. van den Bergh, of: De
afgrond en Amersfoort‐Westerbork‐Auschwitz, van Elie Cohen, en: Eindstation Auschwitz van
E. de Wind. De historicus Martin Gilbert gaf de verhalen van ooggetuigenverslagen de titel:
De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi‐Europa.
Eindstation Auschwitz. In Auschwitz kwamen de treinen samen om hun
‘transportmateriaal’ af te leveren voor vernietiging. Een foto die vaak wordt afgedrukt in
boeken over Auschwitz is die waarop de poort van het kamp Auschwitz‐Birkenau staat,
waaronder de spoorrails verdwijnen. Voor de poort lijken verschillende spoorbanen, uit heel
Europa, samen te komen tot één: het laatste traject naar de gaskamers (zie afb. 68 en 69). 47
Auschwitz werkte als een moderne fabriek. Een fabriek met een poort, laboratoria,
schoorstenen, recreatieruimten en sportvelden, met ploegendiensten, fabrieksgeheimen en
nauwgezette procedures voor recycling van onderdelen. Een fabriek met vrouwen, mannen
en kinderen als grondstof. 48 En de treinen naar het kamp, en naar andere kampen,
waren ingepast in het spoorboekje, de kaartjes keurig betaald aan het Reisbureau voor
Midden‐Europa, tegen gereduceerd tarief – volwassen met groepskorting, kinderen van vier
tot tien jaar voor half geld, onder de vier gratis. 49

De hoogste uitvoerders van deze seriële en technische massamoord waren Himmler,
Heydrich en Kaltenbrunner, de opvolger van Heydrich, nadat deze in 1942 was vermoord.
Het was echter Eichmann die als Schreibtischmurder de personificatie werd van de
bureaucratische organisatie van de Jodenvernietiging.
Eichmann ging met genocide om op de manier waarop de manager van een multinationaal
bedrijf de productie en distributie van een product aanpakt: de voorraad grondstof in
overeenstemming brengen met de behoefte van het bedrijf, waarbij de productie en de
kwaliteit worden bewaakt en een directe levering wordt gewaarborgd. 50

Het is niet moeilijk om in het transport, de spoorrails, de trein en het perron een
metafoor te zien van de vervolging en vernietiging van de Europese Joden. De rails en die
Rampe waren van een grote symbolische betekenis, vaak meer dan de ruïnes van de
gaskamer en de crematoria van Auschwitz. Het perron vormde niet alleen het einde van de
reis, het was ook het aankomstpunt in het rijk van de willekeur tussen leven en dood. Hier
vond de selectie plaats en konden de gedeporteerden hun laatste levensteken aan elkaar
geven, een laatste groet, een laatste blik, een laatste woord. Het was een plek van afscheid.
Het was het hart van Auschwitz, hier moest de SS er voor zorgen dat de mensen vrijwillig de
gaskamers in gingen. 51
47
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Behalve het perron zijn het vooral de spoorrails, waarvan een heel netwerk over
Europa ligt verspreid, die meer nog dan de trein, de crematoria en de gaskamers, een
metafoor zijn voor het systeem van de vernietiging: het industriële proces en de rationele
organisatie die erachter schuilgaat (zie afb. 68 en 69). De laatste meters rails in kamp
Birkenau liggen bij wijze van monument op een stenen sokkel waarop meestal kaarsjes
branden (zie afb. 70). 52

Gesublimeerde realiteit
De treinen waren voor de gedeporteerden allesbehalve een metafoor, ze waren bittere
werkelijkheid. De trein, vanouds het symbool van geloof in vooruitgang en moderniteit, het
romaneske transportmiddel waarmee de reiziger zijn leven een wending geeft, tijd heeft om
na te denken, een crisis bezweert, een zoektocht begint of een vlucht, wordt in de
kampliteratuur het negatief daarvan. De treinreis, schrijft Leibovici, is de eerste voorstelling
van de hel die de reizigers te wachten staat en de eerste selectie tussen de sterken en de
zwakken. In de kampliteratuur benadrukt de reis het afstand nemen van het vertrouwelijke,
het vroegere leven en de overgang naar het onbekende. 53 ‘Deuren worden dichtgetimmerd,
buiten de trein bestaat er niets meer: “de wereld was een hermetisch afgesloten wagon”’,
schreef Primo Levi. 54 Niets is zo treffend als de still uit de film die Rudolf Breslauer van kamp
Westerbork maakte, waarin een meisje met een hoofddoek naar buiten kijkt voordat de
wagondeuren gesloten worden en zij een andere wereld binnentreedt. In de film is het
meisje zeven seconden te zien; het meisje is er en ze is weer weg. Het zijn de laatste
seconden dat ze voor ‘ons’ zichtbaar is, voordat haar moeder roept: ‘Settela, ga bij die deur
weg, straks komt je kop er nog tussen.’ 55 Haar gezicht is al ingeklemd tussen de
wagondeuren, voordat ze definitief in de onderwereld verdwijnt (zie afb. 71). 56 Dit beeld is
inmiddels het symbool geworden van Transport, de titel die Breslauer de film meegaf. 57 Het
meisje was een zigeunermeisje en ze keek naar een hond.
Zodra de gedeporteerden in de wagons waren gestapt was hun autonomie, voor
zover dat nog niet het geval was, opgeheven en waren ze overgeleverd aan het reisschema
van de trein die slechts één bestemming kende. De reis naar de vernietigingskampen voerde
langs veranderende landschappen, die zichtbaar door de spleten in de veewagons aan de
gedeporteerden voorbij trokken. Langs besneeuwde bergen, zonovergoten heuvels,
uitgestrekte akkers, dorpen en soms door steden legde de trein zijn weg af. Dan reed hij
langzaam of stond stil, om zich vervolgens weer in het onafwendbare ritme van de dood te
bewegen. Als in een rite de passage werden de gedeporteerden in de veewagens ingewijd in
het universum van Auschwitz, met als voorlopige eindceremonie de ‘ritualiën’ die hen tot
Häftling maakten: eerst naar de ‘Friseur’, daarna naar de ‘tatoeeer’. 58 De treinen in de
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kampliteratuur zijn de ‘treinen die niet terugkomen’, 59 ‘het symbool van leed en ongeluk,
van de dood, van het kwaad zelve’, ‘de trein is de duivel’. 60
In de film Shoah, die Claude Lanzmann maakte tussen 1974 en 1985, vormt de trein
de basis, bepaalt zijn gedender het ritme van de film die is opgebouwd rond getuigenissen
van overlevenden, daders en omstanders. ‘Shoah’, zo schrijft Shoshana Felman in het boek
Testimony, ‘is het verhaal van de bevrijding van de getuigenis door haar ontheiliging.’ De
tragedie van de Jodenvernietiging, de Shoah, wordt verteld door wisselende stemmen met
wisselende karakters, die via vertalingen tot ons komen. De stemmen vertellen gedurende
het grootste gedeelte van de film allemaal hetzelfde: over de aankomst van de treinen, het
openen van de wagens waar de lijken uitvallen, de dorst, de angst, het uitkleden, de
‘ontsmetting’ en het openen van de gaskamers. Ze vertellen echter het meest als de stem
stokt, breekt, en de geïnterviewde in tranen lijkt uit te barsten. Eigenlijk laat de film de
onmogelijkheid om te getuigen zien, de onmogelijkheid van vertellen, of zoals Felman het
beschrijft: het toont de crisis van de getuigenis. 61 Het zijn de gezichten achter de woorden
die het onuitsprekelijke tot uitdrukking brengen. Het is de stilte die getuigenis aflegt. Midden
in de film krijgt de stilte gestalte in de persoon Simon Srebnik. Hij heeft de gaswagens van
Chelmno overleefd. Waarschijnlijk omdat hij zo mooi kon zingen. In de film staat hij te
midden van zelfvoldane, druk kwebbelende burgers van Chelmno, die zich de zanger nog
levendig blijken te herinneren. Op het gezicht van de zanger is alleen nog volstrekte leegte te
zien. Of het gezicht van Abraham Bomba, die Auschwitz overleefde als kapper bij de poort
van de gaskamers van Treblinka. Zijn gezicht spreekt boekdelen als zijn stem niet meer kan
en wil vertellen. Volgens Lyotard, laat Lanzmann het niet representeerbare aan het licht
komen:
door een verandering in stemtimbre, een keel die zich samenknijpt, een snik, tranen, de
getuige die de camera ontvlucht, een ontregeling in de toon van de vertelling, een
onbeheerst gebaar . 62

Lanzmann filmde tussen de vele gesprekken de sporen, het gras of de stenen waar ooit een
vernietigingskamp was en de rails die daarheen leidden. Het zijn de sporen van wat is
gebeurd, maar niet meer gezien kan worden. Lanzmann filmde de gezichten van de daders,
de omstanders, de slachtoffers die proberen te getuigen van iets waarvan niet te getuigen is.
Lanzmann filmde de stenen van het monument van Treblinka, dagenlang, in elk seizoen;
honderden shots. Lanzmann filmde de stenen die op de graven in de Joodse traditie het
teken van verbondenheid met de doden zijn. Hij filmde ze uit noodzaak, omdat de stenen
staan voor de verdwenen Joden.
Shoah wordt door de zorgvuldige opbouw van de beelden ook wel omschreven als
een filmsymfonie. Het ritme wordt bepaald door de stemmen en het steeds terugkerende
gedender van de treinen waarmee de film begint en eindigt. Het is de trein die rijdt en nooit
stopt, als om te zeggen dat de Jodenvernietiging geen einde heeft. 63 Door de opbouw en
structuur van de film toont deze een zekere overeenkomst met Todesfuge van Celan. In
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Shoah komt de dood steeds terug in de vorm van trein en rails, waarmee steeds nieuwe
slachtoffers aangevoerd worden. De telkens terugkerende patronen maken dat Shoah net
als Todesfuge ondergaan moet worden. Men zegt wel dat het lezen van het gedicht van
Celan een expeditie is die zijn geheimen prijsgeeft aan diegenen met genoeg
uithoudingsvermogen. 64 Uithoudingsvermogen is ook vereist voor de negenenhalfuur
durende film van Lanzmann. Het is een reis langs beelden van gruwelijke pracht. Het is een
expeditie naar de verschrikking van de twintigste eeuw.
Adorno had Todesfuge bekritiseerd met de opmerking dat door zijn esthetische
stilering een schijn van zinvolheid zou kunnen worden toegedicht aan het Joodse noodlot,
waarmee onrecht zou worden gedaan aan de slachtoffers. Celan zwoer de metaforen af
omdat ze niets meer dan een bont gezwets hadden opgeleverd. Misschien is Todesfuge een
beetje te lyrisch, te aangenaam voor het oor. En misschien zijn de beelden van Shoah te
meeslepend, te mooi en wordt de gruwel verzacht in plaats van tot uitdrukking gebracht.
Maar zowel Celan als Lanzmann hebben laten zien dat het mogelijk is iets te zeggen over het
onzegbare. Het is de schoonheid, weliswaar een gruwelijke, die ons iets laat ervaren van de
enormiteit van Auschwitz, en die een brug slaat naar een gehoor.
Schrijvers over kampen, merkt Leibovici op, schuwen de inzet van literaire middelen,
bang voor afzwakking van de werkelijkheid. Ze willen dat hun ervaring voor zichzelf spreekt.
Het gaat hier om literatuur met een mimetisch karakter. Dat wil zeggen dat de
gebeurtenissen en personages niet verzonnen zijn, maar dat
de nadruk wordt gelegd op een directe weergave van de werkelijkheid. Mimesis heeft hier
niet zozeer de betekenis van nabootsing als wel van uitbeelding van de realiteit. 65

De treinen en de rails die in Shoah in beeld worden gebracht zijn weliswaar niet dezelfde als
waarmee de gedeporteerden werden afgevoerd, ze bewijzen hun waarde door de wijze
waarop ze de kijker op het ritme van de dood meevoeren naar wat niet gezegd en
uitgebeeld kan worden, maar wat wel de realiteit vormde voor miljoenen.
In Shoah zien we geen massa‐executies, geen uitgemergelde concentratiekampbewoners,
geen stapels lijken, geen gereconstrueerde concentratiekampen en geen schreeuwende
SS’ers in hoge laarzen. In de discussie die losbrak nadat Steven Spielberg het publiek in
Schindler’s List confronteerde met schokkende beelden om Auschwitz in herinnering te
brengen, werd duidelijk waar het Lanzmann om te doen was. Lanzmann was bang dat de
uitbeelding, in dit geval Schindlers’s List, voor veel mensen Auschwitz zal worden. De Joodse
schrijfster Cynthia Ozick deelde de angst van Lanzmann.
Ozick is zich voortdurend bewust van het gevaar dat het beeld van iets wordt aangezien voor
het ding zelf. Anders gezegd, dat de kunstmatige werkelijkheid van het kunstwerk wordt
aangezien voor de ongrijpbare werkelijkheid waar wij onderdeel van uitmaken [sic]. Is dat
het geval, dan slokt het kunstwerk volgens haar gevoelens op die voor het leven bestemd
waren. 66

Ozick gelooft oprecht dat er geen woorden of beelden zijn die recht kunnen doen aan de
gruwel van Auschwitz:
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Wat voor de kunst in het algemeen geldt, vindt zij, gaat in het bijzonder op voor het
verbeelden van de genocide van de nazi’s op de joden; wie dat esthetisch vorm probeert te
geven in een verhaal of een schilderij of een film, doet als vanzelf afbreuk aan de
werkelijkheid van de holocaust, onttrekt gevoelens aan de werkelijkheid. Een afbeelding van
de Holocaust is altijd minder erg dan de holocaust zelf. 67

De treinen en de rails in Shoah hebben hun waarde bewezen, ze tonen wat niet gezegd en
uitgebeeld kan worden, maar brengen de deportaties wel tot uitdrukking. De rails en het
stootblok dat Prins gebruikte voor het Westerborkmonument zijn weliswaar niet de originele
materialen, maar ze geven wel een beeld aan de emotie die Prins heeft gevoeld toen hij
getuige was van het vertrek van de treinen naar de vernietigingskampen. Een emotie die we
bijna kunnen navoelen. Prins heeft niet geprobeerd een ‘mooi’ gedenkteken te maken, maar
hij heeft met de ‘resten’, met de ‘sporen’ die de deportatie heeft achtergelaten getracht een
nieuwe vormentaal te zoeken, net als Celan, om Auschwitz tot spreken te brengen. Hij heeft
niet geprobeerd de werkelijkheid van Auschwitz te verbeelden, maar als het ware de
bewijzen tentoongesteld, als documenten van Auschwitz. De rails liggen er als getuigen van
de gruwel die zich in Westerbork heeft afgespeeld. De geschonden rails steken als
klauwende armen de lucht in, als metafoor voor de ontreddering door de wekelijkse
deportaties. Net als Todesfuge en Shoah, meeslepend in een gruwelijke schoonheid.
Behalve dat zijn keuze voor de rails voortkwam uit de wil geen (mooie) ‘kunst’ te
willen maken, liet hij zich ook leiden door het joods beeldenverbod. Zo had het NIW voor het
gedenkteken van Westerbork te kennen gegeven dat het de voorkeur gaf aan een eenvoudig
grafteken waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beeldhouwwerk vanwege de
eeuwenoude joodse traditie tegenstaat. Toen Prins de opdracht kreeg wist hij eerder hoe hij
het niet zou maken, dan hoe wel:
Zo wilde ik op geen enkele wijze een levend wezen afbeelden. Niet omdat ik daar tegen ben,
maar omdat vrome joden vanuit hun geloof niet willen dat je een mens of dier afbeeldt. Dat
is iets dat door hen niet aanvaard wordt. U begrijpt wel dat ik het niet in mijn hoofd zou
halen om een gedenkteken dat met joodse mensen te maken heeft, zo te maken dat het
voor orthodoxe joden niet zou kunnen. 68

Het enige duurzame materiaal, of edel materiaal zoals hij het noemt, zijn de
marmeren platen waarin een tekst uit de klaagliederen is gegraveerd. Deze tekst was zijn
keuze nadat hij de tekst die de opperrabbijn van Nederland aan hem had voorgelegd had
afgewezen, omdat deze te lang was om bij het monument te fungeren. De tekst, die zowel in
het Nederlands als in het Hebreeuws is aangebracht, luidt:
Zij belaagden ons bij elke schrede
zodat wij over onze pleinen niet gaan konden
ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld
ja ons einde was gekomen!

Het is ook de enige tekst die bij het monument is aangebracht. Geen naamlijsten, getallen of
een titel. Met veel zorg was het lettertype uitgekozen en aangebracht in het marmer,
67
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waarmee Prins wilde aangeven dat de tekst voor hem edeler is dan het materiële
gedenkteken. Hiermee plaatst hij zich in de joodse traditie, waarin aan het teken, het
indirecte symbool van een meer geweten dan geziene wereld, meer belang wordt gehecht
dan aan de materiële verschijningsvormen. 69 Prins had een teken gecreëerd waarin de
herinnering aan het onpresenteerbare zich aandiende.

3.

Zeige deine Wunde

Geschonden mensbeeld
In 1981 sprak Cramer, de voormalige oud‐commissaris van de koningin in Drenthe, tijdens
een interview zijn dankbaarheid uit dat de eerste serieuze poging in 1957 om een
gedenkteken op te richten op een mislukking was uitgelopen.
Dankbaar, omdat het nu opgerichte monument – het stootblok met de rails – een meer
zinvol en aangrijpend gedenkteken is, al doet het ons dan ook denken aan die niet te
bevatten verschrikking en ontzetting: mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zuigelingen
en kinderen, zwangere vrouwen en lichamelijk en geestelijk misdeelden, die door de
‘bewakers’ van het kamp in koude en onverlichte, zelfs van geen strozakken voorziene,
vervuilde en tochtige goederenwagons werden gedreven om vervolgens de gaskamers
tegemoet te gaan. Een verschrikking die ons menselijk bevattingsvermogen te boven gaat.
Dit zij zo, maar laat dit teken ons manen ‘het verleden niet te vergeten, omdat wij anders
gedoemd zijn het te herhalen’. 70

Zoals uit zijn woorden is op te maken riep het stootblok met rails bij Cramer een
beeld op waarin hem rechtstreeks de deportaties voor ogen kwamen. Iets waartoe een
traditioneel monument, zo laat hij impliciet weten, niet in staat zou zijn geweest. Hier geen
mensfiguren op sokkels of namenlijsten ingebed in een nationale en/of christelijke
symboliek. Geen vormen van heldenmoed of martelaarschap, maar simpelweg resten, stille
getuigen van een gruwelijke gebeurtenis.
Het herinneringsteken dat Prins had ontworpen voor Westerbork laat zien dat er
sinds de eerste gedenktekens van vlak na de oorlog het een en ander was veranderd in hun
vormgeving. Het meest opvallende van het gedenkteken voor Westerbork is het gebruikte
materiaal en het horizontale karakter. Het gedenkteken is niet gemaakt van de gebruikelijke
duurzame materialen, maar van verroest staal en beschadigd hout. Het gedenkteken heeft
ook niets meer te maken met de verticale glorificatie die zo lang de oorlogsmonumenten
heeft gedomineerd, maar des te meer met het aardse horizontale, als teken van rouw,
schaamte en geschondenheid. Dat een dergelijke sculptuur geaccepteerd werd als
gedenkteken heeft alles te maken met de ontwikkeling van de beeldhouwkunst na de
oorlog.
Wie een overzicht van de ontwikkeling van de oorlogsmonumenten en in het bijzonder de
kampmonumenten wil zien, bezoekt het voormalige kamp Mauthausen in Oostenrijk. Tussen
de overgebleven barakken van het concentratiekamp en de nabijgelegen steengroeve, waar
de gevangenen moesten werken, is een park aangelegd waar verschillende landen uit
69
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Europa een gedenkteken hebben opgericht ter ere van hun slachtoffers (zie afb. 72, 73, 74
en 75). Er staan meer dan twintig monumenten. Een van de eerste monumenten, uit 1949,
werd opgericht ter herinnering aan de Franse slachtoffers, een van de laatste dateert uit
1998 en is ter herinnering aan de omgekomen Sinti en Roma (zie afb. 76). Het is een bonte
verzameling van gedenktekens, variërend van traditionele graftekens tot installatiekunst,
van traditionele standbeelden tot landart. Deze nationale gedenktekens geven een
interessant overzicht van de wijze waarop de onderhavige landen hun slachtoffers
herdenken, qua periode, plaats en vorm.
De meeste van deze gedenktekens zijn in de jaren vijftig en zestig opgericht en staan
vooral in het teken van martelaarschap en opoffering voor het vaderland. Met name die van
de voormalige communistische landen kenmerken zich door een socialistisch‐realistische
stijl, zoals de al eerder besproken gedenktekens in Buchenwald en Ravenbrück. Figuratief
beeldhouwwerk van bevrijde gevangenen op hoge sokkels, hun gebalde vuisten geheven
naar de hemel. Maar er zijn ook strijdende soldaten. Veel gedenktekens bestaan uit
beeldhouwwerk in combinatie met monumentale architectuur, vooral verticaal: zuilen,
obelisken en hoge muren zijn geliefd. Niet zelden voorzien van de symbolische driehoek,
teken van de politieke gevangene.
De monumenten van Duitsland (1983, zie afb. 77) en Nederland (1986, zie afb. 78 en
79) en die voor de Sinti en Roma (1998) zijn anders van aard. Hoewel monumentaal van
opzet, zijn ze voor alles abstract en doen ze weinig denken aan traditionele monumenten.
Het zijn kunstwerken die bij een eerste aanblik buiten de context van het
herinneringslandschap waarschijnlijk niet als monumenten herkend zouden worden. Het
monument van West‐Duitsland gaat in abstractie het verst. Het is gemaakt door de Duitse
kunstenaar Fritz Koenig en bestaat uit twee schuin naar elkaar toelopende stalen vlakken die
in een hoek bij elkaar komen. In deze hoek liggen vier stalen pijpen en een stalen kogel. Het
is de verbeelding van de steengroeve waar de gevangenen van Mauthausen te werk werden
gesteld en waar velen het leven hebben gelaten. Mauthausen, schreef Presser, was de
doodstraf.
Een heerlijke omgeving: ‘Deze groenende heuvels, met door de pijnbomen blanke en rose
huisjes beschut, in de verte de besneeuwde kammen en gletsjers van de Alpen’ … ‘welk een
Weens operette‐decor!’ ‘(…) Het is juist daar, waar ze keuze gemaakt hadden voor de
opvoering van een drama van modder en bloed, van sadisme en haat’. 71

Dat is wat de sculptuur van Koenig laat zien of wil laten ervaren. De steengroeve, niet
opgenomen in de schoonheid van het liefelijke landschap, maar gevangen in de rauwe
werkelijkheid tijdens het bestaan van het concentratiekamp. Het is een open graf waarin de
lijken, de resten, van omgekomen gevangenen liggen. Misschien is het niet zozeer de groeve
die hier wordt uitgebeeld als wel het morele kwaad waartoe de mensheid kan vervallen. Het
mensbeeld is hier danig aangetast.

Herdenken in schoonheid
Bij de monumenten die in de eerste decennia na de bevrijding werden opgericht, stonden
waardigheid en schoonheid voorop. Deze eisen werden vooral gezocht in de menselijke
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gestalte, het liefst naakt, om een universele zuiverheid tot uitdrukking te brengen. In
Nederland bestond de hoop dat de vele opdrachten voor oorlogsmonumenten de
Nederlandse beeldhouwkunst op een hoger plan zouden brengen. In de praktijk bleek dat
tegen te vallen. Vooral omdat aan de eis van verstaanbaarheid gehoor moest worden
gegeven, bleef de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst met betrekking tot
gedenktekens achter.
De relatie tussen de kunstenaar aan wie de opdracht is verstrekt en het publiek, in de
hoedanigheid van opdrachtgever, commissielid of betrokken burger, is altijd moeizaam
geweest. De totstandbrenging van een monument ging meestal gepaard met heftig verschil
van mening en tegenstand, omdat er meerdere instanties bij betrokken waren die
verschillende en vaak tegengestelde visies op vorm en functie van een monument hadden.
De moeilijkheid waar de kunstenaar voor kwam te staan, zeker bij een nationaal monument,
is dat hij een collectief gevoel tot uitdrukking moest brengen.
Tot ver in de twintigste eeuw gebruikten de kunstenaars een algemeen aanvaard
symbolenrepertoire, dat teruggreep op klassieke en kerkelijke bronnen. De eerste
oorlogsmonumenten getuigen daarvan. Deze symboliek was verstaanbaar, bood ruimte voor
interpretatie en herinterpretatie en gaf de kunstenaar voldoende ruimte om zijn
kunstenaarschap te belijden. Maar het ontwerpen van monumenten werd gecompliceerder
naarmate de kunstenaar, op grond van sociale en artistieke ontwikkelingen, steeds meer
werd geacht een eigen vormen‐ en symbolenrepertoire te bezitten. Het monument werd zo
de uitdrukking van een uniek en sterk aan de kunstenaar gebonden ontwerp. Voor
kunstkenners, zoals de ‘smaakspecialisten’ uit de commissies of juryleden, was dat geen
probleem, maar vaak wel voor het publiek en achterblijvers van de dode oorlogsslachtoffers.
Zij eisten een waardig beeld, waarbij de inhoud herkenbaar is. De vormgeving diende
ondergeschikt te zijn aan de inhoud. ‘Wij zijn niet gemarteld en onze families niet vermoord
in het abstracte’, reageerden Auschwitz‐overlevenden op een ontwerp voor een
gedenkteken dat door kunstkenners als briljant werd omschreven. Of denk aan Nathan
Rapoport, die zijn meer dan realistisch beeld van de opstand in het getto van Warschau
verdedigde met de opmerking dat de strijd niet abstract was en dat hij daarom ook geen
steen met een gat kon maken en zeggen: voilà, het heroïsme van de Joden. Het ontwerpen
van een gedenkteken luistert nauw.
Naar aanleiding van de al eerder besproken prijsvraag voor een monument in
Renesse organiseerde De Nederlandsche Kring van Beeldhouwers in 1946 onder leiding van
de classicus prof. dr. B.A. van Groningen een driedaags congres om de problemen die bij de
oprichting van monumenten opdoemen ter sprake te brengen. Van Groningen had eerder
een voordracht gegeven over dit onderwerp voor de Centrale Commissie van advies, waarin
hij met name de voorwaarden voor het welslagen van een gedenkteken uiteenzette. In zijn
analyse stelde hij drie wezenlijke en tevens noodzakelijke kenmerken vast: het gedenkteken
moest eerlijk, waardevol en duidelijk zijn. De definitie van het begrip gedenkteken, stelde
Van Groningen, ligt in het woord zelf opgesloten. ‘Het gedenkteken is bestemd om te “doen
gedenken”.’ 72 We gedenken om een blijvende herinnering te doen voortleven; dat kan een
persoon zijn, een gevoel of een gedachte en dat kan op velerlei manieren. Met een gedicht,
een document of een muziekstuk. Maar deze vormen van gedenken zijn geen gedenktekens,
hier ontbreekt het tweede element van de samenstelling, namelijk ‘teken’. Een ‘teken’ is
volgens Van Groningen duidelijk waarneembaar, blijvend en onveranderlijk.
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Gedenkteken en monument zijn twee aan elkaar verwante begrippen, waarbij een
monument altijd een gedenkteken vormt, maar andersom niet ieder gedenkteken een
monument is. Als synoniem zijn ze niet zonder meer uitwisselbaar. Het woord ‘monument’
kan twee verschillende betekenissen hebben. Het wordt gebruikt voor bouwwerken die
vanwege hun architectuurhistorische waarde beschermd worden, en het kan gebruikt
worden voor kunstwerken in de openbare ruimte waarmee een historisch persoon of
gebeurtenis herdacht wordt. Stamt het monument in de eerste betekenis uit het verleden,
het monument in de tweede betekenis herinnert aan het verleden. 73 Het monument, schrijft
Van Groningen, heeft twee kenmerken: ten eerste staat het monument vrij en wordt het
bepaald door zijn driedimensionale karakter. Ten tweede is het monument zo omvangrijk en
massaal dat het zich met kracht handhaaft in zijn omgeving. Als voorbeelden noemt hij
piramides, zuilen, obelisken, kerken en triomfbogen.
Een gedenkteken zal soms wel en soms niet het karakter van een monument hebben.
Een gedenkplaat op een muur, een reliëf boven een portiek of een buste in een nis zijn
bescheiden van aard en zijn gedenktekens, maar geen monumenten. Het standbeeld van
Erasmus in Rotterdam, het graf van Napoleon en de zuil van Trajanus zijn monumenten,
maar ook gedenktekens. Deze definitie van Van Groningen komt nauw overeen met het
Engelse memorial voor ‘gedenkteken’, en monument voor ‘monument’. 74 De functies van
monumenten en gedenktekens kunnen dus door elkaar lopen. Een monument, vaak
geassocieerd met helden, overwinningen en triomfen, kan ook een plek zijn voor rouw en
verdriet. En een gedenkteken kan ook een overwinning herdenken. Hoe dan ook,
gedenktekens zijn ze alle.
De reden of ‘drang’ zoals Van Groningen het noemt, waarom gedenktekens worden
opgericht, is de ervaring van een buitengewoon iets of mens, die buiten het alledaagse om
gaat. Deze ervaring wil men vasthouden, ‘een blijvend iets bouwen naast de ervaring zelf,
die in haar vluchtigheid voorbijgaat’. Overtuigd van de waarde van de ervaring meent men
deze te moeten vastleggen voor het nageslacht. Doelbewust wordt er beslag gelegd op de
toekomst, er wordt vastgelegd wat als geschiedenis erkend dient te worden. Men legt
willens en wetens een band tussen verleden en toekomst. Dat heeft echter wel
consequenties, die het karakter van het gedenkteken bepalen, volgens Van Groningen. Hij
onderscheid er drie.
Ten eerste moet de te herdenken persoon of gebeurtenis met eerbied worden
behandeld. Men mag ze door het gedenkteken geen geweld aandoen. Dat wil zeggen dat
opdrachtgever en kunstenaar een dienende taak hebben, ze mogen geen persoonlijk gewin
nastreven. Het gedenkteken moet ‘waar en eerlijk’ zijn. Ten tweede moet het gedenkteken
belangrijk zijn. Alleen dat wat werkelijk van grote betekenis is en van reële waarde wordt
geacht, mag aandacht krijgen. Als laatste stelde Van Groningen dat een gedenkteken
duidelijk moet zijn. De beschouwer moet zonder veel moeite en vooral zonder misvatting
achter de directe vorm ook het verbeelde idee zien.
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Dit zijn volgens Van Groningen de wezenlijke en noodzakelijke kenmerken van een
gedenkteken. Maar dat het gedenkteken eerlijk, waardevol en duidelijk moet zijn, is
gemakkelijk gezegd, maar daarmee nog niet verwezenlijkt. Met het esthetische kunnen
spanningen tussen het schone enerzijds en het gewichtige, het eerlijke en expressieve
anderzijds, zeer groot worden. ‘Zal niet het streven naar schoonheid afbreuk kunnen doen
aan de eerlijkheid? Is er geen gevaar, dat de eisch der duidelijkheid te kort zal doen aan de
aesthetische waarde?’, vraagt Van Groningen zich af. Het antwoord is ontkennend en de
oplossing is gelegen in de ‘schoonheid’ van het kunstwerk.
Zoo zal alleen het schoone gedenkteeken, dat immers eerst door die schoonheid geheel
zichzelf en geheel één is, in den vollen zin des woords ook belangrijk, duidelijk en waarachtig
kunnen zijn. Het is geen overtollige weelde, als men het gedenkteeken ook kunstwerk wil
laten zijn. Eerst in en door de schoonheid ontwikkelt het zich tot datgene wat het waarlijk is,
kan en moet wezen. 75

Van Groningen sluit zijn betoog af met de woorden: ‘Wie daaraan mag medewerken,
hetzij als actief kunstenaar, hetzij als normen handhavend criticus, ziet zich een belangrijke
taak toegewezen.’ 76

Doorleefde werkelijkheid
Wat opvalt in de gedenktekenanalyse van Van Groningen, en waar het hier om te doen is, is
dat een geslaagd gedenkteken een autonoom kunstwerk is. Aan het kunstwerk wordt het
begrip ‘schoonheid’ gekoppeld. Een geslaagd gedenkteken bestaat bij de gratie van
schoonheid, het schone ligt als vanzelfsprekend besloten in het kunstwerk. Schoonheid
schept een innerlijk evenwicht, een gesloten eenheid, waarbinnen alle elementen, het
eerlijke, het waardevolle en de duidelijkheid, tot een gesloten eenheid worden gevormd,
aldus Van Groningen. De beeldhouwer en publicist L.P.J. Braat schrijft woorden van gelijke
strekking. Een monument, ‘een synthetische gedachte in duurzaam steen of brons’, moet
noodzakelijk schoon en edel zijn. 77 Van Groningen en Braat schreven hun artikelen in 1946,
in een periode dat er veel oorlogsmonumenten werden opgericht; zij hoopten op deze
manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit. Maar van welke stijl de kunstenaar zich
wenste te bedienen – impressionistisch, expressionistisch, of bijvoorbeeld abstraherend of
experimenteel – ten einde het schone en edele aan het licht te brengen, daarover deden
Van Groningen en Braat geen uitspraak. Dat lag in de handen van de kunstenaar.
Braat schreef zijn artikel met de, al eerder besproken, prijsvraag voor een monument
voor de slachtoffers van Renesse in het vooruitzicht. De expositie van de ingezonden
ontwerpen laat zien hoe de kunstenaars vorm gaven aan een monument. Voornamelijk
verticale vrouwen‐ en mannenfiguren, naakt, halfnaakt dan wel gekleed, waarvan de meeste
waren geplaatst op een sokkel. Waardigheid, schoonheid, en verhevenheid werden tot
uitdrukking gebracht in een herkenbare menselijke gestalte van brons of steen.
De naoorlogse beeldhouwkunst werd in Nederland sterk gedomineerd door de
figuratieve monumentale traditie, waarop beeldhouwers als Mari Andriessen, Johan
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Raedecker, Fred Carasso en Henri Wezelaar zich baseerden. Allemaal kunstenaars die al voor
veel oorlogsmonumenten hadden getekend in die dagen. Hun voorbeeld gold de Franse
traditie van Aristide Maillol, Charles Despiau en tot op zekere hoogte Auguste Rodin. 78
Ondanks de behoefte aan verandering bleef het ‘traditionalisme’ lange tijd het officiële
kunstleven bepalen. 79 Beeldhouwers die voor een vrijer spel met vormen kozen en
gebruikmaakten van andere dan de gebruikelijke materialen, hadden het moeilijk om hun
werk uitgevoerd te krijgen, zeker als het een oorlogsmonument betrof. De ontwerpen van
Wessel Couzijn en Wim Reyers voor het Koopvaardijmonument in Rotterdam werden niet
uitgevoerd, hoewel ze de prijsvraag hadden gewonnen. Het waren echter niet alleen de
nabestaanden van de slachtoffers die deze vorm van moderne beeldhouwkunst
weghoonden.
De jury, waarin onder andere de beeldhouwer Hildo Krop, de architecten C. de Cler en
H.A. Maaskant en de kunsthistoricus A.M. Hammacher zaten, waren vol lof over het ontwerp
Doorvaren van Wessel Couzijn (zie afb. 80). Hammacher was vooral enthousiast over de
vernieuwing die Couzijn in de Nederlandse beeldhouwkunst bracht:
Het model, onuitgevoerd, laat geen twijfel over hetgeen Couzijn in zich heeft: een
persoonlijke verwerking van de mogelijkheden ener niet gesloten beeldhouwkunst, die ook
in het materiaal niet terugschrikt voor bewerkingen die vallen buiten de traditie van de taille
directe in hout of steen of het gieten in brons naar geboetseerd model. Zonder dat het
bewust gewild is, heeft het werk van Couzijn niet meer te maken met de decoratieve en
monumentale achtergrond van de sculptuur noch met de Maillol‐Despiau‐traditie. Hij
bewondert Lipchitz en van de jongeren de Oostenrijker Wotruba, die trouwens ook buiten
Nederland ouderen en jongeren van verschillende opvattingen blijkt te boeien. Er is een
keerpunt in de Nederlandse sculptuur, die een typische eigen en gestage ontwikkeling bezig
is af te sluiten. 80

Toch werd het beeld van Reyers als beste beoordeeld. Het beeld van Reyers was een
metalen constructie waarin zowel de spanten van een schip als een menselijke gestalte te
herkennen waren (zie afb. 81). Het beeld zou vijftig meter hoog worden en door de
gebruikte materialen en vorm moeiteloos passen in de omgeving van kranen en schepen van
de havens van Rotterdam. Hammacher verklaarde de kracht van Reyers beelden door de
organische abstractie. 81 De jury zag in het ontwerp een evenwicht gerealiseerd tussen vorm
en idee, het was ‘zowel teken als uitbeelding van de gedachte’ 82 en ‘door zijn symboliek van
het met de ondergang bedreigde en toch niet verloren schip met zijn lading de meest
zuivere uitdrukking van de gestelde opgave’. 83
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Toen de ontwerpen werden getoond, bleek dat velen het niet eens waren met de
keuze van de jury. De reacties in de pers op de ontwerpen van Reyers en Couzijn waren niet
positief te noemen. Hoewel sommige critici de plastische kwaliteiten positief beoordeelden,
zeker van Couzijn, vond men de ontwerpen te cerebraal en daardoor te weinig begrijpelijk,
ze konden dus niet voldoen aan hun taak als monument, er moest te veel uitgelegd worden.
Er was echter ook minder genuanceerde kritiek. Over het ontwerp van Reyers sprak men van
een legpuzzel, een embryo van een hefschroefvliegtuig, een karkas van een monsterachtig
insect, een abstract raadsel, een mager abstract stuk staal, en in de volksmond heette het
ontwerp een afgekloven schellevis. 84
Het waren de nabestaanden en de scheepvaartkringen die er uiteindelijk voor zorgden
dat de ontwerpen van Couzijn en Reyers niet als monument werden uitgevoerd. Zij eisten
een monument waaruit waardering sprak voor de offers die de koopvaardij had gebracht.
Het monument zou namelijk als graf dienst moeten doen, dat door de nabestaanden zou
kunnen worden bezocht. Het oordeel van de jury werd genegeerd en de nabestaanden
kozen voor het ontwerp van Frederico Carasso, Boeg, een driehoekige kolom van
vijfenveertig meter hoog met aan de voet geabstraheerde golven (zie afb. 82). Van de
ontwerpen was dit het meest monumentale en klassieke en daarmee ook voor ieder het
makkelijkst verstaanbaar. Desondanks werd geëist dat de beeldhouwer er een ‘menselijk
element’ aan toevoegde. In 1965, acht jaar na de onthulling werd er een beeldengroep aan
de voet van de zuil bij geplaatst (zie afb. 83).
In de moderne beeldhouwkunst, waar abstractie overheerste, manifesteerden zich niet
de schoonheid en waardigheid, althans volgens het smaakoordeel van de traditionalisten.
Ook een kunstwerk waarin een herkenbaar menselijk lichaam werd uitgebeeld, gepaard aan
een zekere mate van (expressieve) abstractie, zoals De Verwoeste Stad van Zadkine (zie afb.
84), kon rekenen op kritiek. In dit beeld gingen volgens ir. J.A.C. Tillema, hoofddirecteur
Gemeentewerken van Rotterdam, de mens en de schoonheid verloren. In een artikel uit
1950 schreef hij onder de kop ‘Schoonheid of demonie’ dat het beeld te macaber was om tot
de schoonheid gerekend te kunnen worden. Hij schreef onder andere:
Deze gefolterde kreunt niet, hij sterft niet, nee, hij gilt, hij brult, hij wentelt zich in
krankzinnig makende smart. Zijn opstandige, gruwelijke verschrikking kon dan ook niet meer
met normale middelen, met normale ledematen en een normaal gelaat worden uitgedrukt
en zo werd hij tot een woeste, een sinistere golem, een mens die verwerd tot een demon,
wiens machteloze opstandigheid een helse bijsmaak heeft gekregen (…). Moet deze
bezetene, zes meter hoog, voor altijd als een demonische gesel het nieuwe hart van mijn
stad slaan met verlamming? 85

De Verwoeste Stad moet diepe indruk op hem hebben gemaakt vanwege de manier waarop
uitdrukking is gegeven aan het bombardement. Maar een dergelijk zinnebeeld van
verwoesting en vernietiging was blijkbaar te negatief, te schokkend, te gruwelijk om te
fungeren als gedenkteken voor een stad die bezig was met haar wederopbouw. Een al te
nadrukkelijke confrontatie met het oorlogsleed was voor velen klaarblijkelijk nog een stap te
ver. Er was behoefte aan schoonheid en waardigheid om de negatieve gevolgen van de
oorlog het hoofd te bieden en terug te keren naar een menswaardig bestaan.
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Dat de gevallenen van de oorlog waardig en in schoonheid herdacht moesten worden,
was ook de visie van de al eerder geciteerde commissaris van de koningin in Drenthe, R.H. de
Vos van Steenwijk: als mensen geëerd moesten worden, dan diende dat te gebeuren in een
liefelijke omgeving en niet op een plaats die alleen de gruwelijke wreedheid van het
concentratiekamp bij de bezoekers zou oproepen. Dat het voormalige crematorium van
Westerbork werd afgewezen om als monument te dienen, kan als aanwijzing worden gezien
dat de realiteit van de oorlog, of beter gezegd de resten daarvan, zich niet leenden om
mensen te eren. Misschien ook wel begrijpelijk. De oorlog had een potentieel aan
gewelddadige en gruwelijke beelden opgeleverd dat via de media – vaak voor het eerst na
de oorlog – nog steeds nagloeide. Het lijkt erop dat men van de harde realiteit van de oorlog
genoeg had gezien. Er bestond geen behoefte dit nog eens in gedenktekens zichtbaar te
maken. Dat gold zeker voor de uitbeelding van het menselijk lichaam. Niet geschonden maar
juist fier, liefst verticaal en halfnaakt als uitdrukking van zuiverheid, echtheid, onschuld en
kwetsbaarheid. Hier werd weliswaar geen triomf tot uitdrukking gebracht, maar verdriet en
rouw om de slachtoffers; niettemin bleef de menselijke waardigheid intact. 86 De weinige
uitzonderingen hierop vormen de vier gekruisigde lichamen op het Nationaal Monument op
de Dam, en De Verwoeste Stad in Rotterdam, die het lichamelijke lijden en de aanranding
door de bezetter tonen; De Verwoeste Stad in een niet mis te verstane expressiviteit.
Men verlangde een algemeen verstaanbare kunst met een positieve grondhouding. De
abstraherende expressie van De Verwoeste Stad veroorzaakte een schok. De gruwelijke
verschrikking van wat de mens de mens kon aandoen werd wel heel duidelijk getoond,
waarbij de mens, om de woorden van Tilleman te parafraseren, veranderde in een golem,
een demon, een gesel voor de ogen. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. Dat te veel naar
abstractie neigende beeldhouwkunst voor velen, ook buiten de Nederlandse grenzen, niet
geschikt werd geacht voor de verbeelding van het menselijk lichaam, zeker als het er om
ging getoonde heldenmoed te eren, bewees ook de al eerder genoemde prijsvraag voor het
monument van The Unknown Political Prisoner. 87
Het ontwerp van de Brit Reg Butler, die de prijsvraag had gewonnen, had veel kritiek
uitgelokt, zowel de pers als de politiek liet zich niet onbetuigd (zie afb. 86). In de pers waren
spotprenten verschenen die het toekomstige monument vergeleken met televisie‐ en
radioantennes of met hoogspanningsmasten. Volgens Churchill toonde het ontwerp een
gebrek aan traditionele waarden en riekte het naar communistische ondermijning. De
communistische partijkrant vond het op haar beurt een belediging van smaak en
intelligentie. In Nederland schreef Marie Seton in Kroniek van Kunst en Kultuur dat in het
tijdperk van de atoombom de menselijke geest was teruggebracht tot een armzalig en
hulpeloos wezen dat verward zit in kluwens van ijzerdraad. Het ontwerp was een jungle van
gevlochten kooien, vierkante dozen en monolieten met als inwendige ruimte aangeduide
luchtgaten. De ex‐politieke gevangenen in Nederland noemden het ontwerp stapelgek. In
het ontwerp zag men een ‘autoruiten‐verwarmer’ en een ‘auto‐radio‐antenne’ (zie afb. 85).
Men vroeg zich af of de kunstenaar aan spiritisme deed.
De kooi is leeggelaten, omdat de lijfelijke substantie van onze Gevallen Makkers
transcendent is. Zij zweven – aldus uitgebeeld – onzichtbaar ergens boven. En voor deze
waanzin is 4500 pond sterling betaald. (…) Het lijden en heengaan der duizenden gevallenen
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verdragen heus niet, dat het tijdperk der uitmoording op grote schaal in spiritistische
transcendente zin wordt uitgebeeld. 88

In het naschrift wist Expogé te melden dat men het ontwerp in Londen ook een aanfluiting
vond, gebaseerd op het feit dat een andere kunstenaar het ontwerp in elkaar had geslagen.

Een nationaal litteken
Het belang van schoonheid en de opvatting dat kunst daarmee synoniem is, gold niet alleen
voor gedenktekens maar was typerend voor het algemene kunstbegrip direct na de oorlog.
De Nederlandse overheid hanteerde dit kunstbegrip in de periode 1946–’60 als uitgangspunt
voor haar beleid. Kunst, schoonheidsbeleving, was goed en beschaafd en hield de mensen af
van lager vermaak. 89 Het was een opvatting van kunst, aldus de socioloog Warna
Oosterbaan, die sterk moreel geladen is en te beschouwen als ‘een voortzetting van de
vastomlijnde idealen van het burgerlijk beschavingsoffensief’. 90 Kunst moest beantwoorden
aan een hoger doel, het streven naar het hogere in de mens. De schoonheidsbeleving werd
ingezet om een saamhorigheidsgevoel en arbeidsmoraal te bewerkstelligen waarmee de
grote collectieve inspanningen werden gestimuleerd: puinruimen, slopen en weer
opbouwen. Het vooroorlogse verleden bood daarbij houvast, volgens Kolen. De boekenreeks
‘Schoonheid van ons land’, gestart in 1947, was een lofzang op onder andere het landschap,
het water en de steden in Nederland. 91 In 1955 verscheen de laatste serie met onder andere
een overzicht van de Nederlandse beeldhouwkunst, geschreven door kunsthistoricus A.M.
Hammacher. In dit overzicht waren ook enkele oorlogsmonumenten opgenomen van onder
andere Johan Anthon Raedecker en Mari Andriessen. 92
Maar het was ook in de jaren vijftig en zestig dat de moderne kunst met het
traditionele schoonheidsbegrip nog maar weinig van doen had. De moderne, abstracte kunst
had zich via een aantal tentoonstellingen in Nederland aangediend, waarbij de opvatting
werd uitgedragen dat kunst er niet alleen was om te behagen of om aangenaam en
rustgevend te zijn. 93 In de loop der tijd drong deze gedachte ook tot de overheid door.
Minister Vrolijk meende in 1966 dat de kunst
de mens zich duidelijker bewust (kan) doen worden van de veranderende wereld, van
de noodzaak tot voortgaande verandering en van zijn eigen plaats in dit gebeuren. 94

De termen welzijn en ontplooiing deden vanaf de jaren zestig hun intrede en werden
gekoppeld aan het kunstbeleid in de veronderstelling dat onder andere kunst bijdraagt aan
het geestelijke en stoffelijke welzijn van het Nederlandse volk en daarmee aan het welzijn
van de samenleving. Minister Van Doorn betoogde in 1973 dat
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kunstenaars vanuit hun discipline ‘impulsen geven voor de noodzakelijke vernieuwing
in onze samenleving, voor de bewustwording van de mens over zijn situatie’. 95

In de kunst was een stormachtige periode aangebroken, waarin niet alleen een heftige
richtingenstrijd tussen ‘figuratieven’ en ‘experimentelen’ ontstond, maar ook een explosie
van stijlen en stromingen. Telkens weer kwamen er nieuwe beelden en materialen, zo
herinnerde voormalig Stedelijk Museumdirecteur Edy de Wilde zich. 96 Volgens Oosterbaan
ging het in de kunst
niet meer zozeer om schoonheidsbeleving, maar om permanente belangstelling voor
experimenten, om een voortdurende inleving in de nieuwe mogelijkheden die
kunstenaars ontdekten en in de opgaven waarvoor ze zich stelden en gesteld werden.
De kenners en de ingewijden accepteerden de voortschrijdende autonomiesering van
de kunst en juichten die toe. Bij het grote publiek bleef aanvankelijk de verbijstering
overheersen; later maakte die plaat voor berusting en desinteresse. 97

Misschien meer dan ooit brak er een ‘stijlverscheidenheid’ uit en daarmee ook een
‘smaakonzekerheid’. Dat wil zeggen dat wat kunst is en wat goede kunst is, steeds aan
discussie en twijfel onderhevig was, omdat een vastgestelde vormtraditie niet meer
bestond. Kunst ontwikkelde zich steeds verder in een richting waarin de waardering en de
beoordeling toevielen aan ‘smaakspecialisten’, terwijl bij het publiek een scheiding optrad
tussen diegenen die de moderne kunst konden begrijpen en waarderen en een veel grotere
groep die dat niet kon. 98 Deze ontwikkeling speelde zich ook af binnen het domein van de
gedenktekens. Wat zich met de moderne ontwerpen van Couzijn (zijn ontwerp voor het
scheepvaartmonument in Rotterdam had Hammacher ook opgenomen in zijn overzicht) en
Reyers en met de acceptatie van De Verwoeste Stad had aangekondigd, zou steeds meer
ingang vinden; moderne beeldhouwkunst deed langzaam maar zeker haar intrede in de
ontwerpen voor gedenktekens. Vanaf de jaren zestig was er ruimte ontstaan waarbinnen de
kunstenaar met meer vrijheid in een eigen stijl kon werken.
Dat Prins’ stootblok en negentig meter rails acceptatie vond, terwijl het gedenkteken
meer doet denken aan een object trouvé dan aan een gedenkteken in de traditionele zin des
woords, moet behalve door de ontwikkelingen binnen de moderne beeldhouwkunst ook te
maken hebben gehad met een kantelend geschiedbeeld van de Tweede Wereldoorlog. In
zijn vorm en betekenis stond het gedenkteken van Westerbork aan het begin van een
ontwikkeling waarin het steeds minder vanzelfsprekend werd om de oorlog te herdenken in
termen van nationale opoffering, heldenverering en overwinning, waarvan de
fusillademonumenten in Vught en Amersfoort nog getuigden. De nadruk kwam nu te liggen
op de slachtoffers en de gevolgen van de oorlog voor de overlevenden.
Prins liet niet zomaar negentig meter rails aanleggen. Hij wilde een ruimte creëren, een
tijdspanne, waarin de bezoeker de mogelijkheid kreeg om, al lopend om de rails heen, tot
bezinning te komen. Daarom had hij een pad met grind langs de rails aangelegd. De
bezoeker kan in een bepaalde gemoedstoestand raken en de omstandigheden overdenken,
zich afvragen wat hier gebeurd is. Hij wilde de beschouwer niet opdringen wat of hoe er
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herinnerd moet worden. De rails van Westerbork refereren niet zozeer aan een
gemeenschappelijk gedachtegoed, maar doen eerder een beroep op een individuele
beleving die de vraag moet oproepen: Wat is hier gebeurd? Welke ‘verwonding’ heeft hier
plaatsgevonden?
Ralph Prins had met het gedenkteken voor Westerbork het verleden niet verfraaid. Voor het
gedenkteken in Westerbork was geen openbare prijsvraag uitgeschreven en er was ook geen
jury of welstandscommissie geweest om het goed te keuren. In alle beslotenheid was het tot
stand gebracht. Wat het gedenkteken liet zien, was dat de gruwelplek zich niet liet
wegdrukken door de bossen en de radiotelescopen, zoals Van Broekhuizen had gehoopt. Het
herinneringsteken dat in Westerbork was opgericht had iets losgemaakt, waardoor de
herinneringen aan de gebeurtenissen op deze plek weer tot leven kwamen; bij diegenen die
de oorlog niet hadden meegemaakt, leidde het tot bewustwording van de tragedie die er
had plaatsgevonden. In zekere zin had het gedenkteken de aanzet gegeven tot het onder
ogen zien en accepteren van wat er in Westerbork was gebeurd, waardoor een manier kon
worden gezocht om om te gaan met ‘het falen van het goede dat mensen hadden kunnen
aanrichten’, zoals Tal het had verwoord. Het gedenkteken fungeerde als medicijn, als reactie
op de verwonding die de Joodse gemeenschap was aangebracht.
Kunst zou aldus als medicijn kunnen dienen voor de gevolgen van de oorlog, een idee
waar ook de Duitse kunstenaar Joseph Beuys van overtuigd was. Naar aanleiding van een
prijsvraag voor een gedenkteken in Auschwitz had Beuys voor zichzelf – hij deed niet mee
aan de prijsvraag – een installatie gemaakt met de titel: Auschwitz Demonstration 1956‐1964
(Auschwitz 1957). De installatie bestond uit allerlei verschillende objecten, waaronder
jodium. Hij scheen niet in een willekeurige sublimatie te geloven, maar heel praktisch en
direct aan kunst als medicijn. In die zin was de feitelijke presentatie van jodium in zijn
kunstwerk een verwijzing naar de nieuwe opgave voor de kunst. 99 In de jaren 1974–’75
maakte Joseph Beuys een environment met de titel: Zeige deine Wunde. Het kunstwerk was
een reactie op wat hij noemde de anonimisering van een elementaire gebeurtenis als de
dood. Net zoals we niet meer thuis bij de familie geboren worden maar in het ziekenhuis,
sterft men ook niet meer tussen familie en vrienden, maar in het ziekenhuis. De dode
lichamen zijn niet meer in het bezit van de mensen die ze liefhebben, maar worden
opgeborgen in vriescellen om ingezet te worden voor de wetenschap. Het doel van het
environment was dat de toeschouwer de rust zou nemen om het getoonde tot zich te
nemen en de betekenis tot ontwikkeling te laten komen. Volgens kunsthistoricus Detlef
Hoffmann trad Beuys op als een missionaris en therapeut met een opdracht om de wereld
de weg te wijzen in deze verwarrende tijden en de fatale houding van verdringing te
doorbreken. Om dat te kunnen doorbreken is het noodzakelijk dat men zijn wonden erkent,
waarna de mogelijkheid bestaat tot genezing.
Hoffmann haalt Beuys aan in een artikel dat gaat over de vraag hoe Duitsland met zijn
nationaalsocialistisch verleden omgaat, en specifiek met de fysieke sporen daarvan. Zo zag
Hoffmann in de omgang met het voormalige concentratiekamp Dachau een teken dat
Duitsland zijn oorlogsverleden verdrong. Toen hij in 1961 het voormalige kamp bezocht,
moest hij als een archeoloog door hoog struikgewas en onkruid kruipen om nog resten van
het kamp terug te kunnen vinden. Barakken waren vervallen en grote delen van het kamp
waren overwoekerd met gras. In 1961 was het KZ Dachau volgens Hoffmann symbool van
99
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het vergeten geworden. Terwijl Duitsland juist zijn verleden zou moeten durven
aanschouwen. Het moet zich niet opstellen met het aura van een onkwetsbare politicus op
zoek naar normaliteit, maar als een historische gemeenschap die zijn ‘wonden’ durft te
tonen en ermee probeert te leven. De sporen die nog over zijn, moeten worden behouden
om het verleden weer toe te laten in ons hoofd en hart, zodat we het niet meer verliezen. 100
Zeige Deine Wunde is een thema geworden dat deel uit is gaan maken van de
oorlogsmonumenten.
Al tijdens en na de Eerste Wereldoorlog reageerden kunstenaars als Wilhelm
Lehmbruck, Käthe Kollwitz en Ernst Barlach op het zinloze geweld van de oorlog en zijn
gevolgen. 101 Lehmbruck maakte zijn beroemde beeld Der Gestürzte in 1915–’16. Een
stervende soldaat, een magere naakte man, voorovergebogen met het hoofd op de grond en
een gebroken zwaard in zijn hand (zie afb. 87). Van heroïek en heldendom, waar van
oudsher het naakt in deze context voor staat, is niets meer over. 102 Kollwitz verbeeldde een
knielend echtpaar, rouwend om hun zoon die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog
om het leven was gekomen. Ze plaatste de beelden bij het graf van haar zoon, nu op het
Duitse soldatenkerkhof in Vadslo (zie afb. 88). De verbeelding van door de oorlog aangericht
menselijk leed zou na de Tweede Wereldoorlog toenemen, zeker als het gaat om
monumenten met betrekking tot de concentratiekampen. Gedenktekens in de vorm van het
piëtamotief, met stervende of dode uitgemergelde lichamen. Lichamen verward in het
prikkeldraad van de kampomheining (zie afb. 89 en 90) en dode lichamen gedragen door
medekampgevangenen. In Neuengamme staat, of beter gezegd ligt, de meest schrijnende
verbeelding van een kampgevangene. Der Deportierte, zoals het gedenkteken heet, is niet
meer dan een verwrongen lichaam van botten en knoken, het hoofd en de knieën op de
grond (zie afb. 91 en 92). Een uitgemergelde neerstortende Muselmann. De thematiek is
gelijk aan Lehmbrucks Der Gestürzte, alleen waar de neergestorte soldaat zich nog overeind
probeert te houden, is daar bij Der Deportierte geen sprake meer van. Hij stort neer op zijn
hoofd als iemand wiens evenwichtsorgaan is uitgeschakeld. 103 De sculptuur staat niet meer
op een sokkel, er is geen sprake meer van heldenmoed of verhevenheid. In een onterende
houding valt de gedeporteerde op de bodem van het voormalige kampterrein. Hoeveel erger
kan ‘de wond’ nog getoond worden? Het ontwerp voor Auschwitz‐Birkenau dat de prijsvraag
had gewonnen – die in 1957 was uitgeschreven door het Internationale Auschwitz Comité –
zou een zwart litteken worden op het gezicht van deze heidense plek.
Het beroemdste nationale litteken staat misschien in Washington DC: het Vietnam
Veterans Memorial, beter bekend als The Wall. Een zwarte snee in de groene, met wit
marmeren herinneringsarchitectuur aangeklede National Mall (zie afb. 93). Het maakt deel
uit van het nationale geheugen van Amerika. Het werd in de kritiek al snel de ‘zwarte snee
van de schaamte’ genoemd, de schaamte over de verloren oorlog. Volgens Marita Sturken is
het Vietnam Veterans Memorial
een centrale icoon van het ‘genezings’‐proces geworden, van de confrontatie met
moeilijk te verwerken ervaringen uit het verleden. En het heeft ook een belangrijke rol
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gespeeld in de geschiedschrijving en ‐herschrijving van de oorlog. Sinds zijn oprichting
in 1982 is het monument het middelpunt geworden van een debat, precies over hoe
oorlogen herdacht zouden moeten worden, en over wié in een oorlog herdacht zouden
moeten worden – zij die sneuvelden, zij die meevochten, zij die hem hebben
uitgedacht, of zij die zich ertegen hebben verzet. 104

Eenzelfde soort proces vond plaats in Berlijn toen het initiatief werd genomen voor een
monument voor de vermoorde Joden van Europa tijdens het nazibewind. Aan de onthulling
van dit symbolische grafmonument in 2005 ging bijna twintig jaar discussie en debat vooraf,
waarbij vooral de vraag centraal stond wie herdacht moesten worden, en op welke wijze er
welke les uit de geschiedenis moest worden getrokken.
De reacties op het Vietnam Veterans Memorial in Washington en het jarenlange debat
over het Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlijn lieten zien dat monumenten
meer konden zijn dan alleen een plek waar jaarlijks een krans werd gelegd. Een discussie
waar het kunstenaars als bijvoorbeeld Jochen Gerz, Hans Haacke en Alfred Hrdlicka al jaren
om te doen was. Zij stonden kritisch tegenover de traditionele monumenten en
herdenkingen en streefden naar een andere vorm van herdenken en een ander gebruik van
gedenktekens. Dat leidde in de jaren tachtig tot de oprichting van zogenoemde Gegen‐
Denkmalen. Gerz’ kritiek op het gedenkteken is dat traditionele gedenktekens het verleden
verfraaien en dat de herdenking van het verleden bij een gedenkteken tot een
maatschappelijke plechtigheid verwordt die de herinnering aan de geschiedenis verdringt
door zijn uitbeelding. Dat is, zo redeneert Gerz, slechts een andere manier om het verleden
te verdringen, het belemmert persoonlijk nadenken. 105
Het gedenkteken voor Westerbork had geen maatschappelijke discussie of debat in de
media opgeleverd, zoals later wel het Vietnam Veterans Memorial in Washington en het
Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlijn (zie afb. 94), maar het zou er wel voor
zorgen dat het voormalige kamp niet aan de vergetelheid werd prijsgegeven.
Ondanks het feit dat de monumenten van Amersfoort en Vught verwijzen naar de fusillades,
zijn het gedenktekens die bepaalde personen herinneren. In Vught worden specifiek de
namen genoemd, in Amersfoort zijn de gefusilleerden gepersonifieerd in één menselijke
gestalte. Het gedenkteken in Westerbork roept echter specifiek een gebeurtenis op,
namelijk: deportatie. Met de toevoeging van een tekst uit het Oude Testament wordt deze
gebeurtenis geplaatst in de Joodse geschiedenis met haar vele tragedies. Het gedenkteken
laat zien dat de gebeurtenis zich niet meer liet inpassen in de nationale
herinneringsideologie. De gehavende rails, de aangetaste bielzen, brokstukken van een
tragische geschiedenis laten zien dat deze gebeurtenis zich niet meer liet verbeelden in een
schoonheidsideaal zoals Van Groningen voorstond. Auschwitz toont dat de wereld is
geschapen uit modder, zoals Adorno het formuleerde, en het gedenkteken van Westerbork
geeft dat weer. Het staat daarmee in de lijn van monumenten zoals het ruïneveld dat voor
Auschwitz‐Birkenau was bedacht, de duizenden stenen die het monument vormen in de
velden rond Treblinka (zie afb. 95 en 97), het gebroken spiegelmonument voor Auschwitz
van Wolkers (zie afb. 96 en 98) en het onheilspellende labyrint van het Holocaustmonument
in Berlijn. De breuken, brokstukken en scherven gelden als afschrikkend bewijs van wat
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oorlog kan aanrichten. Ze laten ons zien, en moeten ons laten ervaren, de perversiteit
waartoe nationalistische ideologieën en racisme kunnen leiden. De gedenktekens
waarschuwen ons tegen oorlog en zeggen ons niet op oude voet verder te gaan. Aan de
droom van de verlichting, het geloof in de morele vooruitgang en de waarde van het
nationalisme was een einde gekomen. Het spiegelmonument voor Auschwitz laat zien dat de
wereld er ontredderd bij ligt, ‘de hemel ligt in stukken op aarde’. 106 Deze monumenten zijn
uitgegroeid tot morele ijkpunten. 107 Het gedenkteken voor Westerbork is een litteken, een
schandvlek die de buitenwereld moet attenderen op wat hier is gebeurd. Misschien is dat
wat Cramer in 1981 bedoelde te zeggen, toen hij zei het stootblok met rails een meer zinvol
en aangrijpend gedenkteken te vinden dan het gedenkteken dat in 1957 opgericht zou
worden, wat dat ook geweest moge zijn.
Ondanks het feit dat de gehavende rails met stootblok sterk tot de verbeelding spreekt en
tot persoonlijk nadenken stemt, was het niet genoeg, het kon niet alle vragen
beantwoorden. Het riep weliswaar ontzetting op, maar het riep vooral nog meer vragen op.
Het kon namelijk niet de vraag: ‘Wat is hier gebeurd?’ beantwoorden. Het beeld bleek niet
voldoende om de gecompliceerde geschiedenis van het Joodse doorgangskamp op deze plek
te vertellen. De leegte die de deportaties hadden achtergelaten zou zorgvuldig
gereconstrueerd moeten worden.
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DEEL II

DE PLEK
Een Volk, dat zijn plaatsen der herdenking niet weet te bewaren en zakelijk alles
beziet, is een Volk zonder geestelijken zin en inhoud. 1

1

Aldus Johannes H. Scheps. Hiermee deed hij in Op Korte Golf een oproep om de Hollansche Schouwburg en
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171

172

V

GESCHIEDENIS VAN EEN PLEK
De herinnering aan de voormalige kampen

1.

Een naoorlogse geschiedenis van de concentratiekampen in Nederland

Inleiding
Zo’n plaats is het kamp Westerbork, met zijn barakken, met het monument. Zo’n plaats
is niet meer een stuk bos met daar in ergens een monument. Het monument verkrijgt
zijn zeggingskracht door de ambiance en het wordt steriel op het moment dat de
ambiance verdwenen is. Steriele monumenten, lege gebaren, als plicht gevoelde stilte –
daaraan hebben wij geen behoefte. 1

Het bovenstaande citaat komt uit een brief die Manja Pach op 5 mei 1971 schreef aan
PSP‐statenlid Dora A. van Albada‐Jensma. Ze schreef haar brief in een opwelling van
woede en ontzetting naar aanleiding van de dodenherdenking dat jaar bij het
monument van Ralph Prins in kamp Westerbork. De 4 meiherdenking was voor Pach een
ontluistering. Dit keer geen hoogwaardigheidsbekleders en een massa belangstellenden
zoals een jaar daarvoor. Als er hooguit tien mensen aanwezig waren, dan was het veel. 2
Er was niets georganiseerd en toen de aanwezigen dachten dat het acht uur was hield
men een stilte in acht. Stil was het allerminst. Slopers waren ondertussen doorgegaan
met waar ze mee bezig waren: het afbreken van de laatste overgebleven barakken van
het kamp. Niet alleen het feit dat de arbeiders hadden doorgewerkt tijdens de
herdenking maar vooral dat de barakken, het laatste tastbare bewijs van het bestaan
van het kamp, werden afgebroken was voor Pach onverteerbaar en wekte grote woede
bij haar op.
Aanleiding tot die woede over de afbraak van de barakken was het bezoek dat
Pach een paar maanden voor de herdenking met haar vader aan Westerbork had
gebracht. Toen was het kamp nog vrijwel in zijn oorspronkelijke staat geweest, hoewel
er al barakken waren afgebroken. Het waren de nadagen van woonwijk Schattenberg,
zoals het kamp toen heette. Het was weliswaar Durchgangslager Westerbork niet meer,
maar het gaf wel een goede indruk hoe het kamp eruit had gezien. Vader van Manja
Pach was Werner Stertzenbach, een Joodse communist die in 1933 Duitsland
ontvluchtte naar Nederland waar hij in 1941 in Westerbork terechtkwam. In 1943 wist
hij uit het kamp te ontsnappen. In december 1970 had Stertzenbach zijn dochter
meegenomen naar het voormalige doorgangskamp en laten zien waar hij had gezeten;
1
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‘dit is de strafbarak, dit is de keuken’. 3 De rondleiding die Manja Pach van haar vader
had gekregen had grote indruk op haar gemaakt. Zoals ze later verklaarde, kon ze zich
bij het kamp ineens van alles voorstellen. 4 Deze ervaring zou grote gevolgen hebben
voor de geschiedenis van het kampterrein. De initiatiefnemers hadden gehoopt dat met
het oprichten van het monument voor Westerbork en met de vestiging van de
Radiosterrenwacht het ‘oorlogsgebeuren’ langzaam zou verdwijnen. De rondleiding van
Manja Pach zette evenwel een tegengestelde ontwikkeling in gang: het kamp zou
terugkeren, zij het in een andere gedaante en met een andere functie.
De brief was vooral een emotionele reactie. Van de naoorlogse geschiedenis van het
kamp was ze niet op de hoogte en van enige beïnvloeding van Joodse organisaties was
geen sprake. In haar brief schreef ze:
Ik behoor tot de generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt. De generatie waarvan
gezegd wordt, dat zij geen behoefte meer heeft aan herdenkingen. Inderdaad,
herdenkingen die niet méér zijn dan vijf minuten treuren zijn voor ons zinloos. Maar
wanneer er plaatsen zijn waar herdenkingen meer kunnen betekenen, dan zullen wij
daar zijn, wij en de generatie na ons. Dan vinden wij daar de rustpunten die een impuls
kunnen geven aan ons handelen. Zo’n plaats moet Westerbork zijn. 5

Vervolgens gaf ze aan waarom het voormalige kamp Westerbork een herkenbare
herdenkingsplaats moest worden:
Op dit verlaten plekje Nederland was de her‐denking, het opnieuw denken over wat er
gebeurde, hoe het gebeuren kon en hoe het nooit meer gebeuren kan, dwingend en
onontkoombaar. Het kamp – de barakken, de weg erdoorheen en aan het eind van die
weg het monument – was in zijn troosteloze, schuldige vreedzaamheid één roep om
bezinning op het verleden en op de toekomst. En dat is dan precies datgene waarvoor
herdenkingsplaatsen zinvol kunnen zijn (…).
Daarom moet het kamp Westerbork blijven, daarom moeten de nog staande barakken
blijven, de slagboom, en de weg door het kamp. Dat is mijn conclusie van de herdenking
van dit jaar (…).
De tijd dringt. Daarom alleen de argumenten, geen handtekeningen van de velen die het
er mee eens zijn, geen namen van vooraanstaanden, geen dreigementen van acties. Als
dat nodig zal blijken, zal het niet moeilijk zijn het te organiseren. Maar ik hoop dat bij de
overheid in de eerste plaats de argumenten zullen tellen. 6

De reactie van Pach op het gedenkteken van Ralph Prins tegen de achtergrond van de
jaarlijkse dodenherdenking is veelzeggend samengebald in de zin:
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Het monument verkrijgt zijn zeggingskracht door de ambiance en het wordt steriel op
het moment dat de ambiance verdwenen is. Steriele monumenten, lege gebaren, als
plicht gevoelde stilte – daaraan hebben wij geen behoefte.

Ondanks het feit dat Prins een aangrijpend monument had gemaakt dat sterk tot de
verbeelding sprak, werd het gedenkteken als zodanig door Pach niet als zinvol
beschouwd om iets te vertellen over de geschiedenis van het kamp. ‘Het
herinneringsteken kan niet meer zijn dan een fixatiepunt voor abstracte gevoelens. Wil
het blijven van dit kamp meer zijn dan het mogelijk maken van een herinnering aan een
onvoorstelbare gruweldaad, dan zal er meer moeten komen’, 7 aldus Pach. Kort gezegd
komt het erop neer dat er behoefte is aan meer informatie om de bezinning op het
verleden en de toekomst zinvol te maken. Want, schrijft ze, wat zegt een
herinneringsteken, waaraan herinnert het?
Wat zeggen ouders hun kinderen, wanneer zij lezen: “Zij belaagden ons bij elke schrede
zodat wij over onze pleinen niet gaan konden; ons einde was nabij, onze dagen waren
vervuld, ja ons einde was gekomen!” Wie, Wanneer, Waarom? 8

Het voormalige kampterrein moest daar antwoord op geven. De eenmansactie van
Manja Pach zou begin jaren zeventig resulteren in de oprichting van een actiegroep en
later in 1978 in de Werkgroep Westerbork. De werkgroep ontwikkelde ideeën en zette
zich in om het voormalige kamp Westerbork als plaats van herinnering, herdenking en
bezinning te behouden en in te richten. De inzet van de werkgroep werd uiteindelijk in
1992 beloond toen op 16 juni een heringericht kampterrein officieel werd onthuld door
prinses Margriet. Al eerder was in 1983 het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
geopend.

De monumentalisering van de concentratiekampen
De monumentalisering van de voormalige kampterreinen in Nederland is in vergelijking
met andere landen vrij laat op gang gekomen. Midden jaren zestig, toen bekend werd
dat de barakken van Amersfoort zouden worden afgebroken en in Westerbork al een
begin was gemaakt met de sloop van het kamp, verscheen in Aantreden een artikel over
Fort Breendonk, een van de verdedigingswerken rond Antwerpen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren gebruikt als concentratiekamp. Aantreden schrijft:
Wij dachten, dat het besluit van de Belgische regering om het Fort Breendonk als
officiële gedenkplaats de volledige bescherming te geven welke het toekomt, wel in
schrille tegenstelling staat tot de werkwijze in ons eigen land, waar een kamp als
Westerbork is gesloopt, waar het PDA Amersfoort verloren gaat, waar het kamp Vught –
7
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behoudens het als jeugdgevangenis ingerichte gedeelte – een puinhoop is, waar voor
een plaats als Hotel ‘De Wereld’ in Wageningen – te vergelijken met de spoorwagen in
het bos van Compiegne, waar in 1918 de wapenstilstand werd gesloten – geen geld ter
restauratie is.
Als men dit overdenkt, kan men slechts zijn grote erkentelijkheid uitspreken voor het
besluit van de Belgische regering in 1947 een blijvend – men kan stellen –
onvergankelijk monument in ere te houden. 9

Dat in Nederland de kampen werden hergebruikt of afgebroken is niet uitzonderlijk. De
meeste nazikampen in Europa werden na de bevrijding ingericht voor andere
doeleinden. Vaak als interneringskamp voor Duitse krijgsgevangenen en later, zoals
Majdanek in Polen en Sachsenhausen en Buchenwald in de DDR, voor burgers die zich
tegen het nieuwe communistische regiem keerden. Een groot gedeelte van kamp
Ravensbrück is tot aan de val van de muur door het Rode Leger gebruikt als kazerne.
Delen van Dachau, in West‐Duitsland, waren behalve woonoord voor Duitse
vluchtelingen, nog jarenlang een kazerne voor het Amerikaanse leger en daarna voor de
Duitse politie. En zo zijn meerdere voorbeelden te geven. 10
Het hergebruik van de kampen had praktische redenen, voortkomend uit de
oorlogsvoering en de economische en materiële omstandigheden waarin landen na de
oorlog verkeerden. Er moesten grote aantallen mensen geïnterneerd worden op het
moment dat gevangenissen overvol waren. In Nederland keerden duizenden mensen
terug uit de kampen en duizenden evacués zwierven rond door een zwaar gehavend
land en hadden onderdak nodig. Woningnood was een groot probleem. In een kort
tijdsbestek moesten grote groepen mensen worden opgevangen en ondergebracht.
Eerst de displaced persons en de zogenaamde foute Nederlanders, later de
gerepatrieerde Indische Nederlanders en de Molukkers. Dat het Ministerie van Oorlog
aanspraak maakte op kamp Amersfoort om te dienen als kazerne, is bijna
vanzelfsprekend. Het barakkenkamp was al een kazerne voordat het een
concentratiekamp werd, net als Schoorl.
Breendonk bleef tot begin 1947 een interneringskamp van al ‘wie verdacht is
wegens betrekkingen met de vijand’ 11 en werd in datzelfde jaar tot nationaal
monument verheven. Breendonk was niet het enige voormalige kamp dat vrij snel tot
monument was verheven. Auschwitz, Stutthof en Majdanek kwamen in 1947 onder
bescherming van de staat te staan, de kleine vesting van Theresienstadt in Tsjecho‐
9
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Slowakije werd in 1947 tot monument verklaard. Mauthausen was in 1947 door de
Russische bezettingsmacht overgedragen aan Oostenrijk met de verplichting het kamp
te behouden en om te vormen tot een waardige gedenkplaats. In de jaren vijftig zouden
de voormalige kampen in de DDR volgen. In 1960 werd in Natzweiler‐Struthof, het kamp
in de Elzas, door De Gaulle een groots monument onthuld waaromheen een kerkhof
was aangelegd voor de omgekomen Franse gedeporteerden. In West‐Duitsland, het land
van de daders en belast met de erfenis van het nationaalsocialisme, was in de jaren
vijftig op aandrang van de Engelse geallieerden het voormalige kampterrein van Bergen‐
Belsen met haar vele massagraven aangelegd als landschapskerkhof. Dachau
transformeerde in de jaren zestig tot een Gedenkstätte. Oud‐gevangenen afkomstig uit
verschillende landen hadden het initiatief genomen. In Neuengamme waren het de oud‐
gevangenen uit Frankrijk die de eerste aanzet hadden gegeven voor de aanleg van een
gedenkplaats. Deze werd in 1953 ingewijd en lag buiten het oorspronkelijke
kampterrein. Op het voormalige kampterrein zelf was inmiddels een gevangeniscomplex
gebouwd.
Toen Pach in 1971 haar brief schreef om sloop van Westerbork te voorkomen en
het te bewaren als monument, waren de meeste voormalige kampen in Europa
getransformeerd in gedenkplaatsen. Ook in Nederland waren al direct na de bevrijding
stemmen opgegaan om Vught en Amersfoort in te richten als gedenkplaatsen.

De ideeën
De eerste ideeën over de monumentalisering van de kampen waren divers van aard en
soms zelfs tegenstrijdig. Zo pleitte journalist Sjoerd de Vrij, in een reportage die hij eind
1944 maakte over bevrijd Nederland, ervoor om van Vught een bedevaartsplaats te
maken
waar alle Hollanders hun eerbied kunnen betuigen aan de getoonde heldenmoed van
duizenden onschuldige vaderlanders, die moedig de dood onder oogen zagen en van
geen wijken wisten! Op deze met het bloed van martelaren doordrenkte plaats hoort
een grootsch gedenkteeken, waaraan latere geslachten kunnen zien, welke offers onze
generatie zich moest getroosten om het kostelijkste goed der menschheid te verwerven:
Vrijheid en Gerechtigheid. 12

Het concentratiekamp Vught mocht vooral geen oord worden waar landgenoten hun
zucht naar sensatie en nieuwsgierigheid konden bevredigen. Een oud‐gevangene van
Vught, de heer F.M. Gescher, zag in december 1944 meer praktische mogelijkheden
voor het kamp; uit zijn voorstellen blijkt duidelijk de behoefte om Vught te zuiveren van
het kwalijke verleden. Omdat Vught zo gunstig gelegen was in een bosrijke en gezonde
streek, en de barakken goed gebouwd waren, kostte het volgens hem weinig moeite om
het geheel om te bouwen tot een vakantie‐ en herstellingsoord. Het voormalige revier
12
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of ziekenhuis, omgeven door kleine dennenbosjes en berkenlaantjes, zou het
herstellingsoord moeten worden. De vrouwenbarakken en de barakken die onderdak
boden aan de gedetineerden uit de gevangenis van Scheveningen, alsook enkele
barakken van het industrieterrein konden gebruikt worden door de jongens en meisjes
van de vakantiekolonie. In de vroegere kommandantur kon zowel de leiding als de
administratie ondergebracht worden, alsmede het badlokaal, de keuken en de
wasinrichting. De barak waar hij zelf gezeten had, moest worden afgebroken om plaats
te maken voor een speeltuin. Ook moest een barak worden omgebouwd tot restaurant
waar het bezoek kon worden ontvangen. Hij beëindigde zijn betoog met het voorstel
een barak te bestemmen als een katholieke kerk en een ander voor protestantse
godsdienstoefeningen:
Want bij zo’n vacantie‐ en herstellingsoord mag men niet in dezelfde fout vervallen als
in het concentratiekamp, waar voor godsdienstige verzorging geen plaats en tijd was. 13

Voor kamp Amersfoort zag hij geen andere oplossing dan het gehele kamp plat te
branden in verband met het ongedierte:
Zeker: er is in Amersfoort ook geleden, er zijn tal van mensen gefusilleerd. Wat daarvoor
moet geschieden, laat ik liever over ter beoordeling van hen, die Amersfoort langer en
beter hebben gekend. Maar het kamp kan volgens mijn bescheiden mening voor geen
enkel behoorlijk doel worden ingericht – men kan er alleen een doorgangskamp van
maken voor oorlogsmisdadigers en N.S.B.‐ers… 14

De betrokkenen van kamp Amersfoort hadden een andere mening. Voor het
behoud van kamp Amersfoort was een heus comité opgericht, dat overigens los stond
van het comité dat het monument in de schietbaan initieerde. Initiatiefnemer was
Johannes H. Scheps, oud‐gevangene van kamp Amersfoort, en na de oorlog Tweede
Kamerlid voor de PvdA. 15 Aanleiding voor zijn actie was de bekendmaking dat het kamp
weer een kazerne zou worden. In oktober 1946 verscheen in het door hem uitgegeven
weekblad Op Korte Golf een paginagroot artikel dat begon met de woorden:
Het Concentratiekamp te Amersfoort ontruimt en opnieuw in gebruik genomen door
het Nederlandsche Leger. De plaats waar zoo heel veel Nederlanders geleden, gestreden
en gebeden hebben. De plaats waar zooveel Nederlanders den heldendood gestorven
zijn, thans opnieuw in gebruik…alsof er niets gebeurd is. Het gebruiken van den
Hollandschen Schouwburg te Amsterdam, het gebruiken van het Concentratiekamp
Amersfoort een weinig fraaie houding. 16
13
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Met dit artikel werd een oproep gedaan, onder het motto:
Een Volk, dat zijn plaatsen der herdenking niet weet te bewaren en zakelijk alles beziet,
is een Volk zonder geestelijken zin en inhoud. OPROEP tot vorming van een vereeniging
tot aankoop van den ‘Hollandsche Schouwburg’ en het Concentratiekamp Amersfoort
en het doen inrichten van deze plaatsen tot plaatsen der wijding en herdenking. 17

In het bijbehorende artikel noemt hij ook Vught als een van de plaatsen ‘die als een
Bastille in het leven der Nederlanders dienen voort te leven en in eeuwige afzondering
moeten worden bewaard’. 18 Scheps vroeg zich af waarom kamp Amersfoort in
Nederland niet een oord van nationale herdenking kan zijn. Het antwoord op zijn vraag
geeft hij deels zelf als hij het hergebruik van de Hollandsche Schouwburg ter sprake
brengt:
Doch wij zijn een volk van kooplieden en staan onder een zakelijke wet en vinden het
toch te kostbaar zoo’n gebouw leeg te laten staan. En halen er derhalve de duiten uit
die wij in zoo’n gebouw staken. Jodenleed of geen jodenleed, oord der verschrikking en
der schande, of niet, doch de Hollandsche Schouwburg is een gebouw met zijn lasten en
afschrijvingen en dat lieve geld moet er uitkomen. 19

Over kamp Amersfoort schrijft hij:
De dooden zijn opgegraven, de lijken opnieuw ter aarde besteld en de barakken kunnen
opnieuw dienen en met sentimenteel gepraat kan men, bij dit zakelijke volk, zich niet
bezighouden. Ergo, opnieuw soldaten naar Amersfoort en in de barakken gelegerd.
Want het Departement van Oorlog is geen departement van cultureele zaken en voor
wijding moet men bij de afdeeling religie zijn. Verder niets. Amersfoort is ontruimd, de
barakken zullen een keer afgestoft zijn, of niet, de bedden opnieuw geplaatst en verder
niet meer gesproken over dit Concentratiekamp. Voor nationale symbolen is geen geld
en het verleden moet niet sentimenteel worden herdacht. 20

Tegen deze zakelijkheid komt Scheps in het geweer en hij roept in zijn artikel op tot een
bijeenkomst met als doel de oprichting van een vereniging om geld bijeen te brengen
voor de aankoop van kamp Amersfoort, de Hollandsche Schouwburg en Vught. Deze
bijeenkomst werd gehouden op 15 februari 1947. De oproep viel in goede aarde: nog
voor de samenkomst was het Comité Behoud P.D.A. in het leven geroepen.
Tijdens de bijeenkomst nam Scheps als eerste het woord en noemde de kampen
Amersfoort, Vught, Ommen, de Duitse concentratiekampen en die in Indië en Japan. Hij
stelde vast dat niet alle kampen bewaard konden worden. ‘Waarom Amersfoort dan
wel?’, vroeg hij retorisch. Zijn antwoord was dat Amersfoort een van de oudste kampen
17
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was dat tevens in het centrum van Nederland lag. Het Nederlandse volk moet weten
welk leed het nationaalsocialisme Nederland had aangedaan. Voorts merkt hij op dat er
twee standpunten zijn: alles afbreken, of behouden als gedenkteken om te laten zien
waartoe de mens kan komen. Hij pleitte voor het laatste.
Op Korte Golf publiceerde regelmatig kleine stukjes waarin het doel van het
Comité Behoud P.D.A. duidelijk werd gemaakt: zo moest het kampterrein in handen
komen van het comité zodat het terrein in een behoorlijke staat kon worden gebracht.
Er moesten gedenktekens komen op de plaats van het massagraf van de Russen en op
het massagraf van de Joden. Op de voormalige appèlplaats moest het algemeen
monument komen. Voorts moesten enkele barakken bewaard blijven, alsook de
‘rozentuin’. De kern van kamp Amersfoort moest ingericht worden als een plaats van
stille herdenking. Te zijner tijd zou het geheel aan het Nederlandse volk overgedragen
worden ‘mits de waarborgen geschapen zijn, dat dit oord zal zijn en blijven: een plaats
van eeuwige memorie’. 21 Tot uitvoering van deze ideeën is het nooit gekomen. Na
enkele bijeenkomsten van het comité, en nog enkele berichten in Op Korte Golf, werd
niets meer vernomen van de initiatieven. Pas midden jaren zestig zou weer een groep
voormalige gevangenen bij elkaar komen en werden er initiatieven ontplooid om het
kamp als historisch monument te behouden.

De praktijk
De ideeën en plannen om de kampen Amersfoort en Vught in te richten tot ‘oorden van
stille wijding en bezinning’ konden niet in de prakrijk worden gebracht. Zowel
Amersfoort, Vught en Schoorl, als Ommen en Westerbork werden na de bevrijding
ingericht als bewarings‐ en verblijfskampen voor gedetineerden, en als verzamelkampen
voor het onderbrengen van vreemdelingen die zich in Nederland bevonden alsook voor
de opvang van repatriërende burgers en krijgsgevangenen. De voorbereidingen voor de
inrichting van de kampen werden al tijdens de bezetting genomen door het Militair
Gezag in Londen. Daarbij hield men er rekening mee dat er ruw geschat honderdduizend
personen in bewaring moesten worden gesteld, een schatting die later niet al te
onnauwkeurig bleek te zijn. 22 In Nederland werden honderden kampen ingericht als
detentieoord. Vught, Amersfoort en Westerbork borgen gedetineerden uit heel
Nederland. 23
Kamp Vught, september 1944 ontruimd door de Duitsers, was het eerste kamp
dat ter beschikking kwam. Voor een groot gedeelte stond het kamp onder Canadees
beheer. Door de mislukte doorstoot naar Arnhem moest het grootste deel van het 1e
Canadese en het 2e Britse leger in Noord‐Brabant worden ingekwartierd. De Canadezen
hadden verschillende delen van het kamp ingericht als reparatieplaats; ook was er een
afdeling waar de Canadezen hun disciplinair gestraften in onderbrachten. Een ander
21
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deel van het kamp was ingericht om onderdak te bieden aan plusminus zevenduizend –
in verband met de oorlogsvoering en op last van de geallieerden – geëvacueerde Duitse
burgers uit de aan Nederland grenzende Duitse gemeente Selfkant. 24 In mei 1945
keerden ze terug naar hun woongebied. Als interneringskamp bood kamp Vught
onderdak aan mannen, vrouwen en kinderen; het was het grootste interneringskamp
van Zuid‐Nederland totdat het zijn poorten sloot op 15 januari 1949. 25
Kamp Westerbork eiste een afzonderlijke behandeling; het werd gezien als een
kamp
dat met veel tact moest geliquideerd worden en ontruimd door de daarin door de
bezetter geconcentreerde Joden en dat moest worden ingericht tot een centraal kamp
voor politieke delinquenten. 26

Waarom het kamp met veel tact moest worden geliquideerd, wordt in de tekst niet
toegelicht. 10 april werd Westerbork bevrijd door de Canadezen en op 26 april 1945
werden de eerste NSB’ers in het kamp geïnterneerd. De laatste Joodse oud‐
kampgevangenen verlieten Westerbork in de loop van dat jaar. Oud‐gevangenen
konden solliciteren naar de functie van ‘kamprechercheur’.
In 1948 kwam een einde aan Westerbork als interneringskamp. Het kamp stond
op de nominatie om een varkensmesterij te worden – een idee van het Ministerie van
Justitie – of om gesloopt te worden. Het Ministerie van Oorlog werd echter aangewezen
als de nieuwe beheerder en zij besloot het kamp te gebruiken voor
herhalingsoefeningen. Buiten het kamp werden daarom schietbanen aangelegd. In 1950
stelde het Ministerie van Oorlog kamp Schattenberg, zoals Westerbork nu heette, ter
beschikking aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het onderbrengen van
gerepatrieerde gezinnen uit Indonesië. 27 Daarna bood het huisvesting aan oud‐KNIL‐
militairen van Molukse afkomst. Niet‐bruikbare barakken werden verkocht om nog jaren
ergens in Nederland dienst te toen als landbouwschuur, opslagplaats, kerk of
ontmoetingscentrum. 28
Ook de minder grote kampen als Ommen en Schoorl werden in eerste instantie
gebruikt als bewarings‐ en verblijfkampen voor collaborateurs. Kamp Erika werd vanaf
24
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11 april 1945, toen Ommen bevrijd werd door de Canadezen, tot 31 december 1946
daarvoor gebruikt. Schoorl had een vergelijkbare geschiedenis. Direct na het vertrek van
de Duitsers in mei 1945 werden in het kamp ‘foute’ Nederlanders opgesloten. Mannen
en vrouwen, jong en oud, fanatieke SS’ers en zogenaamde brood‐NSB’ers,
Jeugdstormers en zwarthandelaren, lichte en zware gevallen, zaten in het kamp. Schoorl
stond vooral bekend om het grote aantal NSB‐burgemeesters dat er gedetineerd was.
Kamp Amersfoort, dat vanaf april 1945 functioneerde als Rode Kruiskamp, werd
in september 1945 repatriantenkamp, een bewarings‐ en verblijfkamp voor politieke
delinquenten en oorlogsmisdadigers. In augustus 1946 deed de Gemeente Amersfoort
aan de minister van Oorlog een verzoek om een gedeelte van het kamp ter beschikking
te stellen aan Amersfoort voor de huisvesting van vijftig gezinnen van ex‐politieke
gevangenen. Het verzoek werd afgewezen met het argument dat de Koninklijke
Weermacht een zeer groot tekort heeft aan legeringsruimte en dat het kamp dringend
nodig is voor de legering van onderdelen van de Koninklijke Landmacht. 29 Het kamp zou
ingericht worden voor de opleiding voor de dienst in Indonesië. 30 September 1946 nam
het Nederlandse Leger kamp Amersfoort weer in gebruik als kazerne.
Terwijl voormalige gevangenen een vorm zochten om de herinnering aan Vught
en Amersfoort vast te houden, leek bij de overheid vooral een praktische blik te
overheersen. Toen in 1950 de Nederlandse Vereniging van Ex‐politieke Gevangenen bij
het Ministerie van Oorlog een verzoek indiende om in zowel Amersfoort als Vught een
barak in oorspronkelijke staat te bewaren, ‘bij wijze van Nationaal Monument’ en ‘uit
piëteit tegenover de nabestaanden en hen die in genoemde kampen zoveel ellende
hebben doorgemaakt’ 31 , antwoordde het ministerie dat de barakken in Amersfoort al
dusdanig waren verbouwd dat nog moeilijk kon worden voldaan aan het verzoek. Uit
piëteit zouden één wachttoren, de kampbel en het opschrift ‘honger’ in het pleisterwerk
op een van de barakken bewaard worden. ‘Zolang het kamp bij het Ministerie van
Oorlog in gebruik zal zijn, zullen deze voorwerpen, de enige welke aan het P.D.A.
herinneren, in ere worden gehouden’, aldus het ministerie. 32 Gedeeltes van andere
wachttorens waren toen al in de kachel opgebrand door militairen die het koud hadden.
De schietbaan was in de tussentijd gebruikt door de Amersfoortse politie. 33 Onder
Defensie kreeg het barakkenkamp zijn vooroorlogse functie terug. Het monument op de
29
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schietbaan en de kamprelicten deden verder dienst als decorstuk op ansichtkaarten die
de gelegerde militairen naar huis konden versturen.
Amersfoort was niet de enige gemeente die op het idee kwam om
kampbarakken te gebruiken voor huisvesting. Ook de leegstaande barakken van
Westerbork werden door omliggende gemeenten gezien als een mogelijkheid om het
huizentekort op te lossen. Althans, zo wordt het in een artikel uit 1950 in Trouw
voorgesteld. Het artikel besluit met de woorden:
Westerbork en Beilen – om ons nu te bepalen tot de aangrenzende gemeenten,
waarvan vooral de eerste een groot huizentekort heeft – zouden de handen
dichtknijpen als ze een deel van de lege barakken en huizen toegewezen kregen. Hun
geduld wordt zwaar op de proef gesteld, nu de barakken en ambtenaarswoningen
maand na maand leeg staan. 34

Een deel van de barakken was toen al afgebroken en verkocht aan handelaren.
Met de functieverandering van de voormalige kampen verdwenen niet alleen de
fysieke resten, de kampen kregen ook andere namen waardoor de herinnering aan de
kamptijd langzaam werd uitgewist. Amersfoort heette voortaan De Boskamp, en
Westerbork werd woonoord Schattenberg. Vught, het gedeelte waar de Molukkers
gehuisvest werden, veranderde in woonoord Lunetten, het laatste gedeelte van het
kamp werd penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld. Het voorste gedeelte, dat voor de
huisvesting van de SS was gebouwd, werd in gebruik genomen door de genie als
opleidingscentrum. De kampen Schoorl en Erika verdwenen van de landkaart. Het
grondgebied van kamp Erika werd in erfpacht overgedragen aan de stichting
Vacantievreugd. 35 Nu bevindt zich daar het recreatiecentrum Besthmenerberg: een
grote camping voorzien van een buitenzwembad, sportveld, openluchttheaters en een
dierenhoeve (zie afb. 100, 101 en 102). Er worden ook vakantiehuisjes verhuurd. Het
houten huis waar de kampcommandant woonde, is nog jarenlang verhuurd als
vakantiehuisje (zie afb. 99). Kamp Schoorl werd eind 1946 overgenomen door het IIIe
Regiment Uitrustings Troepen van het Nederlandse Leger; het kamp werd gebruikt voor
de Indië‐opleiding. In september 1947 werd het overgedragen aan de genie waarbij de
werkelijke bestemming nog niet duidelijk was. Bij Defensie kwamen er verzoeken
binnen om er een kampeerterrein van te maken, jeugdorganisaties wilden de barakken
graag hebben, zoals ook verschillende bedrijven uit Schoorl. Defensie nam nog geen
besluit. Het gaf wel toestemming voor een Internationaal Congres voor Jeugdige
Esperanten in augustus 1948. In januari 1949 werd besloten het kamp te slopen. De
barakken werden aan jeugdorganisaties geschonken. De stoominstallatie uit de keuken,
de verwarmingsketels, douche‐installaties en brandleidingen werden ergens anders
geplaatst. Op het voormalige kampterrein bouwde Staatsbosbeheer een bezoekers‐ en
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informatiecentrum voor geïnteresseerden in de flora en fauna van de duinen: Het
Zandspoor (zie afb. 103 en 104). 36

2. De herinnering aan de concentratiekampen
De voormalige kampen in de media
De Duitse kampen in Nederland mochten dan wel van de aardbodem zijn verdwenen of
andere functies hebben gekregen, vergeten waren ze allerminst. Dat de voormalige
kampen voor oud‐gevangenen van betekenis waren, bewezen de initiatieven van
Scheps. De opkomst van de voormalige gevangenen op de oprichtingsvergadering van
het Comité Behoud P.D.A. gaf volgens Scheps aan hoe sterk de behoefte was om het
kamp ‘te onttrekken aan de ontheiliging’ waar het thans aan bloot stond. Dit was niet de
eerste bijeenkomst van oud‐gevangenen van kamp Amersfoort. Eind januari 1946 had
de vereniging De Amsterdamsche Gijzelaars P.D.A. 1942 een bezoek gebracht aan het
voormalige Polizeilicher Durchgangslager. Het waren niet de minsten die in deze
vereniging zaten. Het gezelschap bestond voornamelijk uit artsen, advocaten en
hoogleraren, waaronder de historicus prof. dr. Jan Romein. 37 Bij aankomst in
Amersfoort bezocht het gezelschap eerst het massagraf van de kampslachtoffers en het
graf van ds. Van den Bosch, die op 20 maart 1942 in het kamp overleed, waar een
herdenkingsrede werd uitgesproken. Hierna bezocht men het kamp, de schietbaan en
chapelle ardente waar honderden Nederlandse en Russische lijken in kisten waren
gelegd wachtend op identificatie, om daarna plechtig te worden herbegraven. In de
recreatiezaal werd een reeks van mishandelingen besproken en vastgelegd in een
rapport. De dag werd in hotel Parkzicht in Amsterdam met een slotbespreking
afgesloten. 38
Dit bezoek stond beschreven in een artikeltje van ruim tweehonderd woorden.
Het geeft in zijn beknoptheid een antwoord op de vraag waarom een voormalig kamp
werd bezocht. Het was allereerst een bezoek om de omgekomen medegevangenen te
gedenken, een bezoek om herinnering te boekstaven dan wel te stimuleren, maar
vooral om elkaar terug te zien en elkaars welzijn te bespreken. En zo werden er meer
van dit soort bijeenkomsten gehouden. Op 8 augustus 1945 vond een reünie plaats van
oud‐gevangenen van Vught in Den Dolder. In het voormalige kamp Vught werd op 5
september de ‘Dolle Dinsdag’‐herdenking gehouden. Deze herdenking werd bijgewoond
door enkele honderden mannen, vrouwen en meisjes, overlevenden, familieleden en
verwanten van de omgekomenen. Op de binnenplaats van de Bunker werden
toespraken gehouden, daarna was een lange stoet in alle stilte naar de fusilladeplaats
getrokken. Het was dezelfde weg die de geëxecuteerde gevangenen hadden moeten
36
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lopen. De plechtigheid werd afgesloten met een kranslegging en het zingen van het
Wilhelmus. De herdenking was georganiseerd door de Grote Advies Commissie der
Illegaliteit en de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. 39 Een jaar later
herdachten Trouw‐medewerkers hun gefusilleerde kameraden op de schietbaan van
kamp Vught, waar inmiddels een houten kruis was opgericht. De bijeenkomst bestond,
behalve uit een plechtige herdenking van de gevallenen, uit een koffiemaaltijd in het
vlak bij het kamp Vught gelegen hotel De IJzeren Man. Deze bijeenkomst was vooral
georganiseerd om bij elkaar te zijn en te praten. Tijdens de maaltijd werd
bekendgemaakt dat er actie zou worden ondernomen om de fusilladeplaats te maken
‘tot een blijvend monument voor allen, die het leven voor onze vrijheid gaven’. 40 In
Ommen kwamen op 13 april 1946 achthonderd ‘Knackers’ (oud‐gevangenen van kamp
Erika) bijeen in een grote tent, die was opgezet tegenover het kamp waar de NSB’ers
opgesloten zaten, om de dag in ‘vrolijkheid en gezang’ door te brengen. Hoogtepunt van
de dag vormde de onthulling van een monument met kranslegging. ’s Ochtends waren
de reünisten toegesproken door de burgemeester van Ommen en hadden ze een ‘mars’
door de stad gelopen. 41
Ook de kampen buiten Nederland waren niet vergeten. In 1952 organiseerde
Expogé de eerste ‘pelgrimsreis’ naar Dachau. Het hoofdbestuur van Expogé was
regelmatig gevraagd wanneer het nu eens een paar reizen naar Duitsland organiseerde.
‘Hoe gek het ook klinkt’, schreef Aantreden, ‘men wilde de oorden waar zoveel gruwel
gepleegd is, weer eens terug zien.’ 42 In Dachau bezochten de voormalige gevangenen
eerst het Waldfriedhof en begraafplaats Leitenberg – waar de slachtoffers van kamp
Dachau zijn begraven. Vervolgens vertrok het gezelschap naar het kamp zelf, naar het
crematorium waar de as van vele duizenden is uitgestrooid. Hier werd gehuild. Hoeveel
leed is hier geleden, vroeg de verslaggever van deze reis zich af. 43 In de jaren die
volgden zouden er nog vele reizen gemaakt worden, ook naar andere kampen dan
Dachau.
De reis naar Dachau had duidelijk het karakter van een dodenherdenking. Trouw
is volgens Jolande Withuis de reden waarom de oud‐gevangenen terugkeren naar de
voormalige kampen. ‘We hebben het beloofd aan degenen die in het zicht van de
vrijheid overleden. Zolang we kunnen, blijven we terugkomen om hen te herdenken’, 44
aldus een voormalige gevangene. Het herdenken van de achtergebleven kameraden zou
altijd een belangrijke reden zijn om terug te keren naar het kamp.
De herinnering aan de voormalige kampen leefde niet alleen bij oud‐gevangenen, ook in
de media werd verslag gedaan over hoe het deze Duitse gruweloorden verging.
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Vanaf april 1945, met de opmars van de Amerikaanse en Britse troepen, was de
wereld overspoeld met berichten in kranten, tijdschriften en radio‐uitzendingen over de
concentratiekampen die de geallieerden aantroffen in Duitsland. Met de meest
gruwelijke foto’s werden de verslagen geïllustreerd en geopenbaard aan de
buitenwereld. De eerste gruwelijke ontdekking werd gedaan door de Amerikanen in
Ohrdruf en Nordhausen, twee buitenkampen van Buchenwald. Hier lagen de lijken over
het hele kampterrein verspreid. De tweede grote schok volgde op 11 april in
Buchenwald, waar zich in het kleine kamp 45 honderden zieke en stervende gevangenen
bevonden. Het Britse leger trof op 15 april in Bergen‐Belsen duizenden lijken verspreid
over het kampterrein aan. Een dag later vonden Amerikanen in een schuur bij
Gardelegen de verkoolde lichamen van gevangenen die door de SS verbrand waren. 29
april werd Dachau bevrijd, waar treinwagons vol met lijken al dagenlang stonden te
wachten. Soldaten geloofden hun ogen niet en zouden later ook niet de woorden
kunnen vinden om hun ervaring te beschrijven. Fotograferen was een manier om met
de gruwel om te gaan en de foto’s moesten voor de buitenwereld als bewijs dienen dat
wat ze hadden aangetroffen werkelijk was geweest. Duizenden foto’s zijn er gemaakt,
niet alleen door soldaten maar ook door beroepsfotografen die door het Amerikaanse
of Britse leger waren aangesteld.
Generaal Dwight D. Eisenhouwer bezocht 12 april 1945 het concentratiekamp
Ohrdruf en besloot een delegatie Amerikaanse congresafgevaardigden, bekende
journalisten en uitgevers naar Duitsland te halen zodat zij zichzelf een beeld zouden
kunnen vormen van de misdaden die de Duitsers in de kampen hadden begaan. Tijdens
de zogenoemde ‘fact‐finding tour’ werd op 25 april Buchenwald en op 3 mei Dachau
bezocht. Met nieuwsberichten, brochures, tentoonstellingen en lezingen informeerden
de teruggekeerde journalisten Amerika over de misdaden begaan in de
concentratiekampen. Beroemd zijn de fotoreportages van Lee Miller en Margaret
Bourke‐White in Vogue en Life. Vogue plaatste haar reportage van de bevrijding van
Dachau in het juninummer onder de kop Believe It. Foto’s van
bevrijde kampoverlevenden die tussen vuilnis en botten naar eten zoeken; stapels
uitgemergelde lichamen; doodgeslagen bewakers; menselijke resten in een oven;
gevangenen van een transport die naast de trein zijn neergevallen. 46

Margaret Bourke‐White, zo verklaarde ze later, had met een soort sluier over haar
bewustzijn de moordkampen gefotografeerd en wilde pas geloven wat ze gezien had
toen de foto’s waren afgedrukt. 47
45
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Nederland werd de gruwel niet bespaard. In allerlei vormen kon Nederland
kennisnemen over wat gebeurd was in de concentratiekampen. ‘Het masker af’, schreef
Trouw op 3 mei 1945 op haar voorpagina:
Buchenwald, Sachsenhausen en Dachau zijn opengegaan. Amerika en Engelsen hebben
gezien wat Duitsche concentratiekampen waren. Journalisten hebben geschreven,
kodaks flitsten, filmtoestellen hebben gedraaid. Een schrille kreet van groote ontzetting
scheurt plotseling door de wereld. (…) thans is het wereldgeweten wakker
geschreeuwd. 48

Trouw plaatste overigens geen foto bij het artikel. De Waarheid plaatste in mei en juni
1945 een aantal getuigenverslagen over Auschwitz, Dora en Bergen‐Belsen voorzien van
foto’s van stapels lijken zoals die in Bergen‐Belsen waren aangetroffen. Het inferno van
Bergen‐Belsen werd in detail beschreven:
Stel u een loopgraaf voor, 60, 80 meter lang; de breedte een meter of zes, de diepte vijf
meter. Wat ge verder ziet, kunt ge u niet voorstellen – dat gaat de menselijke
verbeeldingskracht te boven. Bijna tot de rand gevuld is de kuil met dooreengeworpen
naakte, verwrongen, geheel vermagerde mensenlijven, zwart, groen, stinkend – een
helse hoop van armen, benen, hoofden waaruit gebroken ogen staren… Ge loopt
verder, en weer komt ge aan zulk een dodenput en weer… Ge loopt, ontzet, naar gindse
heuvel toe, een berg van drie, vier meter hoogte en het zijn beenderen, verbrande,
verkoolde mensenbotten…In welk satanisch knekelrijk zijt ge terecht gekomen? Op
welke vreemde planeet, bij welke mensen‐verslindende moloch? Neen, ge staat aan het
einde van de weg, die Duitsland op bevel van Hitler en Nazi’s ging; ge zijt in het
dodenkamp van Belsen. 49

Kampbrochures en kampdagboeken werden in grote aantallen uitgegeven. Van Terug
uit de hel van Buchenwald, geschreven door Karel van Staal, werden 485.000
exemplaren verkocht. 50 Bij uitgeverij Van Holkema & Warendorf N.V. verscheen een
fotoboekwerkje met diverse ‘officiële foto’s van geallieerde oorlogsfotografen’ onder de
titel: Nazi Hel SS. Achtentwintig foto’s uit diverse kampen waaronder Buchenwald en
Dachau, maar de meeste kwamen uit Bergen‐Belsen, zestien stuks: een veld van
uitgeteerde lichamen, karkassen met vel; massagraven waar de menselijke resten op
een hoop zijn gegooid of door bulldozers in zijn geschoven; het dode lichaam van een
man met uitgestrekte armen, zijn witte borstkast omhoog waarvan elke rib te zien is,
alsof hij zo van een kruis is gehaald; vrouwen die tussen de ontklede lijken gretig de
kleren verdelen; een man, zittend naast een greppel, waarvan het niet zeker is of hij nog
leeft, stervende is, of al gestorven is. De foto’s werden niet uitgegeven vanwege
sensationele of sentimentele effecten, maar als feit:
47
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Boven het gesproken of geschreven woord, heeft de foto het voordeel een getrouwe
weergave van de werkelijkheid te zijn en velen, die twijfelden en ondanks alles nog altijd
niet geloven kónden of niet geloven wilden, zullen nu met eigen oogen kunnen zien. 51

De foto’s uit Dachau en Bergen‐Belsen zouden de iconen worden voor de Duitse
martelkampen.
Ook over de kampen in Nederland werd regelmatig verslag gedaan in de kranten,
zoals over de berechting van de kampbeulen. September 1946 waren foto’s in Trouw te
zien met Karl Peter Berg en Joseph Johann Kotälla achter het prikkeldraad van kamp
Amersfoort, met de begeleidende tekst: ‘Beulen kamp Amersfoort gaan hun straf
tegemoet’. In april 1948 kwamen de misdaden die waren begaan in kamp Amersfoort in
het nieuws bij de berechting van W. van der Neut, J.J. Gombert en J.J.A. van Roessel, en
later dat jaar tijdens het ‘proces Amersfoort’ waar Berg en Kotälla ter dood werden
veroordeeld. Kotälla kreeg gratie omdat hij ontoerekeningsvatbaar was verklaard. Hij
werd veroordeeld tot levenslang en zou bekend worden als een van ‘de drie van Breda’.
Hij stierf 31 juli 1979 in de strafgevangenis. Berg kreeg wel de doodstaf. Kamp Erika
kwam in het nieuws tijdens de berechting van ‘de barbaren van Ommen’ in 1946.
Andere gelegenheden waarbij de voormalige kampen de kranten haalden, waren de
onthullingen van de fusillademonumenten in Vught en Amersfoort.
Andere aanleidingen voor krantenartikelen vormden meestal afbraak van
bepaalde delen van de kampen of als ze een andere functie kregen. Het Vrije Volk
schreef bijvoorbeeld in 1946 een artikel toen de beruchte ‘rozentuin’ en de bunker in
kamp Amersfoort werden gesloopt. 52 Twee jaar later deed een journalist van De Tijd
verslag van het feit dat ‘Hel Amersfoort’ nu een school was geworden waar de soldaten
voor Indonesië werden onderwezen in de techniek en tactiek van de
landmijnenoorlog. 53 In 1949 verschenen er reportages in Het Huisgezin en in Het Vrije
Volk toen inventarissen van Vught en Westerbork werden geveild. 54 En zo verschenen er
meer van zulke reportages in verschillende kranten die vooral tot doel hadden de
herinnering aan de kampen levend te houden.
In de verslaggeving van de jaarlijkse dodenherdenking speelden de voormalige
kampen een zeer marginale rol. Alleen Vught vormde een uitzondering. Steevast werd
elk jaar verslag gedaan van de herdenkingen en kransleggingen op de Dam, op de
Waalsdorpervlakte en de Grebbeberg. Er werd veel ruimte voor vrijgemaakt en de
artikelen waren vaak voorzien van foto’s. Ook de herdenking bij het fusillademonument
51
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bij kamp Vught werd elk jaar aangehaald, maar het verslag werd afgedaan met één
alinea van enkele regels. Uitzondering vormde 1946. Dat jaar was koningin Wilhelmina
aanwezig bij de herdenking. Dat leverde twee alinea’s op. De voormalige
concentratiekampen Amersfoort, Ommen, Schoorl en Westerbork komen in geen
enkele reportage over de nationale dodenherdenking voor.

Verdwijnende herinnering
Tegelijkertijd met de vele media‐aandacht na de bevrijding was er ook kritiek op de
overdaad aan foto’s, brochures en andere documenten. Zo schreef Trouw al in
november 1945:
Het ondragelijke leed der concentratiekampen heeft allengs den weg gebaand voor een
ontstellenden stroom brochures, foto’s en andere documenten, deels oprecht bedoeld
als aanklacht, maar anderzijds helaas ook heel vaak een geraffineerde speculatie op het
sentiment van de massa. Te dicht staan wij nog bij deze gebeurtenissen, dan dat het
argument “opdat wij niet vergeten” aan dergelijke speculaties bestaansrecht zou
kunnen verleenen. 55

Trouw schreef dit naar aanleiding van de uitgave van dertig tekeningen over
Buchenwald van Henri Pieck, die zij van groter belang achtte dan de getoonde foto’s:
Een dergelijk document zal later meer waarde hebben, dan al de gruwelfoto’s te zamen.
Waar deze onmachtig zijn meer dan alleen maar de feiten te vermelden, vertelt Pieck
verder van het uitzichtlooze leven van die duizenden in de hel van Buchenwald op een
toon, wars van allen haat of wrok. Een diepe menschelijkheid was zijn eenige drijfveer
en inspiratie. 56

Dat dezelfde ‘naakte feiten’ dikwijls meer weerstand dan genegenheid voor de
kampoverlevenden konden oproepen, was al op te maken uit een verslag van ‘Het défilé
der bevrijding’, dat op 28 juni 1945 in Amsterdam was gehouden. Middelpunt vormde
het paleis op de Dam waar koningin Wilhelmina het defilé afnam. De optocht bestond
uit Canadese en Britse troepen, verzetsgroepen en maatschappelijke organisaties. Het
was een militaire show van 150 doedelzakspelers, militaire regimenten uit Canada,
Nederlandse commandotroepen, de Koninklijke Marine, de Binnenlandse Strijdkrachten
en een stroom van modern oorlogsmaterieel bestaande uit pantserwagens,
veldartillerie, stormgeschut, Shermantanks en bruggenbouwende Valentintanks. In de
optocht reden zo’n 120 ‘praalwagens’ mee waarop onder andere de onderduik,
zwarthandel en de Winterhulp werden uitgebeeld of op de korrel genomen. Er was ook
een wagen onder de titel: ‘Het menu van de dag’. Humor en tragische herinnering
wisselden elkaar af. Na de groep spoorjongens: de stationschef van Amsterdam met
55
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hoge hoed, geflankeerd en gevolgd door honderden chefs met rode petten, machinisten
met gouden banden en andere fluwelen pakken.
volgden de mannen uit de concentratiekampen en… de vrouwen! Hun waren de sporen
van het leed nog aan te zien; velen droegen ook nog het afschuwelijke zebra‐
gevangenispak, maar nu als hun eereteeken. De ‘praalwagens’, waarop sommigen van
hen meereden waren omgeven door prikkeldraad en droegen de verafschuwde namen
van Vught, Buchenwald, Reichenbach, Ravensbrück en hoe die oorden der menschelijke
schande verder mogen heeten.

‘Gelukkig’, vervolgde de verslaggever zijn verslag,
was er even later weer reden tot een wat minder wrangen glimlach, als we kinderen
voorbij zagen trekken, ondergebracht ‘op den boer’ met het opschrift: 12 pond
aangekomen, 15 pond aangekomen en we konden applaudisseeren voor de groepen
van onze Rijksgenooten uit Oost en West. 57

De wagen met de oud‐kampgevangenen moet een detonerend beeld zijn geweest
tussen al die andere ‘praalwagens’ die samen meer het karakter gehad moeten hebben
van een carnavaleske optocht.
Amper een jaar later sprak koningin Wilhelmina verontrustende woorden. Op
oudejaarsavond 1946 verkondigde zij tot het Nederlandse volk:
Velen vergeten te spoedig, wat zij doormaken, zijn zó vervuld van eigen belang en leven
zó in zich zelve gekeerd, dat oog, oor noch hart meer openstaat voor het leed van
anderen, voor de grote nood, stoffelijk, maar vooral het geestelijk, waarin soms de
naaste buren verkeren. (…) Zijt gij niet al te spoedig vergeten de schanddaden uit
concentratiekampen, die de edelsten en besten uit ons volk ondergingen en die
gruwelijker waren dan wat de geschiedenis ooit heeft gekend? 58

Het waren geen loze woorden. De belangstelling voor de concentratiekampen was snel
weggeëbd. In 1949 stelde de Joodse psychoanalyticus Eddy de Wind, schrijver van
Eindstation Auschwitz, dat er na de bevrijding volop belangstelling was geweest voor
hetgeen zich in de concentratiekampen had afgespeeld. ‘Maar na verloop van tijd was
die belangstelling zienderogen teruggelopen, en de laatste tijd was ze nagenoeg geheel
verdwenen.’ 59 En De Wind had gelijk, volgens historicus Bossenbroek. Als het ging over
de belangstelling voor het Joodse oorlogsleed was er een korte piek, gevolgd door een
lange en steile afdaling. Een beweging die in de tweede helft van de jaren veertig
volgens hem overal viel te bespeuren. Kranten en tijdschriften haakten na verloop van
tijd af. Het katholieke oud‐verzetsblad Christofoor, schrijft Bossenbroek, gaf al in juli
1946 blijk van irritatie over de overvloed aan ‘prikkeldraadlectuur’. In de bespreking van
Eindstation Auschwitz stond te lezen dat een jaar geleden de
57
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concentratiekampbrochures nog langs de straat werden verkocht terwijl voor de
recentere uitgaven moeilijk een publiek was te vinden.
De op sensatie beluste lezer raakt blasé van de gruwelverhalen, die men hem met
kwistige hand blijft opdienen, terwijl de serieuze lezer na de eerste kennismaking
huiverig is geworden (…). 60

En deze tendens zou zich alleen maar voortzetten. In 1949 schreef het vrijzinnige
weekblad De Vlam: ‘Wie met publiciteit te maken heeft weet, dat het geen “bon ton”
meer is, om over concentratiekampen en gaskamers te spreken’ 61 – en te schrijven, zo
voegde Bossenbroek er later aan toe. De stroom oorlogsboeken van Joodse
overlevenden raakte nagenoeg op en het mag volgens hem opmerkelijk heten dat Abel
Herzberg in 1950 na Amor Fati, zijn tweede boek Tweestromenland nog kon uitgeven. 62
Het manuscript voor Het Achterhuis was al in 1946 door Querido’s
Uitgeversmaatschappij geweigerd omdat bij de uitgever al de zekerheid heerste dat de
belangstelling voor alles wat de oorlog betrof, morsdood was. Uitgeverij Meulenhof en
De Bezige Bij reageerden hetzelfde. Uiteindelijk gaf Contact in 1947 het dagboek uit in
een oplage van 1.500 exemplaren. En wat voor de literatuur over de Jodenvervolging
gold, gold ook voor de verzetsliteratuur. In 1947 werd in een Amsterdamse boekhandel
50% korting geven op ‘verzetsliteratuur’. Het Parool noemde deze actie een mes dat in
duizenden Nederlandse harten snijdt. 63
Kregen de concentratiekampen na de bevrijding volop aandacht in de kranten en
weekbladen, eind jaren veertig was de publieke belangstelling voor de gruweloorden
verdwenen. De tanende belangstelling voor de oorlog kondigde zich aan met de viering
van de tiende bevrijdingsdag in 1954. Het kabinent‐Drees besloot de bevrijdingsdag op
Koninginnedag te vieren. Wie vrij wilde hebben op 5 mei moest zelf een betaalde
snipperdag opnemen. Als protest gaven negen literaire tijdschriften een
gemeenschappelijke bundel uit, getiteld Nationale Snipperdag. In de poëzie van onder
andere Bert Voeten, J. van Wageningen, Nico Wijnen en Ed. Hoornik is het
concentratiekamp onderwerp. Voor Nico Rost uitgangspunt voor zijn aanklacht:
Verwachting in Dachau
‘Sluit maar aan op Dachau’, schrijft de redactie, ‘wat jullie verwachtten en wat het
geworden is’.
We hebben daar zoveel verwacht maar stellig niet dat tien jaar later dit nummer zo
broodnodig zou zijn:
dit tragisch kort bestek van schromelijk verzaken,
dit klachtenboek der integeren,
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dit klaaggezang der zwakken,
dit protest der onverzoenlijken,
deze poging opnieuw te bewijzen, dat bevrijding iets met vrijheid te maken
heeft. 64

Abel J. Herzberg schreef:
Verleden jaar is er een boek verschenen over de concentratiekampen. Het was een heel
goed boek, met een vrij volledig relaas van wat er gebeurd is. Maar er stond geen woord
nieuws in. Alle kranten schreven kolommen lange artikelen. En uit al die artikelen bleek
hetzelfde. Al onze journalisten hadden zich doodgeschrokken. ’t Was net, of ze nog
nooit van de zaak hadden gehoord. En hoeveel mensen hebben die artikelen gelezen?
Als ’t vijf procent van de abonné’s is, dan is ’t veel. De eerste druk van het boek, zegt
men, is uitverkocht. Kunststuk! Kunt U mij ook vertellen, hoe groot de oplage was? 2000
exemplaren of 2500? Of 1500? Zes millioen mensen zijn vermoord, zo maar, om niets, of
volgens nadere berekening ‘maar’ vier en een half millioen. Tragedies genoeg, zou je
zeggen. Interessant genoeg voor een tijd en een wereld, waarin zo iets kan gebeuren. ’t
Is onze tijd en onze wereld. Nou, en wat dan nog? Was tante Sijtje of oom Guus of neef
Janus, of nichtje Loesje daar soms bij? Dat is het wat me kan schelen. Dit alles is niet als
verwijt bedoeld. Men kan niet anders verwachten. 65

Behalve protest was de uitgave van Nationale Snipperdag voor auteurs als Ed. Hoornik
en Nico Rost (beiden voormalige gevangene van Dachau) een poging om de stilte rond
de oorlog te doorbreken. 66 Tien jaar na de bevrijding, in 1955, werd bevrijdingsdag weer
op 5 mei gevierd. In dat jaar plaatste Trouw een verslag over de staat waarin de
voormalige concentratiekampen in Nederland zich bevonden. De titel van het artikel
luidde: ‘Wat overbleef van concentratiekampen. Weinig herinnert aan berucht
verleden.’ 67 In het artikel komen alle vijf voormalige kampen aan bod. Het verslag opent
met een citaat van de directeur van het vakantieoord Vacantievreugd waar ooit kamp
Erika had gestaan:
We hebben het hele kampterrein laten omploegen om ook de laatste sporen van het
verleden uit te wissen. De mensen, die hier komen kamperen, vinden het niet prettig
om aan al die narigheden herinnerd te worden, dat begrijpt U… 68

Waarop de verslaggever concludeert dat het voormalige concentratiekamp Erika in het
bosrijke land rondom het vriendelijke plaatsje Ommen geheel van de aardbodem is
verdwenen. Het terrein van het kamp met een oppervlakte van ongeveer een vierkante
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kilometer, was nu beplant met jonge sparren. Over het voormalige kamp Amersfoort
weet de verslaggever te melden dat er nog een wachttoren staat en dat tegenover de
huidige ingang van het kamp in de schietbaan minister Drees in mei 1953 het
monument heeft onthuld. De ‘rozentuin’ bestaat al lang niet meer en het prikkeldraad
heeft plaatsgemaakt voor een keurig tegelpad dat toegang geeft tot de voormalige
appèlplaats. Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort staat nu bekend als De Boskamp
en biedt onderdak aan het Vierde Bataljon Zware Tanks Prins Alexander.
Aangekomen bij het voormalige kamp Westerbork wordt de verslaggever
geconfronteerd met een bord voorzien van de tekst: Melden bij de portier. Het is
aangebracht bij de hoofdingang van het Ambonezen‐woonoord Schattenberg, gelegen
in het wijde Drentse land tussen Westerbork en Hooghalen. De verslaggever schrijft dat
enkele maanden geleden een Joodse dame van middelbare leeftijd het woonoord
bezocht:
Ze wilde het ‘kamp’ nog eens zien, het kamp, waar zij in de oorlogsjaren als gevangene
haar koperen bruiloft had gevierd. Nu was ze aan haar zilveren huwelijksfeest toe en
daarom wilde ze nog eens een ogenblik vertoeven op het stuk grond, waaraan voor haar
zoveel herinneringen zijn verbonden. 69

Het gebeurt wel vaker volgens de verslaggever, dat oud‐gevangenen van kamp
Westerbork een rondgang door het voormalige concentratiekamp maken. 70 In grote
trekken was het kamp in zijn oorspronkelijke toestand bewaard gebleven. Zelfs de
gracht om het kamp was nog aanwezig en het bufferblok waar de trein stilhield. Nu was
het kamp echter bewoond door ruim 2.700 Ambonezen (zie afb. 105, 106 en 107).
Ook het voormalige concentratiekamp Vught was niet van de aardbodem
weggevaagd. Het heeft alleen een andere naam en een andere bestemming gekregen.
‘Lunetten’ heet het voormalige kamp Vught nu, en het is eveneens een woonoord voor
Ambonezen geworden.
De oudgevangenen, die thans het kamp Vught bezoeken, herkennen in het huidige
woonoord het vroegere oord van verschrikking bijna niet meer. In 1949 werd het kamp
geliquideerd. De barakken bleven staan en de vroegere ‘ontluizingskamer’ is ingericht
als vakschool voor de Ambonese jeugd. De oude Philipshal is ook niet verdwenen, al
heeft zij wel een andere bestemming gekregen. 71

In Schoorl treft de verslaggever op de plek waar het kamp gelegen was, aan de voet van
de duinen, alleen een uitgestrekte zandvlakte aan.
Het artikel was niet zozeer bedoeld om verslag te doen wat overgebleven was
van de kampen maar vooral om de geschiedenis die zich in de concentratiekampen had
afgespeeld in herinnering te houden. De resten die de verslaggever aantrof uit de
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concentratiekamptijd, of juist niet aantrof, zijn aanleiding om het leven van de
gevangenen in de kampen te beschrijven, bepaalde gebeurtenissen aan te halen en
vooral om de slachtoffers van de kampen te herdenken. Het was meer een
herdenkingsartikel en niet zozeer, zoals de kop suggereerde, een aanklacht over het feit
dat de voormalige kampen ander functies hadden gekregen of zijn verdwenen. Hij
constateerde hoe het was en verplaatste waar nodig het verhaal naar het verleden.
Reportages over de voormalige kampen verschenen in de jaren vijftig
voornamelijk nog in de vorm van boek‐ en filmrecensies. Bijvoorbeeld met het
verschijnen van de Nederlandse vertaling van het boek Das Dritte Reich und die Juden
van Léon Poliakov en Joseph Wulf; voor deze gelegenheid werd op 6 mei 1957 de
Nederlandse versie van Nuit et Brouillard van Alain Renais vertoond. De film, over
concentratie‐ en vernietigingskampen, maakte diepe indruk op het Amsterdamse
publiek en een recensent schreef dat Nuit et Brouillard, een ontstellend document van
menselijk leed en menselijke degeneratie, een klemmend beroep deed op onze niet te
ontlopen verantwoordelijkheid. 72 De film had volgens Ewald van der Knaap, samen met
het boek Het Derde Rijk en de Joden, bijgedragen aan de voorlichting over wat er in de
kampen was gebeurd en de aandacht gevestigd op de overlevenden van de kampen.
Boeken als De nacht der Girondijnen (1957) van Presser en Opmars naar de galg (1959),
een verslag over het proces van Neurenberg, zouden daar verder aan bijdragen.
Over de psychische gevolgen van het kamp kon gelezen worden in de medische en
psychologische studies van E.A. Cohen, Het Duitse concentratiekamp, verschenen in
1952 en het proefschrift van J. Bastiaans, Psychosomatische gevolgen van onderdrukking
en verzet uit 1957. In 1960 was in Duitsland Der Gelbe Stern van Gerhard Schoenberner
uitgeven met daarin 196 foto’s die een beeld gaven van de Jodenvervolging en ‐
vernietiging. Met veel foto’s die kort na de oorlog al gepubliceerd waren, maar waarvan
die uit het getto van Warschau, Auschwitz en Majdenek een nieuwe dimensie
toevoegden aan de Jodenvervolging. In Nederland werd het boek in 1961 onder de
naam De gele Ster uitgegeven. 73 Door de verslaggeving van het Eichmannproces, met de
vele getuigenverslagen, haalden kampnamen als Auschwitz, Treblinka Theresienstadt,
Dachau en Sachsenhausen met enige regelmaat de krantpagina’s.
Het Eichmannproces, de serie De Bezetting, waarvan de aflevering over de
Jodenvervolging, uitgezonden 3 mei 1962, diepe indruk op de kijkers had gemaakt, en
het succes van Pressers boek Ondergang was doorslaggevend voor de verankering van
de herinnering aan de Jodenvervolging. Illustratief voor deze accentverschuiving in de
oorlogsherinnering is de afbeelding die Trouw 4 mei 1965 op haar voorpagina zette. Dit
keer niet de gebruikelijke monumenten als het Nationaal Monument op de Dam, het
verzetsmonument op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam, de klok met de vlag
halfstok op de Waalsdorpervlakte of met kruis op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal:
een derde van de voorpagina wordt in beslag genomen door een schilderij van Hendrik
Chabot. Een voorstelling van drie naar voren schrijdende vrouwen, waarvan de voorste
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een in doeken gewikkeld kind in haar armen draagt. Veelzeggend is de onder deze
afbeelding geplaatste tekst:
Bij vele oorlogsmonumenten, overal in het land, zullen vanavond kransen worden
gelegd. Het zijn veelal beelden van mannen voor het vuurpeloton, van gevangenen,
beelden van strijd en verzet. Maar een monument behoeft niet noodzakelijk in brons
gegoten of in steen gehakt te zijn. Ook ’n schilder kan zo’n monument nalaten. (…) De in
1949 overleden kunstenaar Hendrik Chabot confronteert ons met ‘onze eigen’ oorlog.
Geen oorlog van strijders of helden, van triomf of overwinning, maar de oorlog van de
radeloze moeders, wier kinderen gewond raakten bij de bombardementen. De oorlog
van de vaders, die hun gezin langzaam zien verhongeren. De oorlog van de
vluchtelingen, die niets anders wisten mee te nemen op hun tocht dan een vogelkooi.
De oorlog van de Joodse vrouw, die haar kindje zojuist heeft gered door het af te geven
aan een pleegmoeder. De oorlog van de weerloze gevangene die in zijn cel op de dood
wacht…
Het oorlogswerk van Chabot is een rauw brok geschiedenis, een geschiedenis uitgebeeld
door een mens, die niet slechts een bewogen toeschouwer was, maar het zelf aan den
lijve ondervond. Een monument in de ware zin van het woord. 74

Met de verschuiving van de herinnering naar de minder heroïsche kant van de oorlog en
de gevolgen, in het bijzonder de psychische gevolgen, zouden ook de voormalige
concentratiekampen weer in de aandacht komen.

De terugkeer van ‘het kamp’
In 1966 publiceerde E. de Wind een baanbrekend artikel over ‘directe en late gevolgen
van extreme belastingssituaties’, 75 waarin hij stelde dat er in stilte onder de voormalige
kampgevangenen nog steeds geleden werd. Hoewel er tijdens en direct na de oorlog al
door psychiaters en artsen, als A.M. Meerlo, A.A. van Dantzig, A.J.W. Kaas, J. Tas en De
Wind – de laatste vier hadden zelf in het kamp gezeten – gewaarschuwd was voor de
psychische reacties en nawerking, was de zorg om de patiënt snel overgegaan in de zorg
om het morele gehalte van de samenleving, er werden zelfs relaties gelegd tussen
oorlog en moraliteit. ‘De oorlog’ of misschien beter gezegd ‘het kamp’ was al snel
verdwenen in het ‘wederopbouwen van gezins‐ en sociale relaties’ en het ‘veroveren
van een nieuwe plaats in de wereld’. 76 De oorzaak moest volgens De Wind mede
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gezocht worden in het gegeven dat behandelaars ervoor terugschrokken om met hun
patiënt af te dalen in de hel van het vernietigingskamp. De inzichten van Cohen en
Bastiaans uit de jaren vijftig brachten daar geen verandering in. Eigenlijk bleek het
aanvankelijk allemaal mee te vallen, oud‐kampgevangenen wilden vaak ook zelf niets
weten van de psychische gevolgen van gevangenschap en weten hun klachten aan
fysieke kwalen. Maar het viel niet mee, aldus sociologe Jolande Withuis. De klachten van
oud‐gevangenen ‘sleten’ in de loop van de jaren niet ‘uit’; ze ‘persisteerden’ of bloeiden
zelfs ‘na een langere periode van betrekkelijk geslaagde aanpassing’ weer op. 77
Wat een concentratiekampsyndroom inhield, werd duidelijk in de documentaire
Begrijpt u nu waarom ik huil?, in opdracht van Bastiaans gemaakt door Louis van
Gasteren. 78 De film beleefde op 14 mei 1969 in besloten kring, met onder andere
koningin Juliana, zijn première. Van Gasteren volgt de LSD‐sessie van oud‐verzetsstrijder
Joop Tellingen die van 1941 tot 1945 een ‘toernee’ door de concentratiekampen had
gemaakt. In een gesprek, door Bastiaans actief geleid, antwoordde het slachtoffer,
ondanks zijn drogering, helder op zijn vragen:
‘Hoe stond u, als u in de houding stond, wat ziet u?’ ‘Bloed’, zegt het slachtoffer, ‘…over
een gezicht, over al die gezichten loopt bloed. In Bergen‐Belsen, daar was het bloed
goedkoop.’ Als de patiënt drakepoten blijkt te zien, springt Bastiaans erop in: ‘Dit is heel
belangrijk, waar denkt u dat die drakepoten vandaan komen?’ ‘Van het nazibeest’,
antwoordt de ondervraagde somber. 79

In het nagesprek, dat een paar maanden later was opgenomen, verklaart Tellingen dat
hij van de therapie was opgeknapt:
‘ik lig niet meer in de houding in bed.’ Ook zijn vrouw kwam aan het woord. Ja, zegt ze,
het is nu acceptabel, maar ‘een slagerij, daar wil hij liever niet naar binnen, dat doet
hem teveel aan het concentratiekamp denken’. 80

77
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De film probeerde duidelijk te maken dat ‘achter een façade van een jarenlang in stand
gehouden schijnaanpassing het leed schuil gaat dat, vanuit de verdringing, het na‐
oorlogse ziekzijn in belangrijke mate bepaalt’. 81
De documentaire oefende grote invloed uit op het besluit over de vrijlating van
‘de drie van Breda’. Bastiaans werd als deskundige veelvuldig geraadpleegd over de
risico’s voor de gezondheid van de oorlogsslachtoffers als ze zouden worden
vrijgelaten. 82 De discussie bereikte in 1969 een voorlopig hoogtepunt met veel
publiciteit in de media, maar 1972 zou in het collectieve geheugen blijven hangen toen
minister van Justitie Van Agt het voorstel lanceerde om ‘de drie van Breda’ vrij te
laten. 83 Tijdens de parlementaire hoorzitting liepen de emoties bij de voormalige
vervolgden en verzetsmensen hoog op en bij de protesten was voor de psychische
gevolgen van de oorlog een hoofdrol weggelegd. De avond voordat de Tweede Kamer
over Van Agts voorstel zou debatteren zond de Vara Begrijpt u nu waarom ik huil? op de
televisie uit. Heel Nederland kon nu kennisnemen van de gevolgen van gevangenschap
in een concentratiekamp. Jan Bank schreef in de Volkskrant:
Ik heb het zien ervan vooral ervaren als een mogelijkheid tot enigszins meebeleven hoe
iemand onvoorstelbare gevoelens uit het concentratiekamp voor zichzelf voelbaar
maakt: voelbaar in een maatschappij, waaruit het concentratiekamp is voortgekomen
maar waarin de gevoelens van de slachtoffers niet werden begrepen. 84

Een recensent van Het Parool schreef:
Het was bijna niet om aan te zien hoe hij op een vraag van prof. Bastiaans hoe hij zich in
het kamp placht te melden bij zijn beulen moeilijk uit zijn stoel overeind kwam, de
houding aannam, de armen strekte langs het lichaam, het hoofd achterwaarts drukte en
met een ‘meldet sich’ zijn KZ nummer opdreunde. 85

De gevolgen van de uitzending waren immens, schrijft Jolande Withuis:
‘De minister heeft de film gezien. De minister weet dus waarom er gehuild wordt’, zei J.
Wolff, Tweede Kamer‐lid voor de CPN en hoofdredacteur van het communistisch
dagblad De Waarheid, tijdens het Kamerdebat. Kamerleden herzagen hun oordeel, (…)
de publieke opinie verschoof in meerderheid van voor naar tegen vrijlating. 86
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Het lot van ‘de drie’ was verschoven van een politiek‐juridisch debat naar een
emotioneel‐psychologische benadering. Het doel van het vasthouden van de
oorlogsmisdadigers was het behoeden van de slachtoffers voor extra leed. Het verzet
tegen de vrijlating was volgens historica Hinke Piersma een reactie van de Nederlandse
samenleving op het schuldbesef over het tekortschieten van de hulp aan de
Nederlandse Joden tijdens de bezetting. Een deel van de schuldinlossing was het
vasthouden van ‘de drie van Breda’. 87 Een andere reden om de drie vast te houden was
om oude fouten te herstellen, want het KZ‐syndroom was veroorzaakt door
decennialang zwijgend onbegrip. 88 We laten ze niet weer in de steek, was het motto;
wie voor vrijlating stemde was zo goed als ‘fout’. 89
Met de emancipatie van de emotie groeide de aandacht voor de psychische
gevolgen van de oorlog explosief. In mei 1973 opende Centrum ’45, en werd ter
gelegenheid van de opening een themanummer van Maandblad Geestelijke
Volksgezondheid, gewijd aan het KZ‐syndroom, aan alle Nederlandse huisartsen en
psychiaters gestuurd. In hetzelfde jaar trad de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers
1940‐1945 (WUV) in werking. Het was de opmaat naar een beter begrip en erkenning
van de slachtoffers van de oorlog, waardoor de kampoverlevenden dichter naar elkaar
toe groeiden.
‘Nederland’, schrijft Jolande Withuis, ‘had via het trauma, dat toen nog
concentratiekampsyndroom heette, de oorlog herontdekt’, 90 en ook het
concentratiekamp. Het is de periode dat Manja Pach met haar vader terugkeerde naar
het voormalige kamp Westerbork en daarna haar actie startte om het verdwijnen van
het kamp tegen te gaan. Het is ook de periode, en het kan haast niet symbolischer, dat
tijdens de sloop van kazerne De Boskamp in 1971 de muurschildering werd ontdekt
waarop het voormalige concentratiekamp Amersfoort in volle omvang is afgebeeld. De
muurschildering die jarenlang achter houten panelen was weg getimmerd, werd vanaf
1972 een museaal object. Aan de muur met de schilderingen werd een museumpje
gebouwd zodat het verdwenen kamp voor iedereen weer zichtbaar was. Het is ook in de
jaren zeventig dat de zogenaamde kampdocumentaires ontstaan. Het zijn zoektochten
naar de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld en waar de overlevenden ter
plekke hun herinneringen vertellen. 91
Het initiatief van Pach om Westerbork te behouden stond niet op zichzelf. Al vanaf
1965, toen bekend werd dat het Ambonezenkamp Schattenberg afgebroken zou
worden, verschenen er artikelen in kranten om verslag te doen van het einde van kamp
Westerbork.
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Piersma, De drie van Breda, 194.
Zie Withuis, Na het Kamp, 293.
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Ibidem, 296.
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Withuis, Erkenning, 46.
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Zie Vos, Televisie en Bezetting, 255‐256.
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Balk voor balk wordt het kamp afgebroken, elke dag wordt een spoor uitgewist van de
ellende, die hier geleden is. Grote open plekken geven reeds een beeld van de leegte die
hier straks zal heersen. (…) Slopers zullen het kamp met de grond gelijk maken en in de
toekomst zal het wellicht zo zijn dat men elkaar nauwelijks nog zal kunnen aanwijzen
waar het zich heeft bevonden en zal de herinnering aan wat hier is gebeurd vervagen.
Vergeten zal men nooit kunnen…

Aldus de Drentsche en Asser Courant. 92 In Het Parool vroeg oud‐gevangene L.A.A.
Cohen: ‘Zou men niet een enkel stenen gebouw, b.v. het ketelhuis, kunnen laten staan
als herinnering aan hetgeen zich op deze plaats heeft afgespeeld?’ 93 In februari 1966
schreef Het Vaderland dat van Westerbork
in de loop der, vooral laatste jaren is er van alles afgebrand of ‐gebroken, verkocht aan
particulieren of spoorloos verdwenen. Ongeveer de helft van het oorspronkelijke kamp
staat nog (min of meer) overeind. 94

Trouw schreef dat met het afbreken van Westerbork ook een einde was gekomen aan
het lugubere pelgrimsoord. Volgens een oud‐kampbeheerder waren er in de loop van de
tijd heel wat Joden komen vragen of ze het kamp nog eens mochten zien. 95 In Het
Parool van 4 mei 1968 beschreef Carla R. Josephus Jitta haar ‘weerzien met
Westerbork’. ‘Het is met veel dingen zo’, begint ze haar verslag,
je wilt nog eens terug gaan. Soms omdat je herinnering goed was, soms omdat je
gewoon wilt terugzien, wat geweest is. Alsof je de werkelijkheid wilt toetsen aan je
herinnering. Wat is werkelijkheid geworden? Die herinnering of het heden, dat een
verandering van het verleden is geworden?

Het kamp dat ze aantrof kon ze niet terugplaatsen in het verleden. De barakken, de
meeste van hout, sommige van steen, leken in niets op haar herinnering. Tevergeefs
zocht ze naar een gedenksteen. Ze schrok toen ze op een muur las Nur für Männer en
op een andere muur Nur für Frauen. Het waren de wc‐huisjes. Ze vroeg zich af
waarom zouden ze die w.c.‐huisjes eigenlijk niet zo laten? Met een randje prikkeldraad
er omheen en een klein bordje als herinnering? Zou dat te veel gevergd zijn?

Het is geschiedenis geworden, besluit ze haar verhaal. ‘Het is veranderd, niets wijst
meer op het verleden. De bewijzen zijn verdwenen. In de herinnering is het gebleven.’ 96
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‘Daar hoort een monument…meent Rob de Vries. Kamp Westerbork wordt gesloopt', in: Drentsche en
Asser Courant 31 december 1965.
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‘De stoomtram van Westerbork’ , in: Het Parool 10 april 1965.
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D.F. van de Pol , ‘Stilte over Westerbork’, in: Het Vaderland 5 februari 1966.
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De fysieke resten van kamp Westerbork zouden met afbraak verdwijnen, zoals ook
Amersfoort leek te verdwijnen met de afbraak van de barakken en de vestiging van de
politieschool. Maar juist de sloop van beide kampen gaf de aanzet voor nieuwe
belangstelling. Pach kon niet meer voorkomen dat Westerbork gesloopt werd, maar
haar actie zorgde er wel voor dat het verdwenen kamp Westerbork op een symbolische
manier weer zichtbaar zou worden gemaakt.
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VI

DE RECONSTRUCTIE VAN DE LEEGTE
De vormgeving van de voormalige kampterreinen

1. De sporen van het verleden

Het kampterrein van Westerbork
Lopende over de paden van kamp Westerbork voelt men het verdriet van de mensen
die hun laatste dagen op deze plek doorbrachten. Langs silhouetten en aanduidingen
van barakken waarin men sliep of werkte. Langs de slagboom en de
prikkeldraadomheining aan de rand van het kamp. Een wachttoren torent hoog boven
alles uit. Het huis van de kampcommandant ziet uit op het kampterrein. Ver weg in een
hoek de contouren van de strafbarak waarin Anne Frank gevangen zat. De bomen zijn
de stille getuigen van het drama dat hier plaatsvond. 1

Het terrein waarop kamp Westerbork was gebouwd, is tegenwoordig alleen te voet of
per fiets te bereiken, of anders met een busje dat tussen het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork en het voormalige kampterrein pendelt. Gemotoriseerd verkeer is
niet toegestaan om het werk van de Radiosterrenwacht, die op een deel van het
kampterrein is gevestigd, niet te storen. Auto's kunnen achtergelaten worden op de
grote parkeerplaats die aan het herinneringscentrum ligt. Wie de afstand naar het
kampterrein te voet aflegt, kan kiezen uit drie mogelijkheden: over een brede
geasfalteerde weg, een slingerend voetpad met de naam Bospad waar informatie wordt
geven over het heide‐ en bosgebied, of een educatief parcours door een virtueel
melkwegstelsel dat in de bossen is aangelegd met de naam Melkwegpad. Het
kampterrein is vrij toegankelijk, men hoeft zich niet te melden bij het
herinneringscentrum of daar eerst het museum te bezoeken. De wandeling over de
asfaltweg naar het voormalige kampterrein duurt een klein halfuur. Voordat het terrein
in zicht komt, liggen aan de rechterkant van de weg, gescheiden door een greppel, vijf
identieke donkergekleurde hardstenen objecten (zie afb. 108). Ze lijken op huisjes of
tombes, rechthoeken waarvan de bovenkanten schuin naar elkaar toelopen, als een dak.
Het is een monument met de naam Tekens in Westerbork, ter herinnering aan Joden en
Sinti en Roma die vanuit Nederland naar Sobibor, Bergen‐Belsen, Theresienstadt,
Mauthausen en Auschwitz‐Birkenau werden gedeporteerd. Op de schuine kanten zijn
hun aantallen gegraveerd: 34.313, 3751, 4870, 1750, 60.330. 2 Nog net voor het
1

‘Kamp Westerbork een bijzondere plek met geschiedenis’, brochure uitgegeven door
Herinneringscentrum Kamp Westerbork Hooghalen, ongedateerd, gekregen in het herinneringscentrum
op 13 september 1999.
2
Het monument is ontworpen door Victor Levie en is een initiatief van de Stichting Sobibor en
gerealiseerd in samenwerking met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Financieel werd het
project mogelijk gemaakt door ondersteuning uit het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog en van de

201

kampterrein, schuin tegenover het gedenkteken, is het houten huis zichtbaar waar de
kampcommandant van Westerbork, SS‐Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker,
woonde (zie afb. 109). De toegang tot het kampterrein wordt gemarkeerd door een
omhoog geheven slagboom, geschilderd in de kenmerkende kleuren rood en wit. De
toegangsweg, die volgens een betonnen paddenstoel deel uitmaakt van de Drentse
Bosroute, loopt dwars door het kampterrein. Op de paddenstoel staan afstanden
aangegeven: met de weg mee is het naar het gedenkteken van kamp Westerbork 0,5
kilometer, 7,2 kilometer naar Schoonloo. Terug is het 2,2 kilometer naar het
herinneringscentrum en 4,2 kilometer naar Hooghalen.
Voorbij de slagboom strekt zich een enorme lege vlakte uit, omringd door
bossen. Het is een gebied van een halve kilometer bij een halve kilometer en is
voornamelijk begroeid met gras, met hier en daar boompartijen. De weg volgend
richting het herinneringsteken van Ralph Prins wordt de aandacht getrokken door de
enorme schotels van de Sterrenwacht, die aan de zuidkant van het terrein achter elkaar
staan opgesteld. In totaal heeft de Sterrenwacht 14 schotels met een diameter van
ongeveer 25 meter. De markante sculpturen blijven steeds te zien. Halverwege de weg
die het kampterrein doorsnijdt, rust een rotsblok op een bed van gemetselde
bakstenen. Dit rotsblok is aan een kant glad bewerkt, waarop een inscriptie is
aangebracht: En mijn smart staat mij bestendig voor ogen (psalm 38‐vers 18). De tekst,
ook in het Hebreeuws en Engels, is ondertekend door Chaim Herzog, president van de
staat Israël, met de datum: 3.3.1993. Op de zijkant staat: Deze steen komt uit de heuvels
van Jeruzalem. Iets verderop ligt verzonken in de grond een betonnen ruimte,
overkoepeld door een rond, in een punt toelopend dak. De zijkanten zijn open zodat het
kampterrein vanbinnenuit naar alle kanten goed zichtbaar is. Het is een informatiepunt
waar een maquette van kamp Westerbork staat opgesteld. Enkele korte teksten geven
toelichting. Te zien is hoe kamp Westerbork een klein dorp was met o.a. een school, een
weeshuis, een badhuis, een wasserij, een ziekenhuis met een polikliniek, werkplaatsen,
een ‘bajes’ en vele barakken. Ook is de spoorlijn te zien die dwars door het kamp liep,
en de grote appèlplaats in het midden van het kampterrein.
Vlak bij het informatiepunt is een deel van de spoorlijn op een abstracte wijze
zichtbaar gemaakt door middel van 22 hardstenen dwarsliggers die in de grond
verzonken liggen, verdeeld over 2 rijen die smal toelopen. Een opstaande betonnen
rand van plusminus een halve meter hoog geeft aan waar de Rampe is geweest, zoals de
tekst duidelijk maakt op een kleine betonnen piramide (zie afb. 110). Niet veel verder is
de plek waar de appèlplaats was. Nu is het een keurig bestraat rechthoekig plein van
witte, grijze en roodbruine bakstenen (zie afb. 111). De grijze stenen vormen de
landkaart van Nederland. De roodbruine stenen staan rechtop verdeeld in 55
verschillende rechthoeken, maar ingekaderd in een mathematische orde van 4 rechte
rijen die dwars over de grijze landkaart lopen. De stenen verschillen in hoogte en op de
meeste is een davidster aangebracht, op sommige een vlammetje. Er zijn ook stenen
waar niets op staat. Samen staan ze streng in het gelid, alsof ze voor eeuwig op appèl
Stichting Kunstenaarsverzet 1942‐1945. Tekens in Westerbork werd 11 maart 2001 onthuld door
toenmalig minister‐president Wim Kok.
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staan. Het stenenlandschap is een monument voor de niet‐teruggekeerde gevangenen
van Westerbork. 3
Op de lege vlakte is een aantal langwerpige rechthoekige taluds zichtbaar. Ze zijn
een halve meter hoog, en als onderhuidse puisten lijken ze uit de aarde te barsten. De
grasvlakte glooit zich er moeiteloos over heen. Ze doen denken aan enorme grafheuvels.
Bij elke heuvel is op een kleine betonnen piramide een nummer aangegeven. Hier
blijken barakken te hebben gestaan. Nummer 34 was de administratie (zie afb. 112),
nummer 41 woningen en de zaal voor meisjes. Etty Hillesum heeft hier gezeten. Bij
sommige taluds staan betonnen muurelementen geplaatst op een bakstenen fundering.
In het beton is de structuur van houtnerven te zien, alsof het om de resten van een
houten barak gaat. Andere muurdelen zijn geheel opgemetseld uit witgrijze stenen;
betonnen sponningen moeten ramen suggereren. De muren verschillen in hoogte en
het is moeilijk te bepalen of ze de suggestie moeten wekken van barakken in aanbouw
of in verval. De grijze toon van de bouwsels, verweerd met donkere vlekken met hier en
daar groene aanslag, stuurt de verbeelding naar een gestileerde ruïne, maar misschien is
het beter te spreken van een in verval geraakte aanbouw (zie afb. 114 en 115). Ook hier
staan kleine betonnen piramides met nummers: nr. 71, woonbarak waar o.a. Philip
Mechanicus verbleef, nr. 67, de strafbarak waar Anne Frank en haar familie korte tijd
gevangen werden gehouden. Bij de strafbarakken zijn hekwerken geplaatst van bruin
geschilderde houten palen, over de hele lengte bespannen met rijen prikkeldraad. Het
geheel ziet er goed verzorgd uit, evenals de keurige grindpaden die om de taluds en de
betonnen ruïnearchitectuur zijn aangelegd. Er is een zitbankje om uit te rusten.
Daar waar de verharde weg het kampterrein weer verlaat, richting Schoonloo,
staat links van de weg eenzaam een wachttoren (zie afb. 116). Iets daarvoor ligt een
stuk gracht. Tussen de gracht en de wachttoren is eenzelfde soort hekwerk geplaatst als
bij de strafbarak. Net buiten het prikkeldraad, rechts van de verharde weg, liggen de
rails die het herinneringsteken vormen van kamp Westerbork. De beboste heuvel die
langszij het gedenkteken ligt, blijkt de aardappelkelder te zijn, een van de weinige
originele relicten uit de kamptijd, evenals de resten van het stootblok dat achter de
gebogen muur van het gedenkteken verscholen ligt.
Van het originele kamp Westerbork is weinig overgebleven: behalve de
aardappelkelder (zie afb. 117) en het stootblok (zie afb. 118 en 119), het huis van de
commandant, de waterzuivering en een schuilbunkertje (zie afb. 120). Ook de bomen
stammen uit de kampperiode, al is het moeilijk voor te stellen dat deze bomen getuige
zijn geweest van het drama dat zich hier heeft afgespeeld. Zij lijken de lege vlakte eerder
te camoufleren. Als een landschapspark gaat het voormalige kampterrein op in zijn
3

Het monument met 102.000 stenen was een initiatief van oud‐kampgevangene Louis de Wijze, die zich
samen met tien andere oud‐kampgevangenen verenigde in de ‘Werkgroep Westerbork 102.000’. 16 juni
1991 werd het ‘Stenenplan’ onthuld. De 102.000 stenen moeten zowel de individualiteit als de massaliteit
van de 102.000 nooit teruggekeerde slachtoffers concretiseren. Voor overlevenden en nabestaanden
moeten de stenen een directe verwijzing zijn naar hun dierbaren. Het ereveld is een symbolisch graf, voor
de gedeporteerden die nergens een eigen graf hebben. Van de 102.000 stenen zijn er 200 voorzien van
een vlam ter nagedachtenis aan de gedeporteerde zigeuners. 100 stenen hebben geen symbool en zijn ter
ere van de weggevoerde verzetsstrijders. De overige stenen hebben een davidster.
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omgeving. Een brochure, uitgegeven door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
beschrijft het als volgt:
Een bezoek aan Kamp Westerbork laat zich uitstekend combineren met diverse
educatieve en ook ontspannende mogelijkheden in de directe omgeving. In het museum
is het mogelijk een kopje koffie of thee, iets fris en snoepgoed te nuttigen. Kamp
Westerbork ligt midden in een prachtig gebied waar natuur en wetenschap elkaar
ontmoeten. (…) De provincie Drenthe biedt natuurlijk nog veel meer: van dierentuin tot
hunebed, van kunstmuseum tot fietsroute, van natuurbad tot pretpark. 4

Vooral in de zomer wordt de Drentse Bosroute, waar het kampterrein deel van
uitmaakt, veel gebruikt door fietsende recreanten (zie afb. 121 en 122). Het is de vraag
of ze beseffen dat zich in deze lieflijke omgeving een afschuwelijke geschiedenis heeft
voltrokken. Het zijn de tekstbordjes, de puntige piramides, die als venijnige
speldenprikken het bewustzijn wakker houden en doen beseffen dat zich hier een
tragedie heeft voltrokken.
Het voormalige kampterrein van Westerbork is in 1992 heringericht om de
geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld zichtbaar te maken en het monument van
Ralph Prins in een context te plaatsen. Het is de verwezenlijking van het idee waar
Manja Pach begin jaren zeventig het initiatief toe had genomen. Het kamp kon niet
meer terugkeren in zijn originele gedaante maar is met een conceptueel plan zichtbaar
gemaakt. De relicten, de taluds en de betonnen ruïnebouwsels zijn als sporen van de
geschiedenis aangebracht. Ze moeten de bezoeker duidelijk maken dat zich op deze plek
een geschiedenis heeft afgespeeld. De kleine piramides met teksten vertellen welke. De
relicten en de aangebrachte sporen moeten de structuur van het kamp voor de
bezoeker duidelijk maken, en liefst nog meer. De bezoeker moet ook iets ervaren en
voelen van het verdriet van de mensen die hun laatste dagen op deze plek
doorbrachten. Het kampterrein met de sporen en relicten moet een verhaal vertellen
zoals Manja Pach het van haar vader heeft gehoord.
In Westerbork heeft men het over ‘Sprekend terrein’. Dat resten, ruïnes of de
plek zelf dragers van betekenissen kunnen zijn illustreren titels van boeken of artikelen
die gaan over de voormalige kampen, zoals: The Ruins of Memory. The Rhetoric of Ruins
(James E. Young), Concentration Camp Archeology. The Landscapes of Memory (Sybil
Milton), A Topography of Memory (Isabelle Engelhardt), Orte der Erinnerung (Ulrich
Borsdorf). 5 De relicten van een kamp worden bewaard en beschermd, niet alleen om als
bewijs te dienen voor de geschiedenis van de kampen, maar ook om deze gebeurtenis
vorm te geven. Ze moeten een bepaalde sfeer oproepen om de bezoeker dichter bij de
geschiedenis te brengen, ze moeten een brug slaan naar het verleden. De voormalige
4

‘Kamp Westerbork een bijzondere plek met geschiedenis’, geen paginanummer.
Respectievelijk: Young, The Texture of Memory, 113 en 119. Sybil Milton, In Fitting Memory: The Art and
Politics of Holocaust Memorials, Detroit 1991, 19. Isabelle Engelhardt, A Topography of Memory.
Representations of the Holocaust at Dachau and Buchenwald in Comparison with Auschwitz, Yad Vashem
and Washington, DC, Bruxelles 2002. Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter (Hg.), Orte der Erinnerung.
Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt/Main; New York 1999.
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kampterreinen zoals ze er nu uitzien, zijn niet het gevolg van de speling van de natuur
en het voorbijgaan van de tijd, maar van een bewuste vormgeving. Bedacht door
memorial site designers. 6

De relicten als document en monument
Van de meeste concentratiekampen is niet veel meer bewaard gebleven. Dat de
voormalige concentratiekampen het bewijs waren van een gruwelijke misdaad, daar
was de SS zich al van bewust nog voordat de oorlog was verloren. In Polen had de SS alle
sporen van de vernietigingskampen proberen uit te wissen. Al in 1943 was het
vernietigingskamp Belzec, waar ongeveer 600.000 mensen waren afgemaakt, van de
aardbodem verdwenen. De plek was beplant met naaldbomen. 7 Hetzelfde gebeurde
met Sobibor. Van het kamp, dat 18 maanden bestond en waar gedurende die tijd
250.000 mensen zijn omgebracht, bleef niets over dan aarde vermengd met menselijke
resten. ‘Na de joden moesten nu ook alle sporen van het vernietigingskamp verdwijnen’,
schrijft Jules Schelvis, overlevende van Sobibor.
Het moest worden afgebroken, zodat niets meer zou herinneren aan wat daar had
plaatsgevonden. Alleen het voormalige postgebouw, waar de commandant had
gewoond, bleef gespaard. 8

Om het kamp af te breken en de sporen uit te wissen werden Joodse gevangenen uit het
kamp Treblinka ingezet. Toen alles met de grond gelijk was gemaakt, moesten de Joden
meewerken bij de aanplant van jongen bomen (zie afb. 123, 124 en 125). Daarna
werden de meeste met een nekschot gedood. 9 In Treblinka werden 800.000 Joden en
plusminus 20.000 Sinti en Roma vergast. Net als in Sobibor brak in dit kamp een opstand
uit, waarbij SS’ers werden gedood en gebouwen in brand werden gestoken.
Verscheidene gevangenen wisten te ontvluchten. Het was het einde van het kamp.
November 1943 waren alle gebouwen afgebroken, evenals de spoorlijn die naar het
kamp liep. Het gebied werd ingezaaid met tarwe (zie afb. 126 en 127). Chelmno, waar
naar schatting 350.000 voornamelijk Poolse Joden waren vermoord, werd in januari
1945 afgebroken (zie afb. 128). In Majdanek werd, met de angst voor het oprukkende
Rode Leger, vanaf maart 1944 begonnen met het evacueren van de gevangenen. Nog
voor de bevrijding van het kamp, in de nacht van 22 op 23 juli 1944, wist de SS tot bewijs
dienende documenten te vernietigen. Van het kamp zelf waren verschillende barakken
gedemonteerd, ook had men getracht het crematorium in brand te steken. Het
crematorium brandde echter niet af en kon behouden blijven (zie afb. 129), evenals de

6

Term is van Harold Marcuse. Zie Marcuse, Legacies of Dachau, 392.
Himmler had de hoop uitgesproken dat de concentratiekampen ‘Im Verlaufe weniger Jahre zu Tier und
Naturparadiesen werden’. Aangehaald bij Van der Laarse, ‘Kunst, kampen en landschappen’, 180.
8
Jules Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 1997, 225.
9
Ibidem, 225‐231.
7
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gaskamer (zie afb. 130) en de groeve waar terechtstellingen waren uitgevoerd. 10 In het
vernietigingskamp Auschwitz‐Birkenau was de SS niet verder gekomen dan het opblazen
van de gaskamers inclusief de crematoria (zie afb. 131 en 132).
Van de Jodenvernietiging mocht geen bewijs overblijven, ook niet op papier. Om
de misdaad te bewijzen waren de resten van de vernietigingskampen belangrijk, evenals
foto’s en films die van de kampen zijn gemaakt. Beroemd is Het Auschwitz Album, een
fotoalbum met 198 foto’s van de aankomst in Auschwitz van de Hongaarse Joden. 11 De
hele procedure van aankomst tot aan de gaskamer is in foto’s vastgelegd. Het fotoalbum
is als historisch document van grote waarde omdat het als bewijsmateriaal geldt van de
Jodenvernietiging. Het kampterrein van Auschwitz werd al vrij snel beschouwd als een
historisch document dat de waarheid over de misdaden van de nazi’s moest
openbaren. 12
Het bewaren en beschermen van relicten is nu een belangrijke taak geworden.
De Duitse historicus Detleff Hoffmann heeft daar de term Spurenzicherung aan gegeven.
De term is afkomstig uit de criminologie, de rechercheur die een misdaad probeert op te
lossen aan de hand van vinger‐ en voetstapafdrukken, autobandafdrukken en sporen
van krassen of verf en dergelijke. Spurenzicherung als historische onderzoeksmethode
betekent het verzamelen en bewaren van concrete zaken. Het vereist werken en sporen
vinden op de plek waar het gebeurd is. De vindplaats is net zo belangrijk als de vondst.
De resten van de voormalige vernietigingskampen zijn als het moordwapen, het bewijs
van de misdaad. Het bewaren en beschermen van de sporen van de misdaad, in dit
geval de resten van een voormalig concentratie‐ en vernietigingskamp, gaat verder dan
alleen het conserveren. De sporen worden geanalyseerd en de feiten worden aan het
publiek getoond. Ze worden tot monument verheven. 13 Het voormalige
concentratiekampterrein werd een Gedenkstätte zoals dat in Duitsland heet.
Gedenkstätte, een uitbreiding van het woord Denkmal, de term die werd
geïntroduceerd door Luther in zijn bijbelvertaling in de betekenis van herinneringsteken
(Erinnerungszeichen) als voor ezelsbruggetje (Gedächtnisstütze). 14 De voormalige
concentratiekampen zijn monumenten geworden. Anders dan de gedenktekens, die
speciaal op of nabij de kampterreinen zijn opgericht, zijn de voormalige kampterreinen
verheven tot monument. Corpus delict en gedenkteken vallen hier samen. Sporen, de
resten van de vernietigingskampen, zijn tekens uit een tijd en met hun bescherming
veranderen ze in gedenktekens die verwijzen naar die tijd. Het zijn resten van een
voorbije tijd die voor een toekomstige generatie getuigenis afleggen over een bepaalde
10

Detlef Hoffmann, ‘Die Problematik der Mahn‐ und Gedenkstätten auf den Plätzen ehemaliger
Konzentrationslager im Nachkriegsdeutschland’, in: Orte der Erinnerung: Denkmal, Gedenkstätte,
Museum. Frankfurt/Main; New York 1999, 279.
11
Oorspronkelijke titel: Israel Gutman en Bella Gutterman (red.), The Auschwitz Album. The Story of a
Transport, Polen 2002. Nederlandse vertaling: Het Auschwitz Album. Reportage van een transport,
Zutphen 2005.
12
Zie Irena Szymaąska, ‘Tadeusz Wąsowicz – Der erste Direktor und Mitbegründer des Museums
Auschwitz’, in: Pro Memoria. Informationsbulletin des Staatlichen Museums Auschwitz‐Birkenau, 7 (Juli
1997) 55.
13
Zie Young, The Texture of Memory, 121.
14
Roowaan, Herdenken in Duitsland, 32.
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tijd of een gebeurtenis, die de voorstelling van die gebeurtenis willen fixeren. Ze zijn
zowel resten als bronnen van een geschiedenis.

De wachters van de stilte
In Nederland waren de voormalige kampen voor de overheidsinstanties van geen enkele
historische betekenis. Het kampterrein van Westerbork was na de afbraak van
Schattenberg een lege vlakte die zijn bescherming ontleende aan de aanwezigheid van
de Sterrenwacht. Als het aan Staatsbosbeheer en de gemeente Westerbork had gelegen
was het kampterrein opgegaan in een recreatiegebied. De vestiging van de
Sterrenwacht was een compromis, dat wil zeggen een alternatief voor het
recreatiegebied. Paradoxaal is het feit dat juist de vestiging van de Sterrenwacht het
mogelijk maakte het voormalige kampterrein om te vormen tot een gedenkplaats.
Omdat het terrein vrij moest zijn van motorisch verkeer werd het gebied onbruikbaar
voor recreatiedoeleinden. De enorme schotels verstoorden de stilte niet, maar zijn juist
de wachters van de stilte.
In het Streekplan Midden‐Drenthe uit 1981wordt met geen woord gerept over
het kampterrein. ‘Opvallend’, schrijft Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum
Kamp Westerbork, ‘als men bedenkt dat er alle ruimte was voor een zeer gedetailleerde
informatie over planten en dieren, archeologie en vooral ook cultuurhistorie.’ 15 In het
Bestemmingsplan van de gemeente Westerbork uit 1984, het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork was toen al geopend, was het kampterrein ook geen object van
betekenis. ‘Er viel voor wat betreft het voormalige kamp “niets meer te beschermen”’,
aldus de officiële reactie. 16 Vele wandelaars over het terrein hebben niet eens geweten
welke geschiedenis zich hier had afgespeeld. Het is daarom ook niet vreemd dat de plek
lange tijd als speel‐ en picknickplaats gebruikt werd. 17 Op de landkaart was kamp
Westerbork verdwenen en de plaatselijke VVV‐folder deed er het zwijgen toe.
Toch waren er in de jaren zeventig initiatieven geweest om iets te vertellen over
deze plek. Rond 4 en 5 mei 1974 was door zionistische‐socialistische jongeren met
medewerking van Staatsbosbeheer een vitrine geplaatst met informatie over kamp
Westerbork. De plaatsing van een picknicktafel met een mooie gele afvalbak door
Staatsbosbeheer, om de vermoeide wandelaar een rustplek te bieden, viel echter in
slechte aarde en veroorzaakte zelfs een kleine mediarel. Picknicktafel en afvalbak
werden verwijderd. De rel had er echter wel voor gezorgd dat Westerbork aandacht
kreeg. Het resulteerde in een maquette van het kamp die in 1976 werd geplaatst. Maar
vooralsnog was het terrein een plek waar vooral picknickende en sportende mensen
konden worden gesignaleerd.

15

Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 45.
Ibidem.
17
Marije Kool, De monumentalisering van kamp Westerbork. Plaats van verschrikking, plaats van
herinnering, Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies, richting museologie,
Amsterdam 17 oktober 2002, 62.
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De transformatie van een lege kale vlakte tot een gedenkplaats was een zeer
moeizaam proces en de initiatiefnemers hadden sterk het gevoel dat ze werden
tegengewerkt. Volgens Mulder moet de verklaring daarvoor gezocht worden in de
neiging van de gemeente Westerbork het oorlogsverleden weg te drukken. Ze wilde de
identificatie met het oorlogsverleden zo veel mogelijk vermijden en zich vooral
afficheren als recreatiegebied. Daarbij had volgens Mulder de Provinciale Staten geen
beleid voor het kampterrein. ‘Er was geen begroting en niemand voelde zich bestuurlijk
of ambtelijk verantwoordelijk. Niemand hield de initiatieven tegen maar actie werd er
ook niet ondernomen.’ Daarbij heerste de opvatting dat het een zaak was die de Joodse
gemeenschap aanging en die moest dus aangeven wat wel en niet gewenst was. 18
De initiatieven die begin jaren zeventig door Pach in gang waren gezet kwamen
in een stroomversnelling toen in 1978 de Werkgroep Westerbork werd opgericht en
Pach Tweede Kamerlid Wolff in 1979 op de hoogte stelde van de plannen van de
werkgroep. Op 28 januari 1981 nam de Tweede Kamer de motie‐Wolff, Meijer,
Kappeyne van de Coppello en Cornelissen aan, en toen kon er ineens van alles, aldus
Pach. 19 Het ging echter niet om de inrichting van het kampterrein maar om de bouw van
een expositieruimte waar een replica van de Auschwitztentoonstelling, in 1980 onthuld
in een voormalige barak van Auschwitz I, kon worden ingericht. De overheid betaalde de
kosten van de expositieruimte en zou technische apparatuur in bruikleen geven. Op 12
april 1983 werd het Herinneringscentrum Kamp Westerbork officieel geopend door
koningin Beatrix. Het herinneringscentrum trok meer bezoekers dan verwacht en met
de financiële steun van de overheid kon in juni 1987 de eerste uitbreiding gerealiseerd
worden. Een jaar later bleek deze uitbreiding niet voldoende te zijn om de bezoekers
adequaat te ontvangen en te informeren. Er moest weer uitgebreid worden.
De vestiging van het herinneringscentrum zorgde niet alleen voor meer
bezoekers maar leidde er ook toe dat de belangstelling voor het voormalige kampterrein
nog meer toenam. Er werden rondleidingen op het terrein gegeven, al was er niet veel
te zien. Onder de bezoekers was grote behoefte aan meer zeggingskracht en een
emotionele belevingswaarde van het voormalige kampterrein. In 1988 werd een notitie
opgesteld waarin werd gepleit dat het terrein een plaats van herdenking en herinnering
moest worden, een plek waar de sfeer en rust moesten worden gehandhaafd zodat aan
de historische betekenis geen verdere afbreuk werd gedaan. In 1989 werd de notitie
uitgebreid, waarbij de nog aanwezige sporen van het verleden werden geïnventariseerd
18

Zie Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 39. Mulder wijst erop dat het kamp de naam Westerbork
droeg maar dat de afstand tot de plaats Westerbork 12 kilometer bedroeg. Er is nooit een grote mate van
contact geweest tussen de bevolking en het kamp. Voor zover het er wel was, was deze gericht op
Hooghalen. Dit moet volgens hem een reden zijn waarom de geschiedenis van het voormalige kamp zo
weinig leefde onder de bevolking en de gemeente. Als dat zo is, staat het in tegenspraak met de
aanbieding van het Gedenkraam door het Rode Kruis, waarbij juist de gemeente wordt geprezen om haar
hulpvaardigheid aan de kampbevolking. Het gevoel van onbegrip, laksheid bij burgerij en overheid moet
ook gelegen hebben in het feit dat niet iedereen op de hoogte was van de juiste verhoudingen, zodat
brieven bij verkeerde instanties terechtkwamen en besluitvormingen en uitvoeringen vertragingen
opliepen. Archiefonderzoek geeft juist een ander beeld: daaruit blijkt dat provinciaal bestuur, de
Radiosterrenwacht en Staatsbosbeheer waar mogelijk loyaal meewerkten.
19
Aangehaald bij Vuijsje, ‘Je eigen plek in de geschiedenis’, 16.
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en een voorstel werd gedaan om verdwenen elementen te reconstrueren. De originele
relicten uit de kamptijd werden in 1993 voorgedragen bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg om op de monumentenlijst geplaatst te worden. In 1994 kregen de
directeurswoning, de bunker, de aardappelbewaarplaats en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie een wettelijk beschermde status. De argumentatie van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg luidde:
Het complex Kamp Westerbork en in het bijzonder de resterende oorspronkelijke
bouwwerken zijn van (inter‐) nationaal cultuurhistorisch belang vanwege de specifieke
functie en de bijzondere betekenis voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
resterende bouwwerken zijn daarnaast van architectuurhistorisch belang vanwege de
typologie, het materiaalgebruik alsmede vanwege de zeldzaamheid op nationaal niveau.
De herinneringswaarde van het complex is zeer groot. 20

Wat nog restte van het voormalig kamp Westerbork was nu officieel een
rijksmonument.
Behalve dat de resten van kamp Westerbork vanwege hun cultuur‐ en
architectuurhistorisch belang tot monument werden verklaard, moesten de relicten en
sporen een belangrijke rol spelen in de overdracht van de geschiedenis. Probleem
daarbij was dat het kampterrein en de nog aanwezige relicten niet genoeg
zeggingskracht hadden en de bezoekers geen beeld konden geven van het kamp.
Wat er nog over is geeft onvoldoende weer dat vanaf deze plaats meer dan 100.000
mensen zijn weggevoerd naar concentratiekampen in Auschwitz, Bergen‐Belsen en
Sobibor. De sfeer moet grimmiger worden. Bezoekers vragen daar zelf om. 21

Om die reden werd het kampterrein opnieuw ingericht.

2. De leegte
De fundamenten van Buchenwald en Dachau
Steriele monumenten, lege gebaren, als plicht gevoelde stilte, daaraan hebben wij geen
behoefte, schreef Manja Pach nadat ze de dodenherdenking in 1971 bij het monument
van Ralph Prins in Westerbork had bijgewoond. Haar actie om kamp Westerbork weer
zichtbaar te maken en in te richten als een herdenkingsplaats, staat niet op zichzelf. De
meeste voormalige kampterreinen zijn ingericht als herdenkingsplek. Het resultaat is
vaak een lege vlakte met verstilde sporen.

20

Uittreksel uit de Objecten Data Bank, Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Complexcode: 9433TA‐C‐
01. Monumentnummer: 478334. Zeist, 9 maart 2005, 2.
21
Aldus educatief medewerker Hans Colpa. Aangehaald bij E. van Dijkhuizen, ‘Westerbork is te liefelijk’,
in: Reformatorisch Dagblad 16 maart 1991.
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Dat de kampen zelf van meer betekenis waren dan elk monument dat ervoor
opgericht zou worden, daar was men zich al vroeg van bewust. Al direct na de bevrijding
van Auschwitz meenden sommigen dat een artistiek monument niets over Auschwitz
kon vertellen, dat kon alleen het kamp zelf. Kunstzinnige ontwerpen zouden de naakte
feiten alleen maar afzwakken. 22 Toen Buchenwald bevrijd was, werd het kamp direct
opengesteld in de overtuiging dat de presentatie van het kamp zelf de meest effectieve
manier en de meest gepaste vorm was om iets van de werkelijkheid van het kamp te
tonen. Maar met het verstrijken van de tijd, toen om verschillende redenen de meeste
barakken van de kampen waren afgebroken, bleef er een leegte achter.
Voor ontwerpers is leegte vaak uitgangspunt om de geschiedenis van de kampen
tot uitdrukking te brengen. In het winnende – maar niet uitgevoerde – ontwerp voor
een monument in Auschwitz‐Birkenau was het kampterrein de basis van het monument.
De opgeblazen crematoria, de overblijfselen van de barakken, de latrines, het
prikkeldraad, de fundamenten, de stukken muur en de schoorstenen, zouden gefixeerd
worden in een zwarte teerbaan die dwars over het kampterrein aangelegd zou worden.
De teerweg moest zorgen dat in deze zwarte leegte alleen ruimte was voor de
herinnering aan het kamp. In 1961 had een journalist soortgelijke ideeën voor Dachau,
toen bekend werd dat een internationaal monument opgericht zou worden. Zijn
voorkeur ging ernaar uit om het kamp te ontruimen en de plaats zelf in te richten tot
een plek vol stilte. Dat was volgens hem monument genoeg. De behoefte aan een
kunstwerk van brons of steen op deze plek was gering, schreef hij. 23 De ontwerpen en
de uitgevoerde monumenten zoals het Holocaustmonument in Berlijn maken duidelijk
dat het laten zien en ervaren van een leegte een veel toegepaste en succesvolle manier
is om ‘Auschwitz’ te verbeelden. Zo ook in Westerbork. Het gevoel van verlies en leegte
wordt hier opgewekt door de opgeworpen zandheuvels die de plaats markeren waar de
gesloopte en verkochte barakken hebben gestaan. Het markeren van de verdwenen
barakken is een keuze die niet alleen in Westerbork is gemaakt maar al eerder is
toegepast in bijvoorbeeld Buchenwald en Dachau. De fundamenten spelen hier een
belangrijke rol.
De vlakte van Buchenwald wordt beheerst door leegte. Behalve de toegangspoort (zie
afb. 133 en 134) en de daaraan gelegen bijgebouwen, zijn er alleen nog het
crematoriumgebouw (zie afb. 135) en de voormalige ‘Effectenkammer’ waar nu een
museum is ingericht. Het grootste gedeelte van het terrein bestaat uit rechthoekige
segmenten opgevuld met een zwart vulkanisch gesteente (zie afb. 136). Rechthoeken
geven de plaats aan waar de barakken hebben gestaan. Om de optische structuur van
de afgebroken barakken weer te geven, werd gebruikgemaakt van de
funderingsresten. 24 De fundamentresten liggen half verzonken in de aarde en bij de tot
22
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rechthoeken gereduceerde barakken ligt een steen met daarop het nummer van de
barak die er stond. De vlakte is een leegte, maar met sporen: de sporen die de
vernietiging heeft achtergelaten. Jeroen Brouwers schreef:
Van zon die haar schijnsel over idyllisch landschap wierp, was geen sprake. Een kille
namiddag in februari. De nevel die aan de voet van de berg in tere sluiers tussen de
stammen hing, verdichtte zich naarmate ik hoger kwam tot compacte, donkergrauwe
mist, waarin niets meer waarneembaar was buiten een afstand van twee of drie
voetstappen.
In deze schemer doemde het ijzeren toegangshek van het voormalige
verschrikkingsoord op. Boven het traliewerk de woorden: Jedem das Seine. Daarachter
strekt zich leegte uit, een met stenen overdekte vlakte waar vijftig jaar geleden de
barakken in het gelid stonden. En waar honderd jaar geleden het gefluister van het
woud was te horen, maar nu geen grasspriet meer wil groeien en geen vogel meer zingt,
heerste stilte tot buiten de grenzen van de mist.
Ik betrad het terrein met het besef dat ik de geschiedenis inliep, ingekapseld
door de stilte van het verleden waarin ik op hetzelfde moment mijn voetstappen hoorde
knarsen tussen de grove kiezels. Al is het kamp grotendeels vernietigd, er zijn nog een
paar relicten. Zo kwam uit de papperige smog de folterpaal te voorschijn. Toen dat
andere strafwerktuig: de ijzeren trekkar, volgestapeld met rotsblokken, losgekapt uit de
nabijgelegen steengroeve. Met die kar over de Bloedstraat de berg op, steil omhoog.
Sisyphus in Buchenwald. Hier stond het horrorkabinet waar medische experimenten
plaatsvonden, – de details zijn bekend. Uit de mist kwam de beestenstal te voorschijn
die dienst deed als Genickschussanlage, grenzend aan het crematorium.
De mist, de stilte, de leegte die de Ettersberg beheersten toen ik er
ronddwaalde, begreep ik als metaforen: alles verdwijnt en alles gaat ten onder in de
schemer van het vergeten.
Dat vergeten is goed en noodzakelijk. Kunnen vergeten is een barmhartig
antidotum, – niemand kan leven die niet kan vergeten. En even goed en noodzakelijk is
het, dat iedere nieuwe generatie begint met een blanco geheugen.
Maar nu en dan moet men gedenken. 25

Zijn ervaring met de lege vlakte van Buchenwald verwerkte Jeroen Brouwers in de
herdenkingsrede die hij op 4 mei 1994 voordroeg in de Nieuwe Kerk in Amsterdam,
voorafgaand aan de officiële kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Hij
beschrijft het sfeervol, in de tinten van een zwart‐witfilm, waarvan zo veel films en
documentaires zich bedienen als het over de oorlog gaat. Het moet een
indrukwekkende rede zijn geweest, voorgedragen op de juiste toon. Brouwers had
Buchenwald naar alle waarschijnlijkheid niet voor niets gekozen. Het voormalige kamp
was toen Brouwers het bezocht een troosteloze vlakte met hier en daar nog resten uit
het verleden. Het lag erbij als een ruïneveld, leeg en verlaten, hoog op de Ettersberg bij
Weimar waar het altijd schijnt te misten. De juiste atmosfeer om de doden te
herdenken.
25

Jeroen Brouwers, Steeds dezelfde zon. Toespraak, gehouden op 4 mei 1994 in de Nieuwe Kerk te
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Amsterdam/Antwerpen 1994, 6‐9.
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Jeroen Brouwers liep, zoals hij schreef, de geschiedenis in ‘ingekapseld door de
stilte van het verleden waarin ik op hetzelfde moment mijn voetstappen hoorde knarsen
tussen de grove kiezels’. 26 De vraag is: kan dat, de geschiedenis inlopen? De ruïnes, de
plaatsen van de opgravingen, waar de herinnering haar neerslag vindt en deel uitmaakt
van een herinneringslandschap, bezitten een bepaalde magie omdat, schrijft Aleida
Assmann, ze optreden als een Kontaktzone voor het verleden. Hier zoekt men een direct
contact met het verleden. 27 De plek representeert het concrete, het bestaande, het
originele. Een object bezit volgens Walter Benjamin een aura door zijn eenmalig
bestaan, het hier en nu.
Enkel en alleen aan dit unieke bestaan voltrok zich de geschiedenis, waaraan het in de
loop van zijn bestaan onderworpen was. Daartoe behoren niet alleen de veranderingen
die in de loop der tijd in zijn fysieke structuur zijn opgetreden, maar ook de
verschillende bezitsverhoudingen waarvan het deel heeft uitgemaakt. (…) Het hier en nu
van het origineel maakt het begrip van zijn ‘echtheid’ uit. 28

Aura hangt samen met echtheid.
De echtheid van iets is de som van alles wat vanaf haar oorsprong in de traditie
overdraagbaar is, vanaf zijn materiële duurzaamheid tot aan zijn historiese
getuigkracht. 29

Het aura bij Benjamin heeft alles te maken met het vermogen van objecten om sporen
te bevatten. Zo hebben voorwerpen van glas volgens Benjamin geen aura. Glas is hard
en glad, niets hecht zich erop. Het is koud en nuchter. De glascultuur heeft ruimte
geschapen waarin het moeilijk is om sporen achter te laten. Ervaringsarmoede, noemt
Benjamin dat, voortkomend uit het verlangen om zo van ervaringen bevrijd te
worden. 30 De echtheid, de sporen, de historische getuigkracht verlenen het object een
aura, ontstaan in het hier en nu van tijd en ruimte. Een auratische plek, schrijft
Assmann, denkend aan Benjamin, is een oord waar het ongenaakbare verre en het
vervagende verleden zintuiglijk waar te nemen zijn. De herinneringsplek bestaat uit een
bijzonder weefsel van ruimte en tijd, waar het verleden, het afwezige, met het zintuiglijk
aanwezige historische verleden verweven is. De ervaring van het aura is niet het
dichterbij zijn van wat verloren is, maar het onbenaderbare, de ongenaakbaarheid van
het afwezige. Wat men dichtbij waande, blijkt plotseling ver weg, het vervaagt en het
verplaatst en onttrekt zich. Het aura van een herinneringsplek bestaat uit de ervaring
26
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van het vervreemdende dat veroorzaakt wordt door de bewustwording van de breuk
van wat samengevoegd leek, maar op deze plek gescheiden blijkt en onoverbrugbaar is
geworden.
De aanwezige onoverbrugbare breuk met het verleden wordt in Buchenwald
gerealiseerd door de authentieke funderingsresten, een beeld dat enerzijds de barakken
oproept die er niet meer zijn, en anderzijds duidelijk maakt dat de verdwenen barakken
tot een andere tijd behoren. De seriële en suggestieve weergave van de verdwenen
barakken, waarin de gevangenen hebben gewoond, toont zich als een grauw en grijs
ruïneveld dat een gevoel van eenzaamheid oproept. Jeroen Brouwers laat dat gevoel tot
leven komen als hij in zijn rede een gedicht van Primo Levi aanhaalt waaraan hij dacht
toen hij voortliep over de stenen vlakte in het kamp en een andere wandelaar hem
woordloos passeerde:
Sindsdien, op een onzeker uur,
Keert dat verdriet terug,
En er is niemand om hem aan te horen
Dan brandt het hart hem in de borst.
Hij ziet weer de gezichten van zijn makkers
Lijkbleek in het eerste daglicht,
Grauw van het gruis van cement,
Onherkenbaar in de mist… 31

De vlakte van Buchenwald roept meer een gevoel op dan een beeld. Het roept een
emotie op over wat niet verbeeld kan worden, de vernietiging van de slachtoffers en de
leegte die zij hebben achtergelaten. Deze sporen veroorzaken een gevoel van onmacht,
ze maken voelbaar dat de gevangenen verdwenen zijn, maar dat ze tegelijk terugkeren
in de grauwe stenen tussen de gebroken fundamenten die als symbolische graven, zij
aan zij, de vlakte vullen. De macabere desolate vlakte van stilte roept tegenstrijdige
gevoelens op, zowel onlust als sterke beroering. Het onlustgevoel lijkt te worden
veroorzaakt door het ‘niets’ dat de vernietiging heeft achtergelaten. Maar tegelijkertijd
wekt dat ook een emotie op, omdat juist dat ‘niets’ laat zien, laat voelen, wat niet
verbeeld kan worden: de vernietiging van de slachtoffers. Het is een gevoel van
vervoering en depressie, van aantrekking en afstoting, als een slingerbeweging. Op de
vlakte van Buchenwald valt de stilte van ‘Auschwitz’ samen met de ‘metafisysche’ stilte
van het sublieme. De vraag is alleen of je die twee stiltes met elkaar mag verbinden. Het
is het dilemma tussen ethiek en esthetiek, tussen de onrechtvaardigheid die zich hier
heeft afgespeeld en de macabere schoonheid van de vlakte. De vlakte die doet denken
aan schilderijen van Kiefer.
In haar studie over het sublieme tracht Renée van de Vall te analyseren hoe de
stilte van ‘Auschwitz’ is te onderscheiden van de stilte van het sublieme. Zij schrijft dat
het lijkt alsof in Kiefers schilderijen twee stiltes samenvallen: de stilte van ‘Auschwitz’ en
de stilte van het sublieme. De stilte van ‘Auschwitz’ beschouwt zij als een zwijgen uit
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ontzetting om wat mensen elkaar aandoen. De stilte van het sublieme is een
‘metafysische’ stilte:
niet een zwijgen van mensen om mensen, maar het gevreesde zwijgen van God, de
natuur of het universum. Het is de angst dat er niets is, in plaats van iets – de angst dat
er geen betekenis is. 32

In het werk van Kiefer lijkt de ontzetting om de Endlösung gestold in de achtergebleven
gebouwen, landschappen, spoorbanen, die worden gepresenteerd met de
onverbiddelijkheid van een verlaten heelal. Maar, vraagt Van de Vall, mag je die twee
stiltes verbinden?
Stelt de verbinding van de stilte van een massamoord met die van de metafysische
leegte Auschwitz niet voor als iets onontkoombaars? Ontslaat ze het nageslacht niet van
iedere morele verplichting ten opzichte van de doden? Van het heilige voornemen, dit
nooit opnieuw te laten gebeuren? 33

En hoe kunnen we beide stiltes onderscheiden?
er zijn gebeurtenissen of ervaringen of gedachten die niet gezegd kunnen worden,
inhouden die niet over te dragen zijn en die in het geobjectiveerde discours als een
leemte verschijnen. De ‘metafysische’ ervaring van het sublieme is zo’n onzegbare
ervaring; de morele ontzetting om Auschwitz is dat ook. 34

Er is maar een woord: het gevoel. Een gevoel dat voortkomt uit een dieper tekort. Maar
die overdracht werkt niet volgens de regels van de communicatie. Hier is ons vermogen
tot invoeling, tot empathie, tot morele verbeeldingskracht aan de orde.
naast wat er gezegd wordt en dat er gezegd wordt, is er ook hoe er gezegd – of
gezwegen – wordt. Naast de presentatie en de representatie is er zoiets als expressie.
Naast Sagen is er Zeigen. Niet dat het hoe de stilte ooit geheel tot spreken zou kunnen
brengen, maar soms kan er in een toon, in een blik, in een ritme of een kleur iets
voelbaar worden gemaakt wat niet kan worden gezegd of afgebeeld. 35

Het is de expressie die zich juist in het visuele laat zien en voelen in een negatieve
schoonheid. Het is juist dát waarom de vlakte van Buchenwald emoties oproept en waar
de vormgevers van Buchenwald naar hebben gestreefd.
Al vrij snel na de bevrijding van Buchenwald werd er door gevangenen voor
gepleit het kamp in zijn geheel te behouden om voor alle naties te dienen als Mahnmal
voor de komende generaties. Nadat de Sovjet‐Unie in januari 1950 had besloten
32
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Buchenwald niet meer te gebruiken als interneringskamp, opgericht na de bevrijding om
politieke tegenstanders op te sluiten, werd serieus nagedacht wat er met het kamp
moest gebeuren. Aanvankelijk zou het hele kamp afgebroken worden, alleen het
poortgebouw, de aanliggende gebouwen, twee wachttorens en het crematorium
zouden behouden blijven. Het overgebleven kampterrein zou bebost worden.
Samengevat werd het plan omschreven als: verdwijnen, laten overgroeien en
aanplanten. Maar in 1952 werd er voor gepleit om het gehele kamp zo veel mogelijk te
behouden als Erinnerungsstätte. De wachttorens, de omheining, de ingangspoort met
de drie stenen barakken en het crematorium werden bewaard, de overgebleven
barakken afgebroken. Alleen de fundamenten werden gebruikt om een optische indruk
te geven van de structuur van het verdwenen kamp. Het idee om het kampterrein te
laten begroeien werd door Fritz Creemer in de ban gedaan met het voorstel om het
terrein zo veel mogelijk een grauw aanzien te geven. Felle kleuren als rode steengruis of
groene beplanting en artistieke verschoning moesten vermeden worden. Het
kampterrein moest grau in grau gehouden worden om de bezoeker op deze manier zo
veel mogelijk de ellende van de gevangenen atmosferisch te laten ervaren. 36
De emotie die de vlakte van Buchenwald oproept, is grotendeels te danken aan
de wijze waarop het voormalige kampterrein is vormgegeven. De half weggezakte
fundamenten, de grauwe stenen die zijn gebruikt om de seriële markering van de
barakken in te vullen, de leegte die het laat zien en ervaren. De sporen, in de vorm van
de funderingsresten en andere gebouwen uit het verleden, tekens van echtheid en
authenticiteit, verlenen de plek een aura. Het idee in de geschiedenis te treden en
gelijktijdig te ervaren dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen het verleden en
het nu, versterkt het onaangename gevoel van het ongenaakbare afwezige. De ervaring
van de vlakte van Buchenwald is vooral het idee terug te keren in de geschiedenis van
Buchenwald, in de grauwheid van het kampbestaan en tot het besef komen van de
afwezigheid van de slachtoffers. De markering van de barakken werkt vooral als
vanitassymbool. Waar Buchenwald dat gevoel kan oproepen, lukt dat in Dachau niet.
Op het eerste gezicht is het voormalige kampterrein van Dachau op dezelfde
wijze ingericht als Buchenwald. Het kampterrein bestaat voor het grootste gedeelte uit
betonnen segmenten die de plek omkaderen waar de barakken hebben gestaan. In
twee rijen, van elkaar gescheiden door de kampstraat, liggen de ‘fundamenten’ keurig in
gelid. 32 identieke rechthoeken, betonnen muurtjes die net iets boven de rooilijn
uitsteken (zie afb. 137).
Lengte, breedte en hoogte zijn bij alle segmenten hetzelfde, alsook de dikte.
Toch wordt het voormalige kampterrein anders ervaren. De journalist H. Singelenberg,
die voor Het Vaderland Dachau bezocht, schreef:
Dachau 1970 met zijn nieuwe prikkeldraad, met zijn twee (twee!) nieuwe, barakken‐
met‐nieuwe‐britsen‐van‐nieuw‐hout is eigenlijk een kostelijke grap. Bijna. Want ze
hebben de omtrekken van de tientallen voormalige barakken vastgelegd door een soort
36
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betonnen trottoirbanden te storten. Binnen die rechthoeken liggen van rand tot rand
duizenden kiezels als symbolen. 37

Evert Werkman bezocht, ook in 1970, Mauthausen en Dachau en deed daar verslag van
in Het Parool.
Dachau maakt, zo mogelijk, een nog meer steriele indruk dan Mauthausen. De barakken
zijn alle gesloopt, een paar zijn er herbouwd. Het is niet echt. Smetteloos zijn de op
elkaar gestapelde kribben, keurig de wasgelegenheid, de toiletten, het ziet er uit als een
sinds lang verlaten, maar nog goed onderhouden jeugdherberg.
Daarachter de verlaten vlakte, bedekt met kiezelstenen, waar de overige
barakken hebben gestaan. Helemaal aan het eind de protestantse kerk, de rooms‐
katholieke kapel, de joodse herdenkingsplaats, mathematisch afgepast op een rij,
gescheiden, apart, doods, versteend, leeg. 38

Dat het kamp als steriel wordt ervaren heeft alles te maken met de vormgeving. De
binnenruimte van de betonnen segmenten – die de suggestie wekken van
fundamenten – is niet zoals in Buchenwald opgevuld met grauwe stenen, maar met
witte. De rechthoeken zijn met een wetmatige precisie gemaakt en de vlakte heeft door
zijn heldere eenheid niet de aanblik van een ruïneveld, maar wekt eerder associaties op
met de seriële monotone structuren van een minimalartkunstwerk. Het gevoel van
leegte is er echter niet minder om, maar het is een andere leegte dan die van
Buchenwald. Ze kan niet de bezoeker terugbrengen in de geschiedenis, zoals Jeroen
Brouwer zijn ervaring beschreef van zijn bezoek aan Buchenwald. De vlakte wordt
ervaren als schoon, proper en bacterievrij. 39 Alsof alle sporen zijn uitgewist, waardoor
het lijkt alsof zich hier geen geschiedenis heeft afgespeeld.
Wat de sporen betreft, die zijn grotendeels uitgewist. Alleen de toegangspoort
(zie afb. 138), de wachttorens, de ‘speciale gevangenis’‐bunker en de twee
crematoriumgebouwen zijn gespaard gebleven of zijn, zoals de wachttorens en de twee
barakken voor de gevangenen, gereconstrueerd. Het zogenaamde Wirtschaftsgebäude
werd verbouwd tot museum, bibliotheek en archief. De zolders zijn verbouwd tot
appartementen voor de huisbewaarders (zie afb. 139). Zelfs de appèlplaats is niet
teruggebracht in zijn originele gedaante. Ook deze plaats werd, net als het grootste
gedeelte van het terrein, bezaaid met lichtgekleurde steentjes in plaats van het terug te
brengen naar de gedaante van gras, modder, gravel en cement (zie afb. 140). 40 Het
crematoriumgebouw is vanaf het voormalige kampterrein niet te zien en ligt, verscholen
achter een haag van bomen en een betonnen schutting, op een ander terrein (zie afb.
141).
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Het voormalige concentratiekamp is volgens Harold Marcuse gereduceerd tot
een gestroomlijnd symbool, het heeft alle stereotype attributen van een nazikamp: een
omheining van prikkeldraad, wachttorens, crematorium en een toegangspoort met
Arbeit macht frei. Dachau is gereduceerd tot een representatie van een ‘schoon kamp’,
zonder vlekken, zoals de nazi’s het propagandeerden en zoals het na de oorlog als
mythe in stand werd gehouden (zie afb. 142 en 143). Althans dat scheen het doel te zijn
van de Beierse overheid. 41
Het voormalige kamp Dachau lijkt geen aura meer te bezitten. Het kan blijkbaar
niet fungeren als contactzone naar het verleden. Dat heeft, Walter Benjamin in
gedachten houdend, alles te maken met het feit dat Dachau zijn sporen is kwijtgeraakt,
waardoor haar ‘echtheid’ is gaan wankelen en waardoor het geen aura bezit. Dachau
lijdt aan ervaringsarmoede en lijkt te verlangen om juist van haar ervaringen bevrijd te
worden. Wat overblijft is, zoals Detlef Hoffmann het formuleert, een herinneringsleegte
die een behoefte van verdringen uitdrukt: een artificiële amnesie. 42 De vormgeving van
Dachau is een abstracte referentie aan wat het eens was, een referentie die de bezoeker
bewust maakt, zoals Young schrijft, van het besef dat de herinnering aan de kamptijd
afhankelijk is van plekken als Dachau. 43 Dachau wijst op de grote kloof die er bestaat
tussen het verleden en het heden. De betonnen structuren die over het voormalige
kampterrein in gelijke orde verdeeld zijn roepen eerder een ervaring in het heden op,
dan dat ze geleiders zijn die de bezoeker meevoeren naar de grauwe werkelijkheid van
wat het kamp was voor de gevangenen. De herinrichting vertelt vooral over de
structuur, het systeem van het concentratiekamp zoals die door de nationaalsocialisten
op de tekentafel was bedacht toen de misdaad zich nog moest voltrekken.

3.

De terugkeer van kamp Westerbork

Een façade van een geriefelijk landschap
Op 4 december 1978 bezocht Jacob Boas, geboren in kamp Westerbork, zijn
geboorteplek. Hij moest van Hooghalen vijf kilometer lopen naar het voormalige
kampterrein. Een busverbinding was er niet. Bij de geheven rood‐witte slagboom, ‘de
poort van Westerbork’, stond een maquette van het kamp en met behulp van een
tekening uit die tijd kon hij het ziekenhuis terugvinden waar hij was geboren. Ook de
barak die zijn eerste woonhuis was. Over de confrontatie met het kampterrein schreef
hij:
Mijn huidige omgeving bekijkend, vond ik het moeilijk te geloven dat het aangename
grasveld, gevangen in het flauwe licht van een late herfstmiddag, in ook maar iets
overeenkwam met de door wind en zand geteisterde kale heide uit de kampjaren. De
paden die langs de Boulevard des Misères liepen, verdwenen evenals de ongeveer
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honderd barakken die waren opgetrokken op de zanderige oppervlakte van het
kampterrein. Tevergeefs probeerde ik me een beeld te vormen van het kamp in zijn
oorspronkelijke staat. Al wat er in me opkwam, was een wirwar van beelden, een
verzameling herinneringen afgeleid uit boeken, foto’s en gesprekken met overlevenden,
zij het verhevigd doordat ik me er tot in mijn diepste wezen en bestaan volkomen mee
verbonden voelde. 44

Hij vroeg zich af waarom
de Nederlanders zich zo weinig inspanning leken te hebben getroost om de joodse
slachtoffers van de Europese slachting te herdenken, zeker gezien het feit dat vanuit dit
kamp de vernietiging in gang gezet werd van bijna vijfentachtig procent van de
Nederlandse joden. Waarom had men bij voorbeeld niet één enkele barak laten staan?
Het zonderlinge is dat het huidige Westerbork, met haar welige groene gras, haar
groepjes bomen en Boulevard des Misères teruggebracht tot parkachtige proporties,
veel meer leek afgestemd op de recreatieve sfeer van haar omgeving dan op iets wat
ook maar enig verband hield met zijn vroegere geschiedenis als interneringskamp. Een
prettige plaats voor een wandeling of een picknick. 45

In 1988 schreef hij in een soort van nawoord dat het voormalige kamp er nog net zo
uitzag als hoe hij het in 1979 had achtergelaten, met dat verschil dat er een paar
kilometer verder een nieuw monument was geopend: Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Hij nam een paar foto’s en vroeg zich af of hij ooit nog zou terugkomen.
Voor Boas stond het terrein zoals hij het aantrof, een parkachtig landschap, symbool
voor de wijze waarop Nederland omging met de herinnering aan de Joodse slachtoffers.
Over de geschiedenis van kamp Westerbork was letterlijk gras gegroeid, het was
opgenomen in het natuurgebied, zoals Staatsbosbeheer en de gemeente Westerbork
het zo graag hadden willen zien. Met de herinrichting in 1992 werd getracht daar
verandering in aan te brengen.
De herinrichting van het kampterrein zoals die in 1992 is gerealiseerd, moest de
lege vlakte als historische plek kenbaar maken. Onder het credo ‘Actie Kamp
Westerbork’ werd het uitgangspunt van de stichting Herinneringscentrum Kamp
Westerbork ‘het doen in standhouden dan wel herinrichten van het terrein van het
voormalig kamp Westerbork op een zodanige wijze dat de functie van het kamp tijdens
de Tweede Wereldoorlog (her)kenbaar wordt gemaakt’ verder uitgewerkt. Voor de
herinrichting van het kampterrein gold een aantal uitgangspunten. Zo hoefde er geen
nieuw of groter monument te komen. Het nationaal monument gaf namelijk al op
aansprekende wijze uitdrukking aan wat de essentie van Westerbork was: deportatie.
Wat gemist werd, was de context van het monument. Oud‐kampgevangenen ‘vonden
geen of weinig herkenning van hun verleden’. 46 Dat moest verbeterd worden. Daarbij
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moest de plek voor toevallige passanten zichtbaar historische betekenis krijgen en voor
een nieuwe generatie meer zeggingskracht krijgen. Er moesten symbolen komen ‘die
enig gevoel geven wat zich daar heeft afgespeeld’. 47 Die symbolen kwamen er.
Het kamp werd niet in zijn originele gedaante herbouwd, ook niet een deel
daarvan of alleen maar een barak. Mede omdat de toenmalige omgeving, een kaal
heidelandschap, was veranderd in een uitgestrekt bosgebied, zou het kamp niet meer
terug te brengen zijn in zijn toenmalige hoedanigheid. Een reconstructie zou te veel als
onecht of als kitsch worden ervaren. Men zocht een ‘museaal‐educatieve benadering’
door het situeren van informatiedragers, ook in symbolische‐associatieve zin, waardoor
het terrein kenbaar en herkenbaar zou worden. ‘De “herwaardering” zou moeten
worden gerealiseerd door symbolische vormen en associatieve elementen, op een
terughoudende wijze aan te brengen.’ 48 Het resultaat was dat er ‘sporen’ in het
landschap werden aangebracht in de vorm van ‘ruïneachtige’ constructies die de
historische betekenis moesten markeren. Deze ‘sporen’ moesten het kenmerkende van
Westerbork aanduiden en dat was in de eerste plaats het kamp als dwanggemeenschap.
Om dit te visualiseren werd een deel van de prikkeldraadomheining teruggeplaatst en
een gedeelte van de gracht opnieuw uitgegraven. Het dagelijkse leven was een tweede
thema dat tot uitdrukking gebracht diende te worden. De ruïneachtige muurelementen
zijn verwijzingen naar de barakken waarin gewoond en gewerkt werd. Om de bezoeker
een beeld te geven van het kamp en de ruimtelijke ordening, en om hem de ‘volheid’ te
laten ervaren zijn er taluds, verhogingen van vijftig centimeter, aangebracht in het
landschap. De taluds geven de oorspronkelijke plaats en grootte aan van de barakken.
Om de bezoeker de ruimte van wat het kamp was te laten ervaren, is het oude
padenplan aangebracht. De bomen zijn behouden en staan in de authentieke structuur
bij elkaar en moeten op deze wijze bijdragen om het kampterrein een ‘sprekend
karakter’ te geven. De betekenis van de ‘sporen’ en symbolen wordt verklaard door
‘informatie‐eenheden’ die geplaatst zijn bij verschillende objecten om
achtergrondinformatie te geven. Hiertoe behoort ook de maquette.
Het heringerichte kampterrein met zijn sporen, aangebrachte sporen, symbolen en
verklarende tekstborden is het substituut van de rondleiding die de vader van Manja
Pach gaf aan zijn dochter. Tijdens hun rondgang door het Molukkenkamp kwamen er bij
de vader herinneringen boven waardoor hij zijn dochter kon vertellen over zijn tijd in
kamp Westerbork. De barakken, resten van barakken, het terrein waar de Boulevard des
Misères dwars doorheen liep, de paden en bomen, overblijfselen uit de kamptijd, leken
te werken als katalysator voor zijn geheugen, als bouwstenen voor zijn herinnering. De
plek en de resten leken dezelfde functie te hebben als de denkbeeldige ‘plaatsen’ en
‘beelden’ die de Grieken in hun geheugen prenten om dingen uit het hoofd te leren, de
zogenaamde ‘mnemotechniek’: geheugenkunst. 49 Met recht kan gesproken worden van
een herinneringsruimte: plekken waaraan een geheugen wordt toegeschreven. Ruïnes
spelen hierin vaak een belangrijke rol. Toen Petrarca in 1341 Rome bezocht en een
47
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wandeling door de stad maakte, schreef hij dat elke stap aanleiding was voor gesprek en
bezinning: hier stond dit, daar was dat gebeurd, enz. Wat inmiddels voor de inwoners
van Rome onzichtbaar was geworden, werd voor Petrarca vastgehouden door de
tastbare ruimte: de gebouwen, de straten en andere resten. 50 Zo werkte dat ook bij de
vader van Manja Pach, maar Jacob Boas had als enige hulpmiddelen de plek, een
maquette en een tekening. Dat bij de herinrichting van het terrein van kamp
Westerbork is gekozen voor een verdere aanvulling door ‘ruïneachtige’ constructies is
dus niet vreemd.
Ruïnes zijn een dubbelteken: van vergeten en herinneren. Ze markeren een
voorbij leven, een uitgestorven en een vreemd geworden geschiedenis. Ze
materialiseren een plotseling afgebroken geschiedenis die als vreemd restant overblijft.
De resten hebben geen functie meer en het heden heeft zich ervan meester gemaakt.
Maar ze geven tegelijkertijd de mogelijkheid een herinnering tot leven te brengen die de
tijd had vervaagd. Op deze plekken treedt de geschiedenis binnen. De ruïnes zijn de
stem en de basis van de herinnering, maar ook van de geschiedenis die als klimop deze
puinhopen heeft overwoekerd en laat verworden tot monumenten van het vergeten.
Gescheiden van hun geschiedenis en overgelaten aan de vergetelheid sublimeren ze tot
schilderachtige verschijningen die in de Romantiek een geliefd onderwerp werden en
verschillende gevoelens opriepen. 51 Ze kunnen een nostalgisch of romantisch gevoel
oproepen, ze zijn pittoresk of subliem, van onaantastbare schoonheid. Bij de resten van
een groots monument geeft men zich eenzaam over aan droeve overpeinzingen en
persoonlijke meditatie. 52 Ruïnes zijn stemmingsdragers, symbool van noodlot en
vergankelijkheid.
De uitgangspunten van de herinrichting van het kampterrein van Westerbork
liggen dichter bij Buchenwald dan bij Dachau. Er werd bewust voor gekozen geen
barakken te herbouwen maar een ruïneachtige sfeer te creëren om enig gevoel te geven
van wat zich op deze plek heeft afgespeeld. 53 Net als in Buchenwald wordt getracht om
atmosferisch het kampverleden terug te brengen. In Westerbork is de kleur bewust
sober gehouden door de keuze voor het grijze beton van de ruïne‐elementen. De
optische structuur van Westerbork wordt niet door ruïneachtige elementen
weergegeven maar door de met gras begroeide taluds. Het kampterrein met de
grasbegroeide heuvels roept daardoor eerder associaties op met de massagraven van
Bergen‐Belsen dan met Buchenwald.
In wezen zijn alle concentratie‐ en vernietigingskampen kerkhoven of tenminste
gesymboliseerde kerkhoven. De grauwe stenen tussen de gebroken fundamenten van
Buchenwald, de witte stenen tussen de gereconstrueerde fundamenten van Dachau,
50
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het zijn symbolische graven. Het zijn dezelfde stenen, brokstukken die het gedenkteken
van Treblinka vormen, het zijn de steles van het Holocaustmonument in Berlijn. Het zijn
de stenen die op het graf worden gelegd als teken van verbondenheid met de doden.
Het is de steen uit de heuvels van Jeruzalem. Zoals Jeroen Brouwers schrijft, ‘in de
stenen ziet hij weer de gezichten van zijn makkers, grauw van het gruis van cement’. In
Westerbork keren de niet‐teruggekomen gevangenen terug in 102.000 bakstenen,
aangelegd als ereveld omdat de gedeporteerden nergens een eigen graf hebben, maar
ze lijken begraven onder de met gras begroeide taluds. Het is niet vreemd wanneer
overlevenden van de kampen willen dat na hun overlijden hun as wordt uitgestrooid
over de kampterreinen, ook in Westerbork. 54 In de aanleg van een symbolisch kerkhof
in een landschapachtige setting toont Westerbork gelijkenis met Bergen‐Belsen. Een
vormgeving die niet zonder meer eenduidig is.
Net als in Westerbork, zijn van Bergen‐Belsen weinig sporen uit de kamptijd
bewaard gebleven. De barakken werden na de bevrijding door het Engelse leger in
brand gestoken om verdere verspreiding van tyfus te voorkomen. Naar schatting zijn
50.000 gevangenen, waarvan 30.000 Joodse, omgekomen door honger, tyfus en
tuberculose. Op het kampterrein werden in massagraven de lichamen begraven. Wat
overbleef van het kamp was een desolate vlakte waar de massagraven, verspreid over
het landschap, getuigden van het massale sterven. Bergen‐Belsen is letterlijk
getransformeerd in een kerkhof. Verschillende tuinarchitecten hadden het voormalige
kampterrein ingericht tot een landschapspark, 55 beplant met begroeiing die ook is terug
te vinden in het Duitse landschap en op Duitse kerkhoven. Een gruwelijke geschiedenis
verdween zo achter een façade van een geriefelijk landschap (zie afb. 144 en 145). 56
Volkhard Knigge schrijft dat in West‐Duitsland de voormalige kampen, de plekken van
lijden en van misdaad, in kerkhoven werden veranderd. De plek van concrete historische
uitleg maakte zo plaats voor een onspecifieke dodenherdenking, niet zelden onder het
motto: Den Toten von Krieg und Gewalt. Op deze wijze werd het onderscheid tussen
daders en slachtoffers genivelleerd. Met de transformatie van concentratiekampen in
kerkhoven, of symbolische kerkhoven, vanuit de menselijke behoefte aan rouw om de
doden, verliezen de sporen van de onmenselijke vernietiging en hun historische
betekenis hun scherpte, schrijft Detlef Hoffmann. 57 De kerkhoven transformeren de
kampgeschiedenis in een lotgeschiedenis, los van menselijk handelen en bepaald door
de levenscyclus. 58
54

Aangrijpend is de scene in de documentaire De pijn van overleven van Louis van Gasteren waarin de
weduwe de as van haar man uitstrooit over het Klinkerwerk bij Sachsenhausen. Hij wilde per se begraven
worden daar waar zijn kameraden waren gestorven. Begraven mocht echter niet.
55
Dat waren Oswald Langerhans, lid geweest van de Nazi‐partij, en later Wilhelm Hübotter, niet lid
geweest van de Nazi‐partij maar wel gewerkt voor de nationaalsocialisten. Zie: Joachim Wolschke‐
Bulmahn, ‘The Landscape Design of the Bergen‐Belsen Concentration Camp Memorial’, in: Joachim
Wolschke‐Bulmahn (ed.), Places of Commemoration: Search for Identity and Landscape Design,
Washington, D.C. 2001, 281‐283.
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Ibidem, 300.
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Detlef Hoffmann, ‘Das Gedachtnis der Dinge. Einleitung’, 22.
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Volkhard Knigge, ‘Die Gedenkstätte Buchenwald seit 1989/90’, in: Ursula Härtl, Die Neukonzeption der
Gedenkstätte Buchenwald, Weimar 2001, 6‐7. Over de omgang van de beide Duitslanden met de kampen
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De leegte lijkt een bevredigende manier om de gruwel zichtbaar en voelbaar te maken,
maar zij draagt ook een gevaar met zich mee. De leegte vraagt om ingevuld te worden.
De lege vlakte van Buchenwald werd gebruikt om een bepaalde interpretatie van
de geschiedenis gestalte te geven. De lege vlakte had net als zo veel andere ruïnes in de
DDR een politiek doel: in de verwoesting ging namelijk de waarschuwing schuil dat de
geschiedenis zich ieder moment kan herhalen. De lege vlakte van Buchenwald werd
aangevuld met het officiële monument van de DDR ter herinnering aan de overwinning
van het communisme op het fascisme. Hier werd de belofte gedaan om het fascisme
met wortel en tak uit te roeien. Hier werd de DDR gelegitimeerd. Ook de leegte van
Dachau had zo haar politieke voordelen. De Beierse overheid, die liever Dachau had zien
verdwijnen, kon met deze reconstructie de bezoeker laten doen geloven dat het in
Dachau zo slecht nog niet was. Wat overblijft, is een herinneringsleegte die behoefte
aan verdringen uitdrukt. En net als in Buchenwald werd ook de leegte in Dachau
aangevuld met gedenktekens, hier van verschillende slachtoffergroepen die in het kamp
hebben gezeten. In het herinneringslandschap van Dachau heeft de democratie
gezegevierd, alleen de katholieke kerk iets meer. Haar herdenkingskapel torent hoog
boven de protestantse en joodse herdenkingsruimte uit. In geen ander voormalig kamp
wordt de herinnering aan de doden en het massale sterven zo zeer door christelijk‐
oecumenische tekens van troost en verzoening bepaald als in Dachau. 59 Dachau wordt
wel getypeerd als een plek waar humanisme en individualisme in de ideologie van
Duitsland worden gedragen door de in die tijd in het kamp aanwezige hoofdreligies met
als voornaamste doel de verzoening van het christendom (katholiek Beieren,
protestant/katholiek Duitsland) met het jodendom. 60
Buchenwald en Dachau laten zien dat de omgang met en de inrichting van de
voormalige kampen een vorm is van politiek bedrijven en een manier om de
geschiedenis en herinnering ideologisch te interpreteren en te gebruiken. Van
Westerbork kan hetzelfde worden gezegd. Met de onthulling van het heringerichte
kampterrein in 1992 is er aan het Nationaal Monument Westerbork van Ralph Prins een
betekenislaag toegevoegd. De totstandkoming van het Nationaal Monument
Westerbork was een moeizaam proces dat vooral liet zien dat de Jodenvervolging en ‐
vernietiging een geschiedenis is die zich niet liet inpassen in de toen gangbare nationale
verzetsretoriek van offer en lijden. De omgang met het kampterrein laat zien dat aan
het terrein liever een praktische bestemming werd gegeven dan dat het een
herinneringsruimte zou worden. De schotels van de Radiosterrenwacht zijn daar nog
steeds de stille getuigen van. Diegenen die zich verantwoordelijk voelden voor de
geschiedenis van Westerbork hadden een zware dobber om het terrein in te richten tot
een gedenkplaats.
Het heringerichte kampterrein van Westerbork zegt eigenlijk meer over de
geschiedenis na de oorlog – de geschiedenis over de omgang met kamp Westerbork –
zie: Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische
Vergangenheit, Frankfurt am Main 1999.
59
Reichel, Politik mit der Erinnerung, 124.
60
Zie Scharf, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, 337.
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dan over de geschiedenis die hier heeft plaatsgevonden. Het voormalige kampterrein
laat zien dat het hele kamp tot en met de fundamenten is gesloopt op een dusdanige
wijze dat er zelfs geen ruïnes over zijn gebleven die zouden kunnen getuigen van de
gebeurtenissen die zich op deze vlakte hebben afgespeeld. Op het terrein staan geen
ruïnes in de zin van in verval geraakte barakken uit de kamptijd, als bewijs van een
misdaad. Er staan artificiële ruïnes of gefingeerde ruïnes, misschien is ruïnefolies de
juiste naam. Deze folies in Westerbork hebben een dubbele betekenis. Ze moeten
verwijzen naar de kamptijd en de kampgeschiedenis atmosferisch zichtbaar en voelbaar
maken, maar ze laten vooral zien dat er niets meer uit deze tijd is overgebleven. Als
maskerade zijn de folies door de grimeur in het landschap aangebracht om de
geschondenheid van deze plek te tonen. De folies zijn de protheses van de
herinnering. 61
In Westerbork staat één gereconstrueerde wachttoren, ligt een stukje opnieuw
uitgegraven gracht, is hier en daar opnieuw prikkeldraad gespannen en zijn enkele
barakken symbolisch zichtbaar gemaakt. De machtsattributen van de nazi’s zijn tot een
minimum beperkt. Hoe het concentratiekampsysteem van de nazi’s in zijn werk ging,
wordt hier niet echt duidelijk, evenmin hoe de gevangenen hier hebben geleefd. De
aandacht gaat naar de slachtoffers van het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van de
102.000 stenen die op de voormalige appèlplaats zijn aangebracht om een idee te geven
hoeveel mensen er niet zijn teruggekeerd na hun deportatie uit Westerbork. De
opgeworpen zandheuvels laten net als de fundamenten van Buchenwald en Dachau de
leegte zien die de misdaad heeft achtergelaten. De taluds verwijzen weliswaar naar de
verdwenen barakken maar doen sterk denken aan enorme grafheuvels, die het
kampterrein transformeren in een symbolisch kerkhof. De betekenis van het
kampterrein van Westerbork ligt besloten in de symboliek van de ruïnefolies en de
taluds: dragers van een symbolisch kerkhof. De geschiedenis van kamp Westerbork en
de ervaringen van de gevangenen liggen hierachter verscholen.
De 102.000 stenen op de voormalige appèlplaats van kamp Westerbork tonen dat er
102.000 keer één steen is geplaatst om te laten zien dat het gaat om het verhaal van
102.000 maal één mens. Behalve dat monumenten een context behoeven, kunnen
voormalige kampterreinen ook niet zonder verhalen, om de ervaring van de leegte te
sturen. Alleen de romantische stilte van ruïnes en leegte is niet genoeg. Met de
erkenning van het kampsyndroom kwamen ook de traumatische verhalen van de
overlevenden, verhalen die nooit verteld waren. In de musea en herinneringscentra die
bij de kampterreinen zijn gebouwd kregen deze verhalen een plek. Voormalige kampen
transformeerden in traumatische plaatsen.
61

De folies kunnen opgevat worden als gehistoriseerde herinneringsdragers. Nora gebruikt in de inleiding
van de Engelstalige editie van het Les lieux de mémoire‐project de term ‘secondary memory’ of ‘prosthetic
memory’ in relatie tot de oral historie en de interviews die zijn vastgelegd op banden. De interviews zijn
geen directe weergave van een historische gebeurtenis maar een bedachte, een berekende compilatie
van vervagende herinneringen. De vraag die hij stelt is: ‘Wat reflecteren deze herinneringen: dat wat de
interviewer wil horen of dat wat de geïnterviewde wil vertellen?’ Het zijn gehistoriseerde herinneringen.
Nora, ‘General Introduction: Between Memory and History’, 10.
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DEEL III

DE HERINNERING
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen. 1

1

Laatste strofe uit het gedicht Vrede van Leo Vroman. Verschenen in april 1954 in: Nationale Snipperdag. Een
gemeenschappelijke aflevering van de Nederlandse letterkundige en algemeen‐culturele tijdschriften ter
gelegenheid van de tiende Bevrijdingsdag 5 mei, Den Haag 1954, 5‐6.
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VII

NIEUWE INSCRIPTIES
De herinneringscentra en het verhaal van de herinnering

Als de kennis omtrent het gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene
waartoe de mens in staat is en waartoe hij, als men niet oppast, kan worden
gebracht, dan ware er al veel gewonnen. 1

1. Herstelde herinnering

Inleiding
Op 24 oktober 2002 verrichte minister van staat Max van der Stoel de opening van het
vernieuwde Nationaal Monument Kamp Vught. ‘Monument van waakzaamheid’ en
‘Monument Vught klaar voor komende generaties’ kopten twee artikelen die het
Brabants Dagblad aan de opening wijdde. Een citaat uit de toespraak van Van der Stoel,
‘De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid’, was toegevoegd boven de kop van het
tweede artikel. De kwetsbaarheid van de democratie had Van der Stoel als thema
gekozen voor zijn toespraak. Hij wees erop dat er nog altijd concentratiekampen zijn
waar wordt gefolterd en geëxecuteerd. Hij noemde de aanslagen in New York en Bali en
haalde de gijzeling in Moskou aan, ‘Onderdelen van een reeks waaraan, vrees ik nog
geen einde is gekomen.’ 2 Ook uitte hij zijn bezorgdheid over de opkomst van het
internationale terrorisme en excessief nationalisme. ‘Kamp Vught herinnert aan de
onmenselijkheid maar ook aan menselijke solidariteit’, 3 aldus Van der Stoel, die het
belang van democratie in zijn toespraak extra benadrukte. ‘Het is het enige systeem dat
de vrijheid van mensenrechten garandeert. En een gezegde luidt: the price of freedom is
eternal vigilance, de prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid.’ 4
Er waren ongeveer vierhonderd gasten uitgenodigd door het bestuur van
Nationaal Monument Kamp Vught, onder wie prins Bernhard, de commissaris van de
1

Abel Herzerg, aangehaald bij: Bert Middel (PvdA), verslag van een mondeling overleg met de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de nota Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in
relatie tot het heden: verantwoording en voornemens (kamerstuk 19958, nrs. 5 en 6) 18 november 1991.
Met dit citaat wilde Middel het belang van de nota illustreren. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991‐1992,
19958, nr. 7.
2
Lindy Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties. Van der Stoel tijdens opening: ‘De
prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid’, in: Brabants Dagblad 25 oktober 2002, en: Lindy Jense,
‘Monument van waakzaamheid. Prins Bernhard bij opening vernieuwd Nationaal Monument Kamp
Vught’, in: Brabants Dagblad 25 oktober 2002.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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koningin Frank Houben en de burgemeester van Vught Jan de Groot. Ze werden
ontvangen door directeur Jeroen van den Eijnde en bestuursvoorzitter Alexander
Rinnooy Kan, terwijl een pianist en een violiste muziek uit de film Schindler’s List
speelden. De toespraken werden onderbroken door muzikale voordrachten van Herman
van Veen en door oud‐gevangene Alie Aukes‐Roemeling die gedichten voordroeg van
Ed. Hoornik, Anton van Duinkerken en Carl Friedman. Buiten blies Pieter Dolk op zijn
trompet een eerbetoon aan slachtoffers van het kamp. In de oorlog was Dolk lid
geweest van het Orkestcommando van kamp Vught. Als oud‐gevangene was het hem
echter niet gelukt om onderdeel te worden van het officiële openingsprogramma. Rond
halfvier vond de ‘echte’ opening plaats door het planten van een eik bij de ingang van
het bezoekerscentrum. Jade Kagie mocht de eik planten: hij was geboren op de dag dat
Nationaal Monument Kamp Vught voor het eerst haar poorten opende, twaalf jaar
eerder. Prins Bernhard mocht de eerste schep aarde bij de eik gooien. Na de officiële
plichtplegingen konden de genodigden het vernieuwde monument bezichtigen. 5
De nieuwbouw van Kamp Vught was binnen drie jaar gerealiseerd en had ruim
vier miljoen euro gekost. De overheid en andere geldschieters hadden het bedrag bijeen
gebracht. ‘Het is voor ons een enorme stap vooruit’, 6 betoogde Jeroen van Eijnde. Het
monument zal de verbondenheid met de kampslachtoffers bewaren en tegelijkertijd
wordt de boodschap van kamp Vught doorgegeven aan de volgende generaties, aldus
Alexander Rinnooy Kan. ‘Wat hier gebeurd is, moet voor ons allen een realiteit blijven.’ 7
Het nationaal monument was uitgebreid met een herinneringscentrum voorzien van
een vaste expositiezaal, ruimte voor wisselexposities, een bezinningsruimte waar de
gevangenen die in het kamp zijn gestorven worden herdacht, een auditorium, een
educatieve ruimte, een kleine museumwinkel en een koffieruimte voor de bezoekers.
Op de eerste verdieping van het herinneringscentrum bevinden zich de burelen van de
medewerkers en een bibliotheek met archief. Ook was het terrein rond het
crematorium geherstructureerd en een deel van een gevangenenbarak nagebouwd (zie
afb. 146).
Nationaal Monument Kamp Vught ligt op de Vughtse Heide, vlak bij het recreatiepark de
IJzeren Man, aan de Lunettenlaan. De Lunettenlaan is een rechte laan van meer dan een
kilometer lang, en loopt parallel aan het terrein van het voormalige concentratiekamp.
Nu liggen aan weerszijde aan het begin van de laan de Lunettenkazerne en de Van
Brederodekazerne. Op het laatste gedeelte van het kazernecomplex bevindt zich het
Geniemuseum. De kazernes zijn gevestigd in wat vroeger, in de kamptijd, het
onderkomen van de SS was. Voorbij de kazernes ligt links van de laan woonwijk
Lunetten, bestaand uit rijtjeshuizen die in hun vorm doen denken aan de barakken van
het voormalige kamp (zie afb. 147). Hier stonden vroeger de woonbarakken van de
gevangenen, waar vanaf 1951 Molukkers in werden gehuisvest. Er staat nog een
originele barak (zie afb. 148 en 149). Aan het laatste gedeelte van de Lunettenlaan ligt
5

Ibidem.
Jeroen van den Eijnde, aangehaald bij Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties’.
7
Alexander Rinnooy Kan, aangehaald bij Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties’.
6
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een grote parkeerplaats, gelegen langs een lange, hoge, grauwe en grijze muur. De
parkeerplaats hoort bij de Penitentiaire Inrichting Vught ‘Nieuw Vosseveld’. Deze zwaar
bewaakte gevangenis bevindt zich achter deze muur. De Lunettenlaan loopt dood tegen
een andere muur die haaks op de weg staat. Het is de gevel van Nationaal Monument
Kamp Vught.
De gevel steekt helder af tegen de grauwe muren van de gevangenis en lijkt op
het oog ook iets hoger. De muur is opgemetseld uit smalle oranjeachtige aardewerken
plavuizen met extreem dikke voegen. Rechts uit het midden van de gevel is op
straatniveau een groenglazen wand aangebracht die als een horizontale streep de muur
doorsnijd. Op het glas is de inscriptie ‘Nationaal Monument Kamp Vught’ gezandstraald.
Het is de toegang tot het monument. Boven de glazen wand zweeft een enorme dikke
betonnen luifel. De luifel steekt net zo veel naar buiten als de glazen wand hoog is. Zij
drukt zwaar naar beneden. Het betreden van het bezoekerscentrum is als het betreden
van een poort naar een andere wereld (zie afb. 150 en 151).
De ontvangstruimte is sereen wit. Tegenover de ingang is de receptie waar een
plattegrond van het monument gekocht kan worden, de entree is gratis. De
ontvangsthal maakt een open indruk, door de grote glazen vensters zijn de omringende
bossen te zien. Op de hoge zijmuur, naast de receptie, is in grote letters een tekst
aangebracht:
Waren zij hier niet geweest waren ze wel ergens anders – plaats genoeg onder de
hemel. Maar het was hier. En nog.

De tekst is van Huib Oosterhuis. Tegenover deze muur loopt de ontvangsthal haast
ongemerkt over in de eerste expositieruimte. Een pijl geeft de looproute aan.
De ruimte is hoog en schemerig, verlicht door een lampje dat aan een lang snoer
boven een vitrine op hoge pootjes zweeft. In de vitrine liggen twee stapeltjes,
opgebouwd uit losse vellen papier. De bovenkant van het linkerstapeltje is blanco, op
het rechter staat een datum gedrukt: 11 juli 1943, met daaronder een tekst van oud‐
gevangene P.J. Stavast. Hij schrijft over het werk dat hij moest doen in het Kommando
Lagerreinigung. Het doet denken aan een dagboek in de vorm van een scheurkalender.
Bij het lezen van de tekst start een film, die boven de klapdeuren die toegang geven tot
de expositiezalen wordt geprojecteerd. De film bestaat uit een montage van foto’s en
films uit de bezettingstijd. Op de voorgrond is door de hele film een trottoir te zien met
een stapel kranten. Voorbijgangers, waarvan alleen de onderbenen en de voeten te zien
zijn, nemen telkens een krant van de stapel. Namen van verschillende kranten komen
voorbij: Het Volk, Het Nationaal Dagblad, Nieuwe Rotterdamse Courant, de Volkskrant,
Het Vaderland en De Telegraaf. De film vertoont beelden van de bezetting, laat
toespraken horen van Hitler, en laat zien dat de Joodse bevolking het steeds moeilijker
krijgt en uit de samenleving wordt verdreven. Maar het leven gaat gewoon door. Er
wordt verslag gedaan van de Elfstedentocht en de voetbalwedstrijd Feynoord–Willem II.
Feynoord wint met 1–0. De film eindigt met mensen die in een trein stappen terwijl een
vrouwenstem zegt: ‘We dachten dat we alles gehad hadden, toen werden we bijeen
geroepen.’ In de hele film zijn door de beelden in gele letters termen gemonteerd:
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Manipulatie, Macht, Terreur, Omstanders, Zware proeve, Collaborateurs, Confrontatie
en Concentratiekamp. Als een loop draait deze film de hele dag door zolang er
bezoekers zijn.
Via de klapdeuren gaat de schemerige ruimte over in het schelle daglicht van de
volgende ruimte. Het is een bevreemdend effect. Door een grote glazen wand zijn
wachttorens, een stenen barak, het crematorium, prikkeldraadomheining en een gracht
te zien (zie afb. 152). Het is alsof de gracht onder het bezoekerscentrum doorloopt en
de bezoekers die moeten oversteken, naar een volgende, andere wereld. De glazen
wand lijkt het kamp dwars doormidden te snijden, waardoor het idee van een aquarium
ontstaat. In deze ruimte staan twee oranjerood beklede bankjes tegen een losstaande
wand, als uitnodiging om het beeld wat dat oplevert goed te laten doordringen. Het
beeld van het kamp wordt door de grote glazen wand de expositieruimte in getrokken
en wordt zo onderdeel van de expositie, als een levensechte reusachtige foto.
Achter de losstaande wand is de eerste tentoonstellingsruimte (zie afb. 153). Op
ooghoogte staan drie oude nepfotocamera’s naast elkaar in gelid. Met een zwengel kan
er een filmrol afgedraaid worden waar foto’s uit de kamptijd te zien zijn. In de middelste
camera wordt een filmpje afgespeeld waarop interviews met voormalige gevangenen te
zien zijn. Naast de camera’s staan op kophoogte drie palen, ook keurig naast elkaar,
waarop mutsen liggen zoals de gevangenen in het kamp droegen. Op lage zuiltjes staan
twee paar nieuwe houten klompen. In een glazen vitrine staat één schoen afkomstig uit
Ravensbrück (zie afb. 154). Er zijn ook drie zebrastreeppakken uitgehangen, ze lijken te
staan maar bezitten geen lichaam. Een pak is gemodelleerd in een vitrine, het is
gedragen door een gevangene (zie afb. 155). In deze zaal liggen twee matrassen op de
grond (zie afb. 156) en er zijn koffers uitgestald met de deksels open; hierin liggen
foto’s, briefjes en brieven. Bij ieder voorwerp is een citaat van een gevangene
toegevoegd of een verhaal. Op een andere tafel staan doosjes met herinneringen. In de
doosjes zitten kleine voorwerpen, een pijpenkop, of een brief. Achter elk voorwerp zit
een verhaal (zie afb. 157).
Om in ‘het kamp’ te komen moet de tweede expositieruimte doorlopen worden.
Hier staan 46 betonnen U‐vormige zuilen; ze reiken tot aan de schouder. Ze staan streng
in gelid, als of ze op appèl staan. Ze lijken op zerken (zie afb. 158). Het licht in deze zaal
is koud in tegenstelling tot de zaal waar het verhaal van de gevangenen worden verteld.
De zerken blijken intieme hokjes te zijn waar men rustig filmpjes kan bekijken en
brieven en verslagen kan lezen (zie afb. 159). Er zijn voorwerpen uitgestald zoals een
boek met de titel: ‘Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler’, of een kapotte bril
afkomstig uit kamp Vught. Ook zijn er foto’s; zoals van de berg schoenen in Auschwitz
en de poort van Auschwitz I met de tekst Arbeit macht frei. In de laatste zuilen zijn
landkaarten te zien van Nederland en Europa waarop de kampen en gevangenissen van
nazi‐Duitsland zijn aangegeven. Boven de uitgang van de zaal hangt een reusachtige foto
van kamp Vught. Een gezandstraalde pijl op de glazen deur wijst de weg naar wat nu
kamp Vught is.
Buiten ligt aan de voeten een grote stenen maquette die een indruk geeft hoe
het eigenlijke kamp er vroeger heeft uitgezien. Daar waar de maquette ophoudt, begint
een barak (zie afb. 160). Gedeeltes van de zijmuren van de barak steken uit alsof ze nog
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afgemetseld moeten worden. In de barak ruikt het naar vers hout. Hier staan houten
tafels en banken, het is de verblijfruimte (zie afb. 161). In de slaapzaal staan
stapelbedden met jutezakken gevuld met stro. Het is er schoon en opgeruimd (zie afb.
162). Aan een bed hangt een briefje: ‘Het is verboden op de bedden te klimmen. Wij
stellen u aansprakelijk voor de schade.’ Achter in de slaapzaal staat eenzelfde vitrine als
bij aanvang van de expositie. Ook hier ligt een kalender.
Bij het verlaten van de barak wijst een pijl weer de ‘looproute’. Het pad voert
naar het crematorium. Een zijpad leidt naar het kindermonument (zie afb. 163). Het
crematorium moet in zijn geheel doorlopen worden. Van de artsenkamer langs de
verblijfruimte, de toiletten en de administratieruimte via het laboratorium naar de
sectieruimte. Hier staat een granieten snijtafel voorzien van afvoergootjes voor het
lichaamsvocht. Na de sectieruimte is er een gang naar het eigenlijke crematorium. In
deze gang was een ruimte waar de lijken werden opgeslagen, nu is het een cel. Het blijkt
een reconstructie te zijn van cel 115, die zich eigenlijk in de bunkergevangenis bevond
(zie afb. 164). De gereconstrueerde cel is een gedenkruimte voor de 10 vrouwen die de
dood vonden bij het zogenoemde bunkerdrama. Als strafmaatregel waren 74 vrouwen
meer dan 14 uur opgesloten in een cel van de bunkergevangenis. 10 vrouwen
overleefden het niet. In het crematorium staan verder 2 ovens en een verplaatsbare
oven. Er staat ook een lijkenkar. Alles zit goed in de verf. Naast het crematorium ligt een
perkje met de asputten, waar de as is samengebracht van de gecremeerde slachtoffers
van het kamp. Tegen de muur van het crematorium hangen naast elkaar een zwart
ijzeren kruis en een zwarte ijzeren davidster. Er staan 2 vlaggenmasten. De route terug
naar het bezoekerscentrum gaat langs de hoge muur van de gevangenis (zie afb. 165).
De ingang naar het bezoekerscentrum wordt gevormd door een patio. Hier staan
26 met teer bekladde stenen panelen opgesteld, afkomstig van het fusillademonument
(zie afb. 166). Op de achtergelegen witte muur is een tekst geschreven:
Kon je teer smeren
Over steen, namen, verleden?
Dwaze stumper, zulke namen
Zijn nooit uit te wissen!
Ze staan gegrift in talloze
Mensenzielen, onaantastbaar
Voor jouw verziekte haat
Ze staan met vuur geschreven
Aan de hemel, welk licht
Jou ondraaglijk is
Je hebt niets bereikt,
Teerling
Je hebt voor alles alleen
Je eigen naam besmeurd
Niet die van hen:
Zij glimlachen om jouw woede.
Badend in het licht,
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Wiegend op Gods adem
En zingen heel zacht en stil
Voor wie het wil horen:
Vrede

In de eerste ruimte bij binnenkomst van het Bezoekerscentrum staat de zogenoemde
reactiemuur, een hoge witte wand waarop rijen metalen knijpertjes zijn aangebracht.
Hier hangen briefjes met reacties van bezoekers: ‘Alles wat hier is gebeurd kan je niet
vergeven. Groetjes Jason 11 jaar’ of ‘Leve zonder oorlog is leve in vrijheid. Van Rowena’.
Verder veel briefjes met: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’, ‘Laat dit nooit meer gebeuren’,
‘Nooit meer’, ‘Vrede’. Voor de muur staat uitnodigend een lange katheder met blanco
briefjes en potloden.
De volgende zaal dient voor tijdelijke exposities over thema’s die in relatie staan
tot de geschiedenis van kamp Vught, zoals bijvoorbeeld ‘The Holocaust against the
Roma and Sinti and present day racism in Europe’. 8 In een aparte ruimte, los van het
tentoonstellingstraject, is de zogenaamde bezinningsruimte. Hier heerst een gewijde
sfeer veroorzaakt door een diffuus licht dat naar binnen valt via een trechtervormig,
naar het midden toe steeds lager wordend plafond dat uitmondt in een ronde
lichtschacht. Onder deze lichtschacht is een platte ronde bank geplaatst. Aan 3 muren
hangen 742 ‘schilderijtjes’ van identieke afmetingen met daarop namen van de mensen
die zijn omgekomen in het kamp. De seriële aanblik van de schilderijtjes, die de
associatie oproept met minimal art, verhoogt de gewijde sfeer. De laatste
expositieruimte is de zogenoemde Actualiteitsgang. Bij de ingang is op de grond een
tekst aangebracht (zie afb. 167):
In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond en komen in het heden uit. In de hier
vertoonde film keren alle belangrijke thema’s van N.M.K.V. in een actuele situatie terug.
Op tafel liggen kranten, die met filmpjes en oplichtende beelden aansluiten bij de scène
op de muur. Het is aan u om te ontdekken wat de actuele betekenis van deze plek voor
u kan zijn.

De Actualiteitsgang is een donkere ruimte ingericht als een Grand Café. Over een hele
muurlengte wordt permanent een film geprojecteerd. De locatie is ook een café,
bezocht door jongeren die in groepjes druk doende met elkaar in gesprek zijn. In de
gesprekken die gevoerd worden en de opmerkingen die gemaakt worden komen allerlei
vormen van vooroordelen en onverdraagzaamheid voorbij, soms bewust, soms
onbewust, als plaagstootje of vals en vijandig. Zittend aan grote tafels met tafelbladen
waarin een krantenpagina is verwerkt, kan de film bekeken worden. Via klapdeuren
verlaat de bezoeker de Actualiteitsgang en komt weer in de ontvangsthal, waar de route
is gestart. Direct achter de klapdeuren staat een rek met folders van Amnesty
International met inschrijfformulieren om lid te worden. In een hoek is een
museumwinkel ingericht waar boeken liggen met titels als: Het Kamp, Dood op termijn,

8

Deze tentoonstelling was te zien van 6 juni tot 31 augustus 2007.
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Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging. Maar ook Herinneringen aan
Srebrenica. 171 soldatengesprekken.
Terug buiten is het trottoir dat moet worden overgestoken naar de
parkeerplaats, breed genoeg om de afstand te overbruggen naar de alledaagse realiteit.

De voorgeschiedenis van Nationaal Monument Kamp Vught
De vernieuwing van Nationaal Monument Kamp Vught staat niet op zichzelf. In 1999
werd in Westerbork het vernieuwde herinneringscentrum geopend en in 2000 kreeg
Amersfoort een geheel nieuw museumpaviljoen, in 2004 gevolgd door een
bezoekerscentrum. Ook in andere voormalige kampen in Europa verrezen vooral na de
val van de muur nieuwe museumgebouwen of werden oude vernieuwd. In Amerika
schoten Holocaustmusea als paddenstoelen uit de grond, naar het voorbeeld van het
Holocaust Memorial Museum in Washington, dat werd geopend in 1993. De
herinneringscentra in Vught en Westerbork en het bezoekerscentrum in Amersfoort zijn
ontworpen door architectenbureaus en hebben de allure van kleine musea met alle
faciliteiten die daarbij horen. Het bezoekerscentrum van Museum Nationaal Monument
Kamp Vught van Claus en Kaan Architecten wordt in recensies zelfs omschreven als
briljante architectuur. 9 Het werd in 2002 opgenomen in de vijftiende editie van het
Architectuurjaarboek. In 2005 won het ‘bezoekerscentrum gedenkplaats Kamp
Amersfoort’ de Architectuurprijs Amersfoort. De gebouwen zijn vol van symboliek en
hebben, zoals dat heet, een verhaal te vertellen. De realisatie van deze nieuwe
herdenkingscentra was nodig om het groeiende aantal bezoekers adequaat op te
vangen en rond te leiden, en was vooral mogelijk door subsidies van de overheid. De
nationale overheid, die zich vanaf de bevrijding afzijdig had gehouden als het ging om de
bescherming van de voormalige kampen, ontwikkelde zich vanaf de jaren tachtig
langzaam tot beschermheer van het erfgoed van de kampen. Binnen deze ontwikkeling
vervulde Westerbork een pioniersrol en gold later als voorbeeld voor de vorming van
Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
Nationaal Monument Kamp Vught werd in zijn eerste gedaante in 1990 geopend door
H.M. koningin Beatrix. Tot 1990 was de plek waar nu het herinneringscentrum staat,
een afgelegen bushalte met enkele restanten uit de kampperiode. Het was een
verwaarloosde plek (zie afb. 168 en 169). 10 De verwezenlijking van Nationaal Monument
Kamp Vught kende een lange voorgeschiedenis. Kamp Vught kwam eind jaren zestig in
de belangstelling te staan door een studie naar de geschiedenis van het kamp en de
relatie tussen de bevolking van Vught en het kamp. Niet dat kamp Vught al die jaren was
9

De toevoeging ‘Museum’ is van de recensent. Het geeft aan dat Nationaal Monument Kamp Vught van
museale allure is. Zie: Rob Schoonen, ‘De wederopstanding van het ornament. Vijftiende editie van het
Architectuurjaarboek’, in: Eindhovensdagblad. Ongedateerd.
10
Jeroen van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010. De toekomst van het verleden: herdenken is
nadenken, Vught september 2005, 5.
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vergeten. Elk jaar werd op 4 mei een stille tocht naar het fusillademonument
georganiseerd en in cel 115 werd jaarlijks met een kranslegging het zogenoemde
bunkerdrama herdacht. 11 Ook kwamen wel eens voormalige gevangenen bijeen op de
fusilladeplaats en gaf het Ministerie van Justitie toestemming om gedeeltes van het
voormalige kamp te bezoeken. 12 Het voormalige kamp was allerminst verdwenen,
sterker nog: het heeft lange tijd in authentieke staat bestaan, zij het min of meer
onzichtbaar omdat het door zijn andere functies ontoegankelijk was geworden. De
studie naar het kamp kwam tot stand nadat een groep leerlingen van een middelbare
school uit Vught onder leiding van hun geschiedenisdocent de plek van het kamp
hadden bezocht. De studie resulteerde in samenwerking met het toenmalige RIOD in de
publicatie van het boekwerkje: Concentratiekampen, systeem en de praktijk in
Nederland. RIOD‐medewerker C.J.F. Stuldreher had een uitvoerige algemene inleiding
geschreven over het SS‐systeem en de ontstaansgeschiedenis van de
concentratiekampen. De leerlingen zelf, allen leden van de Nederlandse Jeugdbond ter
Bestudering van de Geschiedenis, hadden naast het onderzoek naar kamp Vught, korte
beschrijvingen van de kampen Schoorl, Ommen, Amersfoort en Westerbork gemaakt.
De publicatie, verschenen in de Fibulareeks, was tot stand gekomen dankzij de subsidie
van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en werd gratis
verspreid in het kader van de 4 en 5 meiherdenkingen. 13 In datzelfde jaar, 1970,
verscheen ter gelegenheid van het 25‐jarig bestaan van het Rode Kruis afdeling Vught,
het boekje Vught, het kamp en de mensen, geschreven door journalist Gerth van Zanten,
gewijd aan de hulp die de bevolking van Vught aan de gevangenen had geboden.
Kwam kamp Vught via geschiedschrijving weer in de belangstelling, pas eind
jaren zeventig ontstonden de eerste plannen om gedeeltes van het voormalige kamp te
behouden als monument. Aanleiding vormde het feit dat de toenmalige
jeugdgevangenis Nieuw‐Vosseveld ging renoveren en gedeeltes van het voormalige
kamp afgebroken zouden worden. Het crematorium en het terrein eromheen zouden
nutteloos worden. Het Samenwerkend Verzet in Nederland en Oud Politieke
Gevangenen uit België hadden aangegeven ten minste het crematorium te willen
behouden als monument. Ook wilde men bij het crematorium een originele barak
plaatsen en in het crematorium de dodencel uit de bunker reconstrueren ter
herinnering aan de tien omgekomen vrouwen van het bunkerdrama. 14
De plannen kregen in de loop van de jaren tachtig langzaam gestalte, in een
periode waarin de belangstelling voor kamp Vught verder toenam en de overheid
11

Cel 115 ligt in de zogenaamde bunker, de gevangenis binnen kamp Vught en maakt tegenwoordig deel
uit van het huidige gevangeniscomplex en is daarom niet toegankelijk.
12
Gebaseerd op krantenartikel: ‘Stijlvolle herdenking in voormalig kamp Vught. Vierhonderd ex‐
gevangenen bijeen’, krant onbekend, gedateerd 2 oktober 1967. Aanwezig in het archief van Nationaal
Monument Kamp Vught. De cel en het crematorium was op verzoek toegankelijk voor direct betrokkenen
die er jaarlijks herdenkingen hielden, aldus Dick Blom die jarenlang voor justitie de communicatie
verzorgde.
13
Zie: ‘Concentratiekamp Vught onderwerp van studie. Jonge Vughtse geschiedvorsers hielden enquête’,
in: Brabantsdagblad 24 december 1969.
14
‘Concept mededeling aan de raad inzake nationaal monument kamp Vught (met inbegrip van de
Fusilladeplaats)’, ongedateerd. Aanwezig in het archief van Nationaal Monument Kamp Vught.
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bekendmaakte dat de Molukkers, die nog steeds in de voormalige kampbarakken
woonden, moesten vertrekken. Met hun vertrek zouden ook de barakken verdwijnen.
Op 23 oktober 1984, veertig jaar nadat het kamp was ‘bevrijd’, 15 werd op het station
van Vught door prinses Juliana een gedenkteken onthuld ter herinnering aan de vanuit
Vught naar de vernietigingskampen gedeporteerde Joden. Op dezelfde dag werd in de
Oudheidkamer van Vught (nu: Vughts Historisch Museum) een tentoonstelling geopend
over het voormalige kamp. Tijdens de opening werd het boek Kamp Vught en de
Vughtenaren van Henk van Stekelenburg gepresenteerd. De tentoonstelling maakte bij
de voormalige gevangenen en nabestaanden veel los, toen bleek hoe sterk de
herinnering aan het kamp nog leefde; toen kwamen de verhalen. Een
gemeentevoorlichter: ‘Toen hoorden we de verhalen. Kregen we te maken met reacties
van familieleden die op het sterfbed van bijvoorbeeld hun ouders de immer verzwegen
geschiedenis van kamp Vught hoorden.’ 16 Al eerder had het Geniemuseum, gelegen
naast de Van Brederodekazerne, een kleine expositie ingericht met voorwerpen die
opgegraven waren op het voormalige kampterrein. 17 Het trok de belangstelling van
voormalige gevangenen die blij waren dat er eindelijk iemand was die naar hun verhaal
wilde luisteren, ‘die begrijpt waar zij het over hebben’, aldus een sergeant‐majoor die
het initiatief voor de expositie had genomen. 18 De tentoonstelling in de Oudheidkamer
van Vught werd een permanente expositie die nog steeds te zien is (zie afb. 170 en 171).
Na de onthulling van het gedenkteken op het station van Vught had de loco‐
burgemeester bekendgemaakt dat de plannen om een belangrijk gedeelte van het
voormalige kamp Vught als monument in te richten en te behouden steeds concreter
werden. Ze hadden de steun van de rijksoverheid en de voormalige gevangenen. De
toenmalige burgemeester van Vught, D. Reitsma, vervulde een voortrekkersrol en had
een illuster comité van aanbeveling weten samen te stellen, met leden als prins
Bernhard, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de commissaris van de
koningin, de toenmalige directeur van Philips en grootheden uit het verzet. Op 24
december 1986 werd op initiatief van het gemeentebestuur van Vught en het bestuur
van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940‐1945, aangespoord door verontruste
burgers en oud‐gevangenen, 19 de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht.
Doel was het in stand houden van de herinnering aan kamp Vught en het leven en de
behandeling van de mensen die daar gevangen hadden gezeten op grond van ‘ras,
religie of politieke overtuiging danwel wegens hun verzet tegen de bezettende macht
(…)’. 20 Tevens moest aandacht worden besteed aan de wisselwerking van het kamp en
de buitenwereld. Dit doel wilden ze bereiken door het in stand houden van het
15

Feitelijk was het kamp niet bevrijd. De Duitsers hadden het kamp ontruimd en verlaten voordat de
bevrijders kwamen.
16
Hans Meuwissen, aangehaald bij: Paul Hovius, ‘Vught, een vergeten kamp’, Algemeen Dagblad 28 juni
1986.
17
Zie: ‘Vondsten uit oorlogstijd in kamp Vught. Belgische oud‐gevangene herkende eigen bezittingen’,
Brabants Dagblad 30 mei 1984.
18
Sergeant‐majoor G. Lampoo, aangehaald bij: Paul Hovius, ‘Vught, een vergeten kamp’, Algemeen
Dagblad 28 juni 1986.
19
Van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010, 5.
20
‘Nationaal Monument Kamp Vught’, in: nfr/vvn Kontakt, 15/4 (1987) 16.
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crematorium en de fusilladeplaats, het reconstrueren of gedeeltelijk herbouwen van
gebouwen en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de geschiedenis van het
kamp. Naast het crematorium moest ook een bezinningscentrum gerealiseerd
worden. 21
In 1987 schreef de Rijksgebouwendienst een bouwhistorische rapportage over
het crematorium van kamp Vught voor het verkrijgen van (bouw)historische informatie
en het vastleggen van ‘monumentwaarden’. Op grond van de ‘historische en
“emotionele” monumentenwaarde van het gebouw’ 22 werd het crematorium daarin
geoormerkt als beschermd relict uit de kamptijd. Na de nodige ambtelijke vertraging
kon in 1989 het eerste beton gestort worden voor de bouw van het monument. Tot de
herbouw of reconstructie van gebouwen kwam het echter niet, daarvoor waren de
kosten te hoog. In plaats daarvan werd een fundament gebouwd op ware grootte van
de omtrek van een barak. Op een helft van dit fundament werd op symbolische wijze
een woonbarak nagebouwd, op de andere helft werd een hardstenen maquette van het
kamp geplaatst. De symbolische barak diende als expositieruimte,
documentatiecentrum en bezinningsruimte. Aan de rand van het terrein verrezen drie
wachttorens, nagebouwd door leerlingen van de LTS uit Vught, en uit
veiligheidsoverwegingen met het oog op de aanpalende gevangenis iets lager dan ze in
het echt waren geweest. Nationaal Monument Kamp Vught omvatte in deze opzet het
crematorium met het rondom gelegen terrein met daarop de symbolische woonbarak
en maquette, en het anderhalve kilometer verder gelegen fusillademonument. In grove
lijnen is aan deze opzet weinig veranderd, behalve dat in 2002 het herinneringscentrum
is toegevoegd en de beschikbare oppervlakte van het monument is vergroot.
De realisatie van het monument was mogelijk door subsidie van het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), dat 50.000 gulden beschikbaar had
gesteld, 23 en 30.000 gulden van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 24 Verder was er geld
gegenereerd door de verkoop van zogenaamde bouwstenen voor 250 gulden per stuk.
Van de 680 gemeentes hadden er 500 een dergelijke bouwsteen gekocht. 25 Ook de
gemeentes Vught en Den Bosch hadden subsidie verleend. 26 In totaal was er een bedrag
van 645.000 gulden mee gemoeid om de gedenkplaats aan te leggen. Nationaal
Monument Kamp Vught mocht op blijvende financiële steun van de overheid rekenen.
Tijdens de opening van het monument in 1990 zegde toenmalig minister van WVC, Hedy
d’Acona, de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught een jaarlijkse subsidie toe van
dertigduizend gulden voor educatieve doeleinden. 27
21

Ibidem.
Cor Jan van der Peet (red.), Bouwhistorische aantekening crematorium v.m. concentratiekamp Vught,
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‘Gedeelte concentratiekamp Vught als bezinningscentrum’, Brabants Dagblad 15 september 1987.
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‘Subsidie voor monument kamp Vught’, Brabants Dagblad 26 oktober 1988.
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De oprichting van de stichting en de oprichting van Nationaal Monument Kamp
Vught in 1990 vormden de basis van wat het monument nu is. Vanaf de opening in 1990
groeide het bezoekersaantal gestaag, zozeer zelfs dat in 1999 plannen moesten worden
gemaakt voor een ambitieuze nieuwbouw en herinrichting van de herdenkingsplaats. De
plannen behelsden onder andere een ontvangstgebouw met mogelijkheden voor
permanente en tijdelijke exposities, horeca, een auditorium, bibliotheek‐ en
documentatiefaciliteiten, personeelsruimtes, alsook de herinrichting van het
kampterrein en de reconstructie van een gedeelte van 1 van de 29 oorspronkelijke
barakken. Met de opening van het nieuwe herinneringscentrum waren belangrijke
stappen gezet op het gebied van de professionalisering van de organisatie. Samen met
Westerbork en Het Indisch Huis in Den Haag viel Vught toen onder de
herinneringscentra die van de overheid structurele ‘instandhoudingssubsidie’ ontvingen.
De herinneringscentra hadden voor VWS de kernfunctie: het in stand houden van de
herinnering aan de schendingen van de mensenrechten op locatie. 28

De voorgeschiedenis van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Nationaal Monument Kamp Amersfoort valt tegenwoordig ook onder de
herinneringscentra die structureel ‘instandhoudingssubsidie’ krijgen, en net als
Westerbork en Vught heeft Amersfoort een lange weg afgelegd voordat er sprake was
van een Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Amersfoort volgde eenzelfde
ontwikkeling als Vught, dat wil zeggen dat er een belangrijk gevonden relict uit de
kamptijd, nadat het door sloop werd bedreigd, op een bepaald ogenblik centraal is
komen te staan, waaromheen vervolgens een gedenkplaats is aangelegd. In Vught
ontwikkelde de gedenkplaats zich rond het crematorium, in Amersfoort rond de
muurschildering. De aankondiging in 1967 dat het leger kazerne De Boskamp zou
verlaten, en van de sloop van de voormalige barakken om de bouw van de politieschool
mogelijk te maken, was aanleiding voor oud‐gevangenen om het initiatief te nemen om
de barakken te behouden als monument. Voor de kamerleden Schakel en Walburg,
beide lid van de ARP, was de voorgenomen afbraak aanleiding kamervragen te stellen en
de minister te vragen een studie te maken naar de mogelijkheid om het terrein geheel
of gedeeltelijk te bestemmen voor het stichten van een nationaal verzetsmuseum. Het
verzoek werd als volgt toegelicht:
Het verzet tegen de Duitse bezetter is een hoofdstuk, dat wij uit onze nationale historie
niet weg kunnen denken.
Het op overzichtelijke wijze bijeenbrengen van voldoende representatief
materiaal in een nationaal verzetsmuseum, hetgeen tot op heden in Nederland niet is
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Clémence Ross‐van Dorp. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Voortgangsrapportage
beleid voor oorlogsgetroffenen. Antwoord op verzoek van 3 december 2003 met het oog op het op 4
februari 2004 te houden algemeen overleg over oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Kenmerk DO‐
CB‐U‐2439022 Blad 14.

237

geschied, zou èn uit een oogpunt van nagedachtenis èn gelet op de onderwijs‐ en
opvoedkundige aspecten daarvan van grote betekenis kunnen zijn. 29

Minister‐president De Jong beloofde ‘welk besluit er ook wordt genomen’ het volgende:
‘in elk geval zal één barak, één uitkijktoren alsmede de luidklok in de oorspronkelijke
vorm bewaard blijven’. 30 Een studie naar de mogelijkheden om het terrein waarop het
voormalig concentratiekamp Amersfoort zich bevindt geheel of gedeeltelijk te
bestemmen voor (nog) een nationaal verzetsmuseum, achtte De Jong niet wenselijk
omdat er in Overloon al het Nationaal Oorlogs‐ en Verzetsmuseum bestond. 31
Ondanks de oprichting van Werkgroep Gedenkplaats Voormalig
Concentratiekamp Amersfoort, inspanningen van de gemeente Leusden, reünies van
oud‐gevangenen om aandacht te vragen voor het kamp en de nodige media‐aandacht –
de Haagse Post wijdde zelfs een serie artikelen aan de geschiedenis van kamp
Amersfoort – konden de barakken niet behouden worden als historisch monument.
Zelfs het behoud van één barak was niet mogelijk. De beoogde barak werd uiteindelijk
in 1978 gesloopt. Wat echter wel behouden bleef, was behalve een wachttoren en de
luidklok, de muurschildering die ontdekt werd tijdens de sloop van de barakken. In 1972
was er door de politieschool ter bescherming een gebouwtje aan de muur gemaakt en
ingericht tot een klein museum, het zogenaamde ‘museumpaviljoen’.
Samen met de appèlklok, een wachttoren en de fundamenten van het
lijkenhuisje, die pas in de jaren negentig worden herontdekt, waren de
muurschilderingen de enige originele bewaard gebleven resten van het kamp. Het
paviljoentje zou lang een onopvallend bestaan leiden maar het was wel het begin van de
monumentalisering van het voormalige kamp. Met de uitzending van de documentaire
Geschiedenis van een plek van Armando en Verhagen door de VPRO in 1978, kreeg kamp
Amersfoort weer even landelijke bekendheid. In de jaren tachtig, met de veertigjarige
herdenking van de bevrijding, groeide de aandacht voor het kamp. Waar 1984 voor het
voormalige kamp Vught een keerpunt was, was 1985 dat voor Amersfoort. Op 4 en 5
mei werd begonnen met publieke voorlichting over het kamp: rond het
museumpaviljoen en de voormalige schietbaan werden door de stadshistoricus van
Amersfoort rondleidingen gegeven. Museum Flehite richtte een aantal vitrines in over
de geschiedenis van het kamp. Het was ook het jaar dat vanaf het museumpaviljoen op
4 mei een stille tocht werd gehouden naar begraafplaats Rusthof, waar de graven liggen
van de oorlogsslachtoffers. Het werd een jaarlijkse traditie die nog steeds voortduurt.
De voormalige schietbaan met het fusillademonument vormt een belangrijk onderdeel
binnen de stille tocht.
Hoewel de geschiedenis van kamp Amersfoort in deze periode op een steeds
grotere belangstelling mocht rekenen, liet de vorming van een waardige gedenkplaats
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nog lang op zich wachten. 1985 was namelijk ook het jaar dat begonnen werd met de
aanleg van een golfbaan in de zeer directe nabijheid van de voormalige schietbaan en
fusilladeplaats van kamp Amersfoort (zie afb. 172). De golfbaan werd aangelegd over de
voormalige massagraven van kamp Amersfoort, kuilen gevuld met ongebluste kalk die
de slachtoffers zelf hadden moeten graven alvorens ze werden geëxecuteerd en erin
werden geworpen. Zeker 125 provisorische graven hebben er gelegen van
geëxecuteerde gevangenen van kamp Amersfoort. 32 48 lichamen werden nooit meer
teruggevonden toen na de bevrijding de massagraven werden geruimd en de lichamen
werden herbegraven. 33 Tegen de aanleg van de golfbaan was protest aangetekend door
natuurbeschermers. Voormalige gevangenen van het kamp waren niet op de hoogte
gebracht van de aanleg. Wel had gemeente Leusden Stichting 1940‐1945 benaderd met
de vraag of er bezwaar bestond tegen de aanleg van een golfterrein ‘in de nabijheid’ van
de voormalige massagraven. Bezwaar was er niet zolang ‘de nagedachtenis van hen die
vielen voor de strijd tegen de Duitse bezetters maar op een waardige wijze wordt
gewaarborgd’. 34 Later, in 1999, reageerde oud‐gevangene Gerrit Klein, indertijd
betrokken bij het ruimen van de graven, op deze gang van zaken met de opmerking dat
de verkeerde vraag aan de verkeerde instelling was gesteld. Als de gemeente de oud‐
gevangenen of de oude processen‐verbaal in het eigen archief had geraadpleegd, dan
was gebleken dat de golfbaan niet in de nabijheid van, maar bovenop voormalige
massagraven werd aangelegd. De oud‐gevangenen voelden zich gegriefd. Het was een
volgende last, ‘bovenop het verlies van de barakken, het getob met het monument en
het aanhoudend moeizame gedonder over de laatste resten van het kamp’. 35 De
schietbaan was slecht onderhouden en De Stenen Man verkeerde in een slechte
conditie. Het museumgebouwtje was in 1985 weliswaar opgeknapt, maar het stond
ontoegankelijk achter de gesloten poorten van de politieschool. Het was alleen op 4 en
5 mei te bezichtigen.
In de jaren negentig trad verbetering op in de situatie en kwam de plek rond het
museumgebouwtje als heuse gedenkplaats langzaam tot ontwikkeling. In 1993 werd het
initiatief genomen tot een algemene opknapbeurt van de voormalige schietbaan. Met
behulp van de Rotary Amersfoort werd tevens bij het museumpaviljoen een
herdenkingstuin aangelegd. Een symbolische weergave van een appèlplaats die tegelijk
verwees naar de zogenaamde ‘rozentuin’ waar de gevangenen werden gestraft binnen
het kamp (zie afb. 173). 36 Ook werden de fundamenten van het lijkenhuisje zichtbaar
gemaakt en betrokken in de routing die rond de relicten en het monument was uitgezet
(zie afb. 174). 37 In 1995, met de viering van vijftig jaar bevrijding, kon nu een kleine
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gedenkplaats geopend worden waarvan het toegangshek overigens nog steeds dicht
bleef. De sleutel kon op werkdagen bij de receptie van de politieschool worden
opgehaald. De politieschool droeg zorg voor het onderhoud van het museumgebouwtje
en de omgeving. Gemeente Leusden was verantwoordelijk voor het fusillademonument.
Hoewel de gedenkplaats steeds meer mensen aantrok, zoals oud‐gevangenen,
nabestaanden en scholieren, was het beheer een kwestie van goodwill van de
politieschool en de vanuit de politieschool aangestelde beheerder. Het voormalige kamp
werd in deze gedaante later omschreven als: ‘Weggemoffeld, onteerd, vergeten.’ 38 De
schietbaan werd gebruikt als hondenuitlaatplaats, crossbaan voor mountainbikes en
trimbaan voor joggers. Oud‐gevangenen zagen in het voorjaar van 1999 ondanks de
goede bedoelingen, zoals zij het formuleerden, slechts ‘een schamel resultaat’ waar
iedereen zich voor zou moeten schamen: ‘Hoe kan de herinnering aan een kamp waar
35.000 mensen werden vernederd en meer dan duizend doden vielen beperkt blijven
tot een beeld, een monumentale steen en een gedenkplaats achter een hek? Hoe kan
de met bloed ontheiligde omgeving van het kamp nu het toneel zijn van sportief
vermaak?’ 39
Het verval van de wandschilderingen was de aanleiding dat het ‘schamel
resultaat’ een professioneel geleide gedenkplaats zou worden. De schilderingen
begonnen ernstige scheuren te vertonen en ingrijpen was dringend noodzakelijk. De
kosten die de restauratie met zich mee zou brengen en de vraag wie deze kosten zou
moeten betalen, kregen de nodige aandacht in de plaatselijke media toen bleek dat
zowel de gemeente Leusden als Amersfoort zich aanvankelijk daarvoor niet
verantwoordelijk voelden. Uiteindelijk, toen Leusden na ambtelijke traagheid haar
verantwoordelijkheid had genomen, en nadat PvdA‐kamerlid Bert Middel kamervragen
had gesteld, nam ook Amersfoort haar morele verantwoordelijkheid. 40 Uiteindelijk
kwam er een half miljoen gulden op tafel waarmee de muurschildering gerestaureerd
kon worden en het museumpaviljoentje aanzienlijk verbeterd, waardoor de muur met
schilderingen beschermd werd tegen vocht en zout.
Vanaf 2000 raakte de monumentalisering van kamp Amersfoort in een
stroomversnelling. Het voormalige kamp kreeg weer nationale betekenis nadat in 1999
de minister het beheer en de verzorging van de gedenkplaats aanvankelijk nog als een
gemeentelijke aangelegenheid had aangemerkt. Allereerst werd op 21 maart bekend
dat minister Els Borst bereid was om 142.000 gulden bij te leggen, boven op de 74.000
gulden die de gemeente Amersfoort had gereserveerd, om een studie te laten
verrichten naar de geschiedenis van kamp Amersfoort. Met dit bedrag kon de gemeente
Amersfoort een opdracht verlenen aan het NIOD. De studie resulteerde in het boek
Kamp Amersfoort, dat in 2003 verscheen. 41 Op 28 maart 2000 werd de Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort opgericht. In april 2001 kreeg kamp Amersfoort
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structureel subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
voor de jaarlijkse exploitatiekosten en werd Amersfoort toegevoegd aan de lijst van
nationale herinneringscentra. Het fusillademonument De Stenen Man kon in 2002
gerestaureerd worden door belangrijke subsidie van VWS. In hetzelfde jaar zegde VWS
subsidie toe voor de bouw van een informatie‐ en documentatiecentrum. Op 4 mei
2003 werd de nationale dodenherdenking op televisie uitgezonden vanaf kamp
Amersfoort. Maandag 19 april 2004 werd het nieuwe bezoekerscentrum op de
gedenkplaats kamp Amersfoort in gebruik gesteld door staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. C. Ross‐van Dorp. In haar toespraak
memoreerde de staatssecretaris, zoals in het Informatiebulletin van Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort is te lezen, dat het nieuwe bezoekerscentrum een fraaie
en stijlvolle ontmoetingsplek was geworden, een schakel naar het heden én het
verleden, een gebouw vol symboliek, passend op die historische plaats. En naast een
plek voor oud‐gevangenen en nabestaanden is het ook een volwaardige gedenkplaats
geworden met een educatieve doelstelling: het doorgeven van een stuk geschiedenis,
ook voor hen die de oorlog ’40‐’45 niet hebben meegemaakt en ook niet meer van
ouderen hebben doorgekregen. 42
De opening van het bezoekerscentrum en de herinrichting van de gedenkplaats
vormden het voorlopig hoogtepunt in het monumentaliseringsproces van kamp
Amersfoort. Net als in Westerbork was de totstandkoming een moeizaam proces
geweest. De volhardendheid van de beheerder van de gedenkplaats, gesteund door
voormalige gevangenen, particulieren en de regionale media, hadden ervoor gezorgd
dat het behoud van voormalig kamp Amersfoort op de politieke agenda kwamen te
staan. Veelzeggend was later de reactie van een fractievoorzitter van Amersfoort, die
zei: ‘We schamen ons een beetje dat het particulier initiatief ons heeft moeten wijzen
op de slechte staat van de resten van het kamp’, en ‘dat het wel erg lang heeft geduurd
om een voorstel op tafel te krijgen voor de aanpak van de verkommerende
muurschilderingen en het in slechte staat verkerende herdenkingsgebouwtje’. 43
Dat Nationaal Monument Kamp Amersfoort ‘steeds meer een volwaardige
gedenkplaats’ 44 zal worden, zoals mw. Ross‐van Dorp durfde te voorspellen, gaf aan dat
Amersfoort en de andere voormalige kampen door de overheid van belangrijke
betekenis werden gevonden en een belangrijke plek hadden gekregen in het
herinneringslandschap van de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre haar voorspellingen
uitkomen, valt evenwel te bezien. Vast staat dat de relicten zijn opgenomen in het
Register van beschermende monumenten van de Rijksdienst voor de monumentenzorg
en dat Nationaal Monument Kamp Amersfoort behoort tot de nationale
herinneringscentra van Nederland. Inmiddels is de politieschool vertrokken, evenals het
Korps Landelijke Politiediensten dat haar intrek in de politieschool had genomen. Of nu
ook het voormalige kampterrein bij het monument kan worden getrokken, is de vraag.
Voor elke vierkante meter zal naar alle waarschijnlijkheid weer gestreden moeten
42
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worden. Vooralsnog ligt kamp Amersfoort ingeklemd tussen een golfbaan, een
hondenkennel en een ingenieursbureau. Een situatie die weinig verschilt met die van
Vught: het is een herinnering op de vierkante meter. Het is een ‘herstelde herinnering’,
zoals Jaap Lodewijks, hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant, de ontwikkelingen
rond kamp Amersfoort in 2000 al verwoordde. 45 In 2008 schreef Cees Biezeveld,
voormalig directeur van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en
drijvende kracht achter de herstelde herinnering van kamp Amersfoort, dat Nationaal
Monument Kamp Amersfoort de pioniersfase voorbij is en het eindresultaat bekend:
een in waardigheid herstelde gedenkplaats met monument, waarin Kamp Amersfoort
en zijn gevangenen weer aandacht krijgen. Gerechtigheid, want die plaats had nooit aan
de aandacht mogen ontsnappen, die kamplocatie had nooit vergeten en verwaarloosd
mogen worden. 46

2.

De les van de Tweede Wereldoorlog

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Drie maanden na de opening van Nationaal Monument Kamp Vught hield Max van der
Stoel, op 26 januari 2003, een toespraak bij de jaarlijkse Auschwitzherdenking in
Amsterdam. Hij zei dat we niet mochten vergeten wat zich in Auschwitz en andere
vernietigingskampen heeft afgespeeld en dat we hen moeten blijven gedenken die in
Auschwitz omkwamen. We moeten waakzaam blijven. Sinds 1945 zijn oorlogsmisdaden
aan de orde van de dag.
Ik noem slechts enkele voorbeelden: de Iraakse leider Saddam gebruikte tachtiger jaren
chemische wapens tegen Iran en de eigen Koerdische bevolking. In Ruanda vonden
massamoorden plaats. En wij allen hebben nog in gedachten wat zich in Srebrenica
afspeelde.

Van der Stoel sloot zijn toespraak af met de woorden:
Waakzaamheid is onze eerste plicht. Waakzaamheid om te verzekeren dat een gezond
democratisch systeem in Nederland blijft bestaan en dat onze allochtone medeburgers
een gelijkwaardige plaats hebben in de Nederlandse samenleving. Nederland heeft ook
een traditie van gastvrijheid voor vluchtelingen. We mogen niet vergeten dat politieke
vluchtelingen mensen in nood zijn en slachtoffers van dictatuur en onderdrukking. Ons
streven moet erop zijn gericht dat Nederland een sterke schakel vormt in de keten van
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staten die zich inzetten tegen racisme, extreem nationalisme en terrorisme en voor een
internationale orde gebaseerd op respect voor de mensenrechten. 47

De herdenking van de kampen gaat al lang niet meer alleen over de slachtoffers. De
thema’s die Van der Stoel in zijn toespraken aansneed – racisme, rassendiscriminatie,
antisemitisme, xenofobie, aandacht voor vluchtelingen, Srebrenica, waakzaamheid,
democratie, terrorisme en mensenrechten – waren actuele thema’s die ook in het
bezoekerscentrum van Vught aan de orde komen. En niet alleen in Vught, ook in
Westerbork en Amersfoort. Tijdens de herdenking van 19 april 2008 werden in kamp
Amersfoort ook de twee soldaten herdacht die een dag eerder door een bermbom in
Afghanistan om het leven waren gekomen. In Vught prees de Duitse ambassadeur
tijdens de dodenherdenking de samenwerking van het Duitse en Nederlandse leger in
Afganistan en Darfur.
De voormalige kampen in Nederland zijn in hun bestaan nu grotendeels
afhankelijk van overheidssubsidies. Ze participeren in het programma van de overheid
Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog, waarin de historische
gebeurtenissen expliciet worden verbonden met actuele thema’s. Dat is opvallend. De
overheid, die decennialang het materiële erfgoed van de voormalige kampen
negeerde – of anders geformuleerd, het ‘praktische boven het geestelijke’ liet
prevaleren – is nu de belangrijkste subsidieverstrekker. Dat roept de vraag op wat de
overheid beoogde met de subsidiering van de herinneringscentra. Wat was de motivatie
om de oprichting van Herinneringscentrum Kamp Westerbork begin jaren tachtig
financieel te ondersteunen?
‘Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd
malen: Alle malen zal ik wenen.’ Met het voorlezen van deze laatste strofe uit het
gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman begon Paape, op dat moment directeur van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zijn voordracht tijdens de eerste algemene
ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, gehouden op 20
januari 1983. Met deze voordracht verantwoordde hij zich voor de expositie die hij had
ingericht in een van de voormalige barakken van Auschwitz I dat door de Poolse
overheid aan Nederland was toegewezen. ‘Deze treffende regels, indrukwekkende paar
regels’ sprak Paape, ‘vormen in feite zowel het thema als de achtergrond van de
expositie, die in de zomer van 1980 door de Nederlandse minister van CRM in het Poolse
Staatsmuseum in Auschwitz voor het publiek werd opengesteld.’ ‘Het verhaal van die
60.000 Nederlanders’, vervolgde Paape zijn voordracht, ‘maar ook van de 45.000 die
elders werden vermoord, in Sobibor, in Bergen‐Belsen, in Mauthausen en in al die
andere plaatsen in het door de nazi’s beheerste Europa, hebben wij, de samenstellers
van de Auschwitztentoonstelling, willen vertellen en telkens weer willen herhalen, voor
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elke bezoeker van dat museum.’ 48 De aanleiding dat Paape een voordracht hield voor de
Vereniging Voormalig Kamp Westerbork was het feit dat een replica van zijn
Auschwitztentoonstelling de kern van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zou
gaan vormen.
Op dezelfde vergadering had eerder Manja Pach de leden toegesproken. Ze had
in het kort de voorgeschiedenis weergegeven van de totstandkoming van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Haar toespraak sloot Pach af met de volgende
woorden:
Ik hoop, dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een bijdrage kan leveren aan
de strijd tegen onderdrukking van de menselijke waardigheid en vervolging van mensen
wegens hun ras of huidskleur, hun sexe of hun politieke overtuiging.
Besluiten wil ik met een gedeelte uit de tekst die H.M. van Randwijk schreef voor het
gedenkteken op de Erebegraafplaats in Bloemendaal: ‘Bedenk dat hetgeen gisteren
werd bedreigd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en
wees waakzaam. Zolang mogen de paden die naar de stilte van onze doden leiden
begaanbaar blijven voor allen die zich willen bezinnen op de waarde van vrijheid en
gerechtigheid.’ 49

Paape koos voor zijn citaat een gedeelte uit het gedicht van Leo Vroman, Pach een
gedeelte uit een tekst die Van Randwijk had geschreven voor de plaquettes op de
Eerebegraafplaats te Bloemendaal. De tekst van Vroman is een gedicht waarvan de
laatste regels vaak geciteerd worden in voordrachten, gebruikt worden als boektitels en
als inscriptie bij monumenten. Dat Paape en Pach juist citaten uit inscripties van
monumenten kozen om hun woorden kracht bij te zetten is niet verwonderlijk.
Inscripties geven vaak kort en krachtig de boodschap weer wat het gedenkteken
vertellen wil (of juist wil verzwijgen). Maar ze kunnen ook tekortschieten in hun
informatie waardoor het gedenkteken alleen maar vragen oproept, zoals Manja Pach
overkwam bij het gedenkteken in Westerbork.
Met de verwezenlijking van het herinneringscentrum zou een lang gekoesterde
wens in vervulling gaan. Het documentatiecentrum zou het werk verrichten van wat het
gedenkteken niet kan of wil zijn: een geschiedwerk of museum om de feiten te
vertellen. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een aanvullende inscriptie op
het gedenkteken van Ralph Prins.
Waar een gedenkteken zonder tekst de mogelijkheid biedt tot een breed scala aan
interpretaties, kunnen inscripties preciezer en nauwkeuriger de boodschap van de
oprichters overbrengen. Behalve door de plek waar het gedenkteken is opgericht en
door het teken zelf, wordt de betekenis van het teken bepaald door de inscriptie. De
inscriptie kan zich beperken tot alleen informatie over de historische gebeurtenis, het
48
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kan een interpretatie geven van het verleden en de zingeving van de dood, of
bemiddelend optreden tussen het onderwerp van het gedenkteken en de beschouwer.
De inscriptie kan een oproep doen tot de beschouwer. Niet elke inscriptie kan deze
functies tegelijk vervullen.
Veel gedenktekens ontbreekt het aan feitelijke informatie. De oprichter gaat
ervan uit dat de beschouwer op de hoogte is van de feiten. De inscriptie op een
oorlogsgedenkteken blijft niet zelden beperkt tot ‘1940‐1945’. Andere inscripties als
‘Voor Vrijheid en Vrede’, ‘Gevallen voor het Vaderland’, of ‘Den Vaderlandt Ghetrouwe’,
zoals op het fusillademonument in Vught, plaatsen de gebeurtenis in een bredere
samenhang en zingeving en betreden het rijk van de ideologie. De laatste regel van de
tekst op het gedenkteken bij de voormalige schietbaan van kamp Amersfoort ‘Hun offer
zij het nageslacht een lichtend voorbeeld’ is een volgende stap waarbij de gebeurtenis
wordt gekoppeld aan het heden. De gestorvenen dienen ons tot voorbeeld en het teken
wil ons manen om hetzelfde te doen. Het doet een beroep op de beschouwer om zich
met de doden te identificeren en de zaak waarvoor zij hun leven hebben gegeven tot de
onze te maken. De laatste stap is lessen uit het verleden te trekken, en met het oog op
de toekomst niet te vergeten met als doel: dit nooit meer.
‘Nooit meer Auschwitz’ was ook een van de idealen die Manja Pach inspireerde
tot haar actiegroep in 1971, alleen vertaald in ‘nooit meer fascisme’. Het doel van het
documentatiecentrum was niet alleen het bijeenbrengen van historische gegevens,
maar ook een beeld te geven van de ‘wezenskenmerken van het fascisme, zo wel in
historisch perspectief als in de actualiteit van het heden’. 50 Het documentatiecentrum
moest een aanzet geven tot analyse,
tot het trekken van conclusies, tot het zich bezinnen op de vraag onder welke
omstandigheden fundamentele menselijke waarden zó kunnen worden aangetast en
hoe dit voorkomen kan worden. 51

Het was precies de tekst, de inscriptie, die al snel voor problemen zorgde. In 1978 werd
een werkgroep opgericht om de initiatieven van Pach, die in het slop waren geraakt
door tegenwerking bij de overheidsinstanties die deze plannen moesten dragen, weer
nieuw leven in te blazen. Na langdurig overleg over de noodzaak van een
documentatiecentrum was besloten een soort open doorloophuis in te richten waar
informatie zou worden gegeven. Probleem was de kwaliteit van de teksten die in
opdracht van de werkgroep waren geschreven. De teksten werden niet goed bevonden
door de werkgroep en waren daarom voorgelegd aan het Anne Frank Huis, het Joods
Historisch Museum en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Beide eerste
instellingen hadden de teksten afgekeurd op historische en tentoonstellingstechnische
gronden. Van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie kwam het aanbod om een
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replica van de Auschwitztentoonstelling in Westerbork te plaatsen. Twee belangen, die
van Westerbork en van Paape, kwamen hier samen.
De Nederlandse overheid had eind jaren zeventig besloten, op verzoek van de
Poolse regering en na jarenlang aandringen van het Nederlands Auschwitz Comité, om
in Auschwitz een nationaal paviljoen in te richten ter herinnering aan de in Auschwitz
omgekomen Nederlandse burgers. CRM had schilder en vormgever Dick Elffers de
opdracht gegeven de expositie te ontwerpen. Hij werd ondersteund door het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie die de teksten bij de expositie zou verzorgen.
Op 22 juni 1980 werd in het bijzijn van de ministers Gardeniers van CRM en Pais van
Onderwijs, een aantal kamerleden, ambtenaren van CRM, directeuren en voorzitters van
organisaties als het RIOD, Stichting 1940‐1945, de Uitkeringsraad en leden van het
Nederlands Auschwitz Comité, de tentoonstelling geopend. 52 Ook Paape, die de teksten
had geschreven, was bij de opening in Polen aanwezig geweest en op de terugweg werd
in kleine kring gesproken over de wens de Auschwitztentoonstelling permanent in
Nederland op te stellen. Voor Paape stond vast
dat er maar twee plaatsen waren waar deze tentoonstelling zinvol zou kunnen worden
opgesteld: in Amsterdam, van oudsher het centrum waar meer dan de helft van de
Nederlandse Joden had gewoond, of, liever nog in Westerbork, bij het begin van de
spoorlijn die in Auschwitz haar einde vond. Zoals Auschwitz het symbool van de
vernietiging van de Joden uit heel Europa is geworden, zo is Westerbork het symbool
van de vervolging en de wegvoering van de slachtoffers uit Nederland. 53

Toen Paape door de Werkgroep Westerbork gevraagd werd om advies, stelde hij
voor om de Auschwitztentoonstelling in Westerbork op te stellen. De Werkgroep
voorzag echter problemen met zowel de realisering als de inhoud van de
tentoonstelling, maar bleek niet meer om de Auschwitztentoonstelling heen te kunnen
nadat vrijwel de hele Tweede Kamer de motie‐Wolff had aangenomen, waarin werd
bepleit dat de Auschwitz‐expositie ook in Nederland zou worden geplaatst. 54 De
kamermotie, die ook gesteund werd door de Werkgroep Westerbork, werd door het
Ministerie van Algemene Zaken, CRM en de Rijksvoorlichtingsdienst opgevat als een
opdracht voor het plaatsen van een replica in of nabij het voormalige kamp
Westerbork. 55 De motie‐Wolff, Meijer, Kappeyne van de Coppello en Cornelissen werd
aangenomen onder de strikte formulering ‘dat deze permanente tentoonstelling (de
Nederlandse expositie in Auschwitz‐dm) eveneens wordt ingericht op de plaats van of
nabij de plaats van het vroegere concentratiekamp Westerbork’. 56
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Deze formulering, schrijft Dirk Mulder, bond de werkgroep geheel. Niet iedereen
binnen de werkgroep was gelukkig geweest met deze ontwikkelingen. Het bracht de
organisatie niet alleen in praktische problemen, zoals de groei van de exploitatiekosten
en de extra arbeidsplaatsen die nodig waren, er was ook kritiek op de expositie zelf. Het
verhaal van Paape dreigde ‘Westerbork’ onder te sneeuwen en gaf door overbelichting
van het verzet een te rooskleurig beeld van de houding van de Nederlanders in de
oorlog. Maar alternatieven leken er niet meer te zijn en het was deze optie of niets,
aldus Mulder. De plaatsing van de Auschwitzexpositie werd gevoeld als dwingende
oplegging van ‘Den Haag’ en men voelde zich gedwongen akkoord te gaan. 57 De
verschillende ministeries hadden bijna één miljoen gulden samengebracht en het
Provinciaal Bestuur van Drenthe legde tweehonderdduizend gulden bij. Verder waren er
bijdragen van de Algemene Loterij Nederland en verschillende Joodse fondsen. 58 Op 12
april 1983 werd het herinneringscentrum officieel geopend. Bij de oorspronkelijke
expositie werd een apart gedeelte toegevoegd om het verhaal van Westerbork te
vertellen.
De expositie in Auschwitz had als titel Driehonderd jaar Joden in Nederland
meegekregen, met als doel het verhaal niet te beperken tot de vervolging en
vernietiging van de Nederlandse Joden. De geschiedenis begint eerder, en eindigt later,
aldus Paape. De expositieruimte bestond uit drie delen: een inleidend gedeelte, de
periode van de bezetting en de jaren na de bevrijding. In het inleidende gedeelte werd
de relatie vanaf de zeventiende eeuw tussen het Nederlandse volk en de Joden belicht,
met als uitgangspunt de eeuwenlange Nederlandse traditie van verdraagzaamheid en
gastvrijheid voor onderdrukten en vervolgden. In Nederland werden de Joden weliswaar
‘gediscrimineerd, vaak met argwaan bekeken. Maar één ding: vervolgd of uitgesloten
werden ze hier niet, pogroms waren in Nederland onbekend’, aldus Paape. De letterlijke
tekst aan het begin van de tentoonstelling luidde:
In de 16e en 17e eeuw heeft Nederland tachtig jaar gestreden voor zijn vrijheid en
onafhankelijkheid. De vrijheid van godsdienst stond daarbij voorop. Sedertdien heeft
Nederland een lange traditie opgebouwd van verdraagzaamheid en van gastvrijheid
voor onderdrukten en vervolgden, ook voor de Joden uit vele Europese landen die een
plaats zochten waar ze in vrijheid konden leven en hun godsdienst belijden. Deze Joden
gingen deel uitmaken van de Nederlandse volksgemeenschap en van de Nederlandse
cultuur. Zij leverden daaraan hun eigen, vaak belangrijke, bijdragen. 59

De bezettingstijd werd in twaalf grote panelen uitgebeeld. Een paneel behandelde de
razzia in Amsterdam en de Februaristaking die erop volgde, ‘de eerste algemene staking
in de geschiedenis als antwoord op een pogrom op de Joodse landgenoten’. In drie
andere panelen werd de vervolging van de Nederlandse Joden verteld tot en met de
wegvoering uit Westerbork. Aan het lot van de Joden zelf werden dus goed beschouwd
vier panelen besteed, waarvan één grotendeels over de Februaristaking ging. De andere
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acht panelen hadden betrekking op onderwerpen als het verzet, de bevrijdingsstrijd, het
voormalige Nederlands‐Indië en ten slotte de Hongerwinter. Het laatste deel van de
expositie werd in beslag genomen door een wand met daarop een foto van een vrolijk
spelend Joods meisje in Amsterdam. De bijbehorende tekst luidde:
Het monster was verslagen. Vijftig miljoen slachtoffers had het geëist.
Tweehonderdvijftigduizend uit Nederland. Honderdvijfduizend van de
honderdveertigduizend Nederlandse Joden. Zestigduizend van hen in Auschwitz. De
wereld rouwde om zijn doden. De wereld vierde feest om zijn bevrijding. Het monster
had gefaald. De Endlösung was mislukt. Zes miljoen Joden waren vermoord. Maar het
Joodse volk was niet uitgeroeid. Er waren overlevenden. Ook in Nederland. Nederland
had een nieuwe toekomst. Ook de Joodse Nederlanders. Ook na 1945 spelen en lachen
Joodse kinderen. 60

Naast de foto van het spelende kind hing een even grote foto van De Dokwerker. Een
kleine replica van De Dokwerker stond aan het eind van de zaal, bij de trap naar de
uitgang van de museumbarak (afb. 175, 176 en 177). Het verhaal van drie eeuwen Joden
in Nederland zat letterlijk ingeklemd tussen het nationale verhaal. De expositie begon
namelijk met de tekst: ‘Nederland ‐ Onderdrukking, Lijden en Verzet, 1940‐1945’ en
eindigde met De Dokwerker, symbool voor de heldhaftige houding van Nederland
tegenover de Jodenvervolging en ‐vernietiging. Overigens sloot de Nederlandse
tentoonstelling naadloos aan bij de tentoonstellingen in de andere barakken van
Auschwitz, die stuk voor stuk een nationalistisch kader volgden. 61
De expositie in Westerbork was in opzet hetzelfde als die in Auschwitz en
vertelde in grote lijnen hetzelfde verhaal. Het ‘Westerbork‐verhaal’, dat er apart aan toe
was gevoegd, begon met de bouw als vluchtelingenkamp en eindigde met haar
bevrijding. In het slotgedeelte werd door middel van foto’s een impressie gegeven van
Auschwitz, Bergen‐Belsen en Theresienstadt. Ook was er een landkaart van Europa
gemaakt met daarop aangegeven alle 1.500 kampen die door de nazi’s waren opgericht
voor het onderbrengen van hun Joodse gevangenen. De expositie eindigde met de
Hongerwinter, de bevrijding van Nederland en de foto van het spelende Joodse meisje
met de bal. ‘Zo is toch, zo hoop en verwacht ik, een eenheid ontstaan, één museum met
in feite één verhaal’, aldus Paape. 62
Dit was het verhaal dat volgens Paape honderd malen herhaald moest worden.
De opdracht die Pach voorstond: ‘Bedenk dat hetgeen gisteren werd bedreigd, heden en
morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam’, vertaald in
de strijd tegen onderdrukking van de menselijke waardigheid en vervolging van mensen
wegens ras of huidskleur, hun sekse of hun politieke overtuiging, was beduidend minder
prominent aanwezig in de tentoonstelling, en wel in de vorm van een groot prikbord dat
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op initiatief van de werkgroep was geplaatst. Hierop werd aandacht besteed aan
publicaties over recente uitingen van discriminatie, onderdrukking en vervolging:
‘teksten die neo‐fascistische tendensen signaleren.’ Hiermee wilde het
herinneringscentrum, zoals Pach het verwoordde, een waarschuwing zijn – nu en in de
toekomst, voor actuele vormen van onderdrukking en vervolging. Een bijbehorend
losbandig mappensysteem kon gevuld worden met historische onderwerpen waar in de
tentoonstelling geen plaats voor was, zoals de kampgeschiedenis van Westerbork na
1945. 63 In verhouding besloeg de Auschwitztentoonstelling 75% van de totale
tentoonstelling in het herinneringscentrum, de expositie over Westerbork 24% en de
actualiteitenwand 1%. 64
Sommige leden binnen de werkgroep vroegen zich af of het gepast was om op
de plek waar het voorspel van de vernietiging zich had afgespeeld, het verzet tegen de
Jodenvervolging een zo prominente plaats te geven. In de media was over de inhoud
van de tentoonstelling echter geen kritisch woord te lezen. Zo noemde het NIW het
geheel een ‘Nederlands Jad Wasjeem op Drentse heidevelden’ 65 en schreef het dat het
herdenken van de vermoorde Joden een zaak van het Nederlands volk is. 66 Wel vroeg
men zich af waarom het allemaal zo lang had geduurd.
Wat men eerst niet wenste, verlangt men thans. Het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork is geopend door de Nederlandse overheid, en hoofdzakelijk gefinancieerd
door de Nederlandse overheid. Zo hoort het ook. De Nederlandse overheid herdenkt de
vermoorde honderdduizend joden. Een Herinneringscentrum voor Nederland. Om te
laten zien wat er met de joden uit dit land is gebeurd. 67

Het had lang geduurd en van harte was het niet gegaan, de totstandkoming van
het herinneringscentrum. De slotwoorden van Manja Pach bij de eerste algemene
ledenvergadering spreken voor zich:
Dames en Heren, het is u misschien opgevallen, dat ik niemand heb bedankt. Ik heb dat
bewust niet gedaan. De gemengde gevoelens die bij mij vandaag leven worden beslist
niet in hoofdzaak bepaald door dankbaarheid en ik moet aannemen, dat dat bij vele
aanwezigen ook zo is. 68

Later zei ze hierover:
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Ik had heel sterk het gevoel dat voor elke steen die daar staat geknokt was, en dat het
zeker niet aan de autoriteiten heeft gelegen dat het Herinneringscentrum er is
gekomen. Ik had het gevoel dat ik niemand dank verschuldigd was. 69

‘Nooit meer Auschwitz’ en de overheid
Met de inrichting van een Nederlands paviljoen in Auschwitz in 1980 en de realisering
van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in 1983 vallen twee ontwikkelingslijnen
samen die veel zeggen over ‘Auschwitz’ en de betekenis die de overheid daaraan heeft
willen geven. Zoals De Haan heeft opgemerkt was het inrichten van een Nederlands
paviljoen in Auschwitz de neerslag van de erkenning van de slachtoffers van de
Jodenvervolging, die begin jaren zeventig op gang was gekomen. 70 De daaruit
voortkomende realisatie van een replica van de Auschwitzexposite in Westerbork is het
begin van een groeiende betrokkenheid van de overheid bij de voorlichting van de jeugd
over de Tweede Wereldoorlog. De voormalige kampen gaan in dit beleid een belangrijke
rol spelen, of anders geformuleerd: het is voornamelijk aan dit beleid van de overheid te
danken dat de herinnering aan de voormalige kampen in Nederland op een
professionele manier wordt vormgegeven.
‘Nooit meer Auschwitz’ kan als dragend uitgangpunt worden beschouwd voor de
oprichting van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het mag enigszins
verbazing wekken dat na alles wat vanaf de jaren zestig bekend is geworden over de
Jodenvervolging en ‐vernietiging, en de doorwerking daarvan bij de overlevenden en
nabestaanden, de herinnering daaraan begin jaren tachtig nog steeds werd
geformuleerd in de traditionele retoriek van Onderdrukking, Lijden en Verzet. Toch is de
koppeling van ‘Nooit meer Auschwitz’ met verzet, gesymboliseerd in de persoon van De
Dokwerker, niet zo vreemd als het lijkt. Het was het Nederlands Auschwitz Comité dat
de inscriptie ‘Nooit meer Auschwitz’ liet aanbrengen op de steen op het graf van de urn
uit Auschwitz en de betekenis daarvan invulde. Voor het Auschwitz Comité was, zoals al
is geschreven, de herdenking van de slachtoffers van Auschwitz geen exclusief Joodse
aangelegenheid. Auschwitz heeft alle Nederlanders wat te zeggen. 71 Het liefst zag het
Nederlands Auschwitz Comité de urn geplaatst worden in de sokkel van De Dokwerker
omdat bijzetting zou bijdragen aan de verbondenheid met de verzetsbeweging. 72
De herdenking van de slachtoffers van Auschwitz koppelen aan de
Februaristaking is dus niet zo vreemd als het nu lijkt. Probleem was dat het
Auschwitzcomité politiek actief was en zelfs kon worden beschouwd als een
communistische mantelorganisatie. 73 En het kwam door deze koppeling met het
communisme dat het lang stil is gebleven rond de boodschap ‘Nooit meer Auschwitz’ en
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de Nederlandse autoriteiten bepaald niet overliepen van interesse. 74 Dat waren ook de
redenen dat de urn geen plaats kreeg in de sokkel van De Dokwerker. Pas in de jaren
zestig, toen de Koude Oorlog begon te luwen en duidelijk werd wat Auschwitz precies
had ingehouden, veranderde deze houding. Of zoals Withuis het formuleert: ‘Pas toen
de Koude Oorlog wegebde, kon de overheid monumenten subsidiëren, herdenkingen
bezoeken en voorzieningen creëren.’ 75
De erkenning van ‘Auschwitz’ zou in de jaren zeventig bij de overheid tot
uitdrukking worden gebracht door materiële en immateriële hulp aan de overlevenden
van de kampen. In 1973 kwam de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers tot stand.
Tevens werd Centrum ’45 geopend, waar in het bijzonder aandacht werd besteed aan
de trauma’s van Joodse vervolgingsslachtoffers. In 1975 werd door het Ministerie van
CRM het Werk‐ en Adviescollege (W.A.C.) ingesteld, met als doel het ‘inventariseren en
adviseren welke immateriële hulp gewenst is’. 76 Eind jaren zeventig werd door CRM het
Informatie‐ en Coördinatie‐Orgaan voor Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen
(ICODO) opgezet. Deze veranderde houding had ook gevolgen voor de monumenten. Het
was in 1977, op voorspraak van burgemeester van Amsterdam Samkalden, dat de
Auschwitzurn op de Nieuwe Oosterbegraafplaats een nieuwe, meer openbare plek
kreeg die bij herdenkingen plaats zou kunnen bieden aan grote groepen mensen.
Daarvoor werd de grafsteen vervangen door het ‘spiegelmonument’ van Jan Wolkers.
Het is deze maatschappelijke erkenning, materiële steun en geestelijke zorg die de
Nederlandse overheid in het Nederlands paviljoen in Auschwitz blijvend tot uitdrukking
wilde brengen, aldus De Haan. 77 Bij de totstandkoming van het paviljoen had CRM het
Auschwitz Comité als enige organisatie de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren
aan de tentoonstelling. 78 ‘Nooit meer Auschwitz’ en De Dokwerker werden eindelijk met
goedkeuring van de overheid met elkaar verbonden. Teken dat de Koude Oorlog binnen
de oorlogsherdenking nu echt voorbij was.
Maar De Dokwerker liet in de Auschwitztentoonstelling nog een andere positie
zien in het verlengde van vervolging en verzet. De Jodenvervolging en ‐vernietiging
vormde de kern van de Auschwitztentoonstelling en was niet meer weggedrukt naar de
zijpanelen van de nationale oorlogsvoorstelling, zoals het herdenkingsraam in Gouda
van Charles Eyck nog zo goed laat zien. Ze vormt een essentieel onderdeel van het
nationale verhaal, naast de Hongerwinter maar mét De Dokwerker. Maar wat wilde dat
nu zeggen, om na de Jodenvervolging en ‐vernietiging het verhaal af te sluiten met de
Hongerwinter en De Dokwerker?
Met de erkenning van ‘Auschwitz’, mogelijk gemaakt door het vervagen van de
Koude Oorlog en het dwingend nationaal en ideologisch perspectief, kwam er ruimte
voor een meer ‘psychologisch paradigma, met KZ‐syndroom en later trauma als
sleuteltermen’. 79 Bijgevolg werd het psychisch trauma van de vervolging ingezet voor
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uiteenlopende doelen. 80 Zo bleek de Jodenvervolging ook een trauma te zijn van de
niet‐vervolgden. De Haan geeft daarvoor een typerende illustratie. In een folder voor
toeristen die de gemeente Amsterdam in de jaren zeventig had uitgegeven was op de
eerste pagina te lezen:
Niets heeft [de Amsterdammer] heftiger beroerd dan de uitmoording van de joodse
bevolkingsgroep in de oorlog. (…) De moord op deze bevolkingsgroep heeft de
Amsterdammer traumatisch gemaakt voor alle verschijnselen van discriminatie. 81

Als er een punt is in Amsterdam waar geprotesteerd wordt tegen onrecht en
discriminatie, dan is het wel bij De Dokwerker. Een omgekeerd slachtofferschap lijkt zich
te voltrekken. De Dokwerker, niet meer het symbool van onverschrokken en heldhaftig
verzet tegen de Jodenvervolging, maar symbool voor een samenleving die
getraumatiseerd is door de uitmoording van de Joodse bevolkingsgroep. Vertaald in de
Auschwitztentoonstelling: ook Nederland heeft geleden, door de Hongerwinter en het
feit dat de Nederlandse samenleving de grootschalige vervolging niet heeft kunnen
voorkomen. Resultaat: De Dokwerker herinnert ons aan wat nooit meer mag gebeuren:
het nalaten van de bescherming aan de Nederlandse Joden. Een falen dat beschreven
wordt als een ‘nationaal trauma’.
Al zullen de tentoonstellingsmakers het op deze wijze waarschijnlijk niet bedoeld
hebben, het illustreert wel dat de Jodenvervolging niet langer alleen werd gezien als de
misdaad die Joden was aangedaan, maar ook als smet op het blazoen van de niet‐
Joodse bevolking. Dat had ook een keerzijde. Volgens De Haan was trauma eerst het
vehikel dat de moord op de Nederlandse Joden in zicht bracht, maar al spoedig dreigde
dit ten onder te gaan met het ‘traumadenken’ en de sterk toenemende veelheid aan
oorlogstrauma’s. 82 De zeggenschap over de herinnering aan de Jodenvervolging,
waarvan de Joden korte tijd in de jaren zeventig de woordvoerder waren op grond van
hun eigen getuigenis, waren ze in de jaren tachtig al weer kwijt, aldus De Haan. 83
‘Auschwitz’, schrijft Van Vree genuanceerder, werd in de jaren zestig een bron
voor argumenten in de strijd voor politieke en culturele vernieuwing. Het droeg bij aan
de morele verankering ervan in de nationale herinnering maar ook aan politisering van
de massamoord. De schuld die was afgeschoven werd nu een belangrijk thema. Het
draaipunt van de omslag lag in het midden van de jaren zestig maar werd pas volop
zichtbaar in de jaren zeventig en tachtig. Auschwitz is een universeel probleem
geworden,
een schibbolet voor humaniteit en tolerantie. ‘Nooit meer Auschwitz’ is niet alleen de
luid verkondigde leuze van activisten tegen het racisme, doch ook een – vaak nauwelijks
uitgesproken maar niet minder zwaarwegend – argument in de debatten over
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euthanasie en genetische manipulatie, over Cambodja en Joegoslavië, over
fundamentalisme en vluchtelingen.

De moord op zes miljoen Joden is het nieuwe rituele ijkpunt van ons gedrag. 84
In 1982 schreef Ab Caransa in het Mededelingenblad van het Nederlands
Auschwitz Comité:
Misschien is nu het tijdstip aangebroken waarop de weg die afgelegd moet worden ter
verovering van stoffelijke en geestelijke hulp voor de vervolgden niet meer zó stijl
omhoog gaat. (…) Misschien zijn we nu wel op een plateau aangeland. Als dat het geval
is, is nu de tijd aangebroken om te zorgen voor officieel tot het lespakket behorende
lessen over de Holocaust. 85

Ab Caransa had de tijdgeest goed aangevoeld, al gaf het Nederlands Auschwitz Comité
er een andere aanvulling aan. Het ging geen les geven in de schoolbanken maar
educatieve reizen organiseren naar de vernietigingskampen in Polen. Van WVC kreeg het
alle hulp die het maar wilde. In 1986 vertrok de eerste reis. ‘Nooit meer Auschwitz’,
decennialang gegijzeld door de Koude Oorlog en het nationaal perspectief van de
oorlogsherdenking, in de jaren zeventig opgevoerd als een groot nationaal trauma, werd
in de jaren tachtig ingezet voor educatie. De overheid, die geheel terughoudend was op
het gebied van de verwerking van de oorlog, zou veranderen in een stimulator van
opvoedkundige idealen. 86

Jeugdvoorlichtingsbeleid en de voormalige kampen
De steun die de overheid verleende aan de oprichting van het herinneringscentrum in
Westerbork, kan, in het verlengde van de oprichting van het paviljoen in Auschwitz,
gezien worden als een tot monument gevormde erkenning van de slachtoffers van de
Jodenvervolging. De steun aan het herinneringscentrum zou niet bij deze eenmalige
subsidie blijven, maar gecontinueerd worden in een subsidie voor educatieve
doeleinden. Deze verschuiving werd al zichtbaar één jaar na de opening van het
centrum. In het openingsjaar was gebleken dat onder de bezoekers veel schoolgroepen
waren die meer nodig hadden dan alleen een expositie. Vanuit het herinneringscentrum
werd daarom een ‘Educatief Plan’ opgezet, waarvan de kern bestond uit het
ontwikkelen van educatief materiaal en audiovisuele programma’s, alsook het opzetten
van een programma voor tentoonstellingen en activiteiten. Deze ideeën konden
verwezenlijkt worden door een kamerbreed gesteund amendement van de leden
Worrel en Lucassen‐Stauttener op de begroting van WVC in 1984, waarmee Westerbork
jaarlijks 175.000 gulden subsidie zou krijgen. De toelichting op het amendement luidde:
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Omdat de regering terecht stelt (n.l. in de begrotingstoelichting), dat er alle aanleiding is
om na te gaan op welke wijze vanuit de rijksoverheid activiteiten bevorderd en in gang
gezet kunnen worden, die met name de jonge generaties van onze bevolking
bewustmaken van de gevolgen van het oorlogsgebeuren en de waarden die in het
geding waren, stellen deze leden voor deze gedachten te concretiseren door een
bijdrage te leveren tot uitbouw van het werk van de Stichting Voormalig Kamp
Westerbork. Door de subsidie kan het aantal medewerkers worden uitgebreid. 87

Hierdoor was het mogelijk om personeel aan te stellen dat zich op het educatieve vlak
zou gaan bezighouden binnen het herinneringscentrum.
Educatie zou voor de overheid een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in
relatie tot de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Toen met de veertigjarige
herdenking in 1985 bleek dat de belangstelling voor de oorlog onder jongeren was
toegenomen en dat er een enorm scala aan activiteiten en materialen was ontwikkeld
zonder dat er sprake was van enige samenhang en afstemming, besloot de overheid een
bijdrage te leveren aan meer coördinatie en samenwerking op dit gebied. Dat
resulteerde in 1987 in de nota: Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog
in relatie tot het heden. Een andere reden voor de overheid om het
jeugdvoorlichtingsbeleid te starten, was de veronderstelling dat de kennis over de
Tweede Wereldoorlog onder jongeren was verminderd en dat vormen van racisme en
fascisme in de samenleving waren toegenomen. De participatie van de overheid had tot
gevolg dat de voormalige kampen aanspraak konden maken op subsidies – hoewel in
1987 alleen nog Westerbork in deze nota was opgenomen – die voor een enorme
stimulans zorgden voor de verdere monumentalisering van de kampen.
Een belangrijke reden voor de overheid om bij te dragen aan de educatie onder
jongeren was de aanwezigheid van een gemotiveerd maatschappelijk draagvlak. Zo
waren al diverse instellingen en vrijwilligersorganisaties actief op dit gebied, zoals de
Anne Frank Stichting. Vooral organisaties van het voormalig verzet hadden zich actief
beziggehouden met het geven van voorlichting over hun ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog aan de jongere generatie. De overheid wilde hierop aansluiten en een
stimulerende rol spelen. Aan de Tweede Wereldoorlog moest een actuele betekenis
worden geven, maar ook omgekeerd: inzicht in het heden werpt meer licht op het
verleden. Het ging er vooral om een mentaliteitsontwikkeling op gang te brengen die
moest leiden tot meer tolerantie naar de medemens en meer waardering en respect
voor de ervaringen van de oorlogsgetroffenen. 88
De oud‐gevangenen werden actief ingezet in de voorlichtingsactiviteiten omdat
gebleken was dat persoonlijke getuigenissen een sterke educatieve en voorlichtende
waarde hebben voor de jeugd. Daarbij was gebleken dat de voorlichting aan de jongeren
de oud‐deelnemers aan het verzet en de vervolgden de gelegenheid bood om op eigen
wijze hun oorlogsverleden te verwerken. Voorlichting aan de jeugd gaf de
oorlogsgeneratie een gevoel dat de waarden waarvoor zij zich hadden ingezet niet
87
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werden vergeten. 89 Omdat de herinneringen en getuigenissen van essentieel belang
werden beschouwd in de voorlichting aan de jeugd, werd begonnen de getuigenissen
van vervolgden en oud‐verzetsdeelnemers vast te leggen op schrift, film en video. Op dit
punt werden ook de voormalige kampen van betekenis.
De verzetsmusea in Amsterdam, Leeuwarden en Gouda, het Nationaal Oorlogs‐
en Verzetsmuseum te Overloon en het herinneringscentrum in Westerbork waren
vooral van belang omdat ze een sterke herinneringsfunctie hadden; hier werd concreet
materiaal aanschouwelijk gemaakt en hier konden leerlingen geconfronteerd worden
met plekken waar zich destijds de gebeurtenissen hadden afgespeeld. Het ging vooral
om het vergroten van de betrokkenheid bij de leerlingen die moesten worden
gestimuleerd tot het vormen van een oordeel en het leren omgaan met
verantwoordelijkheden. 90
Opvallend is dat ook andere kampen vanaf midden jaren tachtig steeds meer
belangstelling ondervonden van de kant van de overheid. Zo werd in de jaren 1985 en
1986 incidentele subsidie gegeven voor een monument in Mauthausen en de
restauratie van de tentoonstellingscel in Ravensbrück. In het najaar van 1986 werd ook
een subsidieverzoek toegekend aan de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught die
een monument wilde oprichten. De stichting kreeg een eenmalige subsidie. Eind jaren
tachtig werd een eenmalige subsidie toegekend voor de oprichting van een
gedenkteken in Schoorl ter herinnering aan de slachtoffers die vanuit het voormalige
kamp werden gedeporteerd. In 1990 kreeg Stichting Nationaal Kamp Vught een vaste
jaarlijkse bijdrage om de herinnering aan de gebeurtenissen in het voormalige
Konzentrationslager Herzogenbusch voor de toekomst te bewaren. 91
Eind jaren negentig veranderde het beleid Jeugdvoorlichting WO II–heden, zoals
het toen ging heten, met positieve gevolgen voor de monumentalisering van de
voormalige kampen. De structurele subsidie kwam geheel bij de voormalige kampen
terecht. Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Vught,
later aangevuld met Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Het Indisch Huis,
konden nu jaarlijks rekenen op subsidie omdat ze van nationale betekenis werden
bevonden. Opvallend genoeg veloren de Anne Frank Stichting, het Nationaal Oorlogs‐ en
Verzetsmuseum Overloon en het Verzetsmuseum Amsterdam hun structurele
subsidie. 92
Het doel van het jeugdvoorlichtingsbeleid was nog steeds jongeren kennis en
inzicht te laten verwerven over oorzaken, achtergronden en gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog, inclusief de Bersiap‐periode in voormalig Nederlands‐Indië, om daarmee
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een brug te slaan naar hedendaagse thema’s als geweld, discriminatie en racisme. Langs
deze weg moest ook de betrokkenheid van jongeren bij het ‘herdenken en vieren’
gestimuleerd worden. De betekenis van de vier herinneringscentra werd niet meer
geformuleerd in termen van fascisme, racisme en dictatuur maar van hun ‘kernfunctie’,
het instandhouden van de herinnering aan de schendingen van de mensenrechten op
locatie:
Het uitgangspunt voor de jeugdeducatie is, om op basis van het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog, bewustwordingsprocessen op gang te brengen over de betekenis van
grondrechten en van fundamentele waarden en normen in het verkeer tussen staten,
tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling. 93

Op 20 juni 2007 hield staatssecretaris Mariëtte Bussemaker van VWS een toespraak
tijdens een conferentie in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog. ‘Hun
verhaal moet verteld blijven worden’ was de opdracht die zij haar toehoorders meegaf
toen ze haar toespraak afsloot. In deze toespraak had ze 21 miljoen euro toegezegd om
het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen, om het verhaal van de oorlog
te kunnen blijven vertellen. 94 Haar woorden zijn een variant op het gedicht van Leo
Vroman. Relicten en sporen van de oorlog spelen een belangrijke rol, hieronder vallen
ook de resten van de voormalige kampen en de herinneringscentra die zorg dragen dat
het verhaal wordt overgebracht.
Het verhaal dat verteld moet worden kan verschillende vormen aannemen; de
Auschwitztentoonstelling in het herinneringscentrum in Westerbork was één vorm.
Inmiddels is deze tentoonstelling vervangen en, anders van vorm, vertelt hij een ander
verhaal. Het verhaal dat in Nationaal Monument Kamp Vught verteld wordt, is weer een
ander. De ontwikkeling van het Nationaal Monument Kamp Vught laat zien dat er
verschillende verhalen verteld kunnen worden en dat die verhalen verschillend
vormgegeven kunnen worden. Verhalen waar niet altijd iedereen zich in kan vinden. Het
huidige Nationaal Monument Kamp Vught is het resultaat van botsende visies over wat
een monument moet zijn en welk verhaal het moet vertellen.
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3. Het verhaal van Nationaal Monument Kamp Vught

Verschillende verhalen
In het voorwoord van de gids van Nationaal Monument Kamp Vught schrijft directeur
Jeroen van den Eijnde: ‘De geschiedenis van kamp Vught is meer dan een verhaal van
getallen en feiten. Het is het verhaal van lotgevallen en keuzes. In de permanente
expositie staat de persoonlijke beleving tijdens de oorlogsjaren centraal. De slachtoffers,
daders, verzetsstrijders en toeschouwers van toen waren mensen zoals wij.’ Hij sluit af
met de woorden:
Wij denken dat de gebeurtenissen van toen ook vandaag een betekenis kunnen hebben.
Daarom hopen wij dat bezoekers van het Nationaal Monument Kamp Vught en lezers
van deze gids geprikkeld worden tot verder nadenken en discussiëren over de actuele
waarde van deze geschiedenis. Ook in dit licht blijft de vraag relevant: Kamp Vught,
eindpunt of tussenstation? 95

De vraag heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst zij naar de kamptijd waar
Vught voor gevangenen het eindpunt was, of een tussenstation naar de kampen buiten
Nederland waar velen niet meer van terugkwamen. In dat geval gaat het om de
geschiedenis van Vught tijdens de bezetting. Anderzijds verwijst de vraag naar het
heden en moet het verhaal van Vught geen geschiedenis worden, geen gesloten boek.
Het bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught mag niet het eindpunt zijn, maar
moet aanzet geven tot actief denken en handelen.
In de beschrijving van Nationaal Monument Kamp Vught en in de citaten uit de
toespraken van Van der Stoel werd een aantal thema’s genoemd waar het Nationaal
Monument Kamp Vught om te doen is. In grote lijnen verschillen deze niet veel van die
van Westerbork of Amersfoort; dat wil zeggen dat naast het herdenken van de
geschiedenis, actuele thema’s ter sprake komen en de overdracht vooral gericht is op
een jonge generatie. ‘Herinneren, Bezinnen en Leren’ is de kop van het
informatiebulletin van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort van april 2007,
waarin de jaarlijkse herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort aan het Rode
Kruis ter sprake komt. Voormalig directeur Cees Biezeveld schrijft dat de rondleidingen
op de gedenkplaats in 2006 fors zijn toegenomen. Dat de groepen uniformdragers en
kinderen uit het basisonderwijs zijn verdubbeld. Dat er geluisterd wordt en dat het
doorgeven van geschiedenis leidt tot bezinning over vandaag en morgen. In de woorden
van Biezeveld:
Het herdenken, het herinneren wat was, is ook een symbolische troostende arm om hen
die nog steeds de gevolgen voelen van toen. Het gezamenlijke heeft op dat punt een
95
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sterke uitstraling: met elkaar verbonden voelen, met elkaar laten zien en voelen dat we
in de voetsporen gaan van hen die ons voorgingen, vooral op die plaats. Kom er bij, doe
en beleef het mee. Om door te geven aan de jongere opvolgende generaties. 96

Zoals blijkt uit het voorwoord van de gids van Nationaal Monument Kamp Vught, wil het
monument een verhaal vertellen. Een verhaal dat is vormgegeven door het nationale
monument. Behalve dat de slachtoffers herdacht worden, wil het monument ook het
verhaal vertellen van de slachtoffers, daders, verzetsstrijders en toeschouwers. De vraag
is, hoe wordt dat verhaal verteld, hoe kunnen we treden in de voetsporen van diegene
die ons voorgingen? Hoe wordt vorm gegeven aan het verhaal dat het kamp te vertellen
heeft? De ontwikkeling van Nationaal Monument Kamp Vught laat zien hoe
verschillende verhalen verschillende vormen aannemen en verschillende belangen
dienen.

Verzonken in abstractie
Het initiatief voor de oprichting van Nationaal Monument Kamp Vught was in 1986
genomen door het gemeentebestuur van Vught en het bestuur van de Stichting
Samenwerkend Verzet 1940‐1945. Als doelstelling had de stichting het in stand houden
van de herinnering aan Konzentrationslager Herzogenbusch, aan de gevangenen die
daar hebben gezeten op grond van ras, religie of politieke redenen of door hun verzet,
en aan de relatie tussen het concentratiekamp en de ‘buitenwereld’. Daartoe moesten
het crematorium en de fusilladeplaats bewaard blijven, een barak worden
gereconstrueerd of gedeeltelijk herbouwd en moest de kennis over het kamp worden
bevorderd en gegevens daarover worden verzameld. Ook moest er een
bezinningscentrum komen. 97 Later, in 1991, als het monument verwezenlijkt is, staat in
de handleiding de doelstelling ietwat abstracter geformuleerd:
de herinnering te bewaren – op de plaats zelve – aan een wijze waarop een totalitair
systeem zijn tegenstanders behandelde, en er voor te waarschuwen dat dergelijke
systemen en hun methoden niet alleen tot de geschiedenis behoren, doch op allerlei
plaatsen in onze wereld nog voorkomen. 98

‘De boodschap die het Nationaal Monument Kamp Vught tracht over te brengen’, zo
proclameert de handleiding, ‘is ooit treffend verwoord door Martin Niemöller:
Toen de nazi’s de communisten haalden
heb ik gezwegen,
want ik was geen communist.
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Toen ze de sociaal‐democraten gevangen namen
heb ik gezwegen,
want ik was geen sociaal‐democraat.
Toen ze de katholieken haalden
heb ik niet geprotesteerd,
want ik was geen katholiek.
Toen ze mij haalden
was er niemand meer die protesteren kon. 99

Nationaal Monument Kamp Vught was het te doen om een ‘historische boodschap’: de
gebeurtenissen die zich in de jaren 1943‐1944 hebben afgespeeld in de bossen bij Vught
en die ook nu nog verontwaardiging en afschuw kunnen wekken, op laten roepen, maar
niet als een voltooid verleden tijd:
Vanuit het verleden moet een brug worden geslagen naar het heden. De denkbeelden
die ten grondslag liggen aan het nationaal‐socialistisch systeem in al zijn uitwassen zijn
niet vervaagd, integendeel!
Huidige regimes huldigen vergelijkbare opvattingen en brengen op grond daarvan
schrijnende vormen van terreur in de praktijk.
De les van de geschiedenis kan niet vaak genoeg worden geleerd.
Door kennis te nemen van dergelijke denkbeelden en hun gevolgen in het verleden, kan
men ze in het heden tijdig onderkennen, er voor waarschuwen en er gefundeerd stelling
tegen nemen. 100

Het uiteindelijk in 1990 gereedgekomen Nationaal Monument Kamp Vught omvatte een
schematische reproductie van een woonbarak, het nagenoeg in oorspronkelijke staat
verkerende crematorium en de op circa negenhonderd meter afstand liggende
fusilladeplaats. Het geheel, de fusilladeplaats buiten beschouwing gelaten, werd
vormgegeven door architect Kees Breuker. Het idee achter de vormgeving zegt veel over
de betekenis die men wilde geven aan de relicten van het kamp en haar geschiedenis.
Aan Breuker werd opgedragen ‘om nabij het oorspronkelijke crematorium van
het concentratiekamp Vught iets te maken wat zou leiden tot bezinning’. 101 Het was een
redelijk vrije opdracht, aldus Breuker. De reconstructie van een barak werd verworpen
en in plaats daarvan ontwierp Breuker een symbolische barak. Hoe de barak er werkelijk
uit had gezien, of hoe de gevangenen het kamp hadden ervaren, was in deze
vormgeving van ondergeschikt belang. Uitgangspunt was dat het monument geen
museum of griezelkabinet mocht worden. Liever een geschiedenisles. Om die reden was
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de kistgalg niet teruggeplaatst in het crematorium. 102 Symbolisering leek hem het enige
juiste.
Om het monument te bezichtigen moest men een uitgestippelde route lopen,
eerst over een hardstenen maquette van het oorspronkelijke kamp (schaal 1:38), dan
door de barak en vervolgens door het crematorium (zie afb. 178 en 179). In de route
was een aantal poorten opgenomen, onder andere de oorspronkelijke poort naar het
crematorium. De poorten stonden symbool voor het ‘verdeel en heers’‐beleid van de
nazi’s.
Lopend door de symbolische barak, waar het toiletgedeelte in de openlucht
stond (zie afb. 180), waar de muren en het dak van glas waren (afb. 181) en de bedden
zonder bodem buiten stonden (afb. 182), moest de bezoeker het mechanisme, de
totalitaire beïnvloedingsmethode, aan den lijve ondervinden. In de barak waren
verschillende soorten teksten aangebracht die informeerden over de terreur, het
voormalige kamp Vught, het systeem van het nationaalsocialisme en zijn propaganda
(zie afb. 183 ). Er werd geciteerd uit Mein Kampf van Hitler, maar ook uit de dagboeken
van David Koker, gevangene van kamp Vught. Op video vertelden oud‐gevangenen hun
verhaal. Op de ‘kaart der schande’ waren alle nazikampen in Europa aangegeven. Ook
hingen er foto’s die herinnerden aan recente situaties in Oeganda, Cambodja, Belfast,
Chili, Peking, en Roemenië. Op het eerste tekstbord in het monument stond:
Nationaal Monument Kamp Vught. Bron van overdenking, oproep tot waakzaamheid.
Talloze systemen, in de gehele wereld, hetzij politieke, religieuze of louter
machtsbeluste, hetzij in het verleden, in het heden of wellicht nog daarna, huldigen de
superioriteit van groepen, rassen of dictators boven zelfstandig denkende mensen,
boven vrijheidslievende medeburgers.
De tegenstander van het systeem ontmoet slechts het middel van de terreur, de
terreur van afluisteren, beïnvloeding, intimidatie, gevangenschap, marteling en moord.
Het nationaal‐socialisme tussen 1920 en 1945 was zo’n systeem. Het concentratiekamp
Vught van1943 tot 1944 was zo’n middel. 103

Citaten uit de laatste tekstborden luiden:
De systemen zijn er nog,
De middelen zijn er nog,
Her en der in onze wereld.
Blijkens de verslagen van Amnesty International zijn ook nu nog elk jaar duizenden
mensen het slachtoffers van executies zonder rechtsgang.
De schaduwen van dit verleden mogen u bijlichten, waar ook ter wereld, op uw pad
naar de toekomst. 104
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De teksten waren aangebracht op doorzichtige borden om zo de relatie tussen de
omgeving en de tekst voortdurend te benadrukken. Teksten die betrekking hadden op
het voormalige kamp Vught waren in zwarte letters aangebracht, teksten die handelden
over het nationaalsocialisme en zijn propaganda in rode en witte letters. ‘Het lezen van
de teksten’, aldus de handleiding, ‘is een voorwaarde om de functie van dit Nationaal
Monument goed te laten doordringen.’ 105 Op een van de laatste bladzijdes van de
handleiding lichtte Breuker de vormgeving nog eens toe:
Als waarschuwing tegen een dergelijke vorm van beïnvloeding is bij het vormgeven
getracht dit mechanisme voelbaar te maken door via tekstborden duidelijke
boodschappen te plaatsen in een omgeving die min of meer verwarrend is. Deze
verwarring is gecreëerd door allerlei rudimenten van het oorspronkelijke kamp zò vorm
te geven, dat zij nog slechts verwijzen naar een ‘mogelijke’ werkelijkheid. Door de
teksten wordt deze ‘mogelijke’ werkelijkheid weer heel specifiek. 106

Het monument moest behalve verwarring zaaien ook een heldere boodschap
overbrengen, naar analogie van het propagandamechanisme van het
nationaalsocialisme. Breuker wilde op deze manier laten zien hoe het
propagandasysteem van de nazi’s werkte. De snelle en lange stortvloed van woorden
die Hitler tijdens zijn redevoeringen uitsprak, was moeilijk te begrijpen, waardoor de
toehoorders in verwarring raakten. Breuker:
Als dan de climax bestaat uit een korte en duidelijke boodschap, is dat heel verrassend.
Hoe groter de verwarring, des te groter de verrassing. En daardoor ook de ‘verlossende
waarheid’ van de boodschap. 107

Breuker haalde zijn inspiratie uit de film Mephisto (1981) van Istvan Szabó, gebaseerd
op het boek van Klaus Mann uit 1936. 108 Hij zei daarover:
Vanuit je vak leer je de esthetische boodschap over te brengen. De sterrenhemel is een
wanorde, maar als je er lang genoeg naar kijkt krijgt het vorm. Net zoals in Mephisto,
waar de chaos van woorden toch de boodschap overbrengt. Die hele propagandaleer
boeit me. Het verrassingseffect dat er bij komt. Net zoals in de reclame: de verpakking is
een mooie meid, de boodschap een pot Nescafé. De kracht van de juiste verpakking had
ook Hitler heel goed begrepen. Vanuit dat idee is het concept voor het monument
geboren. Aanvankelijk waren er plannen om een barak te bouwen, zoals die in het
concentratiekamp had bestaan. Maar dat vond ik zelf niets. 109
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Hij had het monument vormgegeven vanuit een bepaald concept en niet gestreefd naar
een werkelijke weergave van het kamp, wat ook niet mogelijk zou zijn geweest gezien
de beperkte beschikbare ruimte. De tijd had al het nodige vernietigd en het leek hem
beter dat kunstmatig zo te houden. 110 Breuker was in zijn aanpak gesterkt door
interviews met gevangenen waaruit bleek dat elke gevangene zijn eigen herinnering had
die vaak niet overeenstemde met die van anderen. ‘De een beweert dat er stalen
bedden waren, de ander weet zeker dat het houten bedden zijn geweest, je moet dus
heel voorzichtig zijn met die informatie’, aldus Breuker. 111 Voormalige gevangenen
dachten daar echter heel anders over. Voor hun was het monument te abstract.

De Vriendenkring Vught
Alsof hij de kritiek van de voormalige gevangenen al had gehoord, citeerde Fred
Vermeulen van Het Parool in zijn recensie over het pas geopende Nationaal Monument
Kamp Vught een tekst van Ed. Hoornik. De dichter had het geschreven toen in 1949 de
inhoud van kamp Vught werd geveild.
Beelden, beelden, beelden. Maar vandaag gaat het om de dingen. Om tafels, de banken,
de bedden, de kleren, het schoeisel, de lompen, de lompen vooral. Om de windsels, die
we om onze voeten wonden – om de etterbuilen hier en de steenpuisten daar – om de
klompschoenen waarmee we in de drek van de appèlplaats stonden. Mützen auf,
Mützen ab. Om de machines, waaraan we saboteerden, waarachter we moppen tapten
en van heimwee vergingen en om die duizend‐en‐één dingen, die we kort en klein
hadden willen slaan, al die stomme getuigen van ons Vughtse verblijf. 112

De dingen, de tafels, de banken, de bedden, zijn stomme getuigen; het is concrete
geschiedenis, gevisualiseerd met voorwerpen en documenten uit de kampperiode die
voor voormalige gevangenen vaak een belangrijke betekenis hebben. Juist deze
concrete geschiedenis was niet te zien in het monument dat Breuker had ontworpen.
Zes dagen na de opening van Nationaal Monument Kamp Vught wordt de
Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. Aanleiding
vormden de onvrede en bezorgdheid over het monument, en het voornemen entree te
heffen. Onacceptabel voor de Vriendenkring om entree te moeten betalen, om de plek
terug te zien waar zo veel ellende en verdriet aan verbonden is. Behalve het entreegeld
bleek de Vriendenkring op bepaalde delen het ook niet eens te zijn met de inrichting van
het monument. 113 Het verschil van inzicht tussen de Vriendenkring en het Nationaal
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Monument Kamp Vught over hoe de herinnering vormgegeven diende te worden,
maakte duidelijk dat er een groot gat bestond tussen de verschillende meningen over de
betekenis van kamp Vught. ‘Moet de bezoeker van het Monument Kamp Vught kunnen
zien hoe het daar was in de oorlog, of moet hij aan het denken worden gezet over
Noord‐Ierland of Oeganda?’ 114 Voor de Vriendenkring ging het om de geschiedenis van
kamp Vught tijdens de oorlog, voor Nationaal Monument Kamp Vught ging het enerzijds
om het nationaalsocialistische gedachtegoed dat heeft geleid tot rampen voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog, en anderzijds de gevolgen van soortelijke systemen na de
Tweede Wereldoorlog. ‘De Vriendenkring ging het vooral om de concrete
geschiedenissen van de individuen die in het kamp hadden moeten verblijven, het
Nationaal Monument Kamp Vught om een abstracte bezinning op de gevaren van
vroegere en hedendaagse systemen en ideologieën.’ 115
De Vriendenkring wilde de geschiedenis niet symbolisch, maar juist nauwgezet
en feitelijk reconstrueren. Zij vond dat het monument in abstractie wegzonk. 116 Om dat
tegen te gaan gaf de Vriendenkring onder andere een reeks boekjes uit, de eerste met
de titel: Verhalen over de dingen die bleven, waarin een toelichting wordt gegeven op
allerlei voorwerpen en documenten uit de geschiedenis van kamp Vught. De
voorwerpen zijn tentoongesteld in de Oudheidkamer in Vught. De teksten blijven dicht
bij de voorwerpen en roepen een beeld op van het kampleven. Het eindigt met een
oproep aan alle oud‐gevangenen om voorwerpen uit de kamptijd af te staan:
In die oorlogsjaren hebben we meer ervaren, meer hoogten en diepten leren kennen
dan we in het verdere leven nog tegenkomen. Die enkele tastbare resten die bewaard
bleven kunnen deze ervaringen doorgeven. 117

Behalve dat er boekjes werden uitgegeven om te laten zien hoe het kampleven
als doel gezelligheid en onderlinge steun. Gemotiveerd door ontevredenheid van Ravensbrück‐
overlevenden met wat dat Comité de overlevenden en nabestaanden te bieden had. Politiek was taboe,
ieder had vanuit eigen levensbeschouwing in het verzet gezeten en daar had niet één bepaalde politieke
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was geweest, wist de Vriendenkring binnen het Nationaal Monument Kamp Vught ook
een aantal kleine monumenten te realiseren die van bepalende invloed waren voor het
karakter van het totale monument. Belangrijkste doel was om alle slachtoffers hun
naam terug te geven. In het crematorium, waar cel 115 was nagebouwd, werd een
gedenkplaquette aangebracht om de omgekomen vrouwen van het bunkerdrama te
eren. Tevens werd in het crematorium een wand opgericht met daarop de namen van
alle 747 omgekomen gevangenen in Vught. 118 Buiten het crematorium werd om de
asputten een ereveldje ingericht (zie afb. 184 en 185). In 1995 werd een replica onthuld
van het monument dat in Leiden ‘alle Leidse vrouwen uit het verzet 1940‐1945’ eert, en
in 1999 kwam het kindermonument tot stand. Een gedenkteken voor alle 1269 Joodse
kinderen die op 6 en 7 juni 1943 vanuit kamp Vught op transport werden gesteld. Het
kindermonument moest het Joodse aspect van de geschiedenis van kamp Vught meer
benadrukken. Met deze monumenten gaven zij Nationaal Monument Kamp Vught
concreet vorm als herdenkingsplek voor de andere omgekomen slachtoffers die niet op
het fusillademonument zijn vermeld.
Al deze gerealiseerde initiatieven kunnen worden opgevat als een poging om de
herinnering inhoud te geven, te ontsnappen aan de abstractie, en te laten zien dat de
geschiedenis van kamp Vught een geschiedenis is van mensen. De verhalen over de
dingen, de plaquette met de namen van de omgekomen vrouwen in de bunker, de wand
met de namen van alle gevangenen die in kamp Vught om het leven zijn gekomen, de
namen op het kindermonument, dit alles gaf het monument niet alleen een naam maar
ook een ziel. 119 Om het monument ook een gezicht te geven organiseerde de
Vriendenkring de tentoonstelling: ‘In gevangenschap getekend’, met tekeningen en
portretten die in kamp Vught waren gemaakt. In het bijbehorende boekje waren de
portretten van 45 personen afgedrukt met verhalen over het leven in de kampen. 120
Dat de Vriendenkring ver ging in haar verlangen naar een realistische
representatie, illustreert de ophef over de plaats waar de dakspanten in de
nagebouwde/symbolische barak waren aangebracht. Deze bevonden zich niet op de
originele plaats. Breuker had dat bewust gedaan om het symbolische van de barak te
benadrukken. De Vriendenkring wilde juist dat de dakspanten op die plaats werden
aangebracht waar ze oorspronkelijk ook hadden gezeten, boven de bedden. Een ander
typerend voorbeeld van de botsende visies tussen Nationaal Monument Kamp Vught en
de Vriendenkring was de opvatting van een van de bestuursleden van het monument
die meende dat niet de geschiedenis van kamp Vught centraal moest staan, maar de
onderdrukkende ‘systemen’, en dat niet langer gepraat moest worden over de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste was ‘nu juist een van de
oorzaken dat zovele oorlogsslachtoffers met hun trauma’s geen kant uit konden en
kunnen’, aldus de Vriendenkring. 121
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Het is opmerkelijk dat in de jaren negentig, na wat sinds de jaren zeventig bekend is
geworden over het concentratiekampsyndroom en de trauma’s bij veel overlevenden
van de kampen, dat juist in het monument van kamp Vught voor hun verhaal zo weinig
plaats was. De conflicterende visie tussen het Nationaal Monument Kamp Vught en de
Vriendenkring heeft haar sporen nagelaten in de Oudheidkamer van Vught. Veel
persoonlijke spulletjes uit de kamptijd hebben hier onderdak gekregen en staan hier nog
steeds opgesteld, ondanks het feit dat met de heropening van het monument in 2004
goede expositiemogelijkheden zijn gecreëerd.
De presentatie van de voorwerpen en documenten in de Vughtse Oudheidkamer
vanaf 1984 en het later erbij geschreven boekje Verhalen over de dingen die bleven
laten zien hoe belangrijk deze voorwerpen zijn voor de voormalige gevangenen om hun
verhaal te vertellen. De tentoonstelling in de Oudheidkamer en de later verworven
ruimte in Nationaal Monument Kamp Vught kan gezien worden als een erkenning van
het persoonlijk leed van de voormalige gevangenen. Hiermee heeft ook het individueel
trauma een plaats gekregen in het monument en binnen het grote verhaal van de
oorlog.
Het tonen van relicten en documenten en het laten horen van getuigenissen
wordt gezien als de meest geschikte en meest effectieve en gepaste vorm om de
Holocaust uit te beelden, omdat ze dicht bij de gebeurtenissen blijven en daar een
realistische en waarheidsgetrouwe weergave van geven. 122 Het Nationaal Monument
Kamp Vught doet dat ook. De ontwikkeling die Nationaal Monument Kamp Vught heeft
doorgemaakt laat zien dat er een thematische verschuiving heeft plaatsgevonden van
algemene verhalen over machtssystemen in de wereld naar meer persoonlijke verhalen
van de oud‐gevangenen uit kamp Vught. Abstractie heeft plaatsgemaakt voor
concretisering en feitelijkheid met het exposeren van voorwerpen en documenten.
Eenzelfde verschuiving had in de jaren tachtig en negentig al in het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork plaatsgevonden. Oud‐kampgevangenen vonden
dat de ‘Auschwitztentoonstelling’ te weinig emotie opriep. De kritiek werd gepareerd
met het argument dat het oproepen van emotie vrijwel onmogelijk was omdat iedereen
zijn eigen verhaal heeft; daarom wilde men de feiten voor zich laten spreken. Bovendien
lag het gevaar van kitsch op de loer. Toch nam de stichting de kritiek serieus en met de
tentoonstelling ‘Getekend in Westerbork’, een tijdelijke tentoonstelling gehouden in
1984, van tekeningen over het dagelijkse leven in kamp Westerbork, werd geprobeerd
de ervaringen van de gevangenen over te brengen op de bezoeker. Later werden er
audiovisuele programma’s opgenomen in de tentoonstelling, met als belangrijkste film
de ‘Westerborkfilm’, met beelden over het leven in kamp Westerbork. Ook werd de
collectie uitgebreid met historische documenten en ander schriftelijk materiaal, en
werden ooggetuigenverslagen vastgelegd op videoband. De overlevenden kwamen
vanaf 1991 zelf op de zondagmiddagen over hun ervaringen vertellen. Uitgangspunt
daarbij was de veronderstelling dat geen enkele bron meer zeggingskracht heeft dan het
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verhaal van oud‐kampgevangenen. De ‘Auschwitztentoonstelling’ veranderde geleidelijk
van karakter om uiteindelijk te verdwijnen. Nu vormen de persoonlijke verhalen de rode
draad van de expositie in het herinneringscentrum.
Het verhaal van Westerbork wordt verteld met behulp van voorwerpen als
koffers, brieven, documenten, tekeningen, foto’s, persoonlijke eigendommen en
filmbeelden (zie afb. 186 en 187). In de tentoonstelling is een gedeelte van de
zogenoemde Franse barak nagebouwd en ingericht als woonbarak (zie afb. 188 en 189),
en ook is er een maquette van het kamp geplaatst. Aan het eind van de expositie staat
een digitale namenwand die een voor een de naam, geboortedatum, geboorteplaats,
sterfdatum en sterfplaats laat zien van alle Nederlanders die in de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen en geen eigen graf hebben. 123 Ook is er een wand met
foto’s van Joodse families van voor de Tweede Wereldoorlog. Toen in 2003 gevierd
werd dat het herinneringscentrum twintig jaar bestond, sprak Ro Horneman, een
overlevende van het kamp: ‘Als je in Westerbork bent, is het alsof er een warme deken
over je heen valt.’ Ook anderen voelden dat zo. Westerbork is hun ontmoetingsplek
geworden, waar op 4 mei kaddisj wordt gezegd. ‘Zo lang wij hen herdenken, blijven zij
leven. Zij zijn een deel van ons,’ aldus Joop Waterman, een andere overlevende. 124
De geleefde werkelijkheid, die zo veel trauma’s had veroorzaakt, moest zo
concreet mogelijk verteld en getoond worden. De geschiedenis moet herbeleefd
worden. De relicten, de tekeningen, de getuigenissen helpen daarbij. Maar de
presentatie van de voorwerpen en documenten laten ook zien dat de relicten museaal
zijn geworden. Opgesteld in glazen vitrines proberen ze een brug te slaan naar het
verleden, proberen ze de toeschouwer nauwer te betrekken bij de geschiedenis. Maar
het museaal worden van de voorwerpen laat ook zien dat de geschiedenis steeds verder
weg raakt en dat enscenering van de geschiedenis onvermijdelijk is om de toeschouwer
een begrijpbaar verhaal te vertellen. Deze benadering gaat nogal eens ten koste van de
feiten.

De musealisering van de kampen
Net als het schrijven van dagboeken en egodocumenten, heeft het verzamelen en tonen
van voorwerpen en documenten uit de kamptijd tot doel te getuigen van de feiten, de
toestanden en de stemmingen in de concentratiekampen. De voorwerpen die de
Vriendenkring Vught heeft verzameld, hebben een plaats gekregen in het Vughts
Historisch Museum (voorheen Vughtse Oudheidkamer) en in Nationaal Monument
Kamp Vught. In glazen vitrines zijn vele getuigenissen samengebracht over het
voormalige concentratiekamp: een gevangenispak, brieven van gevangenen die naar
buiten waren gesmokkeld, een dodenregister, de sleutel van het crematorium,
borduurwerkjes die gevangenen maakten als cadeau of herinnering. Het zijn tastbare
bewijzen, ‘nagelaten door de mannen en vrouwen die er hebben gezeten, gewerkt,
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geleefd en geleden, die er zijn gestorven of het overleefd hebben’. 125 Doel is een zo
getrouw mogelijk beeld te geven van het kamp, zijn bewoners en het dagelijks leven in
die tijd. 126
Maar het streven om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het kamp laat
ook haar grenzen zien. De kampvoorwerpen, uitgestald in glazen vitrines, hebben de
kans hetzelfde lot te ondergaan als zo veel voorwerpen die in musea worden getoond.
Ontdaan van hun oorspronkelijke context worden de voorwerpen museaal, het aura dat
ze bezitten lijkt op te lossen in de museale sfeer waarin ze worden getoond. Het worden
‘dode’ objecten, getoond in glazen vitrines van de musea waar, zoals Gottfried Fiedl het
uitdrukt, dátgene wordt opgeslagen wat de wereld niet meer nodig heeft: als vuilnis van
de geschiedenis. 127 Behalve dat de voorwerpen dienen als bewijsmateriaal, fungeren ze
als een esthetische compensatie voor de verdwenen kampgevangenen en de vraag is of
ze nog wel genoeg tot de verbeelding spreken om hen weer tot leven te wekken.
Young vraagt zich af wat de museologische resten in Auschwitz, de vitrines
volgestouwd met protheses, koffers, tandenborstels, brillen en vrouwenhaar, moeten
oproepen: historische kennis, het besef van waarheid, afkeer, smart, medelijden of
vrees? Begrijpen we meer van de moordenaars en hun slachtoffers door de aanblik van
deze resten? De aanblik van hoeden zonder gezichten, brillen zonder ogen en mouwen
zonder armen (zie afb. 190 en 191)? Wat vertellen deze resten over de Joodse
samenleving, de Joodse cultuur die is verdwenen? De resten tonen enkel verbrokkelde
fragmenten die nooit het geheel wat verloren is gegaan duidelijk kunnen maken. Een
volk is zo gereduceerd tot stukjes vodden, tot afval. Feitelijk gebeurt door deze wijze
van presenteren dat wat de moordenaars van de Joden het liefst hadden gezien: de
Joden dood, en herinnerd in een museum. 128
Een ander probleem is dat het bewaren van sporen en voorwerpen als getuigenis
of als inzet om er lessen uit te trekken, niet ontkomt aan een vorm van enscenering die
de werkelijkheid geweld aan kan doen. Het zijn processen die niet pas optreden
wanneer de tijdafstand groter wordt, maar direct al, vanaf het moment dat het kamp
zijn eigenlijke functie verliest.
In Buchenwald bijvoorbeeld, moest direct na de bevrijding van het kamp de
werkelijkheid in scène worden gezet om de buitenwereld te tonen wat zich in het kamp
had afgespeeld. Op de dag van de bevrijding, 11 april 1945, trof het Amerikaanse leger
een stapel lijken aan naast het crematorium om te worden verast (zie afb. 192). Het
crematorium had niet de capaciteit om de lichamen van gestorven gevangenen direct te
verbranden. Om de inwoners van Weimar te confronteren met de misdaden die het
Duitse volk had begaan kregen ze een verplichte rondleiding door het kamp en langs de
stapels lijken. Ook internationale delegaties en medewerkers van het Amerikaanse leger
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werden geconfronteerd met de stapels lijken om het kwaadaardige regime van Hitler te
tonen en de deelname van Amerika aan te oorlog te verantwoorden. De lijkenstapel
moest echter keer op keer opnieuw gereconstrueerd worden om de gruwelijkheid van
het kamp te tonen. De stapel werd opgebouwd met de lichamen van gevangenen die na
de bevrijding van het kamp waren gestorven. 129
De reconstructie van de lijkenberg ziet Detlef Hoffmann als de eerste vorm van
musealisering. Het is een noodzakelijk proces in de poging iets van de werkelijkheid van
het kamp te tonen, met het idee dat alleen het kamp dat zelf kan doen. Om de
martelmethode van de SS te tonen werden zebrastreeppakken gevuld met stro en
vervolgens als poppen opgehangen aan de galg, en aan de haken in de lijkencel, of over
de bok gelegd om de martelpraktijken in het concentratiekamp te laten zien (zie afb.
193). Op 9 mei 1945 werd van (militair) hogerhand bevolen Buchenwald te sluiten,
omdat de geloofwaardigheid van de gruweldaden door deze wijze van ‘exposeren’ in
gevaar kwam. 130
Ook in Dachau werden museale tentoonstellingen ingericht om de misdaden te
tonen die in het kamp waren begaan. Hiertoe werd de nooit gebruikte gaskamer in het
crematoriumgebouw ingericht tot een tentoonstellingsruimte, mede om de Dachau‐
processen te ondersteunen die in het najaar van 1945 begonnen. Etalagepoppen
werden voorzien van kampkleding of uniformen van de SS om zo straffen als het
‘paalhangen’, het op ‘straf staan’ en ‘het martelblok’ te tonen (zie afb. 194). Ook werden
ansichtkaarten uitgegeven waarop te zien was hoe een lichaam opgepakt werd om in de
oven verbrand te worden. Ook hier ging het om een scène die na de bevrijding
‘nagespeeld’ werd, nadat de geallieerden het crematorium weer in gebruik hadden
genomen om de vele dode lichamen te verbranden. In de expositieruimte waren verder
foto’s te zien van wat de bevrijders hadden aangetroffen in het kamp, zoals de lijken in
de ‘doden‐trein’ en de bergen lijken bij het crematorium. De tentoonstelling in het
crematoriumgebouw werd 12 mei 1953 na een mediacampagne gesloten. Als kritiek
kreeg de tentoonstelling onder andere het verwijt dat zij te veel een toeristische
attractie was geworden en dat het leed dat in het kamp was geleden op geen enkele
wijze kon worden uitgedrukt. Maar het was vooral kritiek van diegene die liever de stad
Dachau gezuiverd zag worden van haar belastend verleden. 131 Het gebruik van het
crematorium door de Amerikanen had tot gevolg dat in 1960, bij de inwijding van de
Todes‐Angst‐Christie‐Kapel, een voormalige generaal van de Wehrmacht beweerde dat
Dachau geen crematorium had gehad en dat de ovens waren gebouwd door de
Amerikanen. Heden ten dagen is precies het omgekeerde gaande. Door de
aanwezigheid van het crematorium en de nooit gebruikte gaskamer denken veel
bezoekers dat Dachau een vernietigingskamp is geweest, zoals Auschwitz. Een gedachte
die ook Vught parten speelt; door het crematorium denken veel bezoekers dat er ook
gaskamers waren.
129
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In Auschwitz bleven de ruïnes van de opgeblazen crematoria achter, samen met
gaskamers, honderden barakken en duizenden voorwerpen die eens het bezit waren
geweest van de vermoorde Joden: koffers met daarop de namen geschilderd van de
eigenaars, kammetjes, brillen, allerhande protheses, potten en pannen en kilo’s
afgeschoren vrouwenhaar, klaar voor industrieel gebruik. Direct was duidelijk dat geen
enkel kunstzinnig ontwerp de realiteit van Auschwitz zou kunnen uitdrukken. Dat kon
alleen het kamp zelf, met haar zichtbare sporen. 132 De voormalige gevangenen eisten
daarom in 1945 al dat de museale waarde van het voormalige kamp in acht moest
worden genomen en daarom beschermd moest worden. 133 Men was zich ervan bewust
dat elk voorwerp dat op het kampterrein gevonden werd, van hoog historische
betekenis zou worden. 134 De eerste museale tentoonstelling startte met de opening van
het Staats Museum Auschwitz‐Birkenau op 14 juni 1947. Zij trok direct zo veel publiek
dat het voor de organisatie duidelijk werd dat Auschwitz het middelpunt zou worden
van een bezoekersstroom afkomstig uit de hele wereld.
Tegelijk met de vorming van het museum en de toestroom van bezoekers
ontstond een ander verschijnsel dat samenhangt met de musealisering: de gewenste
looproute en daarmee de sturing van de bezoeker. Men vond dat het hoofdaccent op
Birkenau moest komen te liggen omdat alleen Birkenau de werkelijkheid en het
feitelijke karakter van wat Auschwitz was, duidelijk kon maken aan de wereld. Auschwitz
I, het Stammlager, werd gezien als een façade die het mogelijk maakte dingen te laten
gebeuren die zich in werkelijkheid in Birkenau hebben voorgedaan. In de beginjaren
startte een bezoek aan Auschwitz in Birkenau. Via een vastgestelde route werd eerst de
brandstapel bezocht, dan de ruïnes van de crematoria, vervolgens het vrouwen‐ en het
mannenkamp, en pas daarna Auschwitz I. 135 Er werden in die tijd zelfs twee routes
uitgezet: voor bezoekers met veel en met weinig tijd. 136 Na de wet van 1947, waarbij
het Staatsmuseum Auschwitz‐Birkenau werd ingesteld, kwam de nadruk van het
museum op Auschwitz I te liggen. Hier werden de permanente exposities ingericht en
rondleidingen gegeven. De duizenden voorwerpen die in Auschwitz‐Birkenau waren
achtergelaten, kregen nu een plek in de vitrines van het museum in Auschwitz I. Het
accent werd verlegd naar het nationale lijden en de offers van de voormalige Poolse
politieke gevangenen. Auschwitz ontwikkelde zich al snel tot een instituut voorzien van
een documentatieafdeling met een bibliotheek, archieven, de afdeling voor het
bewaren van foto’s en films, expositieruimten, een multifunctioneel gebouw met
restaurant, een cafetaria, een postkantoor, een wisselkantoor, een bioscoop, een
boekwinkel waar ook souvenirs gekocht kunnen worden en ontvangstkamers.
Wie nu Auschwitz I bezoekt, bezoekt een kamp dat totaal anders is dan het
oorspronkelijke, schrijft Robert Jan van Pelt. Allerlei praktische en theoretische
overwegingen hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de
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geschiedenis al begint op de parkeerplaats. De bezoekers denken dat ze zich aan de
rand van Auschwitz I bevinden; in werkelijkheid staan ze dan al midden in het kamp
zoals het in 1945 bestond. Het was gemakkelijker het kamp tot museum met een
specifieke, gecontroleerde, ideologische boodschap te maken wanneer het terrein
kleiner was, aldus Van Pelt. Daarbij kon nu het bekende hek, met de boog waarin Arbeit
macht frei staat geschreven, het beginpunt vormen van de rondleiding door het kamp.
De boog symboliseert de scheiding van de menselijke gemeenschap met de planeet
Auschwitz, de moderne versie van Dantes Lasciate ogni speranza (Laat alle hoop varen)
bij de ingang van het Inferno. In werkelijkheid heeft de poort geen rol gespeeld in de
uitmoording van de Joden. Heel weinig Joden hebben de poort gezien, de meeste Joden
arriveerden direct op de zogenaamde Judenrampe even buiten Auschwitz. Te voet of
per vrachtauto kwamen ze in Birkenau aan, later rechtstreeks met de trein. 137 Niet
alleen met het beginpunt van de rondleiding wordt de feitelijke geschiedenis genegeerd,
ook het eindpunt, crematorium I met zijn schoorsteen en gaskamer, blijkt een
reconstructie. Toen Auschwitz na de oorlog als museum werd ingericht, vond de
commissie dat er een crematorium moest staan aan het einde van de herdenkingstocht,
schrijft Van Pelt,
dus heeft men crematorium I gereconstrueerd als symbool van de gaskamers en
verbrandingsovens van Birkenau. (…) Een schoorsteen, het overduidelijke symbool van
Birkenau, werd herbouwd; men installeerde vier afgedekte openingen in het dak, alsof
daardoor het Zyklon B in de onderliggende gaskamer was gestort; en twee van de drie
ovens zijn gereconstrueerd uit oorspronkelijke onderdelen. Nergens wordt een
verklaring van deze reconstructies gegeven, ze zijn destijds niet van bordjes voorzien, en
de gidsen zwijgen erover wanneer ze bezoekers rondleiden door dit gebouw, waarvan
de toerist denkt dat dit de plaats is waar het gebeurd is. 138

Dit alles speelde de Holocaustontkenners in de kaart, die beweerden dat het om een
gaskamer ging die er nooit is geweest. 139
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat zelfs op de plekken waar de misdaad zich
heeft voltrokken, het tonen van de geschiedenis niet vrij is van enscenering. De objecten
en documenten die direct na de bevrijding verzameld werden, waren in eerste instantie
niet bedoeld om als museaal object te dienen, maar als bewijsmateriaal voor de begane
misdaden. De eerste tentoonstelling die met betrekking tot de kampgeschiedenis werd
gehouden, viel feitelijk samen met de openstelling van de kampen zelf. De openstelling
van Buchenwald liet zien dat men ervan overtuigd was dat alleen de presentatie van het
kamp zelf de meest effectieve en meest gepaste vorm was om de werkelijkheid van het
kamp te tonen. 140
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De openstelling, ‘het tentoonstellen’, vormde de eerste stap naar de
musealisering van het kamp en daarmee kwamen ook de eerste problemen in beeld die
de omgang met de relicten en hun representeerbaarheid met zich meebrachten. De
reconstructie van de lijkenberg was van de ene kant gestoeld op een traditionele
presentatie van een uniek geschieddocument of kunstwerk, dat in al zijn gruwelijkheid
een diepe impact op de kijker moest maken, maar tevens liet zien dat elke vorm van
identiteit was verdwenen. Een ander probleem is dat de relicten door de voormalige
gevangenen opgevat worden als de belichaming van de overleden kameraden. Het
kampterrein, het crematorium, werd heilige grond, relicten werden relikwieën. Ze
worden onaantastbaar, beschermd tegen elke vorm van kritisch onderzoek, want dit zou
een nieuwe vernedering van de slachtoffers zijn. Bij de eerste tentoonstellingen met
betrekking tot de concentratiekampen ging het veel meer om de vraag hoe de
slachtoffers recht te doen dan om het geven van feitelijke informatie. De
tentoonstellingen, schrijft Volkhart Knigge, waren eerder evocaties van ontkenningen en
bekentenissen, ruimtes van loutering, waar politiek stelling werd genomen en die waren
ingericht vanuit een opvoedkundig oogpunt. Het begrip Betroffenheit stond centraal. 141
Betroffenheit moet een voormalig concentratiekamp nu nog steeds oproepen. De
hervorming van een voormalig concentratiekamp tot een Lernort der Geschichte moest
voldoen aan een aantal voorwaarden: de slachtoffers moesten herdacht worden en de
bestaande gebouwen beschermd. De gebouwen en met name de crematoria en de
ovens moesten dienen om opheldering te geven over de begane misdaden. Ten slotte
moesten de resten van het verleden ontsteltenis oproepen. 142 ‘Een bezoek aan een
voormalig concentratiekamp wordt gebruikt als laatste redmiddel, wanneer films en
boeken niet meer tot de verbeelding spreken, en als er nog steeds jongeren met
extreem‐rechtse ideeën rondlopen en de gewenste anti‐facistische geestdrift nog niet
heeft toegeslagen,’ aldus een Duitse Gedenkstätte‐pedagoog. 143
Met het begrip Betroffenheit komen twee tentoonstellingsvarianten tegenover
elkaar te staan die vandaag de dag gehanteerd worden, aldus Knigge. Betroffenheit kan
enerzijds uitgelegd worden als iets waardoor ik me aangedaan voel, iets dat een
deelnemende emotie opwekt en anderzijds iets dat mij concreet aangaat en dat reële
gevolgen voor me heeft. Vertaald in twee tentoonstellingsvarianten, zwart‐wit gezien,
staat deze opvatting voor tentoonstellingen die op een narratieve basis zijn gestoeld en
tentoonstellingen die documenterend en argumenterend van aard zijn. In de narratieve
tentoonstelling, zoals het Holocaustmuseum in Washington, zijn de objecten zo
geordend dat er een verhaal (story) verteld wordt met een boodschap. Argumenten
voor een dergelijke ordening gaan over overzichtelijkheid, begrijpelijkheid, identificatie
met de slachtoffers en effectiviteit. Aan de geschiedenis wordt achteraf een bepaalde
zin verleend en vaak zit achter dergelijke inrichtingen een bepaald doel verborgen, zoals
het verklaren van de totstandkoming van de DDR, de staat Israël, de grondvesting van de
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rechten van de mens of het etaleren van andere westerse waardensystemen. Deze
tentoonstellingen hebben vooral een opvoedkundige waarde en zijn identiteitsvormend.
De documenterende en argumenterende tentoonstellingen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk bewijs, en de overdracht is gericht op kennis en inzicht. Het
inbeeldingsvermogen is gericht op begrijpen van de historische omstandigheden en
maakt minder aanspraak op de emoties van de kijker. Bepaalde gebeurtenissen of
systemen zijn om te begrijpen of inzichtelijk te maken te complex voor een narratieve
en zintuiglijke presentatie. Feitelijk gaan beide presentatievormen, zoals Knigge deze
voorstelt, over de vraag of de misdaad een afgesloten ‘verhaal’ is waar achteraf een
bepaalde zin aan ontleend kan worden. Of dat er een breuk is ontstaan in de westerse
ontwikkeling, het civilisatieproces, dat zich visualiseert in de gefragmenteerde resten,
die continu bevraagd moeten worden. Deze tentoonstellingen berusten niet op een
schijnbare vanzelfsprekendheid. De tentoonstellingen moeten eerder verwarring
stichten en vragen oproepen, aldus Knigge. Ze moeten aanleiding geven zodat steeds
opnieuw, door nieuwe generaties, vragen worden gesteld en conclusies worden
getrokken zodat de breuk niet sluit. De wond niet heelt, het historisch trauma niet
geneest, zou je kunnen zeggen.
De behoefte om aan de resten van de geschiedenis, aan de plek waar zich de
misdaad heeft voltrokken, betekenis te geven, stelt de vormgevers voor problemen. Wel
of niet reconstrueren, de relicten voor zich laten spreken, wel of niet in scène zetten,
wel of geen tekst‐ en fotoborden op de voormalige kampterreinen. In Westerbork had
men tijdens de herinrichting van het kampterrein in 1992 besloten geen barakken op
het terrein te plaatsen, men was bang voor kitsch. Nu, in 2008, wordt er weer
gediscussieerd over de vraag al of niet alsnog een barak te herplaatsen. Feitelijk gaat de
discussie steeds weer over de vraag of het verleden terug te halen is, of het verleden te
verbeelden is zonder de werkelijkheid onrecht aan te doen, zonder dat het kitsch wordt.
Het gaat over de vraag hoe de toeschouwer bij de geschiedenis te betrekken. Het is een
discussie die met name bij de verbeelding van de Holocaust heftige debatten
veroorzaakt tussen voor‐ en tegenstanders, die op het scherp van de snede wordt
gevoerd en waarmee ook de problematiek duidelijk wordt.

Tussen feit en fictie
De Holocaust stelt ons voor problemen. Ze verlangt herinnerd, verteld en
gerepresenteerd te worden zonder dat het obsceen, triviaal of banaal wordt. Onder
kunstenaars en auteurs is een zoektocht ontstaan om de herinnering aan de Holocaust
vorm te geven op zo’n manier dat de wond niet heelt, maar verder kan bestaan en een
overdracht mogelijk is. Het heeft de nodige discussies opgeleverd. Over de
geschiedschrijving, de Historiekenstreit, over de uitbeelding van films als Holocaust
(1978) en Schinder’s List (1994), over monumenten als het Holocaustmonument in
Berlijn (1988‐2004).
Er is wel eens geopperd dat zwijgen het enige adequate antwoord is op de
Holocaust. In de film Shoah had Lanzmann het grote zwijgen doorbroken, terwijl hij
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gelijktijdig de onmogelijkheid toonde om de ervaring uit te spreken. Maar ondanks de
vele stemmen was het juist het zwijgen dat getuigde van het onuitsprekelijke. De film
omcirkelde in de zoektocht naar de aanwezigheid van het verleden het onzegbare, bij
wijze van omlijsting van de Stilte, het onpeilbare. Maar wat is stilte? Zwijgen is
betekenisloos voor iedereen die niet leeft in dit zwijgen. Het is een stilte die alles kan
inhouden en niets. Het zwijgen krijgt pas betekenis in een bepaald kader.
Lanzmann, die geen ‘beeld’ van Auschwitz wenste te maken, kon een beroep
doen op de overlevenden om hun authentieke ervaringen openbaar te maken. Zolang
dat kan, zal Auschwitz geen gesloten verhaal worden, geen geschiedenis die
dichtgeklapt kan worden als een boek, om vervolgens te worden bijgezet in de stoffige
boekenkast van het geheugen. Dat is de grootste angst van Lanzmann. Maar wat
gebeurt er als deze mensen er niet meer zijn? Wie vertelt dan hun verhaal? Hoe moet
de geschiedenis overgebracht worden die geen verhaal mag worden? Hoe moet
Auschwitz herdacht worden zonder de slachtoffers onrecht aan te doen? Zoals Bas
Heijne vaststelt, hebben de generaties na Auschwitz een onmogelijke opdracht
meegekregen:
aan de ene kant wordt gesteld dat voor de moord op zes miljoen joden geen woorden
zijn, aan de andere kant is er de boodschap dat de holocaust nooit vergeten mag
worden. Maar hoe kun je je iets blijven herinneren waarvan je je geen voorstelling mag
maken? 144

De filmmaker Spielberg, maker van Schindler’s List, is ervan overtuigd dat zonder
verbeelding de herinnering aan de Holocaust zal verdwijnen. Hij heeft, zo stelt hij,
bewust uit zuiver opvoedkundige redenen een verhaal gemaakt. Hij is bang dat jongeren
voor wie hij zijn film maakte, zich binnenkort helemaal geen Holocaust meer zullen
herinneren. Hij vreest dat als hij dat niet had gedaan, de gebeurtenissen waarover in
Shoah verteld wordt zich in 2040 voor een publiek op een andere planeet zullen
afspelen. 145 Met Schindler’s List bereikte Spielberg een miljoenenpubliek.
Het verschijnen van Schindler’s List veroorzaakte de nodige discussies tussen
voor‐ en tegenstanders van de wenselijkheid om ‘Auschwitz’ van beelden te voorzien. In
de ogen van velen, ook van Spielberg, had Lanzmann het bewijs geleverd dat het
mogelijk was in beelden te spreken over het onzegbare en zo te ontsnappen aan
misplaatste esthetisering en melodramatische banaliteiten. Volgens Lanzmann was
Schindler’s List een kitscherig drama dat de gruwelijke gebeurtenis onrecht aandeed. Hij
vergeleek de film met de televisieserie Holocaust die jaren eerder werd uitgezonden.
Net als Schindler’s List is Holocaust een Holywoodproductie die miljoenen kijkers
bereikte. De vergelijking met deze televisieserie is in zoverre interessant, dat Holocaust
een enorme schok teweegbracht, met name onder de Duitse bevolking, alsof ze voor
het eerst werd geconfronteerd met haar ‘eigen’ misdaden. Schindler’s List heeft voor de
nodige commotie gezorgd, maar nooit in die mate als Holocaust. Schindler’s List zou
hoogst waarschijnlijk in die tijd eenzelfde soort schok hebben veroorzaakt als Holocaust.
144
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Holocaust mag volgens Von der Dunk gezien worden als een les voor de historici
en voor iedereen die voorstander was van een ‘zakelijke voorlichting’. De schok die
Holocaust teweegbracht bij een aantal West‐Duitse intellectuelen, kwam voort uit vrees
voor kitsch, en ook uit een zekere argwaan jegens ‘de waarden van Hollywood’, wat
neerkwam op de vrees voor de macht van de massacultuur. Het zijn, zo meent Von der
Dunk, de strengen zoals Adorno die menen dat men na Auschwitz geen gedichten meer
kan schrijven. Het zijn de morele asceten, die uit kiesheid en verbondenheid met de
vermoorden alleen een puur zakelijke reconstructie of een fragmentarische
documentatie willen tolereren: elke toegift van subjectieve emotionaliteit geldt als
heiligschennis en een productie die van dit alles een show maakt, is ronduit stuitend.
Wie de tempel der doden betreedt, dient te zwijgen. 146
Met films als Holocaust en Schindler’s List bleek dat geromantiseerde fictie een
sterkere weerslag had dan de gedocumenteerde werkelijkheid. Het verleden moest
nagespeeld worden. Het succes van La vita è bella (1998), ‘een tragikomisch sprookje
over de holocaust’ 147 bewijst, meende een recensent, dat zelfs met geen enkele ernstige
poging tot realisme de onmenselijkheid van wat er in de kampen werkelijk gebeurde
kon worden uitgedrukt.
De jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is een van de belangrijkere
hoofdstukken uit de Europese geschiedenis van deze eeuw, en het is dus te verwachten
dat met het verstrijken van de tijd steeds andere en onverwachte percepties en
artistieke verwerkingen het licht zullen zien. Dat is ook goed zo: in een levende cultuur
horen belangrijke episoden uit het verleden niet tot vrome, doodse iconen te
verworden. 148

De vraag naar realiteiten en authenticiteit is groot. Ze worden gezocht op de plekken
van de voormalige kampen, op foto’s en in films, vanuit het idee zo dichter bij de
realiteit te kunnen komen. Om het verleden zichtbaar te maken, om dichter bij de
slachtoffers te komen, worden alle middelen ingezet die voorhanden zijn, waarbij feit en
fictie niet zelden door elkaar heen lopen en tegelijk optreden op hetzelfde podium, en
de architectuur de bezoeker zonodig een handje helpt om hem de juiste weg te wijzen,
zowel fysiek als mentaal. De vraag is hoeveel geweld de historische werkelijkheid mag
worden aangedaan nu er steeds meer eisen worden gesteld aan de
tentoonstellingsvormgeving en er alles aan wordt gedaan om het de bezoeker zo
aangenaam mogelijk te maken. Het storende in films als Holocaust en Schindler’s List is
de vermenging van fictie met authentieke gebeurtenissen. In Holocaust werd gestreefd
naar een zo realistisch mogelijk effect door een zorgvuldig geconstrueerde historische
mise‐en‐scène en door de invoering van documentaire foto’s en filmfragmenten uit
146
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concentratiekampen. Deze zouden de film een bepaalde authenticiteit moeten geven.
Hierdoor zat er echter ook een aantal historische onwaarheden in dat een vertekend
beeld gaf van de omstandigheden. 149 Voor een film hoeft dat niet erg te zijn, zolang die
niet wordt gezien als de waarheid over de Holocaust. Spielberg lost dit probleem op
door de illusie van de werkelijkheid in de film te doorbreken; hij doet dit door in een
zwart‐wit opgenomen scène plotseling een meisje met een rood jasje te laten opduiken.
Hiermee benadrukt hij de kunstmatigheid van de film.
De vraag is hoe storend reconstructies in voormalige concentratiekampen, de
‘authentieke’ plek, zijn. Men zou denken altijd, ze zijn zelfs bezwaarlijk. Maar zoals al is
gebleken, valt er niet aan te ontkomen wil men de geschiedenis tonen en er lessen uit
leren. Gezien de eisen die heden ten dage aan tentoonstellingen worden gesteld in
historische musea – en onder die noemer kunnen Nationaal Monument Kamp Vught en
het museum in Herinneringscentrum Kamp Westerbork geplaatst worden – en gezien de
definitie die aan tentoonstellingsvormgeving wordt gegeven, is de ruimte om een
complexe geschiedenis zoals die van de concentratiekampen te behandelen, erg klein.
Tentoonstellingsvormgeving is het vormgeven van een idee, een concept van een
tentoonstelling: een verhaal met betrekking tot (kunst)voorwerpen in een ruimte. Tekst
en uitleg, maar vooral ook de ‘taal’ der dingen en de plaats der dingen moeten samen
het concept van de tentoonstelling tot uitdrukking brengen. De relatie vorm en inhoud
staat daarbij centraal. De relatie, een schakel, tussen vorm en inhoud is in feite de
schakel tussen de tweede dimensie (concept, taal en idee) en de derde dimensie (de
ruimte en de dingen). Tentoonstellingsvormgeving laat alle aspecten van de vormgeving
aan bod komen, inrichting/architectuur, maar ook de bijbehorende grafische
vormgeving moeten een en hetzelfde concept uitdragen, een en dezelfde visie
vertegenwoordigen, vergelijkbaar met de regie van een film of een theaterstuk. 150

Goede vormgeving wordt bereikt door een samenwerking van verschillende disciplines:
architectuur, interieurarchitectuur, grafische vormgeving, fotografie, audiovisuele media
en theater. Bij de enscenering van een geschiedenis wordt steun gezocht bij de theater‐
en filmwereld.
Tentoonstellingen kunnen zich onderscheiden in hun doel: didactisch,
onderhoudend, interactief, responsief, dynamisch, objectgeoriënteerd, systematisch,
thematisch of deelnemend. Vaak worden meerdere benaderingen tegelijkertijd
gebruikt, met de nadruk op een ervan. Esthetische en evocatieve tentoonstellingen, een
theatrale manier van tentoonstellen waarbij een sfeer wordt opgeroepen om bij de
bezoeker een emotie teweeg te brengen, krijgen tegenwoordig de voorkeur. Net als
tentoonstellingen met een hoge ‘belevingscommunicatie’, ervan uitgaand dat het ‘zelf
beleven’ de beste leermeester is. 151 Het meest zorgwekkende is, maar allang duidelijk,
dat objecten niet meer voor zichzelf spreken naarmate ze meer uit de persoonlijke
149

Von der Dunk, ‘De Holocaustfilm: hebben de historici gefaald?’, 243.
Aangehaald bij: Karin Rietbroek, ‘Tentoonstellingsvormgeving tussen technologische en
maatschappelijke verandering’, in: Donald Janssen, Paulien Koopmans, Karin Rietbroek, Robert van Rixel
(red.), Tentoonstellingsvormgeving. Monografieën over vormgeving, Eindhoven 2002, 5.
151
Ibidem, 13.
150

275

ervarings‐ en herinneringssamenhang verwijderd raken. Gevaar is dat ze voor
manipulatie ingezet kunnen worden. 152 De context waarin een object geplaatst is zal
bepalend zijn voor de interpretatie, waarbij vormgeving een verbindende en
verklarende rol speelt. ‘Van objectiviteit, al wordt vaak anders gedacht, is totaal geen
sprake.’ 153 Al deze aspecten die tentoonstellingsvormgeving bepalen, spelen een rol in
Nationaal Monument Kamp Vught.
Elke tentoonstelling vertelt een verhaal, en elk object wordt getoond in de
context, in het belang, van het verhaal. Dat gebeurt steeds explicieter. Door het
vertellen van verhalen wordt betekenis gegeven aan de wereld om ons heen. Het
verhaal schept orde in de chaos en helpt om de wereld beter te begrijpen. Ook in
herinneringscentra is men bewust van de kracht van het verhaal. In het voorwoord van
de gids die Nationaal Monument Kamp Vught uitgeeft, staat: ‘De geschiedenis van kamp
Vught is meer dan een verhaal van getallen en feiten. Het is het verhaal van lotgevallen
en keuzes’, en ‘Het verhaal van kamp Vught staat natuurlijk niet op zichzelf.’ En zo heeft
elk voormalig concentratiekamp zijn ‘verhaal’ te vertellen. De vraag is hier welke vorm
heeft de inscriptie aangenomen om betekenis te geven aan Nationaal Monument Kamp
Vught? Welke betekenis genereert de locatie van Nationaal Monument Kamp Vught, de
architectuur en lay‐out van het gebouw, de ordening en plaatsing van de objecten in de
displays, de verschillende tentoonstellingstechnieken en communicatiemiddelen en de
begeleiding van bezoekers? 154

Het script van Nationaal Monument Kamp Vught
De Vriendenkring had een duidelijke stempel weten te drukken op Nationaal Monument
Kamp Vught en hoewel in het begin de visies van de Vriendenkring en Nationaal
Monument Kamp Vught lijnrecht tegenover elkaar stonden, groeiden ze in de loop der
jaren steeds meer naar elkaar toe. De ontwikkeling die Nationaal Monument Kamp
Vught doormaakte, laat zien dat er meer oog kwam voor individuele slachtoffers.
Democratisering, individualisering, emancipatie en feminisme – het zijn de sociale
processen waarbinnen de aandacht voor de oorlog van inhoud veranderde. 155 De
aandacht is verschoven van dictatoriale systemen, de natie die aangevallen is, naar
individuele geschiedenissen van de slachtoffers en de keuzes die zij maakten tijdens de
oorlog. Maar het gaat niet alleen om het verhaal van de slachtoffers. In het script dat in
Nationaal Monument Kamp Vught verborgen ligt, gaat het ook ergens anders over.
Nationaal Monument Kamp Vught was, onder andere dankzij de subsidies van
VWS, in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een nationaal gerespecteerd instituut met
een professionele organisatie. Uitbreiding was noodzakelijk geworden, waarbij men de
educatieve functie van het kamp wilde vergroten. Mede door de lobby van de in 2000
152
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aangetreden voorzitter Alexander Rinnooy Kan – die in zeer korte tijd met ‘een paar
gesprekken met minister Borst en premier Kok’ 156 4 miljoen gulden voor kamp Vught
wist los te peuteren – en door onder andere een heus fundraisingdiner te organiseren,
werd 8,5 miljoen gulden bijeengebracht voor de vernieuwing van het monument. Voor
het ontwerp van de nieuwbouw, waarvoor in eerste instantie Breuker weer was
gevraagd, tekende de gerenommeerde architect Felix Claus, de vormgeving van het
terrein werd overgelaten aan landschapsarchitect Michael van Gessel en voor de
inrichting van de vaste tentoonstelling werd bureau Marcel Wouters Ontwerpers,
gespecialiseerd in educatieve presentaties, ingehuurd. De beschikbare oppervlakte
verdubbelde en het monument transformeerde in een museale inrichting met een
weldoordachte looproute.
Om ‘het verhaal van kamp Vught’ te vertellen is geen medium onbenut gelaten.
Architectuur, interieurarchitectuur, tentoonstellingsvormgeving, grafische vormgeving,
fotografie, audiovisuele media, originele objecten uit de kamptijd, niet‐originele
objecten en reconstructies gaan een totaalverband met elkaar aan met als doel de
bezoeker op een zo integer én betrokken mogelijke manier te informeren over de
geschiedenis van deze historische plaats. 157
Het motto waarmee Nationaal Monument Kamp Vught in 2002 werd vormgegeven is
‘Gedenken en bewust worden in perspectief.’ De geschiedenis van kamp Vught is vooral
een verhaal van mensen: ‘Het waren mensen die als dader, als slachtoffer, als
omstander of als helper betrokken waren bij deze geschiedenis.’ 158 De ‘menselijke maat’
staat centraal, de boodschap is ‘dat iedereen zijn eigen keuzes bepaalt, zonder geheven
vingertje’. 159 De tentoonstelling vertelt verhalen om via die verhalen de bezoeker meer
te weten te laten komen over het naziterreursysteem in de kampen, de organisatie, de
uitvoering en de fysieke en geestelijke gevolgen daarvan, de lotgevallen van de mensen
binnen dit systeem, de verschillende slachtoffergroepen en over de vraag hoe mensen
binnen dit systeem tot daders, slachtoffers, omstanders en helpers worden. De
persoonlijke geschiedenissen moeten de gebeurtenissen inzichtelijk maken, ons een
beeld laten vormen van de vervolgings‐ en vernietigingsgeschiedenis, maar het ook
mogelijk maken dat de bezoeker zich kan inleven en zelfs identificeren met de
gevangene.

156

Lindy Jense, ‘“Een ervaring die je heel lang bijblijft”. Nieuwbouw brengt Nationaal Monument Kamp
Vught dichter bij de mensen’, in: Brabants Dagblad 19 april 2001.
157
Zie: Jeroen van den Eijnde, ‘Presentatie van het voorlopig ontwerp Nationaal Monument Kamp Vught’.
Eindhoven/Amsterdam/Vught november 2001, 2. Aanwezig in het archief van Nationaal Monument Kamp
Vught.
158
Ibidem.
159
Esther Göbel, ‘Tentoonstellingsmaker Esther Göbel: “Geen horrorkabinet”’, in: Een nieuw begin…
Opening nieuwbouw Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
2002.

277

Identificatie en empathie kunnen aanzetten tot nadenken, het bewust worden van de
mogelijke consequenties van handelen en zelfbeschikking, het zelf keuzes kunnen
maken, het niet automatisch meelopen met de meerderheid. 160

Nationaal Monument Kamp Vught is zo ingericht dat de bezoeker een stuk geschiedenis
doorloopt parallel aan wat de gevangenen hebben ondergaan.
Wie Nationaal Monument Kamp Vught aandoet, bezoekt niet het voormalige
concentratiekamp waar de gevangenen hebben gezeten. Nationaal Monument Kamp
Vught is geen voormalig concentratiekamp waar de bezoekers de fysieke gedaante van
het concentratiekamp kunnen ervaren, kunnen zien waar de appèlplaats was, in welke
barakken de gevangenen moesten leven en werken, in welke gebouwen de SS huisde. Ze
kunnen niet de grootte van het voormalig kamp met zijn prikkeldraadomheining en de
vele wachttorens ervaren. Ze kunnen niet concreet zien hoe het concentratiekamp
werkelijk was ingericht.
Nationaal Monument Kamp Vught is gebouwd rond het voormalige crematorium
van het kamp, dat behalve voor degenen die er werkten verboden gebied was voor de
gevangenen. Het crematorium was met een hek en prikkeldraad afgescheiden van de
rest van het kamp, al lag het wel binnen de omheining. Kamp Vught was geen
vernietigingskamp en bezat geen gaskamer, wel een fusilladeplaats en een galg. In het
crematorium werden mensen verast die in Vught de dood vonden door executie,
verstikking (het bunkerdrama) of door ziekte. Het crematorium was in die zin geen
kenmerkend onderdeel van het terreursysteem, zoals in het geval van
vernietigingskamp Auschwitz‐Birkenau. De meeste gevangenen zullen nooit
geconfronteerd zijn geweest met het bestaan van het crematorium. 161 Nu vormt het
crematorium het hart van het monument. Afgezien van praktische redenen is dat niet
verwonderlijk. In het crematorium bevond zich namelijk ook een lijkenkamer waar de
slachtoffers hun laatste rustplaats vonden alvorens hun lichamen werden verast en
verstrooid achter het crematorium. De gestorvenen, die geen graf hebben, zijn op deze
plek lokaliseerbaar, hier zijn ze het laatst geweest. De plek wordt op deze wijze
gecultiveerd en gesacraliseerd. Het crematorium is te beschouwen als een
grafmonument. 162 Het was hier dat de Vriendenkring een namenwand oprichtte voor
diegenen die zijn omgekomen in Vught. 163
Het crematorium, het enige authentieke gebouw binnen Nationaal Monument
Kamp Vught, maakt deel uit van een lange rij van andere voorwerpen en objecten.
Originele relicten, niet‐originele voorwerpen en reconstructie vloeien moeiteloos in
160
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elkaar over tot een enscenering van ‘concentratiekamp Vught’. Wie Nationaal
Monument Kamp Vught bezoekt, bezoekt een monument dat de gedaante heeft
aangenomen van een historisch museum waarin objecten worden getoond in dienst van
het script. Dat het om authentieke objecten gaat dan wel om reconstructies, doet in dit
script weinig ter zake. De bezoeker wordt er bijvoorbeeld nergens duidelijk op gewezen
dat de barak een reconstructie is op een plek waar nooit een barak heeft gestaan, of dat
de klompen en pakken in de tentoonstelling niet de originele zijn die de gevangenen
hebben gedragen. De objecten, samen met de foto’s, tekeningen van gevangenen,
dagboekfragmenten, documenten en interviews met voormalige gevangenen, worden
weliswaar getoond om de kampgeschiedenis zo concreet mogelijk te tonen, maar vooral
om de tentoonstelling zo persoonlijk mogelijk te maken. Hier krijgt de ‘menselijke maat’
vorm. De hele rondgang door de tentoonstelling en het ‘kampterrein’ is zo opgebouwd
dat de bezoeker zich kan identificeren met de voormalige gevangenen en dat hij kan
zien om welke reden ze gevangen hebben gezeten, hoe ze de kamptijd zijn
doorgekomen en welke keuzes ze tijdens de bezetting hebben gemaakt. Nationaal
Monument Kamp Vught is een interpretatief gedenkteken voor kamp Vught.
De getoonde objecten staan niet alleen in dienst van het verhaal van de
gevangenen, maar samen met het verhaal van de gevangenen ook in dienst van de
boodschap die Nationaal Monument Kamp Vught wil uitdragen. De boodschap, de
feitelijke inscriptie van het monument, is ingeschreven op de vloermat bij de ingang van
de laatste zaal, de zogenoemde Actualiteitsgang:
In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond en komen in het heden uit. In de hier
vertoonde film keren alle belangrijke thema’s van N.M.K.V. in een actuele situatie terug.
Op tafel liggen kranten, die met filmpjes en oplichtende beelden aansluiten bij de scène
op de muur. Het is aan u om te ontdekken wat de actuele betekenis van deze plek voor
u kan zijn.

In de Actualiteitsgang wordt getracht de bezoeker aan het denken te zetten, te
prikkelen tot meningsvorming en ook tot attitudeverandering. Het monument wil laten
zien hoe beïnvloedbaar mensen zijn, dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken en dat je
niet mee hoeft te doen met de massa. De besmeurde panelen van het
fusillademonument staan niet voor niets in de patio opgesteld. Het gedenkteken is
getransformeerd in een waarschuwingsmonument. De panelen wijzen de bezoekers op
het feit dat misstanden vandaag de dag nog steeds voorkomen en onderdeel zijn van
hun eigen leefwereld. Hier wordt de eerste aanzet gegeven tot bewustwording. De
tweede wordt gegeven door de reactiewand, die de bezoekers moet stimuleren tot
gedachtevorming en actief handelen door het schrijven van een reactie.
Om de abstractie van Nationaal Monument Kamp Vught tegen te gaan is in het
vernieuwde monument plaats ingeruimd voor de verhalen van voormalige gevangenen.
Niet alleen biedt het monument een podium waarop voormalige gevangenen hun
verhaal kwijt kunnen om zo op eigen wijze hun oorlogsverleden te verwerken en
wederom een waardevolle maatschappelijke rol te vervullen, zoals VWS het graag ziet.
Het monument stuurt ook bij de bezoeker aan op een ‘positief handelingsperspectief’,
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zoals Nationaal Monument Kamp Vught dat noemt. Hier wordt een afgerond verhaal
verteld: ‘In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond (…).’ Het monument tracht om bij
de bezoeker een bewustwordingsproces dan wel een bewustzijnsverandering op gang te
brengen. Of, vertaald in termen van VWS met betrekking tot haar
jeugdvoorlichtingsbeleid:
Beoogd wordt de vorming van jongeren te beïnvloeden door hen duidelijk te maken
welke componenten en ontwikkelingen in een samenleving bedreigend kunnen zijn voor
de democratie in een natie en voor de vrijheid van haar burgers. Het gaat om het op
gang brengen van bewustwordingsprocessen over de betekenis van democratie,
vrijheid, grondrechten en fundamentele normen en waarden. 164

In de voormalige kampen staat de herinnering van de oorlog steeds meer in dienst van
een permanente educatie in burgerschap en democratie.
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VIII

HERDENKEN ALS RITE DE PASSAGE
De voormalige kampen als transformatieve ruimtes

Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan
verkeren. Bescherm het en wees waakzaam. Tot zolang moge het pad, dat tot deze stille
plek leidt, begaanbaar blijven voor de voeten van allen, die zich hier bezinnen op de
waarden van vrijheid en gerechtigheid. 1

1. De institutionalisering van de voormalige kampen

Herdenkingsmusea
De monumentalisering van de voormalige kampen laat zien dat het oprichten van
traditionele gedenktekens niet meer volstaat. Anders gezegd: het sculptuuraal
herdenken, zoals de fusillademonumenten in Vught en Amersfoort laten zien, heeft
plaastgemaakt voor een vorm van museaal herdenken. Het monument heeft de
gedaante aangenomen van een historisch museum. Monumenten en musea zijn een
symbiose aangegaan.
Waren de voormalige kampterreinen lange tijd onzichtbaar als historische plaats,
tegenwoordig maken ze, als het praktisch mogelijk is, deel uit van het
musealiseringsproces en worden ze zo veel mogelijk betrokken bij de activiteiten van de
herinneringscentra. In Nationaal Monument Kamp Vught is de historische plek rond het
crematorium opgenomen binnen de museale tentoonstelling, in Westerbork maakt het
voormalige kampterrein, hoewel gescheiden van het museum, deel uit van de
activiteiten die Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert. Amersfoort zit nog
in een ontwikkelingsfase, maar beetje bij beetje gaat het voormalige kampterrein steeds
meer deel uitmaken van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
De vorming van de herinneringscentra in Westerbork, Vught en Amersfoort
vond, en vindt nog steeds, plaats in een periode waarin wereldwijd een explosieve bouw
van memorial museums is waar te nemen. De afgelopen tien jaar zijn er meer memorial
museums opgericht dan de honderd jaar daarvoor, schrijft Paul Williams in Memorial
Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities. 2 Het memorial museum is een
specifiek soort museum – vaak maar niet altijd – opgericht op plekken waar een
historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het gaat over terrorisme, genocide,
staatsonderdrukking en nucleaire rampen. De aanleidingen zijn verschillend, maar ze
1
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komen overeen met de slachtoffers die herdacht worden: voornamelijk onschuldige
burgers waar vrouwen en kinderen tijdens de ramp niet werden gespaard. Enkele
voorbeelden zijn het Nationaal Chernobyl Museum in Kiev (1992), het museum voor de
slachtoffers van genocide in Vilnius (1992), het Robben Island Museum in Cape Town
(1997), het Oklahoma City National Memorial (2000), het Srebrenica Memorial and
Cemetry in Potočari (2003), het gedenkteken voor het Atochatreinstation in Madrid
(2004) en het toekomstige World Trade Center Memorial in New York, gepland in 2009.
Wat deze musea kenmerkt, is dat ze meestal zijn gebouwd op de plek waar de ramp zich
heeft voltrokken, de plek waarmee nabestaanden en overlevenden een sterke
emotionele band hebben. Het zijn geen neutrale plekken. Het memorial museum biedt
de mogelijkheid om te rouwen, daders vergiffenis te schenken en de gebeurtenis onder
de aandacht te brengen bij een groot publiek. Ze fungeren als plekken waar onderzoek
wordt gedaan, zoals het identificeren van slachtoffers, ze leveren bewijsmateriaal voor
processen en ze onderhouden nauwe contacten met commissies voor
waarheidsbevinding en mensenrechtenorganisaties. De memorial museums hebben een
sterke pedagogische missie met een psychologische component, de getuigen zijn net zo
belangrijk als de slachtoffers en de daders. Educatie wordt gedaan uit morele
overtuiging en is sterk verbonden met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het
memorial museum wil een brug slaan tussen de historische gebeurtenis en het heden,
en het wil een morele gidsfunctie vervullen.
De hausse aan memorial museums laat, net als de vorming van de
herinneringscentra bij de voormalige kampen, zien dat het oprichten van traditionele
gedenktekens niet meer voldoende is. De ontwikkeling van de herinneringscentra loopt
niet alleen parallel met de opkomst van de memorial museums maar samen zijn ze
ingebed in de algemene belangstelling voor geschiedenis en herinnering en de behoefte
deze vast te leggen en te institutionaliseren. Herman Lübbe spreekt in de jaren zeventig
van Musealisierung bij de constatering van de wonderbaarlijke groei van het aantal
nieuwe musea, die hij verklaart door de snelheid van de modernisering en de daaruit
voortkomende behoefte aan vaste punten in het verleden. Met de opkomst van de
honderden Holocaustmusea in Amerika en de wereldwijde oprichting van memorial
museums kan men spreken van een memory boom. 3 Nu is het niet nieuw dat
gedenktekens en musea in samenhang met elkaar worden gebouwd. Met het initiatief
voor het Nationaal Monument op de Dam werd al gepleit om onder het monument een
verzetsmuseum in te richten. Dat idee werd echter niet verwezenlijkt. Wat wel werd
verwezenlijkt is het Nationaal Oorlogs‐ en Verzetsmuseum te Overloon, een
museumpark gebouwd op de plek waar in de herfst van 1944 een hevige strijd was
geleverd. Het museum werd op 25 mei 1946 geopend. Voor de oprichting van het
museum gold als voorbeeld de geconserveerde slachtvelden van de Eerste
Wereldoorlog in België en Frankrijk. Overloon afficheerde zich als ‘Nederlands eerste

3
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oorlogsmuseum’ en ‘Het Tweede Caen’. Het zou jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers
gaan trekken. 4
Westerbork, Amersfoort en Vught worden tegenwoordig herinneringscentra
genoemd en zijn te vergelijken met de memorial museums, ze vervullen dezelfde
functie. Het zijn plekken met een morele gidsfunctie. De voormalige kampen zijn
plekken van schuld en boete. Ze herinneren aan het grote morele falen en het gebrek
aan weerbaarheid. Maar niet alleen bij de Jodenvervolging en ‐vernietiging. Zo heeft
Westerbork sinds 2002 een intensief contact met de nabestaanden van de val van
Srebrenica, en het herinneringscentrum Potočari Memorial Center and Cemetry. De
samenwerking komt voort uit een gedeelde geschiedenis; de herdenking van vervolging
en genocide en het onvermogen van Dutchbat om de ramp van 1995 te voorkomen. Het
herinneringscentrum treedt op als adviseur voor haar Bosnische collega’s. In het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt elk jaar de val van Srebrenica herdacht
met concerten, films en exposities, voor het onderwijs is er een educatief programma
over ontwikkeld. Ex‐Dutchbatters worden uitgenodigd om te komen vertellen over hun
ervaringen. Behalve in Westerbork doen ook in Nationaal Monument Kamp Amersfoort
ex‐Dutchbatters verslag van hun ervaringen. Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil
een podium bieden waarop mensen die de oorlog hebben meegemaakt hun verhaal
kunnen vertellen en begrip kunnen vinden. Het monument voelt vanuit het verleden
een speciale band met uniformdragers omdat op de plek behalve een kamp ook een
kazerne en later een politieschool heeft bestaan, instituten waarin het uniform van
grote betekenis is. Amersfoort richt zich speciaal op leden van de krijgsmacht, de
marechaussee en de politie, met Defensie bestaat een samenwerkingsverband om
soldaten die worden uitgezonden op vredesmissies een speciaal programma aan te
bieden. Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil uniformdragers bewust laten
worden van hun eigen verantwoordelijkheid, waarin keuzen en beslissingen altijd te
maken hebben met de rechten van de mens. Om de leerlingen te wijzen op het belang
van de rechten van de mens is in 2000 een monument bij de ingang van de toenmalige
politieschool opgericht met als onderwerp artikel 1 van de grondwet. Ook in Nationaal
Monument Kamp Vught is mensenrechten een belangrijke thema. Er worden exposities
georganiseerd rond dit thema zoals in de zomer van 2008, met de Olympische spelen in
Beijing, onder de titel ‘The games must go on…’. Het doel was om twee kanten van een
medaille te tonen: ‘enerzijds de spanning en schoonheid van de sportieve krachtmeting,
anderzijds de wijze waarop mensenrechten en politiek tijdens een aantal Spelen vanaf
1936 een rol speelden.’ 5 Staatssecretaris Bussemaker van VWS betoogde bij de opening
van de expositie dat herinneringscentra zich niet alleen moeten beperken tot de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. ‘Ze moeten ook nieuwe generaties
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aanspreken en betrekken bij de geschiedenis. De Spelen zijn daarvoor een goed
middel.’ 6
Voor de expositie werd in de kunstbijlage van de Volkskrant een
reclameadvertentie geplaatst, midden tussen de advertenties van het
Bonnefantenmuseum en museum Het Valkhof. 7 De advertentie illustreert goed dat
Nationaal Monument Kamp Vught niet louter een monument is ter herdenking van de
slachtoffers van kamp Vught. In een artikel van de Volkskrant over de tentoonstelling
wordt één keer, in een heel korte zin, vermeld dat Kamp Vught een concentratiekamp is
geweest. Het monument is een instituut geworden, te vergelijken met musea, met alle
problemen die daarbij komen kijken, zoals de noodzaak voldoende bezoekers te
trekken. Werden de gedenkplaatsen vroeger geleid door een klein groepje welwillende
vrijwilligers, nu is er sprake van een bedrijfsvorm met vast, betaald personeel en
vrijwillige medewerkers, bestuurd door een directeur. Er moeten jaarverslagen
geschreven worden en men moet zien rond te komen van een bepaald budget. Om te
voldoen aan de richtlijnen voor projectsubsidies moeten er effectmetingen worden
verricht bij de bezoekers. Schoolkinderen moeten voor het bezoek een formulier
invullen om het ‘instapmoment’ vast te leggen en bij vertrek een ander formulier om
het ‘uitstapmoment’ vast te stellen. Dit alles om te bepalen of het monument wel
voldoende rendement oplevert. Een heuse concurrentiestrijd lijkt te ontstaan in het
verkrijgen van subsidies, want niet iedere instelling heeft de capaciteiten om de
effectmetingen adequaat uit te voeren. Cees Biezeveld, oud‐directeur van Nationaal
Monument Kamp Amersfoort, verzuchtte eens: ‘Hoe moet je hier nu mee omgaan? Met
het antwoord:
Gewoon: laten voor wat het is, geen tijd meer aan besteden. Dan krijg je geen
projectsubsidie voor educatieactiviteiten meer. Je ziet langzamerhand dat de grote
spelers op de kaart met gespecialiseerd personeel en grotere bezoekersstromen het zich
kunnen permitteren mensen vrij te maken om fulltime subsidieaanvragen te doen.
Onprettig: een verschraling op het speelveld ’40–’45 dreigt. De kleintjes verdwijnen uit
beeld of zoeken anders. 8

Binnen deze institutionalisering is het niet vreemd dat er ook beleidsplannen worden
geschreven richting subsidieverstrekker. In het beleidsplan van Nationaal Monument
Kamp Vught 2005–2010 is te lezen dat het monument, dat strikt genomen geen
museum is, streeft naar de kwalificatie ‘Geregistreerd Museum’. De kwalificatie
‘Geregistreerd Museum’ stelt duidelijke eisen aan de omgang, het beheer en het
behoud van de collectie en geeft aan dat een instelling professioneel omgaat met het
historische erfgoed. 9 Het monument dat in 1990 juist geen museum wilde zijn, wil nu
6

Jet Bussemaker, aangehaald bij: Peter de Graaf, ‘Hitlers Spelen en Black Power in Kamp Vught’, in: de
Volkskrant 9 juni 2008.
7
Zie: de Volkskrant 21 augustus 2008.
8
Cees Biezeveld, ‘Subsidies, lust of last?’, in: Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, 23 (2007) 37.
9
Van den Eijnde, Beleidsplan 2005‐2010, 25.
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zelfs de Lunettenlaan ontwikkelen tot een ‘museumlaan’. In het beleidsplan van Vught is
verder te lezen dat Nationaal Monument Kamp Vught wil samenwerken met Omroep
Brabant en andere tv‐producenten en dat het serieuze discussieprogramma’s wil gaan
uitzenden. Het wil een band gaan opbouwen met leden van de Tweede Kamer.
Overheidscontacten op het niveau van ministeries zijn er al en visies van VWS worden
onderschreven door Nationaal Monument Kamp Vught, zoals een meer landelijke
afstemming in thema’s, inhoud, organisatie en samenwerking met andere instellingen.
Ook wil het een expositie maken over ‘vrijheid is mensenwerk’, het centrale thema in de
komende jaren van het Ministerie van VWS. Om het maatschappelijke netwerk te
vergroten is er in 2005 een curatorium aangetreden, samengesteld uit landelijk bekende
personen die een actieve rol gaan spelen. Ook wil het arrangementen aan het
bedrijfsleven aanbieden en het mogelijk maken om het monument te adopteren of op
te treden als mecenas. Om minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies wil
Nationaal Monument Kamp Vught streven naar een bredere inkomstenbasis. Een
daarvan is de oprichting van de Stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp
Vught met leden als Alexander Rinnooy Kan, Peter Swinkels en Albert Verlinde.
Particulieren kunnen beschermer worden vanaf een bedrag van 250 euro per jaar,
bedrijven vanaf 1.000 euro.
Het beleidsplan van Nationaal Monument Kamp Vught hangt nauw samen met
het beleidskader van VWS en het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Het plan richt
zich op drie activiteiten: het behoud van materiaal, de toegankelijkheid van het
materiaal vergroten en het erfgoed onder de aandacht van een breed publiek brengen.
Dat zijn activiteiten van een museum, en het is dus niet verwonderlijk dat Nationaal
Monument Kamp Vught streeft naar het predicaat ‘Geregistreerd Museum’.

De banalisering van het verleden?
De voormalige kampen zijn heden ten dage actieve organisaties die er alles aan doen
om hun erfgoed zo consumeerbaar mogelijk aan te bieden, waarmee ze proberen een
groot publiek aan te spreken. In Westerbork worden wisseltentoonstellingen gehouden,
educatieve lespakketten aangeboden, educatieve reizen georganiseerd en workshops
gegeven voor pabo‐studenten. In het herinneringscentrum is sinds 1999 het Landelijk
Steunpunt gastsprekers WO II–Heden ondergebracht. Er bestaat een
activiteitenprogramma waarvoor ooggetuigen worden uitgenodigd en
cultuurhistorische wandeltochten worden georganiseerd, waarbij verteld wordt over
flora en fauna, sterrenkunde en de geschiedenis van kamp Westerbork.
In januari 2008 werd tijdens de nachtelijke herdenking in het kader van
Holocaust Memorial Day het kampterrein als decor gebruikt voor het initiatief: Verhalen
van Westerbork. De regel uit het gedicht van Leo Vroman: ‘Kom vanavond met verhalen,
hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen’
vormde de leidraad voor deze herdenking. In een verwarmde ruimte op het kampterrein
werd proza en poëzie over vervolging en verdriet voorgedragen door acteurs, zangers,
songwriters, dichters overlevenden en nabestaanden. Acteurs speelden gedeeltes uit
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theatervoorstellingen. Initiatiefneemster was Ida Vos, zij had in 2005 de aanzet gegeven
voor het project ‘De 102.000 Namen lezen’. In Amsterdam en op het kampterrein van
Westerbork werden de namen van alle weggevoerde en vermoorde slachtoffers
voorgedragen.
Nationaal Monument Kamp Vught blijft niet achter als theater. Hier werd in
september 2007 de voorstelling ‘10 Duizend Zakdoeken’ opgevoerd door Heddy Lester
en Myra de Jong over de geschiedenis van twee jonge mensen, de ouders van Heddy
Lester, die elkaar leerden kennen in het washok van kamp Vught. November was
filmmaand met onder andere de film Marathon Man en de documentaire One day in
September over het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972 in
München. 10 Behalve dat de voormalige kampterreinen worden ingezet als podium voor
theateropvoeringen, worden ze ook gebruikt als concertpodia (zie afb. 195 en 196). Zo
gaf zanger Maarten Peters, pianist Co Vergouwen en het Gustav Klimt Kwartet op 3
oktober 2007 op het terrein van kamp Westerbork een concert met bijdrage van
kampoverlevende Ellis Hertzberger en onderduikoverlevende Zoni Weisz.
Al deze activiteiten zijn pogingen om het monument niet te laten verstommen,
de geschiedenis levend te houden en de herinneringscentra tot dynamisch,
publiekgerichte instellingen te maken. 11 Het zijn activiteiten die ook in andere landen
zijn waar te nemen. In Mauthausen bijvoorbeeld werd in de jaren negentig ‘Mauthausen
aktiv’ opgericht om culturele manifestaties te organiseren op en rond het kampterrein.
Zo werd de steengroeve gebruikt als concertzaal waar de Wiener Philharmoniker en de
Weense jazzmuzikant Joe Zawinul eind jaren negentig optredens gaven. Deze
evenementen, historicus Bertrand Perz spreek van Eventkultur, 12 moesten Mauthausen
onder de aandacht brengen van een groot publiek en nieuwe bevolkingslagen
aanspreken.
Robert Musil schreef eens:
Niets ter wereld is zo onzichtbaar als een gedenkteken. We zijn het er toch over eens
dat ze worden opgesteld om gezien te worden, sterker nog, om de aandacht te trekken;
maar tegelijkertijd zijn ze met het een of andere preparaat tegen aandacht
geïmpregneerd, waardoor alle aandacht er gelijk een waterdruppel op een vette olielaag
van afglijdt zonder ook maar even te beklijven. 13

Dit is het ergste wat een gedenkteken kan overkomen. Het doel van een monument is
per definitie om aandacht en bezoekers te trekken, alleen op het moment dat plekken
van bezinning en overdenking overgaan in toeristische attracties komt het
oorlogsmonument in een moeilijk spanningsveld van oprechte belangstelling, sensatie,
vrijblijvendheid en onverschilligheid; dat geldt vooral voor de voormalige
concentratiekampen.
10

Website Nationaal Monument Kamp Vught. Geraadpleegd 26 september 2008.
Zie: Jaarboekje 1987 Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen mei 1988, 1.
12
Perz, Die KZ‐Gedenkstätte Mauthausen 1945 bis zur Gegenwart, 254.
13
Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten. Reinbek bei Hamburg 1978. Gebruikgemaakt van de vertaling van
Ton Naaijkens, Robert Musil, Het postume werk van een levende, Amsterdam 1987, 63.
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Nu hoeft ‘onderdeel van toeristische reizen’ niet per definitie negatief te zijn.
Historisch toerisme is een vorm van educatieve kennis vergaren die haar wortels heeft
in de ‘grand tours’. Reizen naar oorden die herinneren aan de duistere kant van het
menselijke bestaan heet tegenwoordig dark tourism, en daar behoren de voormalige
concentratiekampen in Europa ook bij. 14 In de provinciale of landelijke toeristengids zijn
de bekendste kampen wel opgenomen, inclusief een korte beschrijving van hun
geschiedenis. Er bestaat zelfs een heuse Traveler’s Guide naar de voormalige
concentratiekampen in Europa. 15
In Nederland heeft het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog inmiddels een
toeristische inbedding gekregen. Zo had het Regionaal Bureau voor Toerisme
Knooppunt Arnhem‐Nijmegen samen met het Bevrijdingsmuseum 1944–1945 in
Groesbeek in 2004 een fietsroute uitgezet langs de landingsgebieden van de
Amerikanen tijdens de operatie Market Garden. ‘Fietsen in de voetsporen van onze
bevrijders’ heette de bijlage die De Gelderlander voor haar lezers uitgaf. In Rotterdam is
bij de VVV de folder ‘Langs de Brandgrens’ te verkrijgen, waarin een
wandelroutebeschrijving staat langs de brandgrens van de oude binnenstad van
Rotterdam die op 14 mei 1940 door de Duitse Luftwaffe binnen een kwartier in puin
werd gelegd. Een tocht langs nog zichtbare sporen van het luchtbombardement en
‘pareltjes van jarenvijftigarchitectuur’ en andere ‘Wederopbouwmonumenten’. 16 In
Noord‐Brabant werden in 2000 plannen gemaakt om het oorlogserfgoed op te nemen in
een cultureel‐recreatieve herbestemming. Zo zou de autoweg tussen Veghel en Uden
door middel van beschilderde panelen het verhaal kunnen vertellen van Market Garden,
en een tankstation in de vorm van een parachute zou moeten verwijzen naar de
luchtlandingen. Van de Peel‐Raamstelling, een verdedigingslinie uit 1939, kan een
toeristische route gemaakt worden voor wandelaars, fietsers en skaters. De koppeling
recreatie en historische educatie is blijkbaar een vruchtbare.
Ook de voormalige kampen in Nederland ontkomen niet aan historisch toerisme,
sterker nog, de herinneringscentra spelen erop in om hun erfgoed onder de aandacht
van een breed publiek te brengen. Bijvoorbeeld door te participeren in evenementen als
het Nationaal Museumweekend en Open Monumentendag. Tijdens deze dagen worden
er extra activiteiten georganiseerd; het trekt publiek en zorgt ervoor dat het monument
niet verdwijnt in onzichtbaarheid. Maar waar ligt de grens, wanneer de voormalige
kampen een oord worden waarin de zucht naar sensatie en nieuwsgierigheid wordt
bevredigd? Een angst die voormalig gevangene Gescher in 1944 al uitsprak in relatie tot
Vught, en die later nog vele malen zou worden uitgesproken. Eind jaren zeventig uitte
14

Zie: John Lennon and Malcom Foley, Dark Tourism. The attraction of Death and Disaster, New York
2000.
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Bedoeld wordt: Marc Terrance, Concentration Camps. A Traveler’s Guide to World War II Sites.
www.upublish.com/books/terrance.htm 1999. Een gids met hoofdzakelijk informatie over welke bussen
en treinen er naar deze plekken rijden, hoe lang het lopen is van de stations naar de voormalige kampen,
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Aan de achtergronden van de oorlogssites worden maar enkele regels gewijd.
16
Ruud van Haastrecht, ‘Lopen langs de brandgrens. Ondanks alle bouwdrift heeft Rotterdam aan het
bombardement een blijvend litteken overgehouden’, in: Trouw 4 oktober 2008.
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cabaretier Ivo de Wijs zijn bezorgdheid over een nieuwerwetse oorlogsindustrie rond de
Tweede Wereldoorlog. In Westerbork, toen er nog zo goed als niets te zien was en de
plek nauwelijks vindbaar, zag hij een ‘shoahbusiness’ opdoemen. Hij dichtte:
Wat een tijd
(…)
er staat ons nog het een en ander te wachten
aan platen posters en ludiek gedoe zoals stickers I remember world war two
uit onze nieuwerwetse oorlogsindustrie
en straks gaan we in gestreepte klederdrachten
in een bus vol comfortabele fauteuils
naar Westerbork voor veertig gulden uit en thuis
in het kader van de nieuwe nostalgie (…). 17

Cabaretier Freek de Jonge wees tijdens de opening van de educatieve uitbreiding van
Westerbork in 1999 op het gevaar voor het kamp een toeristische attractie te worden.
Hij sprak de woorden:
Aan iedere herinnering kleeft het gevaar dat de herinnering, hoe gruwelijk ook, op den
duur in iets leuks verandert, in een aardig dingetje aan de muur of op tafel en dat zoiets
tenslotte kan leiden tot een doorgangskamp dat een toeristische attractie aan het
worden is. 18

Voormalig kamp Westerbork is vooralsnog geen ‘Zaanse Schans der vernietiging’ en het
is ook geen themapark of pretpark, zoals veel musea tegenwoordig worden betiteld die
de geschiedenis weer tot leven proberen te wekken door verklede acteurs rond te laten
lopen, bezoekers virtuele bombardementen te laten beleven of de bezoeker interactief
de geschiedenis te laten ondergaan aan de hand van een zelfgekozen alter ego die de
geschiedenis aan den lijve heeft ondervonden. Toch is Westerbork onderdeel van een
toeristenindustrie die het nationaal monument ten goede komt, maar die ook nadelen
kent. Het voormalige kampterrein ligt midden in een natuurgebied dat veel toeristen en
recreanten trekt. Al fietsend en met huifkarren wordt het kampterrein doorkruist als
onderdeel van een tocht door het Drentse landschap. Lunchpakketjes worden
opgegeten op de plek waar vroeger de deportatietrein vertrok naar de
vernietigingskampen en fietsroutes worden bestudeerd om de weg te vinden naar de
volgende recreatiemogelijkheid (zie afb. 197 en 198). Brita Scheuer spreekt van een
banalisering van het verleden in het voormalige concentratiekamp Mittelbau‐Dora, waar
bezoekers neerstrijken aan lange picknicktafels op de parkeerplaats, met daarop zakken
broodjes, kannen koffie en flessen bier. De stemming is vaak opperbest. 19 Hetzelfde
17
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beeld is te zien bij veel andere voormalige kampen. Het zijn plekken die dit soort
activiteiten slecht verdragen, maar blijkbaar is een en ander onvermijdelijk wanneer er
grote groepen mensen op afkomen die zich laten fotograferen voor de ruïnes van de
crematoria en gaskamers als bewijs dat ze er geweest zijn, voor thuis.
Gaskamertoerisme is geen onbekende term meer.
In de voormalige kampen heerst een spanningsveld: als geïnstitutionaliseerde
herinneringscentra moeten ze bezoekers trekken en informeren over de geschiedenis,
als gedenkplaats zijn ze er voor nabestaanden die hun doden willen herdenken. Zij zien
in de eerste plaats een voormalig kamp als een kerkhof, heilige grond, die zo min
mogelijk ontheiligd mag worden. Het probleem is dat voormalige kampen moeten
voldoen aan verschillende verwachtingen en worden gebruikt voor verschillende
functies. Voor oud‐gevangenen is een voormalig kamp een plek van concrete
ervaringen, een plek die men wil terugzien; buitenstaanders hebben meer behoefte aan
informatie over deze herinneringsplaats. Overheden gebruiken het als podium voor
openbare boetedoening of toonplaats van educatieve doeleinden; religieuze
organisaties stichten er een pelgrimsoord of martelaarsplek en wetenschappers
onderzoeken het als een archeologische site voor het verzamelen van bewijsmateriaal.
Voormalige kampen zijn hoe dan ook herdenkingsplekken en plekken voor
educatie. Herdenken en informeren, het zijn activiteiten die elkaar moeilijk verdragen,
met elkaar botsen, maar die ook een verbond met elkaar aangaan. Was het thema voor
de vernieuwing van Nationaal Monument Kamp Vught immers niet: gedenken en
aanzetten tot bewust worden? De bovengenoemde activiteiten zijn voorbeelden van
hoe men herdenken en leren met elkaar tracht te verbinden. Het doel is uiteindelijk bij
de bezoeker een bewustzijnstransformatie tot stand te brengen. De meest effectieve
manier daartoe schijnt overdracht via ervaring of beleving te zijn. In Holocaustmusea en
voormalige concentratiekampen betreden, volgens filmonderzoekster Alison Landsberg,
bezoekers een empirisch verhaal van een ervaring die ze nooit hebben meegemaakt. 20
Ze doen op een zinnelijke wijze kennis op die ze op een puur cognitieve manier moeilijk
zouden verwerven. Of anders gezegd, de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd
door de zintuiglijke ervaringen en dragen bij aan een betere en snellere verankering van
historische kennis. Daarbij zou de zintuiglijke ervaring de ruimtelijke en fysieke
dimensies van de historische gebeurtenis doen voelen en een zeker begrip bijbrengen
van de emoties die men toen gevoeld heeft. 21 Het is een effect dat op een gelijksoortige
manier eerder is toegepast, en in diverse monumenten vaste vorm heeft gekregen.

20

Zie Marcuse, Legacies of Dachau, 391.
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cultuur’, in: Groniek, 41/180 (2008) 276‐277.
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2. Het voormalige kamp als ritueel landschap

Via Dolorosa
In Nationaal Monument Kamp Vught wordt de bezoeker onderworpen aan een
nauwkeurig uitgestippelde route langs een aantal staties of halteplaatsen (zie afb. 199).
Vught stuurt zijn bezoekers op een symbolische reis, vergelijkbaar met de gang die de
kampgevangenen door het universum van het echte kamp hebben gemaakt. Bij wijze
van rite de passage beoogt de routing bij de bezoeker een emotionele betrokkenheid op
te wekken door hem als het ware virtueel de gang van een kampgevangene te laten
ondergaan.
Voordat de bezoeker de eerste tentoonstellingszaal betreedt, heeft hij het
dagelijkse leven al ver achter zich gelaten. De lange weg, de Lunettenlaan, die parallel
aan het voormalige kampterrein loopt, zorgt voor een geleidelijke overgang van de
gewone wereld via de Vughtse heide en haar recreatiegebied naar de wereld van
kazernes, gevangenis en ten slotte het universum van concentratiekampen. De grote
gevel van Nationaal Monument Kamp Vught functioneert als een muur die definitief de
overgang markeert naar een andere wereld. De bezoeker zal dat extra ervaren bij de
ingang van het monument, waar de kolossale stenen luifel boven zweeft. Als door een
monumentale poort betreedt hij het monument. In de ontvangsthal wordt de bezoeker
mentaal voorbereid op wat gaat komen door onder andere de tekst van Huub
Oosterhuis, aangebracht op een van de wanden. Als eenmaal voor de route naar de
tentoonstelling en het kampterrein is gekozen, moet de bezoeker eerst door een smalle
hoge gang, die werkt als een volgende poort. Boven deze poort staat niet geschreven
Arbeit macht frei, of Jedem das Seinem, zoals op de poorten van Auschwitz I en
Buchenwald, maar de woorden: Manipulatie, Macht, Terreur, Omstanders, Zware
proeve, Collaborateurs, Confrontatie en Concentratiekamp – de termen die in de film
zijn verwerkt en boven de toegangsdeur naar de tentoonstellingsruimten wordt
geprojecteerd. De film brengt de bezoeker terug naar de tijd van de bezetting. De
kalender die hier staat opgesteld met dagboeknoties van gevangenen, is opengeslagen
op de datum waarop het bezoek plaatsheeft, om te onderstrepen dat er vanaf nu sprake
is van een parallelle geschiedenis met de voormalige gevangenen.
De schemerige gang vormt de passage naar de wereld van het
concentratiekamp. Via de klapdeur komt de bezoeker in de voorruimte van de
tentoonstelling. In deze voorruimte ziet hij door de grote glazen wand het kampterrein
met de barak, het crematorium, de wachttorens, de prikkeldraadomheining en de
gracht. De gracht lijkt onder het bezoekerscentrum door te lopen, alsof de Acheron uit
de hel van Dante is overgestoken. ‘Laat varen alle hoop, gij die hier intreedt’, zo vaak
geciteerd in dagboeken van gevangenen als zij beschrijven hoe ze het kamp betraden. In
de expositieruimte hoort, ziet en leest de bezoeker het verhaal van de voormalige
gevangenen over hun tijd in het kamp. Hier hangen gestreepte pakken, zweven mutsen
op kophoogte en staan houten klompen, twee aan twee. Vanaf nu treedt de bezoeker in
de voetsporen van de gevangenen. De inzet van voorwerpen, documenten en
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getuigenverhalen ter ondersteuning van een verhaallijn, in combinatie met de
architecturale ruimtes, geven vorm aan de symbolische reis door de hel.
Nationaal Monument Kamp Vught vertoont in haar dwingende routing sterke
overeenkomsten met het Holocaustmuseum in Washington. Een bezoek aan dit
museum wordt weleens vergeleken met een afdaling in Dantes hel. Ingo Freed, de
architect van het museum, wilde door middel van de architectuur en met de inrichting
van de tentoonstelling een bepaalde sfeer oproepen, een ambiance creëren die een
herinnering aan de Holocaust moest bewerkstelligen.
De tentoonstelling begint op de vierde verdieping en is volgens een strakke
verhaallijn uitgezet. Langs een spiraalvormig pad, schrijft Naomi Miller, daalt de
bezoeker als een pelgrim in Dantes verhaal af in het museum. 22 Hij moet door een gang
bestraat met kinderkopjes uit het getto van Warschau, over een houten brug uit
hetzelfde getto, door een treinwagon die is gebruikt voor de Jodentransporten en door
een replica van de poort in Auschwitz – er is zelfs een gaskamer aanwezig. Ook moet de
bezoeker over een brug van glas waar de namen van bijna vijfduizend Joodse
gemeenschappen zijn geëtst. Het hart van de tentoonstelling, in de Hall of Witness, is de
Tower of Faces. Hier hangen foto’s van gezichten van mensen uit een Joodse
gemeenschap die de Holocaust niet hebben overleefd. De artefacten, de foto’s en de
films met getuigenverhalen die er vertoond worden, moeten een emotionele
identificatie met de slachtoffers tot stand brengen, die de emoties, het hart van de
bezoeker raakt. 23 Om de identificatie met de slachtoffers te vergemakkelijken krijgt de
bezoeker een identiteitskaart van een werkelijk bestaande persoon die wel of niet de
Holocaust heeft overleefd. Op drie punten kan de kaart via een computer gelezen
worden om te kijken hoe het met zijn alter ego is vergaan. De ironie wil, merkt Jonathan
Rosen op, dat Joden die de oorlog probeerden te overleven een vals paspoort nodig
hadden, een paspoort van een niet‐Jood. Nu vindt het omgekeerde plaatst. Je betreedt
het museum als Amerikaan en verlaat het op een bepaalde manier als Jood. 24
Ook bij de voormalige kampterreinen is vaak een route voor de bezoeker
uitgestippeld die niet zelden is gemodelleerd naar het concept van een louteringsweg
zoals in Buchenwald en Majdanek. 25 In Majdanek moet de bezoeker eerst door een
monumentale toegangspoort, gemaakt door beeldhouwer Wiktor Tolkin, alvorens hij
het voormalige kampterrein betreedt (zie afb. 200 en 201). Een lang pad voert naar het
mausoleum dat de resten van de veraste lichamen van de gevangenen bevat (zie afb.
202 en 203). Rechts van het pad staan de overgebleven barakken. De wandeling naar de
reusachtige urn duurt ongeveer twintig minuten en biedt tijd voor overdenking en
meditatie. Detlef Hofmann ziet in het mausoleum een relikwieschrijn of een altaar en
22
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plaatst het werk van Tolkin tegen de achtergrond van een katholieke cultuur. 26 Het pad
van de kolossale poort naar het mausoleum is te vergelijken met de kruiswegstatie, het
verhaal dat het lijden van Christus uitbeeldt tot aan zijn wederopstanding en dat kan
worden nagelopen op de Via Dolorosa in Jeruzalem. De kruiswegstatie maakte het voor
de gelovige mogelijk om Jezus letterlijk na te volgen. ‘Navolging van Jezus werd beleefd
als een innerlijk proces, waarin Jezus wordt gevolgd op Zijn lijdensweg.’ 27 De imitatio
Christi werd met de Via Dolorosa behalve een innerlijk proces tegelijkertijd een uiterlijke
route. Het doel van de kruiswegstatie was dat de gelovige makkelijker de afstand kon
overbruggen door het mede‐lijden met Christus. Voor de gemoedsbeweging is de
aanschouwing van belang, zonder aanschouwing komt het innerlijk proces dat tot Jezus
leidt niet tot stand. Kunst is daarbij een essentieel hulpmiddel, de beschouwer is met al
zijn emoties bij het verhaal aanwezig. 28
Hoffmann betitelt het pad dat de bezoekers moeten lopen rond het
internationale monument van Dachau, gemaakt door Nandor Glid, als een seculiere
louteringsweg. 29 De Israëlische journalist Tom Segev zag een overeenkomst tussen hoe
Israëlische studenten Auschwitz bezochten en het bezoek van christelijke pelgrims aan
Jeruzalem (zie afb. 204 en 205). De studenten trokken langs de spoorstaven in
Auschwitz‐Birkenau zoals de christenen langs de Via Dolorosa. Ze droegen
gebedsboeken en bij de ruïnes van de gaskamers werden psalmen en gedichten
voorgedragen. Hier werden kaarsen ontstoken en er werd geknield voor gebed. 30
Voormalig kamp Flossenburg is bijna letterlijk getransformeerd in een kruiswegstatie en
een modern Golgotha. De ‘Via Dolorosa’ is bepaald door de natuurlijke ligging van het
kamp, gebouwd langs een vallei. Op het diepste punt van de vallei, vlak bij het
crematorium, is een piramide met as van de voormalige gevangenen. Daarna klimt men
omhoog langs het internationale monument; het eindpunt is een kerk gebouwd uit
materiaal van de voormalige barakken van het kamp (zie afb. 206). Het kamp is letterlijk
getransformeerd in een kerk. Voormalig concentratiekamp Flossenburg is een geliefd
pelgrimsoord voor gelovigen. Illustratief is de informatiegids over de gedenkplaats, die
in acht hoofdstukken als evenzovele staties is ingedeeld. 31 In België is het Nationaal
Gedenkteken van het Fort van Breendonk jaarlijks het decor van een kruisgang die een
groep voormalige politieke gevangenen elk jaar vóór Pasen loopt.
Hoewel de christelijke symboliek ontbreekt, is de routing door Nationaal
Monument Kamp Vught als het lopen van de Via Dolorosa. Dat wil zeggen, analoog aan
de kruiswegstatie doorloopt de bezoeker via een aantal staties – halteplaatsen – de
lijdensweg van de gevangenen. Het hart van de route is het crematorium, hier beleeft
de bezoeker symbolisch zijn eigen dood. De wederopstanding, een morele
26
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wedergeboorte van de mensheid, 32 voltrekt zich in het bezoekerscentrum. De bezoeker
ondergaat wat bij inwijdingsrituelen van bepaalde volkeren een rite de passage wordt
genoemd.

Rite de passage
De term ‘rite de passage’ is in 1909 bekend geworden door etnoloog Arnold van
Gennep, die er melding van maakt in zijn boek waarin hij initiatieriten bij bepaalde
volkeren beschrijft. Rites de passage zijn verschillende stadia die een persoon moet
doorlopen om bij een gemeenschap te horen. De fasen zijn: de isolatie van de
gemeenschap, transitie – de overgang van de ene ervaringstoestand naar een andere –
en de integratie in de gemeenschap. Rites de passage bestaan in alle culturen en
tradities. Het begrip ‘rite de passage’ steunt op drie sleutelideeën, zo schrijft Ronald L.
Grimes: de loop van het menselijk leven, de fasen van overgang, en de ervaring van
rituele transformatie. Traditionele plaatsen waar vorm wordt gegeven aan belangrijke
rites de passage in het menselijke leven, zoals geboorte, huwelijk en dood, zijn tempels,
synagogen en kerken. Het zijn gebeurtenissen die redelijk te voorspellen zijn, ze volgen
het pad, het scenario van een menselijke ontwikkeling. Maar er zijn ook minder
voorspelbare overgangen die een menselijk leven veranderen in ‘voor’ en ‘na’ een
gebeurtenis, zoals abortus, ernstige ziektes, scheiding, verkrachting, het verliezen van
een baan en menopauze. Deze worden meestal ondergaan zonder ritueel.
Het kenmerk van een rite de passage is dat er een transformatie plaatsvindt, niet
een tijdelijke verandering, maar een moment waarna men nooit meer dezelfde is. Het
effect van een rite de passage is de transformatie van zowel het individu die het
ondergaat als de gemeenschap die de passage vormgeeft en bestendigt. Een rite de
passage is een serie van symbool beladen handelingen waarbij men door een gevaarlijke
zone moet gaan; dit wordt veilig volbracht en men houdt er veel herinneringen aan
over. Het kan zo zijn, aldus Grimes, dat de ceremoniële gebeurtenis diep gebeiteld zit in
het geheugen van de deelnemer en in de samenleving. Rites de passage vinden plaats
op specifieke data op specifieke plaatsen en zijn manieren om betekenissen te geven
aan gebeurtenissen. Als het effectief gebeurt, blijven de sporen achter in het hart, in het
geheugen, in de gedachten, in teksten, in foto’s en in descriptions. Ze zijn geëtst in de
kern van ziel en samenleving. 33 Zo zijn gedenktekens onder andere plaatsen waar
sporen zijn achtergelaten of waar waarden zijn ingegraveerd die van betekenis zijn voor
de samenleving.
Behalve tempels, synagogen en kerken kunnen monumenten ook plaatsen zijn
waar rites de passage plaatsvinden, ze bezitten een lange traditie. Kunsthistorica Antje
32
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von Graevenitz noemt het monument dat Brancusi in Tirgu Jiu maakte voor de daar
tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen soldaten, een pad van zuivering, reiniging
en loutering, een rite de passsage. De kern van rite de passage is het idee dat kennis niet
te leren is maar berust op ervaring. Brancusi volgde, volgens Von Graevenitz, met zijn
werk een didactisch concept waarbij kunst in dienst stond van de maatschappij. Hij
plaatste zich in de traditie van kunstenaars uit vorige eeuwen als William Morris, Rudolf
Steiner, Mozart met zijn muziekstuk Zauberflöte, Bruno Tauts Tempel der Gläsernen
Kette en Richard Wagners Parsifal, die met hun kunst als zendelingen te werk gingen.
Als priesters geloofden ze de toeschouwer te kunnen opvoeden, aldus Von Greavenitz.
De strategie van rite de passage heeft uiteindelijk alles te maken met een proces, een
zoektocht. Het is een hoopvol proces naar bevrijding en redding. 34
Kunsthistorica Rosalind E. Krauss beschrijft in haar boek Passages in Modern
Sculpture hoe tijd‐ en ruimte‐ervaring zich in de twintigste‐eeuwse beeldhouwkunst
heeft ontwikkeld. In het reliëf La Marseillaise, dat de beeldhouwer Francois Rude
maakte voor de Arc de Triomph, signaleert Kraus een verhaallijn die mogelijk is gemaakt
door de compositie van de figuren en de wijze waarop de diverse ledematen en
draperieën in diverse lagen tegen een achtergrond zijn opgebouwd. Rude begreep dat
hij maar één tijdsmoment kon uitbeelden uit de chaotische tijd die de Franse Revolutie
was. Hij koos het meest betekenisvolle moment. Een moment waaruit het verleden
sprak, maar ook de toekomst; het aanbreken van de bewustwording en de betekenis
van vrijheid. De toeschouwer overziet het beeld vanuit één standpunt en kan het
verhaal dat het uitbeeldt helder en duidelijk tot zich nemen. Het is de ervaring van de
beweging die zich binnen de compositie afspeelt, die samenvalt met de betekenis van
het afgebeelde moment binnen het verhaal van de historische context. 35
De fusillademonumenten in Amersfoort en Vught bezitten een op soortgelijke
wijze tot stand gebracht geschiedverhaal. Het zijn beelden, bedoeld om naar te kijken.
Ze hebben een duidelijke voorkant vanwaar ze benaderd en bekeken worden. De zij‐ en
achterkanten van de monumenten spelen nagenoeg geen rol van betekenis. Aan de
voorkant speelt het verhaal zich af. Maar hoewel deze gedenktekens staties van
karakter zijn, speelt de factor tijd en ruimte hier wel degelijk een rol.
Het kijken naar de muur met namen op het fusillademonument in Vught is als
het lezen van een boek. De vlakke muur, verdeeld in segmenten als bladzijden, nodigt
daartoe uit. Met het lezen van de namen wordt ervaren dat het geen anonieme mensen
waren die hier om het leven zijn gebracht. Ze hadden een voor‐ en een achternaam,
behoorden tot een familie en misschien hadden ze zelf ook wel een gezin. De
vermelding van de geboorte‐ en sterfdatum zal de invulling van bepaalde gedachten
mede vormen. Met het lezen van de woonplaatsen van de gevallenen wordt een beeld
van Nederland opgeroepen, de plaatsnamen versterken het besef dat het Nederlanders
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waren, ‘Vaderlanders’, die hier stierven. Al lopend en lezend gaat de namenwand tot de
verbeelding spreken en wordt een verhaal opgeroepen.
Het fusillademonument in Amersfoort is visueel dramatischer van aard door de
plastische figuratieve weergave van een man voor het vuurpeloton. De beeldhouwer
heeft, net als Francois Rude, een tijdsmoment gekozen uit een van de meest
betekenisvolle momenten in de geschiedenis van kamp Amersfoort. Hoewel het beeld
minder dynamisch is dan het reliëf van Rude, schuilt het tijdselement in de weergave
van de man. Het vermagerde lijf en de holle ogen verraden een lange voorgeschiedenis,
maar het geheven hoofd en de gebalde vuist wijzen naar de toekomst. Hier komen
verleden en toekomst samen in het heroïsche moment van de opoffering. Het feit dat
beide gedenktekens in de voormalige schietbanen staan, zorgt voor een extra
historische context die de intensiteit van de beelden versterkt. De route, de passage
door de schietbaan die de gefusilleerden ook hebben moeten gaan, is als een stille tocht
naar de ‘rampplek’. De voormalige schietbanen vormen een wezenlijk onderdeel van de
fusillademonumenten en dragen bij aan een sterke emotionele ervaring van de
toeschouwer. Maar de combinatie gedenkteken en schietbaan is een min of meer
toevallige. De schietbanen vormen geen wezenlijk onderdeel van de
fusillademonumenten, de monumenten hadden bij wijze van spreken ook op andere
fusilladeplaatsen kunnen staan om te kunnen functioneren. In de hieronder geschetste
ontwikkeling daarentegen is de ruimte‐ en tijdbeleving binnen de sculpturen wel een
bewuste constructie.
In de ontwikkeling van de moderne sculpturen die Krauss beschrijft, gaat de
ruimtelijke beleving een steeds belangrijker rol spelen, met name in de ontwikkeling van
environments en landartprojecten zoals die van Robert Smithson en Michael Heizer. De
toeschouwer wordt gedwongen de sculptuur te ervaren door erin te gaan, eromheen of
eroverheen te lopen. De fysieke ervaring is een passage door tijd en ruimte. In de
wisselwerking die ontstaat tussen toeschouwer en beeld, kunnen herinneringen worden
opgeroepen die allang vergeten waren en geen sporen hadden achtergelaten, aldus
Krauss. 36 Het monument dat Ralph Prins maakte voor Westerbork past in de
ontwikkeling die Krauss beschrijft. De essentie van het gedenkteken is niet zozeer de
aanblik, maar de ervaring van negentig meter rails: de wandeling langs de 93 bielzen
waarvan de rails zich aan het einde losrukken en de hemel in klauwen, en de gedachten
die dan loskomen met het besef dat vanaf hier de treinen naar de vernietigingskampen
vertrokken. Het pad langs de rails geeft ruimte en tijd voor bezinning.
Andere monumenten waar de tijd‐ en ruimte‐ervaring specifiek een rol speelt,
zijn bijvoorbeeld die van Dani Karavan, zoals het monument voor Walter Benjamin in
Port Bou (het plaatsje aan de voet van de Pyreneeën, aan de Middellandse Zee, op de
grens van Frankrijk en Spanje, waar Benjamin op de vlucht voor het naziregime in 1940
het leven liet). Rond het kerkhof waar Benjamin is begraven, op de rotsen aan een baai
met uitzicht op de Middellandse Zee, legde Karavan zijn werk aan met de titel: Passagen
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– Hommage aan Walter Benjamin (zie afb. 207, 208, 209 en 210). 37 In Nederland, in het
Amsterdamse Bos, maakte de beeldhouwer Niek Kemps het Nationaal Monument
Dachau dat in 1996 werd onthuld. Het monument bestaat uit een zestig meter lang pad
met aan weerszijden een ‘groene muur’ van taxushagen. 38 Tijdens de jaarlijkse
herdenkingen wordt het monument doorlopen, de voormalige gevangenen gaan
voorop. Het monument moet ondergaan worden. Hier treedt de bezoeker symbolisch,
en tijdens herdenkingen letterlijk, in de voetsporen van de voormalige gevangenen (zie
afb. 211, 212, 213 en 214).
Kunsthistorica Let Geerling beschrijft in haar artikel ‘Van monument tot
denkoord’, over het thema monument in de hedendaagse kunst, hoe het traditionele
monument is getransformeerd tot gedenkruimte en denkoord. Ze verwijst onder meer
naar de denkbeeldige monumenten van Ludger Gerdes, Thomas Schütte, Jenny Holzer
en naar de installaties van Christian Boltanski en Gerhard Merz. Het gemeenschappelijk
gedeelde gedachtegoed dat het traditionele monument als centrale referentie van het
openbare leven representeert en ondervraagt, is volgens haar door deze nieuwe
monumenten een zaak van de enkeling geworden. Dat wil zeggen dat er geen abstract
afgerond geheel op afstand wordt herdacht, maar dat het nu gaat om de herinnering
van de enkeling die in het hier en nu wordt beroerd en gevormd. Herdenken en
herinneren is bij deze kunstwerken een zaak van individuele overpeinzingen en
draagkracht geworden, aldus Geerling. 39 Van een dergelijke ontwikkeling is ook sprake
bij oorlogsmonumenten en musea die in de context van de oorlogsherinnering zijn
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gebouwd. Alleen is hier een gemeenschappelijk gedeeld gedachtegoed, of liever gezegd
het streven daarnaar, nooit ver weg.
Musea waar expliciet wordt ingespeeld op een fysieke ervaring van de bezoeker,
zijn die van architect Daniel Libeskind. Libeskind ontwierp het Felix‐Nussbaum‐Haus in
Osnabrück om het oeuvre van de Joodse schilder Felix Nussbaum, die in Auschwitz werd
vermoord, in onder te brengen (zie afb. 215). Het museum is meer dan een museum
geworden. Het is een monument voor de schilder, en daarmee, net als het gedenkteken
voor Walter Benjamin, een monument ter herinnering aan de Jodenvervolging en ‐
vernietiging. Nog meer dan in voornoemde monumenten moet de bezoeker een fysieke
en zintuiglijke ervaring ondergaan die door de architectuur wordt gestuurd (zie afb.
216). De opeenvolging van de expositiezalen geeft een verdeling in levensfasen van de
schilder te zien, waarbij de schilderijen de verschillende perioden illustreren (zie afb.
217). De geschiedenis van de Jodenvervolging wordt zichtbaar gemaakt en lichamelijk
ervaarbaar. Voor de bezoeker is een rondgang door het museum zowel een fysieke als
een mentale ervaring van de levensloop van Nussbaum. 40
Nog sterker dan in het Felix‐Nussbaum‐Haus is het concept van een rite de
passage in het Holocaustmuseum in Washington toegepast; hier ondergaat de bezoeker
een symbolische reis van leven naar dood, 41 tot wedergeboorte en loutering. 42 Een
passage waar een grotere morele implicatie aan verbonden is dan in de tot nu toe
besproken monumenten is voorgekomen. De afdaling door de gruwel van de Holocaust,
door het inferno van duisternis, eindigt in het licht van de monumentale ruimte van de
Hall of Remembrance – terug en veilig op Amerikaanse bodem. Deze
wederopstandingsgedachte kan vertaald worden naar het doel van het museum. Het
museum, schrijven Weinberg en Elieli, was de verwezenlijking van de droom van de
overlevenden om hun verhaal te vertellen, maar ook van de omstanders, als
schuldbekentenis voor wat ze hebben nagelaten. Het museum gelooft in de morele les
van de Holocaust, dat de omstanders mede schuldige waren. 43 En dat is wat het
museum doet, een ontmoeting mogelijk maken tussen bezoeker en moreel gebod. Het
museum moet de bezoeker een sterke boodschap meegeven, het geloof in de toekomst,
in educatie en mogelijke veranderingen. 44 Politiek vertaald, is het museum een ruimte,
zoals Linenthal schrijft, om een transformatie bij de burger te bewerkstelligen, naar een
verlichting en het besef van de Amerikaanse democratische waarden. 45
Nationaal Monument Kamp Vught is niet het Holocaustmuseum in Washington,
maar het streeft eenzelfde doelstelling na. In Nationaal Monument Kamp Vught
ontkomt de bezoeker niet aan een passage, een ervaring door tijd en ruimte, met als
doel een bewustzijnstransformatie tot stand te brengen, een herboren, ander mens te
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creëren. Een goed mens, bewust van zijn plichten ten opzichte van een democratische
samenleving.

Traumatisch landschap
Net als het Holocaustmuseum in Washington laat Nationaal Monument Kamp Vught
zien hoe monumenten, waar het traditioneel stil is, zich hebben ontwikkeld tot ruimtes
met een stem, een gezicht en een ziel, geplaatst in een sterke emotionele textuur.
Ruimtes die een geschiedenis in een context plaatsen en transformeren in een
herinneringstheater, sturend op een historische bewustwording, ruimtes die inzetbaar
zijn als morele gidsfuncties en die uit zijn op een karaktertransformatie van de bezoeker.
Het verhaal van Nationaal Monument Kamp Vught wordt gedragen door de
getuigenissen van voormalige gevangenen, net als in Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. De individuele trauma‐ervaring heeft een plek gekregen binnen de
gedenkplaats van de voormalige kampen. Maar het verhaal van de oud‐gevangenen is
daarmee niet alleen een vorm van individuele geschiedschrijving geworden. Hun
verhaal, geplaatst in een nationaal monument dat mede is gefinancierd door de
landelijke overheid, wordt onderdeel van nationale geschiedschrijving.
De betrokkenheid van de overheid bij Westerbork en later Vught en Amersfoort
staat niet los van andere ontwikkelingen in de omgang met de erfenis van de oorlog. De
jaren tachtig en negentig waren de opmaat voor het ‘Nationaal Excuus’ dat de overheid
maakte naar de slachtoffers van de oorlog. In navolging van de Wet Uitkering
Vervolgingsslachtoffers kregen in de jaren tachtig ook andere slachtoffergroepen een
eigen financiële regeling. Deze regeling werd beschouwd als het inlossen van een
ereschuld van de overheid. Voor de burger‐oorlogsslachtoffers kwam in 1984 de Wet
Uitkeringen Burgeroorlogsslachtoffers 1940‐1945 (Wubo) en voor het Indisch verzet in
1986 de Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet (WIV). Het was in de jaren negentig,
mede door de in 1995 opgelaaide internationale discussie over de in Zwitserse banken
bewaarde Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog, en later de Liro‐affaire, dat de
eis van financiële compensatie werd gesteld. In opdracht van de overheid werden
hiervoor verscheidene onderzoeken en commissies ingesteld. De overheid keerde
honderden miljoenen guldens uit aan Joden, Sinti en Roma en de Indische groepen. De
overheid presenteerde en rechtvaardigde de overeenkomsten met deze groeperingen
als het definitieve sluiten van het boek, ‘niet van de oorlog natuurlijk, maar wel van de
financiële afwikkeling’. 46
Behalve dat de regering geld uitkeerde aan slachtoffergroepen voor wat ze in de
oorlog hadden meegemaakt, keerde de regering ook honderden miljoenen
‘smartengeld’ uit voor wat hun na de oorlog was aangedaan: de kille en koude
ontvangst in Nederland. Toenmalig premier Kok had in 2000 daarvoor namens de
regering zijn excuses aangeboden en miljoenen vrijgemaakt voor een historisch
onderzoek naar de terugkeer en opvang van oorlogsslachtoffers. De daartoe opgerichte
46
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Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO), ondergebracht in het NIOD, voerde
het onderzoek uit en gaf het resultaat uit in vier omvangrijke boekwerken. In het licht
van het (wereldwijde) debat over de restitutie van Joodse bezittingen en Joods
vermogen werd in 2002 het Centrum voor Holocaust‐ en Genocidestudies geopend. De
ministerraad zegde toe het centrum voor tien jaar te willen financieren.
De verantwoordelijkheid die de regering op zich nam, had het karakter van een
openbare boetedoening over wat er tijdens en na de oorlog met de oorlogsslachtoffers
mis was gegaan. Illustratief is de honorering van de claim in de zaak Goudstikker die
uiteindelijk niet op juridische feiten was gebaseerd maar op morele gronden. Deze
moralistische politiek is een internationaal verschijnsel, waarbij volgens Robert Shannan
Peckham de nadruk ligt op getuigenis, trauma en restitutie. 47 De internationale
instelling van de Holocaust Task Force is daar de neerslag van. In een toespraak in 2005
sprak staatssecretaris Bussemaker van een ereschuld die wij hebben aan de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft het over schuld en boete als het gaat over de
naoorlogse samenleving en de omgang met de erfenis van het nationaalsocialisme. 48
Het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog bestrijkt een breed gebied waaronder
de vastgelegde verhalen van de ooggetuigen, foto’s, filmmateriaal en ander materiaal
dat getuigt van hoe de oorlog was. Ook de voormalige kampen, de herinneringscentra
Amersfoort, Vught en Westerbork, vallen onder de aandacht van het erfgoed van de
Tweede Wereldoorlog. De trotste identiteit, die het nationale erfgoed de natie vroeger
verschafte, is getransformeerd in een identiteit van publieke schuld. De vorm die deze
nieuwe morele politiek aanneemt, vindt volgens Peckham zijn neerslag in
erfgoedinstituten als musea en universiteiten. Ze fungeren als plaatsen waar de donkere
zijde van de nationale geschiedenis wordt getoond en waar kritisch zelfonderzoek wordt
gedaan. 49 De herinneringscentra, als memorial museums, kunnen nu toegevoegd
worden aan dit platform van nationaal erfgoed.
De voormalige kampen zijn dus instituten waar de donkere zijde van de
nationale geschiedenis wordt getoond, zeker als het gaat over de vraag hoe goed de
Nederlander eigenlijk was als er zo veel Joden gedeporteerd konden worden. Elk land
heeft haar verdrongen gebeurtenissen die lange tijd, of nog steeds, buiten de officiële
geschiedschrijving zijn gevallen of die als een smet op het trotse nationale blazoen
worden ervaren, en die in termen van collectieve herinnering en nationaal trauma
worden gevat. Amerika heeft Vietnam, Frankrijk het Vichyregime, Duitsland, Japan en
Israël de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft de Jodenvervolging, het
koloniaal verleden en de Srebrenica‐affaire. De telkens terugkerende kwesties, met
name rond de erfenis van de Jodenvervolging, functioneren als uitingen van collectieve
herbeleving rond de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, en het is niet vreemd
dat de Jodenvervolging in termen van een historisch trauma wordt beschreven.
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Historicus Van Sas heeft het over een ‘nationaal trauma’ als het gaat over de
Jodenvervolging en de Srebrenica‐affaire. 50
Hoe een nationaal trauma zich verhoudt tot een individueel trauma en hoe
bruikbaar psychologische termen zijn voor het inzichtelijk maken van historische
processen, illustreerde historica Elsbeth Locher‐Scholten in 1995 aan de hand van de
erfenis van Nederlands koloniale verleden. De analogie tussen individueel gerichte
psychologie en het verleden van het collectief Nederland gaat maar zeer ten dele op,
volgens Locher‐Scholten. ‘In metaforische zin zijn de termen van succes verzekerd. Zij
belichten het emotionele en irrationele karakter van dit omgaan met het verleden en
vergroten bovendien de herkenbaarheid onder een breder publiek.’ 51 Psychologische
termen vergroten alleen het inzicht in historische processen als in de analyse historische
inzichten worden betrokken. Want de heftigheid van de emoties is te verklaren uit
gebrek aan kennis. Dat bepaalde kwesties rond de vraag van militaire excessen of
oorlogsmisdaden als repeterende breuken steeds terugkeerden en leidden tot een
‘opgedrongen herbeleving’ van dat vergeten verleden, geeft aan dat dit verleden nog
niet is toegeëigend en nog niet heeft geleid tot het kennen en erkennen van dat
verleden. Op dit punt van ‘verwerking’, en daar gaat het hier om, biedt de psychologie
een werkzaam handvat dat voor een collectief parallellen heeft met het individu. Het
vertellen van verhalen is essentieel in individuele verwerkingsprocessen.
Wanneer verwerking inderdaad ‘een vorm van individuele geschiedschrijving’ is, dan is
(het kennen van) de geschiedenis voor collectieve verwerking net zo belangrijk als
literatuur. Of om de historicus Johan Huizinga te parafraseren: ‘geschiedenis van het
kolonialisme is de vorm waarin de Nederlandse cultuur zich rekenschap geeft van haar
koloniale verleden’. 52

Over de Jodenvervolging bestond ook een zekere mate van nationaal stilzwijgen,
waarvan de realiteit en de gevolgen langzaam het collectieve bewustzijn bereikten en
die sindsdien met vaste regelmaat terugkeren als een ‘nationaal trauma’ dat maar niet
wil verdwijnen en waar men nog niet de juiste vorm voor gevonden heeft om ermee om
te gaan. Bepaalde kwesties rond het oorlogsverleden komen ook hier als repeterende
breuken in de media naar buiten. Ten tijde van de Liro‐affaire vroeg Henk Strabbing in
de Volkskrant zich af of we ons tegenwoordig met de Jodenvervolging bezighouden via
incidenten. Strabbing verwees naar de Drie van Breda, de Wet vervolgingsslachtoffers,
de zaak‐Menten, de kwestie‐Aantjes en films als Schindler’s List en het boek van
Goldhagen. 53 Dat er iedere keer weer affaires zijn, verklaart Frank van Vree, komt
omdat de Jodenvervolging een moreel ijkpunt in de geschiedenis is geworden. ‘Het is
50
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een waarheid die steeds opnieuw ontdekt wordt en actueel blijft. Dat gebeurt keer op
keer (…). Het is blijkbaar iets waar we voortdurend aan herinnerd moeten worden. Dat
het er is.’ 54
De telkens terugkerende kwesties, met name rond de erfenis van de
Jodenvervolging, functioneren als uitingen van collectieve herbeleving. Op collectief
niveau is geschiedschrijving een manier om hiermee om te gaan. Zo sprak historicus
Bossenbroek de hoop uit dat de boeken die het SOTO‐project had opgeleverd, een rol
zouden spelen in het louteringsproces. 55 Het maken van documentaires, het vastleggen
van getuigenissen of het oprichten van monumenten is ook een manier om een
historisch trauma te verwerken en een plaats te geven. Een voormalig
concentratiekamp is zo’n plek.
Binnen dit proces van ‘verwerken’ worden de voormalige kampen als
traumatische plekken aangeduid. Niet onlogisch; hier hebben de voormalige
gevangenen hun trauma opgelopen; hier lieten de ‘omstanders’ het gebeuren en hier
hebben de traumatische verhalen van de overlevenden een plek gekregen. Maar de
naamgeving is vooral illustratief voor de hedendaagse psychologisering van de cultuur.
‘Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze
honderdmalen: alle malen zal ik wenen.’ De strofe die Paape als thema koos voor de
Auschwitztentoonstelling is haast typerend voor een trauma en de wijze waarop het
verwerkt dient te worden, 56 niet alleen voor de getraumatiseerden, maar vooral voor de
samenleving, hoe die moet omgaan met een gebeurtenis die niet had mogen gebeuren.
Op dit punt wordt een individueel psychologisch trauma een metafoor voor
maatschappelijk ongerief en onvermogen. Terecht schrijft De Haan dat de
Jodenvervolging geen nationaal trauma is. De Nederlandse samenleving deelt niet de
ervaringen die Joodse overlevenden veelal hebben getraumatiseerd. Er zit geen enkele
psychische of maatschappelijke noodzaak achter ons nationale trauma, aldus De Haan. 57
Maar, zegt De Haan, de herinnering aan de Jodenvervolging kan weliswaar niet worden
begrepen in psychodynamische termen – als een proces van trauma, verdringen en
bewustwording – , die interpretatie is ondertussen wel dominant. 58 Een vorm van
geschiedbeoefening die bekend is geworden als het ‘traumatisch’ paradigma. 59
Waar een individueel trauma zich onaangekondigd aandient, niet in repeterende
breuken, op gezette tijden of via rituelen, maar onverschillig wanneer, is een historisch
trauma in de kampen vastgelegd, gefixeerd en verankerd. Als in een passage ondergaat
de bezoeker de ervaring van de gevangenen en hun trauma’s, ervaart de bezoeker hun
54
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verhalen. Om het hoofd te bieden aan de hedendaagse beeldcultuur is identificatie en
empathie nodig en moet het verhaal gedramatiseerd worden om de schuldvraag
persoonlijker te stellen. Dat gaat soms ver en kan zelfs overdraagbaar slachtofferschap
opleveren, althans daar zijn psychologen, leraren en ouders in Frankrijk bang voor. De
Franse president Nicolas Sarkozy stelde voor dat kinderen uit de hoogste klas van het
basisonderwijs, een van de 11.000 Joodse kinderen uit Frankrijk die zijn vermoord in
concentratiekampen moeten ‘adopteren’, door alles over de achtergrond en het lot van
dat kind te weten te komen. De tegenstanders van zijn plan vreesden dat kinderen
daardoor getraumatiseerd kunnen raken. Afgezien van de vraag of deze vrees terecht is,
toont het aan dat het streven naar identificatie met de slachtoffers ver wordt
doorgevoerd.
Zoals Johan Huizinga schreef dat geschiedenis de vorm is waarin de Nederlandse
cultuur zich rekenschap geeft van haar (koloniale) verleden, zo zijn de voormalige
kampen een vorm waarin de Nederlandse cultuur zich rekenschap geeft van de Tweede
Wereldoorlog en specifiek de Jodenvervolging en ‐vernieting en de andere slachtoffers
van de kampen. Keer op keer worden herinneringen en de toen gevoelde emoties naar
boven gehaald via vastgelegde symbolen, tekens, verhalen, teksten, beelden,
monumenten en rituelen. De geschiedenis wordt als een ritueel herbeleefd tijdens
herdenkingen, stille tochten en bezoeken aan voormalige kampen. En elke keer is de
ervaring schokkend, maar het is een opgedrongen herbeleving van een nationaal
trauma. We moeten er elke keer weer aan herinnerd worden, want het komt niet
spontaan en onaangekondigd in ons boven. In de herinneringscentra gaat de
persoonlijke ervaring van de oud‐gevangenen over in een historische herinnering die in
de vorm van een trauma wordt doorgegeven. In relatie tot de memorial museums – en
daar kunnen de Holocaustmusea aan toegevoegd worden – wordt er gesproken van een
traumatheater. 60
Avraham Burg, voormalig voorzitter van de Knesset en schrijver van het boek:
The Holocaust is over: we must rise from its ashes, zei in een interview dat het bezoek
van Israëlische jongeren aan Auschwitz emotionele manipulatie is, ingegeven door een
nationale obsessie. 61 Van de jonge Israëli die naar Polen werden gestuurd, werd
gehoopt dat ze terugkeerden als een ‘nieuw mens’, vrij van het getto‐verleden. 62 Het
ministerie van educatie citeerde eens in een pamflet studenten die terugkeerden uit
Polen: ‘Wij vertrokken als Israëli en keerden terug als Jood.’ 63 Met de overheid als
belangrijkste subsidieverstrekker wordt een dergelijk overgangsritueel ook beoogd in de
voormalige kampen in Nederland. Scholieren en uniformdragers in opleiding vormen de
grootste groep bezoekers. Zij zijn de nieuwe burgers van Nederland, zij
vertegenwoordigen en verdedigen straks de normen en waarden waar Nederland voor
staat. Een bezoek aan een voormalig concentratiekamp is een initiatiepad van morele
geschiedenis: opdat het nooit vergeten wordt; opdat er niet gezwegen wordt over wat is
60
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gebeurd en opdat het nooit meer gebeurt. De voormalige kampen maken deel uit van
een civil religion of civic ritual van permanente educatie in democratisch burgerschap.
Ze zijn uiting van nationale noties van moraliteit die bijvoorbeeld vaste vorm hebben
gekregen in de stille tochten die elk jaar op 4 mei worden gelopen.

Versteende rituelen
Het citaat dat boven dit hoofdstuk staat, wordt gevormd door de laatste twee zinnen uit
de tekst die Van Randwijk heeft geschreven voor het gedenkteken op de
Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Op vier herdenkingsplaten is in reliëf de volledige
tekst aangebracht op de zijmuur van de klokkenstoel die verhaalt over de
bezettingstijd. 64 De inscriptie is een korte geschiedenis over de bezetting en de waarden
die in het geding raakten. Waarden die nog steeds aandacht verdienen.
Maar behalve proclameren wat de bezoeker van de Eerebegraafplaats te
Bloemendaal moet beschermen en waarvoor hij waakzaam moet zijn, geeft Van
Randwijk in de laatste zin ook aan hoe deze oproep tot de bezoeker moet worden
overgebracht: namelijk door bezinning. Het pad ‘dat tot deze stille plek leidt’, een lang
pad door de duinen van Bloemendaal, vormt een essentieel onderdeel om tot bezinning
te komen. In het ontwerp voor de aanleg van de begraafplaats is daar bewust op
ingespeeld. Voor de toegang naar de begraafplaats was onder andere een monumentale
architectonische gang bedacht, maar om financiële redenen werd daarvan afgezien. De
omringende duinen moesten de rol van de architectuur overnemen met het idee dat de
bezoeker onvermijdelijk onder de bekoring van de sfeerwerking van de omringende
natuur zou komen, wat hem waarschijnlijk tot diepere gedachten zou aanzetten. 65 Het
pad dat tot de begraafplaats leidt, moet ervoor zorgen dat de bezoeker ontvankelijk
wordt gemaakt voor de boodschap van het monument. Het pad door de duinen naar de
Eerebegraafplaats te Bloemendaal is nog steeds begaanbaar en elk jaar op 4 mei vormt
het pad de laatste etappe van de stille tocht die in Overveen begint en op de
begraafplaats eindigt. De stille tocht is een belangrijk ritueel geworden om jaarlijks de
doden van de oorlog te herdenken en om te herdenken waarvoor zij zijn gevallen. Op
veel plaatsen in Nederland wordt op 4 mei nog steeds een stille tocht gehouden die
meestal eindigt bij een monument.
De herdenkingstochten op 4 mei zijn, ook in de voormalige concentratiekampen,
een vast onderdeel geworden van de jaarlijkse rituelen. In Amersfoort begint de stille
tocht bij het monument. De deelnemers verzamelen zich aan het begin van de
voormalige schietbaan, op het voormalig kampterrein, lopen de schietbaan door tot aan
het monument, houden even stil, lopen om het monument en keren dezelfde weg terug
(zie afb. 218). Uiteindelijk eindigt de tocht op begraafplaats Rusthof waar de
oorlogsdoden rusten. Hier wordt de Last Post geblazen en twee minuten stilte in acht
genomen. Ook in voormalig kamp Westerbork wordt op 4 mei een stille tocht gelopen.
64
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De tocht vangt aan net buiten de afrastering van het voormalige kampterrein en eindigt
bij het monument met de opkrullende rails. De deelnemers hebben dan het traject door
het kamp gelopen waar het spoor liep waarover de Joden werden afgevoerd naar de
vernietigingskampen. In Vught worden jaarlijks twee stille tochten gelopen op 4 mei:
een ’s middags vanaf het kampterrein naar de asputten naast het crematorium (zie afb.
219), en een ’s avonds naar het fusillademonument op de Vughtse heide, waar de
veroordeelde gevangenen werden geëxecuteerd. Ook hier lopen de deelnemers door de
voormalige schietbaan naar het fusillademonument, het eindpunt van de stille tocht die
op de Loonsebaan in Vught haar vertrekpunt had. Net als in Amersfoort lopen de
deelnemers het laatste stuk van de tocht in de voetsporen van de ter dood
veroordeelden, en elk jaar opnieuw worden daarmee de executies herinnerd en
opnieuw mentaal beleefd.
De stille tochten op 4 mei, vanaf 1946 in het gehele land gehouden, 66 zijn nog
steeds een adequaat ritueel om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 67 Ze vormen
zelfs het script voor de stille tochten die in de jaren negentig in opgang zijn gekomen als
herdenkingsritueel na rampen en daden van zinloos geweld. In een onderzoek naar het
houden van stille tochten wordt vastgesteld dat een stille tocht voor de deelnemer een
belangrijke functie heeft. De tocht kan bijdragen aan de verwerking van een rampzalige
gebeurtenis en een manier zijn om uiting te geven aan gevoelens. De mensen die een
herdenkingstocht lopen, voelen zich met elkaar verbonden en daardoor gesterkt in hun
verdriet met het idee dat ze er niet alleen voor staan. Een stille tocht is een vorm van
erkenning voor de slachtoffers en nabestaanden en brengt de gebeurtenis opnieuw
onder de aandacht. De tocht heeft een fysiek karakter omdat de route langs de
rampplek voert, en iedereen opnieuw wordt geconfronteerd met wat er is gebeurd. De
ramp herhaalt zich als het ware, maar dan in het hoofd van de deelnemers.
Psychologisch gezien is herinneren mentaal herhalen en deze herhaling zou belangrijk
zijn voor het verwerken van een ramp. Het ritueel van een collectieve tocht wordt ook
wel geduid als een vorm van burgerlijke religie, een civil religion, het werkt
gemeenschapsbevorderend, kanaliseert gevoelens van angst, protest, wraak en
onmacht en dient om gevaar uit te bannen. Het ritueel van een stille tocht wordt wel
eens gekwalificeerd als het ‘zoeken naar samenleving’. Historicus en etnoloog Peter Jan
Margry schrijft:
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Dit typeert het zoeken naar collectiviteit, cohesie en steun in woord, gebaar en ritueel in
een maatschappij die sterk individualistisch heet te zijn en waarin traditionele en
nationale gemeenschapsbanden zijn ondermijnt. 68

Een stille tocht is te duiden als een overgangsritueel, een rite de passage, waarmee een
fase van een directe confrontatie met een rampzalige gebeurtenis wordt afgesloten, om
vervolgens over te gaan naar een volgende fase van verwerking. 69 Margry meent dat
een stille tocht via zijn gemedialiseerde representatie, als expressie van civil religion een
cohesiebevorderende en helende uitwerking op de gehele samenleving kan hebben. 70
De stille tochten die op 4 mei worden gelopen zullen een gelijksoortige functie
vervullen als hierboven beschreven, met dat verschil dat het niet eenmalig is maar een
jaarlijks terugkerend nationaal herdenkingsritueel. De ‘ramp’ die Nederland heeft
getroffen tussen 1940 en 1945 wordt hiermee telkens weer herdacht en herbeleefd. We
staan dan stil, zoals Herman Vuijsje het formuleert, bij het thema van lijden en schuld in
ons eigen recente verleden: de zonde van de onverschilligheid toen Joden uit Nederland
werden weggevoerd en vermoord. 71 Een herdenkingstocht wordt gelopen ter ere van
de doden, maar het toont ook de onmacht tegen het kwaad, het is een vorm van protest
tegen het kwaad en het voornemen het nooit meer te laten gebeuren. Het centrale idee
achter de stille herdenkingstochten voor de oorlogsslachtoffers was de wens om hoop
en inspiratie voor een betere toekomst te genereren en tot ‘versterking van de
nationale saamhorigheid’ te komen. De stille tocht ontwikkelde zich tot een
verzoeningsritueel ter verwerking van een nationaal oorlogstrauma en tegelijk tot een
protest tegen oorlog en geweld in het algemeen. 72 Hier ligt een fundament van de
hedendaagse zingeving. Zoals opgemerkt heeft een stille tocht het aanzien van een rite
de passage, een overgangsritueel dat kan zorgen voor transformatie. Het kan mensen
mentaal doen veranderen. Een stille tocht wordt naast een vorm van civil religion ook
wel betiteld als een civic ritual van staat, politiek en burgerschap. 73
De voormalige kampen bieden plaats voor herdenkingsrituelen als stille tochten maar
ook, zoals bijvoorbeeld in Westerbork, voor de Antiracismedag (21 maart), de
Internationale Vluchtelingenweek, de Bevrijdingsdag van Nederlands‐Indië (15
augustus), de Dag van de Rechten van het Kind (20 november), de Dag van de Rechten
van de Mens (8 december), de bevrijdingsdag van het kamp (12 april), de dag van het
eerste transport uit Westerbork (15 juli), Holocaust Memorial Day (26 januari) en de
Kristalnachtherdenking (9 november). De voormalige kampen zijn getransformeerd in
rituele landschappen en het is hier waar de stille tocht vaste vorm heeft gekregen.
68
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De vraag is natuurlijk wanneer al deze herdenkingen vaste, onveranderde
rituelen worden. Von der Dunk constateerde in 2003 dat de hele herdenking van de
Tweede Wereldoorlog een versteend ritueel is geworden, ‘versteend tot navelstaren en
vooral tot een seizoensgebonden ritueel als de Matthäus Passion’, en meent dat daarom
de oorlog geen bruikbaar kompas meer is voor onze morele ijkpunten. Daarbij meende
Von der Dunk dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, als ijkpunt van het
absolute kwaad, was getrivialiseerd, met het permanente gebruik van het simpel
snorretje onder de haarlok, het hakenkruis, de SS‐laarzen, de duizendvoudig afgedrukte
foto’s van de lugubere poort van Auschwitz en het meisje tussen de dichtschuivende
treindeuren als herinnering aan de Holocaust. 74 Hoewel zijn betoog vooral ging over de
vraag of het zinvol is steeds maar weer analogieën te trekken tussen de Tweede
Wereldoorlog en actuele gebeurtenissen, en minder over de zin van het herdenken van
de Tweede Wereldoorlog zelf, is zijn constatering alarmerend. Wanneer zijn de
voormalige kampen getrivialiseerd en gedevalueerd in spookhuizen en
griezelkabinetten? Wanneer zijn de herdenkdagen en het zo vaak geciteerde gedicht
van Leo Vroman verworden tot versteende en nietszeggende rituelen?
Eén jaar later schreef Ralf Bodelier een reactie op het betoog van Von der Dunk.
Hij schreef dat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog was uitgegroeid tot een
publieke religie. De Dam transformeert op 4 mei in een openluchtkerk, waar in gewijde
stilte wordt geluisterd naar teksten over lijden, dood en opstanding en waar
voorgangers knielen bij de kransen voor het Nationaal Monument. Het pad door de
duinen naar de Eerebegraafplaats te Bloemendaal transformeert in een kruisweg. De
herdenking van de Tweede Wereldoorlog en specifiek de herdenking van de Shoa, is
uitgegroeid tot een civil religion, een religie zonder God. De geritualiseerde herinnering
aan Auschwitz, schrijft Bodelier, voorziet Europa van een bezielend verband waar
traditioneel de gevestigde godsdiensten in voorzagen. In de ‘Auschwitz‐religie’
ontbreekt een God die ons laat weten wat we moeten doen. Er is alleen een herinnering
die ons verbindt, we worden er doorlopend aan herinnerd dat we de verworvenheden
van de Europese beschaving nooit meer moeten gebruiken voor het isoleren, vervolgen
en doden van onschuldige mensen. Maar ook al is er geen God, de ‘Auschwitz‐religie’
bezit alles wat een gewone religie kenmerkt: mythen, ethiek, gewijde plaatsen en
boeken, heiligen, mystici, ketters en duivels. Bodelier schrijft:
Het is een religie die precies dat doet wat religie, ‘religare’, per definitie doet: mensen
met elkaar en met een mysterieuze werkelijkheid verbinden. Met onze nationale heilige
Anne Frank. Met onze gewijde teksten, zoals Het Achterhuis en Jan Camperts Lied der
achttien dooden. Met onze heilge plaatsen, Westerbork, het Jonas Daniel Meijerplein en
de Hollandse Schouwburg [sic]. Onze seculiere Goede Vrijdag: 4 mei en even seculiere
paasfeest op 5 mei.
De Auschwitz‐religie kent zijn duivels, Hitler, Himmler, Mussert. Zijn mystici, Abel
Herzberg en Etty Hillesum. En zijn ketters: de voetbalsupporters die het behaagt om
antisemitische leuzen te roepen. En uiteraard is er een orthodoxie die roept om
zuiverheid en zich verzet tegen trivialisering van het geloofsgoed. In die zin past zelfs de
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historicus Von der Dunk, met zijn kritiek op de banalisering van Auschwitz in deze
nieuwe religie. 75

De voormalige kampen, ze worden opgevat als heilige plaatsen, waar helden heiligen
worden en relicten relikwieën (vaak is het al zover) en waar het gevaar van trivialisering,
devaluering en banalisering van het verleden op de loer ligt. Ian Buruma schreef in
Trouw dat sommigen de herdenkingsrituelen een vorm van seculiere religie noemen. De
historicus Saul Friedländer is meedogenlozer en noemt het een combinatie van kitsch en
dood. 76 Het gevaar van al deze herdenkingsrituelen en de ver doorgevoerde
symbolisering van de historische werkelijkheid, is dat het zicht op de historische
gebeurtenis steeds verder verdwijnt.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork is zich bewust van het gevaar een
toeristische attractie te worden, maar, zo schrijft men, ‘zolang overlevenden, hoe zwaar
hen dit ook valt, niet zwijgen maar verhalen, zolang zal het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork geen toeristische attractie worden.’ 77 Maar dat schreef men in 1999. Het
verhaal van de overlevenden zal in de toekomst verteld moeten worden door anderen:
door hun kinderen, door schrijvers, door muzikanten of acteurs en de verhalen zullen in
een gedramatiseerd decor ten gehore gebracht moeten worden om zo veel mogelijk
betrokkenheid bij de toehoorders op te roepen. Het decor is het voormalig kampterrein.
De vraag is alleen: wanneer wordt een voormalig kamp louter een theater van de
herinnering?
Kunnen de verhalen van de overlevenden nog als authentiek worden
aangemerkt wanneer zij die niet meer zelf kunnen vertellen? Authenticiteit zal dan
steeds meer gezocht worden in enscenering. Want Westerbork met zijn groene gras,
weelderige bomenpartijen, lommerrijke omgeving en de betonnen bouwsels wil maar
moeilijk een contactzone worden met het verleden. Vooral een generatie die weinig
weet van de geschiedenis van Westerbork, wil nog weleens teleurgesteld zijn na een
bezoek aan het kampterrein. Ze verwachten een kamp te zien met echte gebouwen
maar worden geconfronteerd met ‘een groot grasveld met een heleboel bomen. (…) Het
was geen klap aan’. De diverse monumenten konden het niet goedmaken: ‘Er was alleen
een uitkijktoren nagebouwd, en er waren wat monumenten opgericht. Tja, die heb je in
ons dorpje Haaksbergen ook wel …’ 78
Over de enscenering van authenticiteit en in welke richting die zich kan
ontwikkelen, en welke gevolgen dat heeft voor de kennis van het verleden, is het nodige
geschreven. Voor verreweg de meeste mensen, schrijft Van Vree, is op emoties gerichte,
‘authentieke’ voorstellingen uit de populaire cultuur de enige bron van kennis van het
verleden. De themaparken, compilatiefilms, digitale spellen of geanimeerde
museuminstallaties verkorten niet alleen het tijdsperspectief, ‘ze creëren ook de
suggestie van de onmiddellijke nabijheid van een objectief verleden, van een historische
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realiteit (…).’ 79 Het verleden wordt teruggebracht tot een eenvoudige, visueel en
narratief geësthetiseerde, niet‐vervreemde, oorspronkelijke en overzichtelijke
gebeurtenis. Het verleden wordt teruggebracht tot episodes die zich lenen voor
visualisering en dramatisering. Het is de vraag, aldus Van Vree, in hoeverre de
‘authentieke’, op emotie gerichte voorstellingen kunnen bijdragen aan analytische
inzichten in complexe historische processen. 80
Met de enscenering van authenticiteit zijn heden en verleden elkaar genaderd.
Westerbork is er zich altijd bewust van geweest dat het verleden niet terug te halen is.
Westerbork was daar duidelijk in: het terugplaatsen van barakken zou kitsch zijn. Met
het aanbrengen van de ruïnefolies op het voormalige kampterrein liet het zien dat het
een reconstructie in het heden is. Je hoeft niet goed te kijken om te zien dat de houten
planken van beton zijn. Integendeel. Je moet goed kijken om de houtnerven in het
beton te zien (zie afb. 220). In Vught is dat minder duidelijk. Ook Vught laat zien dat de
gereconstrueerde barak een reconstructie in het heden is. Alleen moet je hier een goed
oog hebben om te zien dat de zijmuren van de barak niet ophouden bij de kopse kant,
maar als een afgebrokkelde ruïne nog even doorlopen, ook om aan te geven dat de
barak door moet worden gedacht (zie afb. 221). Net zoals Spielberg in de zwart‐witfilm
Schindlers’s List plots een meisje met een rood jasje in beeld brengt om het kunstmatige
van de film te benadrukken, laten deze architectonische details ons zien dat het niet om
een oorspronkelijke barak gaat of een ruïne daarvan, en dat ze dat ook niet willen
nastreven. Feitelijk laten ze hiermee zien dat het bezoek aan het monument altijd een
ervaring in het heden is. Het Holocaustmonument in Berlijn speelt daar expliciet op in.
Peter Eisenman ontwierp een labyrint van vierduizend betonnen zuilen van
verschillende hoogte met de bedoeling een zone van instabiliteit te maken waarvan de
diepere zin de bezoeker moest ontgaan. Eisenman:
In ons monument [toen nog samen met Richard Serra – R.H.] is er geen doel, geen
einde, geen weg naar binnen of naar buiten. De tijd van de ervaring van het individu
levert geen begrip op, omdat een begrijpen niet mogelijk is. De tijd van het monument,
de duur tussen zijn einde en zijn ontstaan, is gescheiden door de tijd van zijn ervaring. In
deze samenhang bestaat er geen nostalgie, geen herinnering aan het verleden, alleen de
levende herinnering van de individuele ervaring. Heden kunnen wij het verleden alleen
door een manifestatie in het heden begrijpen. 81
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Het besef dat de ervaring van de slachtoffers voor ons niet toegankelijk is, speelt hier
een belangrijk rol. ‘Je kunt in dat stenenveld verdwalen en je bedolven voelen’, vindt
Buruma. ‘Het zet aan tot bezinning en tot diepe gevoelens. Het is gericht op de
herinnering, niet op herschepping van het onherstelbare, en dat is het beste waarop
toekomstige generaties mogen hopen.’ 82 Misschien is deze benadering een oplossing
om banalisering, trivialisering en verheiliging van het verleden te voorkomen. Maar het
zal, net als de lege vlaktes van voormalige kampterreinen, een onbevredigende
oplossing zijn. Daarvoor zijn de voormalige kampen tegenwoordig te veel ingebed in het
nationaal oorlogserfgoed van educatie, identiteitspolitiek, economische exploitatie en
cultureel toerisme, waarbij bijna wordt vergeten dat ze het tastbare bewijs zijn van het
feit dat de hedendaagse mens in staat is tot systematische industriële vernietiging van
de mensheid.
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IX

EPILOOG
Auschwitz verwordt tot een merkwaardig soort Disney‐park. Maar zo is het vaker met
historische plekken gegaan. 1
Vooral relatief veel jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en mensen van boven de 65
jaar bezoeken Kamp Vught, zo blijkt uit de Museummonitor. (…) De gemiddelde
verblijfsduur is 99 minuten. (…) De bekendheid is in 2004 achteruitgegaan van 47% naar
35%. Dit is lager dan bij vergelijkbare instellingen, zoals Kamp Amersfoort en
Westerbork. Ook de gemiddelde bestedingen van 4 euro per bezoeker liggen onder het
landelijk gemiddelde. 2

Plekken van het ‘anti‐geheugen’
Wie nu de terreinen bezoekt waarop ooit de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork
stonden, wordt geconfronteerd met monumenten, met relicten die zijn geconserveerd,
met gereconstrueerde delen van het voormalige kamp, waar bezoekerscentra en
herinnerings‐ en bezinningsruimten zijn ingericht. Zeker in Amersfoort geeft dat – op de
paar vierkante meter die het monument ter beschikking staan – een helder overzicht
van hoe de kampgeschiedenis de afgelopen decennia in de openbare herinnering is
gerepresenteerd. Kort samengevat heeft de gestolde herinnering zich ontwikkeld van
een ‘traditioneel’ gedenkteken via een (gedeeltelijk) geconserveerde en
gereconstrueerde historische site tot een museale herdenkingsvorm. Vooral Vught is
een uitgesproken voorbeeld van deze musealiseringstendens. Gedenktekens, relicten en
reconstructies zijn hier opgenomen in een museale presentatie waarin het
kampverleden in een hedendaagse tentoonstellingsvormgeving wordt verwoord en
verbeeld. In combinatie met de emotioneel beladen historische plek, waaraan nog
steeds vele persoonlijke en sociale herinneringen zijn gehecht, is in Vught de naam
herinneringscentrum zeker op zijn plaats. Bekeken vanuit het perspectief van de vele
activiteiten die er worden georganiseerd, en door de wijze waarop het monument is
geïnstitutionaliseerd, kan er ook gesproken worden van een gedenkmuseum.
Westerbork en Amersfoort zijn ‘museaal’ minder uitgesproken dan Vught, maar
ontwikkelen zich steeds meer naar het concept van Vught. In opzet groeien deze
monumenten steeds meer naar elkaar toe, maar wie goed kijkt zal verschillen blijven
zien en constateren dat elke gedenkplaats op een eigen wijze is vormgegeven,
afhankelijk van de historische achtergrond waaruit ze zijn voortgekomen.
Dat deze plekken nu gedenkplaatsen zijn, is niet vanzelfsprekend. Jan Kolen
noemt de plaatsen waar de kampen hebben gestaan de plekken van het ‘anti‐geheugen’.
Het zijn plekken die haast van nature, door hun geschiedenis, langdurig weerstand
hebben geboden aan de herinnering. ‘Ze “weigerden” herinnerd te worden. Maar
1
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tegelijkertijd is die geschiedenis weer zo hardnekkig, dat ze zich blijft opdringen. Deze
plekken verbergen een “Vergangenheit, die nicht vergehen will.”’ 3
De weerstand tegen de herinnering uitte zich in eerste aanleg door het in
hergebruik nemen van de kampen. Direct na de oorlog moesten in een kort tijdsbestek
grote groepen mensen worden opgevangen, op een moment waarop grote delen van
het land in puin lagen en er grote woningnood heerste. Eerst moest ruimte gemaakt
worden voor de duizenden displaced persons en duizenden evacués. Tegelijk moest er
plaats worden gevonden voor de internering van zogenaamde ‘foute’ Nederlanders. De
voormalige kampen boden daar de mogelijkheid toe. Niet veel later eisten nieuwe
problemen zoals het economische herstel, de Indonesische kwestie en de strijd tegen
het Sovjetcommunisme de aandacht op. Defensie had gebrek aan kazerneruimte en
vond deze in de voormalige kampen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië boden de
kampen mogelijkheden voor de opvang van Indonesische Nederlanders en later de
Molukkers.
Het hergebruik van de kampen past in de ascetische wederopbouwmentaliteit,
waarbij liever naar voren werd gekeken dan naar achteren. Met de wederopbouw
moest een ‘nieuw’ Nederland gecreëerd worden waarbij ook het landschap ‘vernieuwd’
moest worden. Daarvoor bleek het noodzakelijk ‘om de banden die de bezetter met het
Nederlandse landschap had opgebouwd symbolisch door te snijden’. 4 Gebouwen,
wegen en militaire werken die door de Duitsers waren aangelegd maar die nog goed
bruikbaar waren, werden toegeëigend, de rest werd verwijderd. De kampen die als
Fremdkörper in het landschap achterbleven, werden niet afgebroken maar van functie
en naam veranderd om op deze manier een breuk met het verleden te bewerkstelligen.
Het aanbrengen van de namen rond de muurschildering van kamp Amersfoort is daar
een illustratief voorbeeld van. De woorden van luitenant‐kolonel B. Klomp – dat het
concentratiekamp Amersfoort was getransformeerd van ‘een doorgang naar de hel’
naar een ‘doorgang naar de vrijheid’, toen het een demobilisatiecentrum voor de
militairen uit Indonesië was geworden – moeten voor de overheid voldoende symboliek
hebben gehad om de praktische oplossingen een hogere betekenis te geven.

Weerbarstige herinneringsplekken
Met het hergebruik van de kampen werd geen rekening gehouden met de gevoelens
van díe voormalige gevangenen die de kampen, of delen daarvan, wilden behouden als
gedenkplaats. Daarbij speelde het ontbreken van daadkrachtige kampcomités die
initiatieven namen om het hergebruik van de kampen tegen te houden, een rol. Dat
dergelijke comités noch in Amersfoort noch in Vught waren ontstaan, kan verklaard
worden uit het feit dat de meeste gevangenen behalve in de kampen in Nederland ook
in de kampen elders in Europa gevangen hadden gezeten. Vaak waren dat zwaardere
kampen. Zoals in de inleiding al is aangegeven hadden de kampen in Nederland naar
3
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verhouding weinig slachtoffers geëist. Met name in de kampen buiten Nederland zag
men elkaars lijden, zag men de gevangenen, soms vrienden, sterven. Men hielp elkaar.
Uit deze gedeelde ervaring ontstonden vriendschappen en vriendenkringen. Men zag
elkaar op reünies. Afhankelijk van welke kampen men doorlopen had, maar ook op
grond van persoonlijkheid, sociale klasse, milieu, religie, ideologie en sekse koos men
een kampcomité, een identiteit en het meest gewenste gezelschap. 5 Zo ontstonden er
al vroeg na de bevrijding kampcomités en vriendenkringen rond kampen die buiten de
Nederlandse grenzen lagen. 6 Wellicht ontbrak daardoor de noodzaak om nog een
comité of vriendenkring op te richten rond het eerste kamp waar men in Nederland had
gezeten. En daarmee de noodzaak om er een monument op te richten. Hieruit kan
verklaard worden waarom de initiatieven voor de fusillademonumenten in Amersfoort
en Vught niet specifiek door de voormalige gevangenen zelf zijn genomen.
Een andere reden waarom er in de eerste jaren na de oorlog geen kampcomités
bestonden, was het feit dat de politiek in Nederland beducht was voor de vorming van
veteranengroepen. ‘Veteranisme’ was een kwaal; men zou blijk geven van een gebrek
aan burgerzin om ‘in het moeilijke uur van ’s lands wederopbouw met jammerklachten
voorrang te vragen op grond van verdiensten in het verleden’. 7 Veteranenbonden zoals
die in België bestonden, die een vanzelfsprekende autoriteit bezaten in de politiek en
met de Eerste Wereldoorlog een erfenis aan ervaring met medailles, kransleggingen,
monumenten, vlaggen en banieren tot en met werkverschaffing en busabonnementen
hadden opgedaan, ontbraken. 8 In Nederland werden alle verzetsorganisaties,
veteranenclubs en slachtofferverenigingen door de politiek genegeerd. 9 Dat er geen
onderscheid werd gemaakt op grond van oorlogservaringen, vloeide voort uit het feit
dat de regeringspolitiek geen ‘verkaveling van het landschap der oorlogsslachtoffers’
wilde. Daarvoor waren twee redenen. Budgettair was door de heersende schaarste een
voorkeursbehandeling niet gewenst. Op de tweede plaats achtte men een rangorde op
grond van verdienste voor het vaderland onmogelijk en onwenselijk. 10
Expogé heeft zich, ondanks de welgezindheid van de overheid, nooit echt sterk
kunnen maken voor het behoud van de voormalige kampen in Nederland. Behalve een
brief uit 1950 aan de minister van Oorlog, met het verzoek om een barak van
Amersfoort in originele staat te bewaren uit piëteit tegenover de nabestaanden, en de
oprichting van een commissie in 1967 om Amersfoort te behouden als monument, wat
overigens weinig uithaalde, zijn er geen initiatieven bekend. Voor Expogé waren de
voormalige kampen geen plek voor hun jaarlijkse herdenkingen. 11 Dat is tot op heden
5
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de Eerebegraafplaats te Bloemendaal. 12 Ook de communistische tegenhanger van
Expogé, Verenigd Verzet 1940‐1945, herdacht zijn doden op het kerkhof. 13 Dit illustreert
hoezeer de eerste herdenkingen na de oorlog dodenherdenkingen waren, en deze
doden waren niet begraven op de terreinen van de voormalige kampen of
gevangenissen.
Dat Westerbork na de oorlog geen geschikte herdenkingsplek vormde voor de Joodse
gemeenschap is duidelijk gemaakt. De herinnering aan Westerbork en de
vernietigingskampen lag te gevoelig en bovendien droegen de voorgeschiedenis van het
kamp en de wijze waarop de Nederlandse overheid na de oorlog eigenaar van het kamp
was geworden, er niet toe bij dat deze plaats zou kunnen dienen als herinneringsplek
voor de Joodse gemeenschap. Dat was Amsterdam. Dat het zo lang heeft geduurd
voordat Westerbork een gedenkteken kreeg, is mede hieruit te verklaren. Voorts paste
de geschiedenis van Westerbork niet in het toen gangbare nationale
herdenkingsdiscours. Geen enkele gemeenschap wordt graag geconfronteerd met wat
zij door eigen falen heeft nagelaten. Daar was pas later ruimte voor.
De kampen in Nederland leenden zich niet voor de nationale
oorlogsherdenkingen, er bestond geen algemeen draagvlak om ze te behouden. De
ervaringen van de kampgevangenen die om zeer uiteenlopende redenen gevangen
hadden gezeten, en de tocht door uiteenlopende kampen, waren niet te verenigen in
één allesomvattend Nederlands oorlogsverhaal, laat staan in één oorlogsmonument.
Bovendien waren, zoals al eerder is opgemerkt in relatie tot de Jodenvervolging en ‐
vernietiging, de gebeurtenissen in de kampen dermate negatief van aard dat ze, zeker
voor de Nationale Monumenten Commissie, niet geschikt waren om als monument te
dienen. Of in de woorden van Kolen:
Dat de schuldige plekken – de kampen – in dat naoorlogse landschap een impliciet
bestaan leidden, is achteraf verklaarbaar, want ze bezaten immers de ‘potentie’ om de
kernwaarden van de samenleving te ontkrachten. 14
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De fusilladeplekken met hun gedenktekens namen de plaats in van de kampterreinen als
herinneringsplek. Binnen de hiërarchie van de nationale monumenten waren de
fusillademonumenten echter van marginale betekenis. De werkelijke plekken voor de
nationale oorlogsherinnering moesten worden gecreëerd, zoals de Eerebegraafplaats te
Bloemendaal, het Nationaal Monument op de Dam of De Dokwerker in Amsterdam.

De monumentalisering als weerspiegeling van veranderende politieke idealen en
culturele waarden
De drie belangrijkste thema’s waarin de omgang met de oorlog zich laat onderscheiden,
het nationale thema, het politiek‐ideologische thema en het thema van de
mensenrechten, hebben weliswaar een rol gespeeld in de monumentalisering van de
kampen, maar opvallend is dat het proces voortdurend achterliep op de
maatschappelijke discussies, academische geschiedschrijving en andere ontwikkelingen
die het geschiedbeeld van de oorlog hebben doen veranderen. De discussies die in de
jaren vijftig en zestig speelden, hadden geen direct effect op de omgang met de
voormalige kampen. De kanteling van het geschiedbeeld die zich in de jaren zestig
voltrok, had alleen directe gevolgen voor het gedenkteken in Westerbork, waartoe het
initiatief echter al in de jaren vijftig was genomen. Nieuwe initiatieven die uit de omslag
voortkwamen werden in Westerbork pas zichtbaar in 1983 en 1993, toen het
herinneringscentrum werd geopend en het kampterrein werd heringericht. In Vught
zorgde de nieuwe belangstelling voor de kampgeschiedenis weliswaar voor twee
boekpublicaties, maar ze kreeg pas een monumentale vorm in 1990 met de opening van
Nationaal Monument Kamp Vught. In Amersfoort waren vanaf de jaren zeventig wel
kleine veranderingen te bespeuren, maar tot een wezenlijke ingreep kwam het pas na
2000. Oorzaken moeten gezocht geworden in het gegeven dat het verwezenlijken van
monumenten en gedenkplaatsen nu eenmaal veel tijd in beslag neemt omdat er veel
hindernissen moeten worden overwonnen, niet in de laatste plaats het verkrijgen van
de goedkeuring van de plaatselijke overheid. Vooral in Westerbork was dat er de
oorzaak van dat het meer dan tien jaar heeft geduurd voordat het initiatief uitgevoerd
kon worden. Maar ondanks dat de vormgeving van de gedenkplaatsen steeds achterliep
op actuele ontwikkelingen, zijn veranderende politieke idealen en behoeften van de tijd
wel degelijk terug te vinden in de geschiedenis van de gedenkplaatsen.
De fusilladeplaatsen bij de kampen konden worden verbonden met het nationale
politieke vertoog van lijden, offer en verzet. Het nationale, politieke en christelijke
discours – zo typerend voor de eerste jaren na de oorlog – is voor de kampmonumenten
nergens zo duidelijk in beeld gebracht als in Vught. De indeling van de namenlijsten op
de herdenkingsmuur is een bijna letterlijke weerspiegeling van hoe de slachtoffers
ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de natie. Of, zoals Blom over de
eerste jaren na de oorlog opmerkt: het denken in termen van de nationale
volksgemeenschap domineerde en individuele en groepsbelangen bleven ondergeschikt
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aan de belangen van de volksgemeenschap. 15 Het monument sluit naadloos aan bij de
grote verhalen van nationalisme en traditionele religieuze ideologieën waarin het verzet
centraal stond en waarin geen plaats was voor de doden en gebeurtenissen die niet
pasten in het verhaal van heldenmoed en nationale wederopstanding, zoals Van Vree de
naoorlogse periode tot ver in de jaren zestig typeert. De gevangenen van Vught die door
ondervoeding, ziektes en marteling om het leven waren gekomen, werden niet met
naam en toenaam herdacht. Dat de Jodenvervolging en ‐vernietiging zich evenmin liet
voegen in dit verhaal, werd eens te meer duidelijk in de moeizame totstandkoming van
het monument voor kamp Westerbork.
Hoe direct de oprichting van gedenktekens beïnvloed werd door
maatschappelijke en politieke omstandigheden, toont de geschiedenis van De Stenen
Man in Amersfoort. De trage totstandkoming was het gevolg zowel van verminderende
interesse voor de oorlog en de inspanningen om het normale leven weer op te bouwen,
als van het politiek‐ideologische thema dat de jaren vijftig domineerde: de Koude
Oorlog. De jaren vijftig mag dan geen periode van stilte en zwijgen meer heten, als het
gaat over het monumentaliseringsproces van de voormalige kampen zijn de jaren vijftig
en zestig de jaren waarin zo goed als alle sporen werden uitgewist. Over de
gruwelplekken verscheen letterlijk een nieuwe geschiedenislaag. Het doen verdwijnen
van de muurschildering van kamp Amersfoort achter een houten schot, is illustratief en
symbolisch voor deze periode.
De jaren rond 1970 kunnen beschouwd worden als een omslagpunt in het
monumentaliseringsproces van de kampen. Kan de periode 1945‐1970 gekarakteriseerd
worden als een fase van herdenken en vergeten, de jaren rond 1970 vormden de
periode van de herontdekking van het kamp. De verwezenlijking van Monument Kamp
Westerbork, de ontdekking van de muurschildering in Amersfoort en de aandacht voor
kamp Vught waren de eerste stappen op weg naar de nationale herinneringscentra die
ze later zouden worden. Dat het monument voor Westerbork in 1970 toch gerealiseerd
kon worden, had te maken met het gekantelde geschiedbeeld waarin Jodenvervolging
en slachtofferschap de kern van het oorlogsverhaal zouden gaan uitmaken. De
herontdekking van de kampen voltrok zich in het kielzog van het bekend worden van het
concentratiekampsyndroom en de ervaringen van de kampoverlevenden die met hun
getuigenissen in de openbaarheid traden. In kampdocumentaires vertelden de
overlevenden ter plekke hun kampervaringen. De plaatsing van de getuigen in het
landschap benadrukte hun verbintenis met de plek en bepaalde met de sterke
herdenkingsgevoelens de retoriek van het verhaal. In de documentaire Geschiedenis van
een plek, over kamp Amersfoort, werd haast letterlijk, met de camera, zoals Chris Vos
het beschrijft, de plek van het kamp als een archeologisch bodemonderzoek laag voor
laag afgegraven. Hans Keller gaf daar de passende term ‘emotionele archeologie’ aan. 16
In het nieuwe herdenkingsperspectief deed het begrip oorlogstrauma zijn
intrede en maakten de heldhaftige verhalen plaats voor zelfkritische en zelfverwijtende
beschouwingen; ook nam naast de aandacht voor de vervolging van de Joden, de
15
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belangstelling voor de ervaringen van andere groepen toe. Het thema van de
mensenrechten domineerde de herinnering aan de oorlog, zoals duidelijk wordt in
Nationaal Monument Kamp Vught. Het monument, dat in 1990 onthuld werd, sloot aan
op actuele thema’s en wees de bezoeker op het feit dat dictaturen nog steeds bestaan
in de wereld en dat waakzaamheid geboden was. Dat deze betekenisgeving aan de
herinnering van kamp Vught niet gelijk op ging met de behoeften van voormalige
gevangenen, werd al snel duidelijk. In hun ogen moesten het verhaal van de oorlog en
de vervolging van Joden en andere groepen niet te abstract en te geactualiseerd
gebracht worden. De functie van het monument lag voor de voormalige gevangenen in
het zichtbaar maken van tastbare en herkenbare herinneringen, en op grond daarvan
vroegen ze om een plaats voor hun traumatische verhalen waar ze nooit ergens mee
naartoe hadden gekund. Het was in de loop van de jaren negentig dat Vught ruimte
maakte voor deze wensen; dit kreeg zijn beslag in het vernieuwde monument in 2002.
Dat uiteindelijk de persoonlijke, pluralistische verhalen van de voormalige gevangenen
meer benadrukt werden, was niet alleen op te vatten als een blijk van eerbied voor hun
ervaringen, maar tevens als uitdrukking van het besef dat getuigenissen een uiterst
effectieve manier zijn om de herinnering levend te houden, ook als onderdeel van de
educatie.
Al in de jaren tachtig was met het verschijnen van een steeds groter wordende
stroom speelfilms, documentaires en ooggetuigenverslagen bekend geworden dat
getuigenissen van oud‐kampgevangenen een effectieve brug vormen naar het
universum van de kampen. Door het verhaal van oorlog en vervolging te vertellen op de
plek waar alles was gebeurd, kon het op een effectieve wijze worden overgebracht op
een nieuwe generatie die de oorlog niet had meegemaakt. Voor de overheid was dit een
reden om de voormalige kampen een belangrijke rol te laten spelen, zoals duidelijk blijkt
uit de nota Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het
heden.
De jaren rond de veertigjarige herdenking van de bevrijding was een tweede
omslagpunt in het monumentaliseringsproces van de voormalige kampen. Het is de
periode van de herstelde herinnering die eind jaren negentig en in de eerste jaren van
de nieuwe eeuw werd voltrokken. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door de
musealisering en institutionalisering van de gedenkplaatsen. De professionalisering van
de herinneringscentra is voor een groot deel mogelijk geweest door de financiële steun
van de nationale overheid. De financiële betrokkenheid van de overheid bij de
voormalige kampen liep met een kleine vertraging in de pas met andere ontwikkelingen
in de omgang met de erfenis van de oorlog. De jaren tachtig en negentig waren de
opmaat voor een gebaar van excuus voor de onhandige behandeling van de
overlevenden en de nabestaanden en de financiële afwikkeling daarvan. De verbijstering
over ‘het falen van de samenleving’ fungeert, zoals Van Vree het omschrijft, ‘als een
vliegwiel voor het levend houden van de herinnering, als een teken voor de blijvende
verbondenheid van naoorlogse generaties met deze episode’. 17 De voormalige kampen
behoren tegenwoordig tot de belangrijkste plekken waar de herinnering levend wordt
17
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gehouden en waar naast het verhaal van offer en verzet in Amersfoort en Vught nu ook
ruimte is voor de ervaringen van andere slachtoffergroepen.

De vormgeving van de herinnering
Minister‐president Drees verkondigde in zijn toespraak tijdens de onthulling van het
fusillademonument in de schietbaan van kamp Amersfoort, dat het monument een
‘blijvende herinnering zal zijn aan wreedheid en leed, maar ook en vooral aan
geestkracht en moed’. 18 Drees heeft gelijk gehad. De Stenen Man spreekt nog steeds tot
de verbeelding, maar de herinnering aan het kamp is niet altijd even sterk geweest.
Koselleck schreef dat we iedere dag opnieuw ons moeten afvragen hoe we moeten
herinneren, om te voorkomen dat de herinnering verdwijnt. 19 Of zoals Nietzsche het
stelde: zonder erfgenamen zijn monumenten zinloos. 20 De monumentalisering van de
kampen heeft laten zien hoe een herinnering levend gehouden kan worden, ieder
voormalig kamp op zijn eigen manier.
De fusillademonumenten waren het resultaat van de vraag hoe de
verschrikkingen van de oorlog en specifiek van de executiemisdaden verbeeld konden
worden. De herdenking was gericht op die gebeurtenissen die vertaald konden worden
naar een positief beeld van weerbaarheid, geestelijke kracht, offer en herrijzenis. De
doden moesten vooral waardig en in schoonheid herdacht worden. De
fusillademonumenten in Amersfoort en Vught herdenken dan wel geen overwinningen,
maar ze staan wel in de traditie van offer en heldenverering. Hun namen worden
geroemd, hun beeld staat op een sokkel, zij zijn ons tot voorbeeld. Met de oprichting
van deze gedenktekens werden de kampen gerepresenteerd als plekken waar
gevangenschap het gevolg was van nationale eendracht in de strijd tegen de bezetter.
Leed en dood werden geïnterpreteerd als offers voor het vaderland. De gedenktekens
zijn symbolen die evident niet representatief zijn voor de kamppopulatie en de ervaring
binnen de kampen. Feitelijk blijft de identificatiemogelijkheid beperkt tot een kleine
groep kampgevangenen.
De totstandkomingsgeschiedenis van het monument voor Westerbork en de
representatie van dit kamp door het monument van Ralph Prins, laten zien dat
Westerbork een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Hoewel in eerste instantie
getracht werd Westerbork te nationaliseren door een soortgelijk gedenkteken op te
richten als voor Amersfoort en Vught, werd al snel duidelijk dat Westerbork zich niet liet
voegen in het toen gangbare nationale herinneringsdiscours. Het monument voor
Westerbork is een gedenkteken dat, in tegenstelling tot die van Amersfoort en Vught,
een realiteit verbeeldt waarmee alle kampbewoners geconfronteerd werden, namelijk
deportatie. Het gedenkteken, geïnitieerd door lieden uit het verzet, toont geen
18
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glorificatie, geen heldenverering, geen dokwerker die in opstand komt tegen de
Jodenvervolging. Het gedenkteken ligt verticaal, als een graf, op de aarde, alleen de
uiteinden van de rails krullen vragend omhoog. Het monument is een teken van
schaamte en schuldbesef, opgericht door mensen die vonden dat zij in de hulp aan de
Joodse bevolking tekort waren geschoten. Met de rood geverfde dwarsbalk op het
stootblok is het een waarschuwingsmonument om dit nooit meer te laten gebeuren.
De deportaties en de vernietiging van de Joden kon haast niet treffender
verbeeld worden dan zo, door de sporen, brokstukken, resten en fragmenten van de
misdaad te tonen. Als een litteken liggen de gehavende rails in het landschap. Maar
deze ‘sporen’ spreken niet tot ieders verbeelding. Het zijn stille getuigen. Ze laten iets
zien van een verdwenen verleden maar zeggen weinig over wat er feitelijk is gebeurd.
Een nieuwe generatie vond het gedenkteken van Ralph Prins dan ook al direct bij zijn
onthulling ontoereikend om duidelijk te maken wat zich op deze plek had afgespeeld.
Het gevolg was dat het voormalige kampterrein werd ingericht tot een historische
locatie die moest dienen als contactzone met het verleden. Tevens werd een
herinneringscentrum gebouwd om het verhaal te vertellen van kamp Westerbork. Met
het herinneringscentrum en zijn tentoonstelling kreeg het monument hersens.
In Vught heeft het fusillademonument lange tijd als het enige openbare
gedenkteken voor het kamp dienst gedaan. Later werd daar het voormalige
crematorium aan toegevoegd, opgenomen binnen de gedenkplaats die om het
crematorium heen werd aangelegd. Amersfoort heeft een soortgelijke ontwikkeling
doorgemaakt. Dat wil zeggen dat rondom de resten van de muur met de schilderingen
de gedenkplaats is gevormd, terwijl het fusillademonument al die tijd is blijven dienen
als plek voor de jaarlijkse herdenkingen. In grote lijnen hebben de gedenkplaatsen
dezelfde ontwikkeling doorgemaakt, zij het geen synchrone, die zich als volgt laat
beschrijven. Naast het artistieke, nationale gedenkteken werd de historische locatie zelf
als monument steeds belangrijker. Met de herinrichting van de voormalige
kampterreinen, zo typerend voor Westerbork, ontwikkelden de voormalige kampen zich
steeds meer tot herinneringsruimten, toegespitst op het ondergaan van een ervaring,
zoals het gemusealiseerde Nationaal Monument Kamp Vught laat zien. Naast de rituele
herdenking bij de gedenktekens is op de voormalige kampterreinen een vorm van
archeologisch herdenken ontstaan. Centraal staat de ervaringsherinnering die de
bezoeker dichter bij de ervaringen van de slachtoffers moet brengen, onder meer door
de getuigenisverhalen die in de herinneringscentra onderdak hebben gekregen. De
inrichting en routing van de tentoonstelling dragen daartoe bij.
Hoewel de voormalige kampen in de geschiedenis van hun inrichting vele
overeenkomsten vertonen, zijn er ook verschillen, en die hebben vooral betrekking op
de inrichting van de gedenkplaatsen. Zo is in het monumentaliseringsproces voor
Amersfoort het gedenkteken van Sieger nog steeds bepalend voor het karakter van de
plaats. Het fusillademonument neemt nog steeds een prominente plaats in. Nationaal
Monument Kamp Amersfoort beschikt maar over een klein deel van de oppervlakte van
het voormalige kampterrein. Om een idee te krijgen hoe het kamp eruit heeft gezien,
moet de bezoeker het doen met de muurschildering en een maquette. In Westerbork is
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het heringerichte kampterrein een wezenlijk onderdeel van Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Hier kan de bezoeker zelf ervaren hoe groot het kamp is geweest en waar
de barakken stonden. Zowel in Amersfoort als in Westerbork zijn de gedenktekens, van
Sieger in de voormalige schietbaan en van Prins bij het voormalige kampterrein, vrij
toegankelijk en kan de bezoeker zelf bepalen of hij het bezoekers‐ dan wel het
herinneringscentrum bezoekt.
Dat is anders in Vught. In Vught is het fusillademonument ook vrij toegankelijk,
maar de historische locatie is opgenomen binnen de muren en hekken van het museum.
Daar waar in Westerbork de historische locatie en het museum fysiek gescheiden zijn, is
die in Vught, in de vorm van het voormalige crematorium, opgenomen binnen de
museale tentoonstelling. De bezoeker wordt onderworpen aan de door Nationaal
Monument Kamp Vught uitgezette routing en daarmee heeft het monument de vorm
aangenomen van een historisch museum. Nationaal Monument Kamp Vught werkt
vervreemdend. Terwijl net buiten het museum nog delen van het oorspronkelijke kamp,
inclusief één barak, aanwezig zijn, is op de gedenkplaats een simulacrum gecreëerd, een
schijnbeeld van een kamp. Voor de authenticiteit heeft dat gevolgen. Bezoekers kunnen
denken dat op de plek waar nu de gereconstrueerde barak staat, altijd een barak heeft
gestaan; of dat het crematorium, dat een belangrijke plaats inneemt binnen de routing,
onderdeel was van het terreursysteem van het kamp, zoals in Auschwitz.
Westerbork verhoudt zich tot Vught als de reconstructie van de leegte tot een
herschepping van een kamp. Precies om die reden zal het voorgenomen terugplaatsen
van een barak op het voormalige kampterrein van Westerbork een breuk betekenen en
het terrein van karakter veranderen (zie afb.121, 222 en 223). De nu nog verstilde
aanblik van een symbolisch kerkhof zal, doordat het terrein meer wordt betrokken bij de
museale functie van het herinneringscentrum, veranderen in een sprekend terrein waar
herinnering en herdenking overgaan in historische beleving. Door de wijze van
enscenering dreigt het gevaar dat het zicht op de historische werkelijkheid steeds verder
verdwijnt ten gunste van een eenvoudig, visueel aantrekkelijk, geësthetiseerd verhaal.
Zo spelen de originele overgebleven kamprelicten nauwelijks een rol als het gaat om het
bewijs van de misdaad.
In principe wordt de lijn doorgetrokken die met de fusillademonumenten is
ingezet, waarbij het niet gaat om analytische inzichten in complexe historische
processen, maar om symbolisering, beleving van en inleving in de kampgeschiedenis en
haar slachtoffers, als onderdeel van een actuele ideologische boodschap. In die zin zijn
de voormalige kampen transformatieve ruimtes, gericht op karakterverandering van de
bezoeker ten gunste van een hoger doel.

Levende herinnering
Gezien de ontwikkelingen in Vught en Westerbork worden de voormalige
kampterreinen steeds meer ingezet voor allerlei activiteiten om bezoekers te trekken en
deze emotioneel te raken door het verleden tot leven te brengen. Er worden verhalen
voorgedragen en theatervoorstellingen en concerten gegeven (zie afb. 224 en 225).
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Maar tot hoever moet de kampgeschiedenis in scène worden gezet, wanneer wordt het
theater van herinnering een decor dat nauwelijks nog iets van doen heeft met de
kampgeschiedenis? Hoever kan de symbolische betekenisgeving worden uitgerekt of
getransformeerd zonder de integriteit van de slachtoffers aan te tasten, zonder de plek
te ontheiligen? Het zijn vragen die moeilijk zijn te beantwoorden, omdat een voormalig
concentratiekamp veel tegenstrijdige functies wordt toebedacht. De vormgevers van de
gedenkplaatsen hebben een haast onmogelijke taak.
Een kamp is voor de voormalige gevangenen een plek van concrete ervaringen
en herinneringen, een plek die men wil terugzien, terwijl buitenstaanders meer
behoefte hebben aan informatie over deze herinneringsplaats. De museale functie is
dan belangrijker dan die van gedenkteken of herinneringsplek. Nabestaanden zien een
voormalig kamp als een kerkhof, gewijde grond, die zo min mogelijk ontheiligd dient te
worden, terwijl overheden het willen gebruiken als podium voor openbare
boetedoening of toonplaats met educatieve doeleinden. Religieuze organisaties stichten
er een pelgrimsoord of martelaarsplek, en wetenschappers onderzoeken het als een
archeologische site voor het verzamelen van bewijsmateriaal. Tussen deze partijen
balanceren de herinneringscentra, die met hun betaald personeel en vrijwilligers,
evenals ‘gewone’ musea hun bestaansrecht moeten verzekeren door subsidie binnen te
halen en bezoekers te trekken.
In de voormalige kampen gaat het allang niet meer alleen over de Tweede
Wereldoorlog en de kampperiode. De overheid wil via de historische plaatsen een ander
soort kennis overbrengen en een ander soort bewustzijn creëren dan via internet en het
onderwijs het geval is. Als doel is geformuleerd:
Het tot stand brengen van bewustwording primair bij jongeren en hun opvoeders.
Bewustwording van de betekenis van democratie, vrijheid, grondrechten en
fundamentele normen en waarden, signalen en trends leren herkennen en kritisch leren
reflecteren op de eigen rol van iedere burger in historische contexten, toen en nu.
‘Zivilcourage’ bijbrengen als onderdeel van die bewustwording en van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgerschap. Vrije, onafhankelijke burgers
creëren die – eventueel tegen alle trends in – stelling durven te nemen en durven te
doen wat er gedaan moet worden. 21

Ook de herinneringscentra willen bijdragen aan meer verbondenheid met de
maatschappij. In het beleidsplan van Nationaal Monument Kamp Vught is het volgende
te lezen:
Nederland dat alom bekend stond om de grote tolerantie, de solidariteit, de
internationale oriëntatie en waar de multiculturele gedachte gekoesterd werd, verloor
in korte tijd zijn onschuld en ruimdenkendheid. Een langdurige economische terugslag
en twee politieke moorden hebben geleid tot onderling wantrouwen en tot verscherpte
tegenstellingen. Het opkomende islamfundamentalisme in de wereld voedt ook in ons
21
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land de argwaan en vergroot de intolerantie. De onderlinge verschillen in culturele
achtergrond roepen ook binnen de landsgrenzen spanning en vragen op, zoals: wat
verbindt burgers en wat hebben we nog met elkaar gemeen? En hoe kunnen we onze
nationale identiteit nog vorm geven? 22

Het zijn vragen, zij het in een andere context, die na de bevrijding ook gesteld werden,
en in die zin vervullen de herinneringscentra eenzelfde functie als de
fusillademonumenten die in de voormalige schietbanen van kamp Amersfoort en kamp
Vught zijn opgericht. Het roept de woorden van Zygmunt Baumann in herinnering. Hij
schreef:
Het kwaad is niet almachtig. Het kan weerstreefd worden. De getuigenis van de
weinigen die verzet pleegden, laat geen spaan heel van de logica van het zelfbehoud.
Deze maakt duidelijk dat ook deze uiteindelijk een keus is. Je vraagt je af hoeveel
mensen die logica openlijk moeten trotseren om het kwaad buiten werking te stellen.
Bestaat er een magische drempel van trotsering waarachter de technologie van het
kwaad knarsend tot stilstand komt? 23

De eerste les van de Holocaust is een waarschuwing, de tweede les biedt volgens
Bauman hoop. ‘Het maakt niet uit hoeveel mensen de morele plicht verkozen boven de
rationaliteit van het zelfbehoud – het gaat er om dat sommigen van hen deze keus
maakten.’ 24 Zij dienen ons tot voorbeeld.
Maar er is ook een groot verschil. Niet alleen worden de verhalen van de oorlog
in de context geplaatst van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen, ook de
geschiedenissen na de ‘kamptijd’ worden tegenwoordig betrokken bij de activiteiten
van de herinneringscentra. De voormalige kampen zijn tegenwoordig monumenten die
deel uitmaken van hun eigen receptiegeschiedenis. 25 Hun functie als herdenkingsmusea
met de vele activiteiten die daarbij horen, bepaalt hun meerwaarde binnen het
oorlogserfgoed. In de permanente transformatie schuilt hun betekenis.
Met het ‘traumatisch paradigma’ zijn de voormalige kampen louteringsplaatsen
geworden waar gezocht wordt naar catharsis en samenleving. Een betekenisgeving die
niet is gestoeld op de glorificatie van het oorlogsverleden, maar waar de prijs van
vrijheid, de prijs van overleven en het falen van een samenleving worden getoond en
22

Van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010, 8.
Bauman, De moderne tijd en de Holocaust, 248.
24
Ibidem, 247‐248.
25
Zo opende in mei 2009 in Nationaal Monument Kamp Vught de expositie Er is een weg naar de vrijheid.
Een fototentoonstelling om te belichten welke functies het gebied en de gebouwen van het voormalige
concentratiekamp nu hebben. Het illustreert dat het niet alleen meer gaat over kamp Vught maar ook
over de gelaagdheid en veelvormigheid en niet zelden de onderlinge tegengesteldheid van de
herinneringen die aan deze plek zijn gehecht. De persoonlijke en sociale herinneringen van de 31.000
gevangenen van het concentratiekamp, de 12.000 Duitsers en meer of minder ‘foute’ Nederlanders, de
duizenden naar Nederland overgebrachte Molukse soldaten van het voormalige Koninklijk Nederlandsch‐
Indisch Leger, het KNIL, en hun families, en de ‘normale’ gevangenen van de Justitiële Inrichting Vught en
de sinds 1954 gelegerde militairen. Zie: voordracht Frank van Vree, ‘De Lunettenlaan als plaats van
herinnering’. http://www.wegnaardevrijheid.nl/opening‐tentoonstelling/ 6/10/2009 3:46 pm.
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bediscussieerd in een poging tot verzoening te komen. De gedenkplaatsen willen een
cohesiebevorderende en helende uitwerking hebben op de samenleving. Het verhaal
van de Tweede Wereldoorlog met zijn vernietigingskampen zal keer op keer opnieuw
verteld worden om de traditionele normen en waarden te peilen.
De voormalige kampen hebben niet alleen een rituele betekenis maar ook een
mythische betekenis, ze vertellen een verhaal dat zin geeft aan het bestaan en, tegelijk,
betekenis aan verleden, heden en toekomst. Ze zijn nodig om de Europese beschaving
te zuiveren, om nieuwe waarden en normen te scheppen. 26 In de voormalige kampen
als gedenkplaats wordt het verhaal van de overlevenden in de toekomst verteld door
anderen, door hun kinderen en kleinkinderen, door schrijvers, door muzikanten of
acteurs. Geschiedenissen die opgevoerd worden tegen het decor van de voormalige
kampen, die steeds meer aan enscenering en dramatisering worden blootgesteld. Waar
het verleden wordt teruggebracht tot episoden die zich lenen voor visualisering en
dramatisering, krijgen de gebeurtenissen uit de kampen op deze wijze de functie van
Griekse tragedies.

26

Zie Van Vree, ‘Auschwitz hoort bij Europa’.
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SAMENVATTING
Het gedenkteken, de plek en de herinnering
De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland

Tijdens de Duitse bezetting zijn er op Nederlandsgrondgebied verschillende kampen
ingericht die gebruikt werden als detentie‐oorden. Dat waren de kampen Schoorl,
Amersfoort, Ommen en Vught ‐ in volgorde van oprichting ‐ die aangeduid worden als
‘concentratiekampen’. Voor de Joden waren er speciale kampen, waarvan Westerbork de
grootste en bekendste is. Het was een doorgangskamp naar de vernietigingskampen in
Polen. Het voorportaal van Auschwitz. De kampen in Nederland maakten deel uit van het
netwerk van de nazi‐terreur die meer dan 10.000 kampen omvatte van tenminste 17
verschillende type. Elk kamp had zijn eigen naam, voorgeschiedenis en herinnering. De
meeste voormalige concentratiekampen leven nu voort als lieu de mémoire. Ze vormen het
toevluchtsoord van het geheugen van de Westerse beschaving. De voormalige kampen zijn
niet alleen oorden van rouw en overdenking maar ook van herdenking en educatie. Ook de
voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork zijn nu gedenkplaatsen.
Maar het is niet vanzelfsprekend dat de voormalige concentratiekampen nu gedenkplaatsen
zijn. Na de oorlog werden de kampen in Nederland voor verschillende doelen hergebruikt.
Vanaf de jaren zeventig is in Nederland een begin gemaakt om deze plekken in te richten als
gedenkplaatsen. De vorming van de voormalige kampen tot nationale monumenten is in
verschillende fases verlopen, waarmee hier het monumentaliseringsproces wordt bedoeld.
Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag op welke wijze de publieke herinnering aan de
Duitse concentratiekampen in Nederland op hun historische locatie vorm heeft gekregen.
Het doel van het onderzoek is om het verloop, de structuur van het
monumentaliseringsproces te analyseren. Welke vormen heeft de herinnering in de diverse
periodes aangenomen en wat wilde men hiermee uitdrukken en herdenken? De
(gedenk)tekens op en rond de voormalige kampen zijn als culturele artefacten de bronnen
voor het onderzoek en zijn op een kunsthistorische manier onderzocht. Het onderzoek toont
aan dat de tekens van de herinnering zijn gevormd door een variatie van nationale mythes,
heersende politieke idealen en behoeften van de tijd waarin ze zijn vervaardigd.
Hoewel elk (voormalig) kamp een andere (naoorlogse) geschiedenis heeft, hebben de
voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork grof weg eenzelfde
monumentaliseringsproces doorlopen. Kort samengevat heeft de gestolde herinnering zich
ontwikkeld van een traditioneel gedenkteken via een (gedeeltelijk) geconserveerde en
gereconstrueerde historische site tot een museale herdenkingsvorm. Al deze verschillende
vormen laten zien dat herinneren geen statisch gegeven is maar een voortdurend proces
met een eigen dynamiek.
Elke gedenkplaats is anders vormgegeven en heeft een eigen karakteristiek of accent. In
Amersfoort is het standbeeld De Stenen Man in de voormalige schietbaan jarenlang
bepalend geweest voor de herinnering aan het kamp, en het standbeeld spreekt nog steeds
tot de verbeelding. In Westerbork moet het voormalig kampterrein met de daarop
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aangebrachte sporen en gedenktekens de geschiedenis zichtbaar en voelbaar maken.
Nationaal Monument Kamp Vught heeft de vorm aangenomen van een
herdenkingsmuseum. Het zijn deze drie bepalende vormen: een gedenkteken, een voormalig
kampterrein en een herinneringscentrum, die per deel centraal staan en op deze manier het
boek een chronologisch en thematische opzet geven. De titel van dit onderzoek: Het
gedenkteken, de plek en de herinnering, is op deze chronologie gebaseerd en weerspiegelt
tevens de opzet van dit boek.
De eerste monumenten die op of nabij de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork zijn
opgericht waren gedenktekens in de vorm van een gedenkmuur, een standbeeld en negentig
meter rails met een stootblok. In het eerste deel: Het gedenkteken, wordt onderzocht door
wie en voor wie deze herinneringstekens zijn opgericht? Welke plek werd uitgekozen en
welke betekenis bezitten deze monumenten. Deze drie ‘kampmonumenten’ werden
opgericht in de context van dertien andere nationale oorlogsmonumenten, en de vraag is in
welke verhouding de gedenktekens staan tot de nationale oorlogsherdenking. In II staat De
Stenen Man centraal, in III en IV Nationaal Monument Westerbork. Om de relatie tussen de
kampmonumenten en de nationale oorlogsherdenking te onderzoeken, wordt hier de
oprichtingsgeschiedenis behandeld van het Nationaal Monument op de Dam.
De Stenen Man (1953) en de herdenkingsmuur (1947) op de voormalige schietbaan van
kamp Vught zijn fusillademonumenten die konden worden verbonden met het nationale
politieke vertoog van lijden, offer en verzet. Het nationale, politieke en christelijke discours –
zo typerend voor de eerste jaren na de oorlog – is voor de kampmonumenten nergens zo
duidelijk in beeld gebracht als in Vught. De indeling van de namenlijsten op de
herdenkingsmuur is een bijna letterlijke weerspiegeling van hoe de slachtoffers
ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de nationale volksgemeenschap. Het
monument sluit naadloos aan bij de grote verhalen van nationalisme en traditionele
religieuze ideologieën waarin het verzet centraal stond en waarin geen plaats was voor de
doden en gebeurtenissen die niet pasten in het verhaal van heldenmoed en nationale
wederopstanding. Hoe direct de oprichting van gedenktekens beïnvloed werd door
maatschappelijke en politieke omstandigheden, toont de geschiedenis van De Stenen Man in
Amersfoort. De trage totstandkoming was het gevolg zowel van verminderende interesse
voor de oorlog en de inspanningen om het normale leven weer op te bouwen als van het
politiek‐ideologische thema dat de jaren vijftig domineerde: de Koude Oorlog.
Voor de verbeelding van die gevangenen die niet door executie om het leven waren
gekomen was geen plaats. De gevangenen van Vught die door ondervoeding, ziektes en
marteling om het leven waren gekomen, werden niet met naam en toenaam herdacht. De
fusillademonumenten in Amersfoort en Vught herdenken dan wel geen overwinningen,
maar ze staan wel in de traditie van offer en heldenverering. Hun namen worden geroemd,
hun beeld staat op een sokkel, zij zijn ons tot voorbeeld. Met de oprichting van deze
gedenktekens werden de kampen gerepresenteerd alsof het plekken waren waar
gevangenschap het gevolg was van een nationale eendracht waarmee de strijd tegen de
bezetter was aangegaan. Leed en dood werden geïnterpreteerd als offers voor het
vaderland. De gedenktekens zijn symbolen die evident niet representatief zijn voor de
kamppopulatie en hun ervaring binnen de kampen. Feitelijk is hun identificatiemogelijkheid
beperkt tot een kleine groep kampgevangenen.
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De totstandkomingsgeschiedenis van het monument voor Westerbork en het monument zelf
(1970) laten zien dat Westerbork een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Hoewel in
eerste instantie getracht werd Westerbork te nationaliseren door een dergelijk gedenkteken
op te richten zoals ook was bedoeld voor Amersfoort en Vught, werd al snel duidelijk dat
Westerbork zich niet liet voegen in het toen gangbare nationale herinneringsdiscours. Voor
de Joodse gemeenschap vormde voormalig kamp Westerbork geen geschikte
herdenkingsplek. De herinnering aan Westerbork en de vernietigingskampen lag te gevoelig
en bovendien droegen de voorgeschiedenis van het kamp en de wijze waarop de
Nederlandse overheid na de oorlog eigenaar van het kamp was geworden er niet toe bij om
te dienen als herinneringsplek voor de Joodse gemeenschap. Dat was Amsterdam. Dat het zo
lang heeft geduurd voordat Westerbork een gedenkteken kreeg, is mede hieruit te
verklaren. Voorts paste de geschiedenis van Westerbork niet in het toen gangbare nationale
herdenkingsdiscours. Geen enkele gemeenschap wordt graag geconfronteerd met wat zij
door eigen falen heeft nagelaten. Daar was pas later ruimte voor.
Het monument voor Westerbork is een gedenkteken dat, in tegenstelling tot die van
Amersfoort en Vught, de realiteit van Westerbork verbeeld waar alle kampbewoners mee
geconfronteerd werden, namelijk deportatie. Het gedenkteken toont geen glorificatie, geen
heldenverering, geen dokwerker die in opstand komt tegen de Jodenvervolging. Het
gedenkteken ligt verticaal, als een graf, op de aarde, alleen de uiteinden van de rails krullen
vragend omhoog. Het monument is een teken van schaamte en schuldbesef, opgericht door
mensen die vonden dat zij in de hulp aan de Joodse bevolking tekort waren geschoten.
De jaren vijftig mag dan geen periode van stilte en zwijgen meer heten, als het gaat over het
monumentaliseringsproces van de voormalige kampen zijn de jaren vijftig en zestig de jaren
waar zo goed als mogelijke alle sporen werden uitgewist. Over de gruwelplekken verscheen
letterlijk een nieuwe geschiedenislaag. De kampen in Nederland leenden zich niet voor de
nationale oorlogsherdenkingen, er bestond geen algemeen draagvlak om ze te behouden.
De schuldige plekken bezaten namelijk de potentie om de kernwaarden van de samenleving
te ontkrachten. De fusilladeplekken met hun gedenktekens namen de plaats in van de
kampterreinen als plaats van herinnering. Binnen de hiërarchie van de nationale
monumenten waren de fusillademonumenten echter van marginale betekenis. De werkelijke
plekken voor de nationale oorlogsherinnering moesten worden gecreëerd, zoals de
Eerebegraafplaats te Bloemendaal, het Nationaal Monument op de Dam of De Dokwerker in
Amsterdam.
Het tweede deel: De plek, gaat over het voormalig kampterrein als historische plaats. Toen
Amersfoort en Westerbork bedreigd werden met sloop, werd getracht te behouden wat nog
restte van de oorspronkelijke kampen. Veel kon er niet bewaard worden. Zowel in
Amersfoort als in Westerbork werden de barakken tot en met de fundamenten afgebroken.
Al direct na de sloop van Westerbork ontstonden er plannen om de historische plek
zichtbaar te maken voor het publiek. In V wordt onderzocht hoe het de voormalige kampen
verging na de oorlog. Welke betekenis hadden de kampen voor de oud‐gevangenen en hun
omgeving, welke aandacht kregen ze in de media? Alleen in Westerbork was het mogelijk
het voormalige kampterrein als gedenkplaats in te richten. Met welk doel wilde men het
voormalig kampterrein herinrichten tot historische plek? Omdat Westerbork het enige
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voormalige kamp in Nederland is waar het kampterrein is heringericht, wordt om de
vormgeving beter te begrijpen het terrein in VI vergeleken met Buchenwald, Dachau en
Bergen‐Belsen. Dit zijn ook kampterreinen waarvan de voormalige barakken ook zijn
afgebroken en die later werden ingericht tot gedenkplaatsen.
De jaren rond 1970 kunnen beschouwd worden als een omslagpunt in het
monumentaliseringsproces van de kampen. Kan de periode 1945‐1970 gekarakteriseerd
worden als een fase van herdenken en vergeten, deze jaren vormen de periode van de
herontdekking van het kamp. De verwezenlijking van Nationaal Monument Westerbork, de
ontdekking van de muurschildering in Amersfoort en de aandacht voor kamp Vught waren
de eerste stappen op weg naar de nationale herinneringscentra die ze later zouden worden.
Dat het monument voor Westerbork in 1970 toch gerealiseerd kon worden, had te maken
met het gekantelde geschiedbeeld waarin Jodenvervolging en slachtofferschap de kern van
het oorlogsverhaal zouden gaan uitmaken. De herontdekking van de kampen voltrok zich in
het kielzog van het bekend worden van het concentratiekampsyndroom en de ervaringen
van de kampoverlevenden die met hun getuigenissen, vaak ter plekke verteld, in de
openbaarheid traden.
De deportaties en de vernietiging van de Joden kon haast niet treffender verbeeld worden
door de sporen, brokstukken, resten en fragmenten te tonen van de misdaad. Als een
litteken liggen de gehavende rails op het voormalige kampterrein van Westerbork. Maar
deze ‘sporen’ spreken niet tot ieders verbeelding. Het zijn stille getuigen. Ze laten iets meer
zien van een verdwenen verleden maar zeggen weinig over wat er feitelijk is gebeurd. Een
nieuwe generatie vond het gedenkteken van Ralph Prins dan ook al direct bij zijn onthulling
ontoereikend om duidelijk te maken wat zich op deze plek had afgespeeld. Het gevolg was
dat het voormalige kampterrein werd ingericht tot een historische locatie. Er werden geen
barakken herbouwd, hoewel bekend was dat er nog exemplaren bestonden. Herbouw zou
onecht of ‘kitsch’ zijn, mede omdat het kale heidelandschap uit de oorlog inmiddels was
veranderd in een weelderig bosgebied. Men volstond met het aanbrengen van symbolische
‘sporen’ in het landschap, om aan te geven waar de barakken hadden gestaan. De
herinrichting tot een historische locatie moest dienen als een contactzone naar het verleden,
maar de symbolische reconstructie laat ook zien dat het verleden voorgoed is verdwenen, en
dat de sfeer en de angst van de oorlogsjaren niet is terug te halen. Westerbork volgde met
dit ‘symbolisch herdenken’ het voorbeeld van Dachau en Buchenwald, waar de omtrek van
de verdwenen barakken werd weergegeven door betonnen omranding. Dat laat de leegte
voelen die de vernietiging heeft aangericht.
Naast de gedenktekens en de heringerichte kampterreinen werden er bij en op de
voormalige kampterreinen herinneringscentra gebouwd – in Westerbork (1983) nog voordat
het kampterrein werd heringericht – om de geschiedenis van de kampen te vertellen.
Hiermee kregen de monumenten hersens. Het laatste deel: De herinnering, gaat over de
totstandkoming van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en specifiek Nationaal
Monument Kamp Vught. In VII wordt onderzocht welke ideeën ten grondslag lagen aan de
vormgeving van Nationaal Monument Kamp Vught en welk verhaal er aan de bezoekers
verteld wordt en op welke manier dat gebeurt. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze
waarop de tentoonstelling in Vught is ingericht en hoe de bezoeker deze moet ondergaan.

328

Het laatste deel wordt afgesloten met de vraag welke functie de voormalige kampen
tegenwoordig hebben binnen de nationale oorlogsherinnering.
In het nieuwe herdenkingsperspectief van de jaren zeventig en tachtig, waarbinnen het
begrip oorlogstrauma zijn intrede deed en de heldhaftige verhalen plaatsmaakten voor
zelfkritische en zelfverwijtende beschouwingen, nam naast de aandacht voor de vervolging
van de Joden, ook de belangstelling voor de ervaringen van andere groepen toe. Het thema
van de mensenrechten domineerde de herinnering aan de oorlog, zoals duidelijk wordt
weerspiegeld met name in Nationaal Monument Kamp Vught. Het monument, dat in 1990
onthuld werd, sloot aan op actuele thema’s en wees de bezoeker op het feit dat dictaturen
nog steeds bestaan in de wereld en dat waakzaamheid geboden was. Dat deze
betekenisgeving aan de herinnering van kamp Vught niet gelijk op liep met de behoeften van
voormalige gevangenen werd al snel duidelijk. In hun ogen moesten het verhaal van de
oorlog en de vervolging van Joden en andere groepen niet te abstract en te geactualiseerd
gebracht worden. De functie van het monument lag voor de voormalige gevangenen in het
zichtbaar maken van tastbare en herkenbare herinneringen, en op grond daarvan vroegen ze
om een plaats voor hun traumatische verhalen waar ze nooit ergens mee naartoe hadden
gekund. Het was in de loop van de jaren negentig dat Vught ruimte maakte voor deze
wensen; dit kreeg haar beslag in het vernieuwde monument in 2002.
Dat uiteindelijk de persoonlijke, pluralistische, verhalen van de voormalige gevangenen
benadrukt werden, was niet alleen op te vatten als blijk van de eerbied voor hun ervaringen,
maar tevens uitdrukking van het besef dat getuigenissen een uiterst effectieve manier zijn
om de herinnering levend te houden, ook als onderdeel van educatie. Voor de overheid, in
samenhang met de auratische plek van een voormalig kamp, een reden om de voormalige
kampen een belangrijke rol te laten spelen in haar in de jaren tachtig geschreven nota:
Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.
De jaren rond de veertigjarige herdenking van de bevrijding was een tweede omslagpunt in
het monumentaliseringsproces van de voormalige kampen. Het is de periode van de
herstelde herinnering die eind jaren negentig en in de eerste jaren van de nieuwe eeuw
werd voltrokken. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door de musealisering en
institutionalisering van de gedenkplaatsen. De professionalisering van de herinneringscentra
is voor een groot deel mogelijk geweest door de financiële steun van de nationale overheid.
De financiële betrokkenheid van de overheid bij de voormalige kampen liep met een kleine
vertraging in de pas met andere ontwikkelingen in de omgang met de erfenis van de oorlog.
De jaren tachtig en negentig waren de opmaat voor een gebaar van excuus voor de
onhandige behandeling van de overlevenden en de nabestaanden en de financiële
afwikkeling daarvan. De verbijstering over het falen van de samenleving fungeert als een
vliegwiel voor het levend houden van de herinnering, als een teken voor de blijvende
verbondenheid van naoorlogse generaties met deze episode. De voormalige kampen
behoren tegenwoordig tot de belangrijkste plekken waar de herinnering levend wordt
gehouden en waar naast het verhaal van offer en verzet ruimte is voor de ervaringen van
andere slachtoffergroepen. De herinnering staat steeds meer in dienst van een permanente
educatie in burgerschap en democratie.
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Een gedenkplaats moet herdenken, er moet een concrete geschiedenis zichtbaar gemaakt
worden, hij moet informeren, interpreteren, identificeren en legitimeren. Een gedenkplaats
moet opvoeden, indruk maken en daarbij moet hij ook publiek trekken. Een gedenkplaats is
de visuele weergave van een historisch bewustzijn van een samenleving. Het is niet
verwonderlijk dat al deze functies op gespannen voet met elkaar verkeren. De voormalige
kampen veranderen in een sprekend terrein waar herinnering en herdenking overgaan in
historische beleving. Door de wijze van enscenering dreigt het gevaar dat het zicht op de
historische werkelijkheid steeds verder verdwijnt ten gunste van een eenvoudig, visueel
aantrekkelijk narratief geësthetiseerd verhaal. In principe wordt de lijn doorgetrokken die de
fusillademonumenten zijn gestart, waarbij het niet om gaat analytische inzichten in
complexe historische processen duidelijk te maken, maar waar symbolisering, beleving van
en inleving in de kampgeschiedenis en haar slachtoffers vooropstaat ten gunste van een
actuele ideologische boodschap. In VIII zal blijken dat de voormalige kampen
transformatieve ruimtes zijn, gericht op karakterverandering van de bezoeker ten gunste van
een hoger doel.
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SUMMARY
Memorial, place and memory
The monumentalisation of the German camps in the Netherlands

During the German occupation several camps were set up on Dutch territory and were used
as places of detention. The camps in Schoorl, Amersfoort and Ommen – in order of
construction – all had places of detention, otherwise known as ‘concentration camps’. There
were special camps for Jews, Westerbork being the largest and most well‐known. This was a
transit camp for those who were later transported to the extermination camps in Poland.
The gate to Auschwitz, as it were. The camps in the Netherlands were part of the Nazi terror
network consisting of over 10,000 camps with at least 17 different types. Each camp had its
own name, history and memories. Most of the former concentration camps live on today as
lieu de memoire. They are a place of refuge for the memories of western civilization. The
former camps are not solely places of mourning and contemplation, but are also places of
commemoration and education. The former camps in Amersfoort, Vught and Westerbork
are now also memorial centres.
It is, however, not a matter of course that the former concentration camps are nowadays
places of commemoration. After the war the camps in the Netherlands were used for various
purposes. From the seventies a start was made to set up these places in the Netherlands as
memorials. Creating national monuments out of the former camps occurred in different
phases. This is the process of monumentalisation. Research is specifically concerned with the
way in which the public’s memory has taken form with regard to the German concentration
camps in the Netherlands at their historical location. The aim of the research is to analyse
the course and the structure of the process of monumentalisation. What shape has memory
taken in the various periods of time and what did people want to express and
commemorate? The memorials in and around the former camps are, as cultural artefacts,
the source for research and have been looked into from an art‐historical point of view.
Research reveals that the marks of memory have been formed by a variety of national
myths, dominant political ideals and needs of the time in which they have been created.
Although each (former) camp has its own (postwar) history, the former camps in
Amersfoort, Vught and Westerbork have all experienced a similar process of
monumentalisation. In short the congealed memory has developed from a traditional
monument via a (partially) preserved and reconstructed historical site into a museological
form of commemoration. All these different forms show that memory is not a statistic, but a
continual process with its own dynamics.
Each place of commemoration has its own character with specific characteristics or features.
De Stenen Man (The Stone Man), the statue in the former shooting range at Amersfoort, has
been the determining factor in the memory of the camp for many years, and the statue still
appeals to the imagination. At Westerbork, the former camp with its tracks and memorials
reveals its history and makes it tangible. Camp Vught National Memorial (Nationaal
Monument Kamp Vught) is a Memorial Museum. These three determining forms: a
memorial, a former camp and a centre of remembrance, all play a central part in this book
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which is presented chronologically and according to theme. The research, titled: Het
gedenkteken, de plek en de herinnering (Memorial, place and memory ) has been based on
this chronology and so reflects the purpose of this book.
The first monuments that were constructed in or nearby the camps of Amersfoort, Vught
and Westerbork were memorials in the shape of a memorial wall, a statue and ninety metres
of railway with a buffer stop. In the first section: Het gedenkteken (The memorial), research
looks for the answers to the question by whom and for whom these memorials have been
set up. Which spot has been selected for them and what is the purpose of these
monuments? These three ‘camp monuments’ have been set up in the context of thirteen
other national war monuments, and the question is how these memorials relate to national
remembrance day. In section II De Stenen Man (The Stone Man) is the main subject, in III
and IV Nationaal Monument Westerbork (Westerbork National Memorial). In order to look
into the relationship between the camp monuments and national remembrance day, the
history of the Nationaal Monument op de Dam (National Monument on Dam Square) is
discussed here.
De Stenen Man (1953) and the memorial wall (1947) at the former shooting range in Camp
Vught are so‐called ‘Fusillademonumenten’ (execution by firing squad monuments) that
could be associated with the national and political exposition of suffering, sacrifice and
resistance. The national, political and Christian issues – so typical of the first few post‐war
years – have had their impact on the camp monuments. This has been portrayed most
clearly in Vught. The arrangement of names on the memorial wall is virtually a literal
reflection of how the victims were subordinated to the interests of the nation. The
monument fits perfectly in the great stories of nationalism and traditional religious
ideologies where resistance plays a central part and where there is no place for the dead and
events that do not fit into the story of heroism and national resurrection. Setting up
memorials was directly influenced by social and political circumstances, as the history of De
Stenen Man in Amersfoort reveals. Slow development was the result of diminishing interest
in the war and the efforts to reconstruct a normal way of life as well as the political and
ideological theme that dominated the fifties: the Cold War.
There was no room for the imagination of the prisoners that were not executed. The
prisoners in Vught that died from undernourishment, illness and torture, were not
commemorated by name. The ‘Fusillade’ monuments in Amersfoort and Vught might not
commemorate any victories, but do, on the other hand, follow the tradition of sacrifice and
hero worship. Their names are spoken highly of, their statues are on a pedestal, they are an
example for us. By constructing these memorials the camps were presented as places where
imprisonment was the result of a national harmony whereby the fight against the occupier
had started. Suffering and death were interpreted as sacrifices for one’s country. The
memorials are evidently not symbols representative of the camp population and their
experiences in the camps. Their possibility of identification has, in fact, been limited to a
small group of camp prisoners.
The development history of the memorial for Westerbork and the monument itself (1970)
reveal that Westerbork was a different camp to Amersfoort and Vught. Although initially an
attempt was made to nationalize Westerbork by setting up a memorial alike to that of
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Amersfoort and Vught, it quickly became clear that Westerbork was not going to conform to
the prevailing national remembrance discourse of the time. As far as the Jewish community
was concerned, the former camp at Westerbork was not considered a suitable place of
remembrance. The memory of Westerbork and the extermination camps were delicate
matters and furthermore, the previous history of the camp and the way in which the Dutch
government had become camp owner after the war, did not contribute in having the camp
serve as a place of commemoration for the Jewish community. That place was Amsterdam.
Partly as a resuIt of this, it took a long time for Westerbork to get its own memorial.
Moreover, the history of Westerbork did not fit in with the prevailing national remembrance
discourse. No community likes to be confronted with what they have neglected as a result of
their failures. At the time there was no room for this.
The Westerbork Monument is a memorial, that, contrary to those of Amersfoort and Vught,
reveals the reality with which all the camp inmates of Westerbork were confronted, that of
deportation. The monument shows no glorification, no worship, no dockworker rebelling
against the persecution of Jews. The monument lies in a vertical position, like a grave, in the
ground, only the extremities of the rails curling inquiringly upwards. The monument is a sign
of shame and sense of guilt, constructed by those who felt they had failed in their assistance
towards the Jewish population.
The fifties may no longer be called a time of peace and quiet. As far as the process of
monumentalization of the former camps is concerned, the fifties and sixties were the
decades in which all traces of the past were wiped out as thoroughly as possible. A new layer
of history literally surfaced on the sites of horror. The camps in the Netherlands were
unsuitable for national war commemoration as there was no basis to conserve them. The
sinful places actually had the power to enfeeble key social values. The ‘fusillade’ sites and
their monuments took the place of the camp grounds as places of remembrance. In the
hierarchy of the national memorials the fusillade monuments were of marginal significance.
The actual places for the national war memories had to be created, like the honorary
cemetery at Bloemendaal, the Nationaal Monument op de Dam (National Monument on
Dam Square) or De Dokwerker (The Dockworker) in Amsterdam.
The second section: De plek (The site) is about the former camp grounds as historical
location. When the camps at Amersfoort and Westerbork were threatened with demolition,
attempts were made to conserve what remained of the original camps. Not much could be
saved. The barracks in both Amersfoort and Westerbork were completely demolished,
foundations and all. Directly after the demolition of Westerbork, plans were formed to make
the historical location available to the public. In V the prime concern is how the former
camps fared after the war. What was the significance of the camps for ex‐prisoners and
those dear to them? What attention did they get in the media? Only in Westerbork was it
possible to organize the former camp location as a memorial centre. What was the purpose
of reconstructing the camp into a historical site? As Westerbork is the only former camp in
the Netherlands where the camp grounds have been reconstructed, in order to understand
the design in a better way, the site is compared with Buchenwald, Dachau and Bergen‐
Belsen in VI. These are also camp locations whose former barracks were also demolished
and later reconstructed as memorials.
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The years round about 1970 can be considered a turning point in the monumentalization of
camps. If we characterize the years between 1945‐1970 as the period of remembering and
forgetting, then these years form the period of rediscovering the camps. The realization of
Nationaal Monument Westerbork ( National Westerbork Monument ), the discovery of the
mural in Amersfoort and the attention for Camp Vught were the first steps on the road to
creating national memorial centres. Due to the embattled historical picture in which the
persecution of Jews and victimization formed the heart of the war story, it was possible to
build the monument for Westerbork in 1970. Rediscovering the camps was possible in the
wake of becoming familiar with the concentration camp syndrome and the experiences of
the camp survivors, who stepped into the limelight by testifying, their story often being told
on the actual site itself.
The deportations and the extermination of Jews could hardly be represented in a more
moving manner than by showing the tracks, debris, remains and fragments of the crimes.
The damaged rails lie like a scar in the former camp grounds at Westerbork. These ‘tracks’,
however, do not appeal to everyone’s imagination. They are silent witnesses. They show a
part of a past long gone but say little about what actually happened there. At the unveiling
of Ralph Prins’ monument, the younger generation immediately considered the monument
insufficient in clarifying what had taken place at this site. Consequently, the former camp
grounds were made into a historical location. Barracks were not rebuilt, even though it was
known that there were still some in existence. Reconstructing them was considered unreal
or even ‘kitsch’, partly because the bare heather landscape of war times had now made
place for lush woodland. It was sufficient to apply symbolic ‘tracks’ to the landscape and in
this way show where the barracks had been. Rebuilding a historical location meant creating
a contact zone with the past. The symbolic reconstruction, however, also shows that the
past has gone for good and that the atmosphere and the fear of the war years cannot be
relived. Westerbork followed the examples of Dachau and Buchenwald with this ‘symbolic
commemoration’, in which the contours of the barracks long gone were conveyed by
concrete borders. This makes you feel the emptiness caused by annihilation.
Besides the monuments and the reconstructed camp locations, memorial centres were built
on and near the camp grounds ‐ in Westerbork (1983) even before the camp grounds were
reconstructed ‐ in order to be able to tell the history of the camps. In this way the
monuments got minds of their own. The final section: de herinnering (the memory) is about
the realization of Camp Westerbork Memorial Centre and specifically Camp Vught National
Memorial. In VII the ideas that underlie the styling of the Camp Vught National Memorial are
looked into and the story that is told to visitors and how that is done. Special attention is
paid to the way the exhibition in Vught is set up and how visitors experience this. The last
section ends answering the question about the role of former camps today in the light of
national war commemoration.
In the new perspective of commemoration in the seventies and eighties, in which the notion
of war traumas was apparent and heroic stories made room for self‐critical and self‐
reproaching views, there was, apart from more thought for persecution of the Jews, also an
increased interest in the experiences of other groups. The human rights theme dominated
war memories, as is clearly reflected in the Camp Vught National Memorial. The monument,
disclosed in 1990, matched current themes and pointed out to visitors that dictatorships still
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exist in our world and that vigilance was required. It soon became clear that this significance
linked to Camp Vught did not run parallel with the needs of former prisoners. In their eyes
the story of the war and the persecution of the Jews and other groups should not be made
too abstract and get too much publicity. The function of the monument for former prisoners
was to reveal tangible and familiar memories, and acting on these grounds they wanted a
place for their traumatic stories which until now they had not been able to take anywhere. In
the course of the nineties Vught made room for these wishes; this resulted in the new
monument in 2002.
That the personal and pluralistic stories of the former prisoners were finally emphasized was
not only interpreted as a token of respect for their experience, but was also an expression of
the awareness that witnesses are an extremely effective means of keeping memories alive,
also as part of education. For the government, in connection with the charismatic site of a
former camp, this was a reason to let the former camps play a significant role in its
amendment in the eighties: Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie
tot het heden (Youth education policy on World War II in relation to the present).
In the years surrounding the fortieth commemoration of liberation day there was a second
turning point in the process of monumentalising former camps. It is the period of restored
memory that took place in the late nineties of the twentieth century and in the early years of
the present century. This last phase is characterized by its museological form and
institutionalization of memorials. Professionalizing memorial centres has mainly been made
possible due to financial assistance from national government. The government’s financial
involvement in the former camps more or less kept pace with other developments
surrounding war heritage. The eighties and nineties were the overture for a gesture of
apology for the awkward treatment of survivors, their next of kin and the financial
settlement involved. Amazement at society’s failings acts as a drive wheel for keeping
memories alive, like a sign for the lasting solidarity of postwar generations with this period in
time. Nowadays, former camps rank among the most important places for keeping
memories alive and where, in addition to the story of sacrifice and resistance, there’s room
for experiences of other groups of victims. The memory is more and more in the service of
continuous education in citizenship and democracy.
A memorial site has to commemorate, the actual history has to be evident, it has to inform,
interpret, identify and legitimize. A memorial site has to educate, make an impression and at
the same time attract visitors. A memorial site is the visual reproduction of historical
consciousness of a community. It is not surprising that all these functions are at odds with
each other. Former camps have been transformed into talking grounds where memory and
commemoration change to historical experience. Due to the way it is directed there is
danger of the view of historical reality fading further and further away in favour of a simple,
visually attractive narrative and esthetic story. Basically, the same course is followed as is
started with the ‘fusillade’ monuments, whereby it is not a question of clarifying analytical
insight into complex historical processes, but first and foremost a question of symbolism,
experience and empathy for camp history and its victims in favour of a current ideological
message. In VIII it is apparent that former camps are transformational sites, focused on the
visitor’s change of character in favour of a higher purpose.

335

Vertaling M.C. Lomas

336

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1. Richtingbord aan het kruispunt van Laan 1914 en de toenmalige Laan ’40‐’45. Op
het grondgebied van Leusden ging Laan ’40‐’45 over in de Appelweg. Laan ’40‐’45 en de Appelweg
heten sinds 1 april 2008 Loes van Overeemlaan.
Foto Roel Hijink 1998.

Afbeelding 2. Bezoeker bij het informatiebord van de gedenkplaats voor kamp Amersfoort. Foto Roel
Hijink 1998.
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Afbeelding 3. Gedenksteen voor kamp Amersfoort
aan het begin van de voormalige schietbaan van
het kamp. 210 cm hoog, 100 cm breed, gemiddeld
40 cm dik (de steen loopt taps toe). Foto Roel
Hijink 2009.

Afbeelding 4. Het toenmalig museumgebouwtje op de gedenkplaats van kamp Amersfoort,
afgebroken in 2000. De ingang is aan de andere zijde van het gebouw. Het gebouwtje was ca. 6,5
meter breed, 4 meter diep, het hoogste punt lag op ca. 3 meter. Foto Roel Hijink 1998.
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Afbeelding 5. Linkermuurschildering, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, ca. 160 cm x 270 cm, maker
onbekend. Foto Roel Hijink, gemaakt tijdens de verbouwing van het nieuwe museumpaviljoen in 2000.

Afbeelding 6. Rechtermuurschildering, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, ca. 175 cm x 275 cm, maker
onbekend. Foto Roel Hijink, gemaakt tijdens de verbouwing van het nieuwe museumpaviljoen in 2000.
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Afbeelding 7. Detail rechtermuurschildering. In 2000 werden de muurschilderingen gerestaureerd, op
het linkervlak zijn twee tekstblokken weggerestaureerd omdat ze het zicht op de afbeelding van het
kamp ontnamen. Daarmee is echter ook een gedeelte van de naoorlogse geschiedenis van kamp
Amersfoort uitgewist.

Afbeelding 8. Het vernieuwde museumgebouwtje van Nationaal Monument Kamp Amersfoort anno
2009 met de beide gerestaureerde muurschilderingen. Lange tijd is aangenomen ‐ naar later bleek
ten onrechte ‐ dat gevangene László Weiss de maker was. De totale lengte van de muur is 650 cm,
hoogte 300 cm. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 9. R. Lagerwaard: het vernieuwde museumpaviljoen van Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, geopend 2000. Op de achtergrond de wachttoren. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 10. Inbo Architecten bna Woudenberg: Bezoekerscentrum Nationaal Monument Kamp
Amersfoort, geopend 2004. De wachttoren is teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. Foto Roel
Hijink 2004.
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Afbeelding 11. Frits Sieger: Gevangene voor het vuurpeloton. In de volksmond De Stenen Man
genoemd, onthuld in 1953. Kalksteen (Vaurion), de cirkel is van basalt, de ingelegde vogels van
marmer. De sokkel is 100 cm x 100 cm x 87 cm, de ronde schijf waar het beeld op staat heeft een
diameter van 96 cm en een dikte van 20 cm. Het beeld zelf is ongeveer 280 cm hoog. Foto Roel Hijink
1998.

Afbeelding 12. Joh. F. van Herwerden: fusillademonument kamp Vught, onthuld in 1947. Franse
kalkzandsteen, 26 panelen, ca. 26 meter lang en 2,3 meter hoog. Het kruis is ca. 10 meter hoog. Foto
Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 13. Ralph Prins: Nationaal Monument Westerbork,
onthuld in 1970. Bewerkte Franse spoorrails, 90 meter lang op 93 bielzen in een bed van kiezelstenen. Achter
het stootblok een licht gebogen muur van gelijmde zwerfkeien. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 14. Voormalig kampterrein Westerbork. Heringericht en geopend in 1992.
Op de achtergrond de schotels van de Radiosterrenwacht. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 15. Claus en Kaan Architecten: Nationaal Monument Kamp Vught, geopend 2002. Links de ingang
van de gevangenis. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 16. Nationaal Monument Kamp Vught. Het terrein is ingericht door landschapsarchitect Michael van
Gessel. Achter de gereconstrueerde wachttoren links een nagebouwde barak, rechts het originele
crematorium, rechts daarvan het Kindermonument. Achter de barak het bezoekerscentrum, achter het
crematorium de gevangenis. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 17. D. Zuiderhoek: monument De Vlam, ontwerp voor kamp Amersfoort.
Het beeld moest in beton worden uitgevoerd en zou 25 meter hoog worden, de schaal zou een doorsnede
krijgen van 8 meter. Deze afbeelding van het ontwerp plaatste het Dagblad van Amersfoort op 22 september
1950 met de kop: ‘Een vlam stijgt naar de hemel’.
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Afbeelding 18. De voormalige schietbaan van kamp Amersfoort
met een van de massagraven. Op de plaats waar De Stenen
Man later werd opgericht bevond zich het massagraf met de
lichamen van de 49 kampgevangenen die op 8 maart 1945, als
represaillemaatregel voor de aanslag op Rauter, waren
gefusilleerd. Maker foto onbekend, 1945 (?), overgenomen uit
Kleinveld Onvoltooid Verleden Tijd, 13.

Afbeelding 19. Voormalige schietbaan van kamp Amersfoort anno 2000. De schietbaan heeft een lengte
van iets meer dan 300 meter. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 20. Leo Jungblut: monument
Fort De Bilt, wit natuursteen, onthult in
1949. Onder de beeldengroep de
inscriptie: DEN VADERLANDT GHETROUWE
BLYF ICK TOT INDEN DOET. Onder de
plaquette is een ijzeren kruis aangebracht.
Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 21. Architecten Gerard Holt en Auke Komter, Eerebegraafplaats te Bloemendaal met op de
achtergrond het kruishout, officieel opengesteld op 27 november 1945 met de herbegrafenis van Hannie
Schaft. 31 oktober 1953, met de onthulling van de herdenkingsplaten met de tekst geschreven door Van
Randwijk, als voltooid beschouwd. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 22. Grafvakken op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal, op de achtergrond de
klokkenstoel. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 23. De ring van duiven waarin De Stenen Man staat. Het beeld is weggehaald voor
restauratie. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 24. Picasso: De duif, La colombe, Parijs, 9 januari 1949. Lithografie, 54,5 x 70 cm. Deze
afbeelding werd als poster gebruikt voor de door de communistische partij georganiseerde Internationale
Vredescongres in februari 1949 in Salle Pleyel te Parijs. Afbeelding overgenomen uit Ingo F. Walther,
Carsten‐Peter Warncke, Pablo Picasso, 1992 Keulen, 476. Picasso zou later nog vele vredesduiven
ontwerpen in verschillende stijlen.

Afbeelding 25. Sieger: een van de vijf duiven in de cirkel rond De Stenen Man. De vleugels hebben een
spanwijdte van 90 cm. Het lijf van kop tot staart is 56 cm. De duif is een veelvoorkomend motief in het
werk van Sieger, al voor de tijd van Picasso’s vredesduif. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 27. Detail fusillademonument
Vught. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 26. Fusillademonument Vught.
Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 28. Detail van de namenwand van het fusillademonument van kamp Vught. Duidelijk is te zien
hoe de plaatsnamen groter zijn dan de persoonsnamen. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 29. Theo van Reijn: ontwerp voor een eenheidsmonument, juli 1945, foto S.C. no. 29, archief
Nationaal Instituut 185, NIOD.

Afbeelding 30. L.O. Wenckebach: ontwerp voor een eenheidsmonument, juli 1945, foto S.C. no. 27,
archief Nationaal Instituut 185, NIOD.
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Afbeelding 31. John Raedecker: Fusillademonument Waalwijk, brons, onthuld 1950.
Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 32 a. John Raedecker: De Geketenden, detail Nationaal Monument op de Dam. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 32 b. John Raedecker: Het lijden van het Nederlandse volk, 1952 ontwerp voor het
midden relief van het Nationaal Monument op de Dam. Hier nog met drie figuren.
Gipsafgietsel, 138x173x40 cm, Amsterdams Historisch Museum. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 33. Foto’s uit tijdschriften
die Andriessen als voorbeeld gebruikte voor
het ontwerp voor het monument in Haarlem.

Afbeelding 34. Mari Andriessen: Man voor het
vuurpeloton, op de Dreef te Haarlem.
Onthuld in 1948, brons, hoogte beeld 190 cm, sokkel
48x57x54 cm. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 35. Mari Andriessen: De Dokwerker, brons, sokkel 160 x 115 x 110 cm, hoogte beeld 260 cm, J.D.
Meijerplein, Amsterdam. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 36. De aannemer van Andriessen, Willem Termetz, die model stond voor De
Dokwerker. Foto GPD, Het Parool 25 februari 2004.
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Afbeelding 37. De Stenen Man. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 38. Detail De Stenen Man. Foto Roel Hijink
2000.

Afbeelding 39. Detail De Stenen Man. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 40. De Stenen Man. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 41. Foto aanwezig in de expositie die Polen heeft ingericht in zijn paviljoen in Auschwitz I. Het is
dezelfde foto die Andriessen in zijn atelier had hangen. De man, tweede van links bovenste foto en in het
midden op de onderste foto, heeft dezelfde houding als De Stenen Man van Sieger. Of Sieger deze foto als
voorbeeld heeft genomen is onbekend, waarschijnlijk niet. Volgens zijn zoon, Frits Sieger (jr.) gebruikte Sieger
nooit modellen of voorbeelden van foto’s. Foto genomen in de expositieruimte van het Pools paviljoen, Roel
Hijink 2002.
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Afbeelding 42. Frits Sieger: Rood Front, 1921, kleine
beeldengroep, brons, 16 cm hoog. Foto overgenomen uit C.
Hoffmeister, F. Jacobi, Katalog der Ausstellung: Zeugen der Zeit. Der Niederländische Bildhauer Frits Sieger und
die Ausstellung ‘Sozialistische Kunst heute’, Amsterdam 1930’, 46.

Afbeelding 43. Fritz Cremer: Aufstand der Gefangenen, monument Buchenwald, brons, onthuld in 1958. Het
monument staat op het punt om gedemonteerd te worden voor restauratie. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 44. Monument Buchenwald. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 45. Monument Buchenwald. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 47. Tragende. Foto Roel
Hijink 2001.

Afbeelding 46. Will Lammert: Tragende, Ravensbrück, 1959,
brons, hoogte beeld 430 cm, sokkel 700 cm. Foto Roel Hijink
2001.

Afbeelding 48. De Stenen Man in de zelfde stramme houding als Tragende. Foto Roel Hijink 2000.

359

Afbeelding 49. Fritz Koelle: Denkmal des Onbekannten Häftlings, brons, 150 cm, onthuld in 1950,
Dachau. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 50. Idel Ianchelevici: De politieke gevangene/De Weerstander, brons, onthuld in 1954, Fort
Breendonk. De sokkel is ca. 200 cm hoog en is opgemetseld met Belgische kasseien. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 51. Koningin Juliana en prins Bernhard in de stille tocht langs het spoor dat deel uitmaakt
van het Nationaal Monument Westerbork tijdens de onthulling in 1970. Foto overgenomen uit:
Trouw 6 mei 1970.

Afbeelding 52. Verzetsgraf bij voormalig kamp Westerbork.
Onthuld in 1949. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 53. Nico Schriek: Gedenkraam dat de gemeente Westerbork aangeboden kreeg van het
Nederlandse Rode Kruis voor de hulp aan de gedeporteerde Joden, glas‐in‐loodraam, onthuld in
1949, in het oude gemeentehuis van Westerbork. Foto overgenomen uit Hamburger en Regtien,
Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe, 33.

Afbeelding 54. J.G. Wertheim: monument Aan de Beschermers der Nederlandse Joden in
Bezettingsjaren, onthuld in 1950, vijf reliëfs in Franse kalksteen, hoogte 350 cm, lengte 700 cm,
dikte 70 cm, Weesperstraat Amsterdam. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 55. Steenhouwerij Engberts: gedenkteken voor de niet‐teruggekeerde gedeporteerde
gevangenen van kamp Westerbork en de Joodse ingezetenen van Assen, onthuld in 1951, Joodse
begraafplaats Twijfelveld, aan de rand van het Asserbos te Assen. Foto overgenomen uit Hamburger
en Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe, 8.

Afbeelding 56. Charles Eyck: Bevrijdingsglas, Sint‐Janskathedraal Gouda, onthuld in 1947, 845 cm bij 440 cm. Foto
stichting Goudse Glazen.
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Afbeelding 57. Mari Andriessen: monument voor de slachtoffers van Enschede in het Volkspark, onthuld in
1953, brons, 6 beelden(groepen) levensgroot. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 58. Mari Andriessen: Joodse vrouw met
kind, deel van het oorlogsmonument in Enschede,
1948‐49, brons, levensgroot. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 60. Detail gettomonument. Hoofdpersoon en leider van de
opstand Mordechai Anieliewicz met handgranaat. Het reliëf is van brons.
Foto Roel Hijink 1999.
Afbeelding 59. Nathan Rapoport: monument
voor de Opstand van het Getto van Warschau,
onthuld in 1948. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 61. Kopie van het Getto Opstand Monument in Yad Vashem. Foto Roel Hijink 2007.
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Afbeelding 62. Moshe Safdie: Het vernieuwde (2005) Yad Vashem, ingang. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 63. De Ohel Yizkor (herinneringshal) Yad Vashem, ontworpen door architect Arich El‐
Hanani, in 1953 geopend. Foto Roel Hijink 2007.
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Afbeelding 64. Architecten Aron Goldberg, Alexander Persitz en Louis Arretche, Memorial du
Martyr Juif Inconnu, op de hoek van rue Geoffroy L’Asnier en rue Grenier‐sur‐L’Eau in Parijs,
onthuld in 1956. Onder het monument bevindt zich een symbolisch graf, ook is er een museum
en een archief aan het monument verbonden. Op 27 januari 2005 heropend. Nu bevindt zich er
het Mémorial de la Shoah Musée Centre de documentation juive contemporaine.
Foto Roel Hijink 2005.

Afbeelding 65. J. Leupen en L.H.P. Waterman: Gedenkplaats Hollansche Schouwburg, onthuld in
1962.
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Afbeelding 66. Ralph Prins: bewerkte rails van Nationaal Monument Westerbork. Foto Roel Hijink
2000.

Afbeelding 67. Detail Nationaal Monument Westerbork. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 68. Veelgebruikte foto van de poort van Auschwitz‐Birkenau waar het lijkt of alle sporen
uit Europa in Auschwitz samenkomen. Tentoonstelling in de Dossinkazerne te Mechelen. Foto Roel
Hijink 2001.

Afbeelding 69. In werkelijkheid gaat er maar een spoor door de poort van Auschwitz‐Birkenau.
Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 71. Settela, Still uit de film Eingang
und Abfahrt die voorjaar 1944 door Rudolf
Werner Breslauer in kamp Westerbork is
gemaakt (archief NIOD). Foto en gegevens
overgenomen uit: Aad Wagenaar, Settela.

Afbeelding 70. Eindpunt van de spoorlijn in
Auschwitz‐Birkenau. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 72. Monument voor de slachtoffers uit
Tsjechoslowakije, onthuld in 1959, beeldenpark
voormalig concentratiekamp Mauthausen. Foto Roel
Hijink 2001.

Afbeelding 73. Fritz Cremer: O Deutschland, bleiche Mutter, monument DDR, beeldenpark
voormalig concentratiekamp Mauthausen, onthuld in 1967. Foto Roel Hijink 2001.
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Afbeeldding 74. Monument voor de Joodse slachtoffers, beeldenpark voormalig concentratiekamp
Mauthausen, onthuld in 1976. Foto Roel Hijink 2001.

Afbeeldding 75. Monument Polen, beeldenpark voormalig
concentratiekamp Mauthausen, onthuld in 1956. Foto Roel Hijink 2001.
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Afbeelding 76. Monument voor de Sinti en
Roma, beeldenpark voormalig
concentratiekamp Mauthausen, onthuld in
1998. Foto Roel Hijink 2001.

Afbeelding 77. Fritz Koenig: monument West‐Duitsland, beeldenpark voormalig
concentratiekamp Mauthausen, onthuld in 1983. Foto Roel Hijink 2001.
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Afbeelding 78. Appie Drielsma: monument voor de Nederlandse slachtoffers, beeldenpark
voormalig concentratiekamp Mauthausen, onthuld in 1986. Foto Roel Hijink 2001.

Afbeelding 79. Monument voor de Nederlandse slachtoffers van kamp Mauthausen,
voormalig concentratiekamp Mauthausen. Foto Roel Hijink 2001.
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Afbeelding 80. Wessel Couzijn, Doorvaren, ontwerp in brons, 71 cm (1951), Gemeente Museum Den
Haag. Foto overgenomen uit: Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 36.

Afbeelding 81. Willem Reijers, Ruggegraat, derde ontwerp, gips en ijzer, 82 cm (fotomontage). B.
Reijers‐Weyand te Bergen. Foto overgenomen uit Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 34.

375

Afbeelding 83. Fred Carasso: de in 1965 aan Boeg toegevoegde beeldengroep. Foto Roel Hijink
2009.

Afbeelding 82. Fred Carasso: Boeg, Rotterdam, onthuld in 1957. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 84. Ossip Zadkine: De Verwoeste Stad, Plein 1940, Rotterdam, brons, voetstuk van
basaltlava, 250 cm bij 250 cm x 250 cm, beeld 600 cm hoog, onthuld in 1953. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 85. Reg Butler met zijn ontwerp. Deze foto plaatste Aantreden in 1953, waarbij men zich
afvroeg of hij aan spiritisme deed. Foto overgenomen uit Aantreden 8/46 (1953) 199.

Afbeelding 86. Reg Butler: maquette voor het monument voor The Unknown Political Prisoner, brons
en staaldraad op een stenen basis, hoogte 45,7 cm. 1951‐52. Afbeelding overgenomen uit: Burstow,
‘Butler’s competition project for a monument to “the unknown political prisoner”, 474.
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Afbeelding 87. Wilhelm Lehmbruck: Der Gestürzte, gips 1915/16 (Duisburg WLM). Afbeelding
overgenomen uit: Dietrich Schubert, Die Kunst Lehmbrucks, Worms 1981, Tafel 103.

Afbeelding 88. Käthe Kollwitz: Trauernde Eltern, steen, 1925‐32, Duits militair kerkhof in Vadslo,
België. Foto Roel Hijink 2005.
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Afbeelding 89. Nandor Glid: het gedenkteken van het Comité International de Dachau
(CID), brons, onthuld in 1968, voormalig concentratiekamp Dachau. Foto Roel Hijink 2001.

Afbeelding 90. Nandor Glid: het gedenkteken van het Comité Internatonal de Dachau
(CID), geplaatst aan de voormalige appèlplaats van kamp Dachau, op de achtergrond de
gereconstrueerde barakken. Foto Roel Hijink 2001.
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Afbeelding 91. Françoise Salmon: Der Deportierte, voormalig kamp Neuengamme, brons, onthuld
in 1965. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 92. Der Deportierte. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 93. Maya Lin: The Vietnam Veterans Memorial, zwart graniet, onthuld in 1982, Washington.
Foto Roel Hijink 1998.

Afbeelding 94. Richard Eisenman: Holocaustmonument in Berlijn, fotograaf onbekend.
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Afbeelding 95. Adam Haupt en Franciszek Duszenko: Monument Treblinka 1959‐1964. Foto Roel
Hijink 2002.

Afbeelding 96. Jan Wolkers: Nooit meer Auschwitz, Wertheimpark te Amsterdam, op deze plaats
onthuld in 1993. Eerder in 1977 onthuld op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Het
monument meet 600 cm bij 600 cm en bestaat uit 6 rechthoeken van gebroken spiegel afgedekt
door een glasplaat. De opstaande glasplaat met de tekst is 150 cm hoog en 200 cm lang. Foto Roel
Hijink 1999.
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Afbeelding 97. Monument Treblinka, Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 98. Detail monument Nooit meer Auschwitz. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 99. Voormalige woning van de kampcommandant van kamp Erika,
jarenlang gebruikt als vakantiewoning. De woning bestaat niet meer. Foto Roel
Hijink 1999.

Afbeelding 100. Pad naar de plek waar zich ooit kamp Erika bevond. Rechts (op deze foto niet
zichtbaar) bevind zich het monument voor het kamp. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 101. De plek waar zich ooit kamp Erika bevond. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 102. Monument voor kamp Erika. In 1946 werd ter herdenking van de slachtoffers een
eenvoudig monument vlak bij het kamp opgericht. In 1991 vervangt een houten kruis, een kei en een
kleine plaquette het vorige. In 2006 werd het monument uitgebreid met een informatiebord en een
zitbank. Het kruis is 105 cm hoog, totale oppervlakte van de gedenkplaats is 7 m2. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 103. Plek waar zich ooit kamp Schoorl bevond, aan de rand van de duinen bij Schoorl, nu
een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 104. Emmanuel M. Glatt: Monument voor kamp Schoorl, natuursteen, onthuld in 1991,
200 cm hoog, 80 cm breed en 25 cm diep. Tekst op het monument: ‘Op deze plaats bevond zich het
‘kamp Schoorl’ waar de nazi‐bezetter tussen december 1940 en oktober 1941 Joodse en politieke
gevangenen vasthield, voordat ze naar andere kampen werden overgebracht. Voor hen begon hier een
lijdensweg waarvan de meesten niet terugkeerden’. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 105. Voormalig kamp Westerbork getransformeerd in woonwijk Schattenberg. Foto
overgenomen uit: Dirk Mulder, Jose Martin en Guido Abuys (red.), Groeten uit Schattenberg.
Molukkers in Kamp Westerbork, Westerbork Cahiers 9, 1951‐1970, Hooghalen/Assen, 2002, 31.

Afbeelding 106. De grote brand in 1958 waarbij
7 barakken verwoest werden. Foto
overgenomen uit: Dirk Mulder, Jose Martin en
Guido Abuys (red.), Groeten uit Schattenberg.
Molukkers in Kamp Westerbork, 1951‐1970,
Westerbork Cahiers 9, Hooghalen/Assen, 2002,

Afbeelding 107. Afbraak kamp Westerbork.
Foto overgenomen uit: Dirk Mulder en Ben
Prinsen, Bronnen van herinnering,
Westerbork Cahiers 1, Hooghalen, 1993, 14.
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Afbeelding 108. Victor Levie: Tekens in Westerbork (met op de achtergrond een
fotopaneel van de deportatietrein), vijf driedimensionale objecten van gelijke grootte,
uitgevoerd in hardsteen, onthuld in 2001. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 109. Voormalige woning van de kampcommandant van kamp Westerbork.
Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 110. Symbolische weergave van de
Rampe, heringericht kampterrein van
Westerbork. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 111. De voormalige appèlplaats van kamp Westerbork met 102.000 stenen: symbool
voor de vermoorde gedeporteerden. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 112. Talud, op de piramide is te lezen dat op deze plek het
administratiegebouw heeft gestaan. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 113. Folie, symbolische weergave van de latrine. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 114. Talud met folie op het heringerichte kampterrein van kamp
Westerbork. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 115. Folie met talud op het heringerichte kampterrein van
Westerbork. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 116. Gereconstrueerde wachttoren op
het heringerichte kampterrein van Westerbork.
Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 117. Een van de weinige relicten van kamp Westerbork, de aardappelkelder. Foto Roel
Hijink 1999.
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Afbeelding 119. Het originele
stootblok. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 118. Nationaal Monument
Westerbork met achter de muur, links, het
originele stootblok. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 120. Een van de weinige relicten van kamp Westerbork, een
schuilbunker. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 121. De vroegere Boulevard de Misère maakt nu deel uit van een toeristische
fietsroute door het Drentse landschap. Aan de rand van de ‘boulevard’ een fotoreconstructie van
de barak waar Anne Frank heeft gewerkt. De originele barak, in gebruik als landbouwschuur in
Veenhuizen, is kort voordat hij verplaatst zou worden naar Westerbork in juni 2009 afgebrand.
Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 122. Boulevard de Misère, het heringerichte kampterrein van Westerbork. Foto Roel Hijink
1999.
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Afbeelding 123. Treinstation van Sobibor. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 125. Monument voor
Sobibor, een heuvel met as. Foto Roel
Hijink 2002.
Afbeelding 124. Gedenkplaats voor
vernietigingskamp Sobibor. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 126. Gedenkplaats op de plek van vernietigingskamp Treblinka. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 127. De plek waar de groeve was van Treblinka, tekst op de steen: Steengroeve plek van de
slavenarbeid. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 128. Monument voor vernietigingskamp Chelmo. Foto Roel Hijink 2004.

Afbeelding 129. Voormalig crematorium
van Majdanek.
Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 130. Voormalige gaskamer van
Majdanek. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 131. Ruïne van een gaskamer en crematorium in Auschwitz‐Birkenau. Foto Roel Hijink
1999.

Afbeelding 132. Ruïne van een gaskamer en crematorium
in Auschwitz‐Birkenau. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 133. De poort van Buchenwald. Foto Roel Hijink 2004.

Afbeelding 134. Toegangshek van Buchenwald met de spreuk JEDEM DAS SEINE.
Foto Roel Hijink 2004.
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Afbeelding 135. De vlakte van Buchenwald met op de achtergrond de toegangspoort
en het crematorium. Foto Roel Hijink 2004.

Afbeelding 136. De vlakte van Buchenwald. De segmenten die aangeven waar de barakken hebben
gestaan zijn opgevuld met zwart vulkanisch gesteente. Foto Roel Hijink 2004.
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Afbeelding 137. De ‘fundamenten’ van Dachau. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 138. Het Jourhaus, de oorspronkelijke ingang van kamp Dachau. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 139. Wirtschafstgebaude, nu museum, met daarvoor het internationale monument van
Dachau. Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 140. De voormalige appèlplaats van kamp Dachau met op de achtergrond
de gereconstrueerde barakken. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 141. Het voormalige crematorium van kamp Dachau. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 142. Voormalig kampterrein van Dachau met op de achtergrond de
drie religieuze kapellen. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 143. Gerenoveerde wachttoren van voormalig kamp Dachau. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 144. Voormalig kampterrein van Bergen‐Belsen met verschillende massagraven.
Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 145. Bergen‐Belsen, links zoals de bevrijders het kamp aantroffen, rechts het enige
wat mogelijk was om de lijken te begraven. Foto’s overgenomen uit: Ludo van Eck, Het boek der
kampen, Mol, 1995, 44.
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Afbeelding 146. Gereconstrueerde barak, Monument Nationaal Kamp Vught. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 147. Woonwijk Lunetten. Nieuwe huizen zijn in de plaats gekomen voor de barakken.
De meeste zijn gebouwd in dezelfde vorm, maar iets lager, als de voormalige barakken met
dezelfde plattegrond. Dat zou zijn om de herinnering aan kamp Vught te bewaren. Foto Roel
Hijink 1999.
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Afbeelding 148. Er bestaat nog één originele barak van kamp Vught. Nu in gebruik als
ontmoetingscentrum voor de bewoners van woonwijk Lunetten. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 149. Voormalige barak van kamp Vught. Foto Roel Hijink 1999. Anno
2009 is de barak nog steeds niet gerenoveerd.
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Afbeelding 150. Ingangsportaal van Nationaal Monument Kamp Vught. De luifel is 110 cm dik,
20 meter lang en steekt 230 cm uit. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 151. Ingangsportaal van Nationaal Monument Kamp Vught. Foto Roel Hijink 2004.
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Afbeelding 152. Bezoekerscentrum Nationaal Monument Kamp Vught met uitzicht op de gracht,
enkele wachttorens, de maquette van het kamp en een gereconstrueerde barak. Helemaal links
de muur van de gevangenis. Foto Roel Hijink 2003.

Afbeelding 153. De scheidingswand tussen de twee tentoonstellingsruimten. De tentoonstelling is
ingericht door bureau Marcel Wouters Ontwerpers. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 154. In de vitrine een klomp uit Ravensbrück. Daarnaast twee paar nieuwe
klompen. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 155. In de vitrine een origineel kamppak, twee nieuwe hangen ernaast. Foto Roel Hijink
2009.
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Afbeelding 156. De menselijke maat in de vorm van twee matrassen en drie zuiltjes met mutsen op
kophoogte. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 157. Vitrine met originele kampspulletjes. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 158. Informatiezuiltjes. Op de glazen deur een pijl die de route aanwijst. Foto Roel
Hijink 2003.

Afbeelding 159. Informatiezuil. Foto Roel Hijink 2003.
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Afbeelding 160. Maquette kamp Vught, met daarachter een gereconstrueerde barak. Foto Roel
Hijink 2003.

Afbeelding 161. Interieur van een gereconstrueerde barak in Nationaal Monument Kamp Vught.
Foto Roel Hijink 2003.
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Afbeelding 162. Reconstructie van een slaapbarak van kamp Vught. Foto Roel Hijink 2003.

Afbeelding 163. T. van den Bergbeen: Het Kindermonument in Nationaal Monument Kamp Vught,
brons, onthuld 1999, 250 cm hoog bij 280 cm. Op de achtergrond het voormalige crematorium. Foto
Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 164. Reconstructie van cel 115 in het voormalige crematorium van kamp Vught. Foto
Roel Hijink 1998.

Afbeelding 165. De weg terug naar het bezoekerscentrum vanaf het voormalige crematorium.
Rechts de muur van de gevangenis, links de gereconstrueerde barak. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 166. De bekladde panelen van het fusillademonument van kamp Vught. Ze fungeren nu
als een waarschuwingsmonument. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 167. Ingang naar de laatste zaal van Nationaal Monument Kamp Vught, de
Actualiteitenruimte, met op de grond een mat met tekst die de bezoeker tot nadenken moet
aanzetten.
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Afbeelding 168. Bushalte anno 1998. Nu ‐ sinds 2002 ‐ staat hier het vernieuwde Nationaal Monument
Kamp Vught. Foto Roel Hijink 1998.

Afbeelding 169. Nationaal Monument Kamp Vught anno 1998. Foto Roel Hijink 1998.
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Afbeelding 170. Vitrine met kampspulletjes in het Historisch Museum Vught. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 171. Vitrine met kampspulletjes in het Historisch Museum Vught. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 172. Over de plek van de massagraven, naast de voormalige schietbaan van kamp
Amersfoort, is nu een golfbaan aangelegd. Foto Roel Hijink 1998.

Afbeelding 173. Herdenkingstuin vormgegeven als een symbolische appèlplaats, met rozenstruiken
verwijzend naar de beruchte ‘rozentuin’, de strafplaats van kamp Amersfoort. Op de voorgrond de
klokkenstoel voor de kampbel. Foto Roel Hijink 1998.

420

Afbeelding 174. Fundamenten van het lijkenhuisje van kamp Amersfoort, totale lengte 11 meter,
breedte 6 meter. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 175. Laatste zaal van de tentoonstelling in het Nederlands paviljoen in Auschwitz I. Foto
Roel Hijink 2002. De tentoonstelling werd in 2005 vernieuwd.
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Afbeelding 176. Replica van De Dokwerker aan het einde van de tentoonstelling in het Nederlands
paviljoen in Auschwitz I. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 177. Replica van De Dokwerker hoog op een sokkel in het Nederlands Auschwitz
paviljoen, bij de uitgang. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 178. Plattegrond met route door het oude Nationaal Monument Kamp Vught (1990). De
pijltjes geven de route aan. Door de auteur ingetekend.

Afbeelding 179. Ingang naar de symbolische barak van Nationaal Monument Kamp Vught. Een
blauwe pijl boven de ingang geeft de route aan. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 180. Symbolische weergave van het sanitaire gedeelte van een barak uit
kamp Vught. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 181. Bezinningsruimte, Nationaal Monument Kamp Vught 1999. Foto Roel Hijink 1999.
.
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Afbeelding 182. Symbolische slaapbarak in Nationaal Monument Kamp Vught 1999. Foto Roel Hijink
1999.

Afbeelding 183. Doorzichtige tekstwand met een citaat uit Mein Kampf. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 184. Asputten bij het voormalige crematorium van Nationaal Monument Kamp Vught.
Foto Roel Hijink 1998.

Afbeelding 185. 4 meiherdenking bij de asputten bij het voormalig crematorium van kamp Vught.
Foto Roel Hijink 2008.
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Afbeelding 186. Tentoonstelling Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 187. Begin van de tentoonstelling in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto
Roel Hijink 2007.
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Afbeelding 188. Deel van de zogenaamde Franse barak in het museum van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 189. Interieur van de zogenaamde Franse barak in het museum van Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2007.
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Afbeelding 190. Vitrine met prothesen in de tentoonstelling in Auschwitz I. Foto Roel Hijink
1999.

Afbeelding 191. Vitrine met koffers in de tentoonstelling in Auschwitz I. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 192. Lijkenstapel in het hof bij het crematorium van Buchenwald. Tekst bij de foto:
‘Weimar. Germany. These bodies are piled up at the Buchenwald Concentration Camp.’
Gefotografeerd door Sergant Sutler, 167th Signal Photo Corp. ‘U.S. Army Photograph’; Washington,
National Archives. Overgenomen uit Hoffmann (Hg.), Das Gedachtnis der Dinge, 96.
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Afbeelding 193. 16 april 1945, verplichte bezichtiging van Buchenwald door de burgers van
Weimar. Galg met een opgehangen kampgevangenepop, op de tafel verschillende urnen. Tekst bij
de foto: ‘German civilians from Weimar were brought by U.S. military police to nearby Camp
Buchenwald, Nazi horror prison, to view evidence of atrocities. When Gen. Patton’s U.S. Third
Army seized the camp, this body of a prisoner was found dangling from a hook in the yard’. ‘U.S.
Army Photograph; Washington, National Archives en Weimar, Gedenkstätte Buchenwald.
Overgenomen uit Hoffmann (Hg.), Das Gedachtnis der Dinge, 99.

Afbeelding 194. Enscenering uit de tentoonstelling in het voormalige crematorium van kamp
Dachau, 1945 of 1950 (?), fotograaf onbekend; Jeruzalem, fotoverzameling gedenkplaats Yad
Vashem. Overgenomen uit Hoffmann (Hg.), Das Gedachtnis der Dinge, 57.
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Afbeelding 195. Theaterpodium in Nationaal Monument Kamp Vught. Op de achtergrond het
voormalige crematorium. Foto Roel Hijink 2004.

Afbeelding 196. Het kampterrein als tentoonstellingsruimte, Nationaal Monument Kamp Vught.
Expositie ‘The Holocaust against the Roma and Sinti and present day racism in Europe’. Foto Roel
Hijink 2007.
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Afbeelding 197. De plek waar vroeger de deportatietreinen vertrokken doet nu dienst als
rustplaats voor vermoeide fietsende bezoekers. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 198. Aannemersbord aan het begin van de weg naar het kampterrein van Westerbork. Een
illustratie van de toeristische context waarin Herinneringscentrum Kamp Westerbork is opgenomen.
Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 199. Plattegrond van Nationaal Kamp Vught. De stippellijntjes geven de route aan door het
monument (de pijltjes zijn voor de duidelijkheid door de auteur ingetekend).
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Afbeelding 200. Witold Tolkin: Gedenkteken op de gedenkplaats Lublin‐Majdanek, lengte 35 meter,
hoogte 11 meter, breedte 7 meter, weegt 1700 ton. De binnenruimte is hol, de wanden zijn 0.5 meter
dik, onthuld in 1969. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 201. Doorkijkje van onder de toegangspoort met heel in de verte het mausoleum van
Majdanek. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 202. Het pad naar het mausoleum van Majdanek. Rechts de wachttorens en het
kampterrein. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 203. Witold Tolkin: het mausoleum van Majdanek. Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 204. Israëlische jongeren op bezoek in Auschwitz‐Birkenau. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 205. Israëlische jongeren in Auschwitz I. Foto Roel Hijink 2002.
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Afbeelding 206. Kerk in voormalig kamp Flossenburg gebouwd met stenen
van de afgebroken barakken. Foto Roel Hijink 2001.

Afbeelding 207. Dani Karavan: Passagen‐homage aan Walter Benjamin, Port Bou, onthuld in 1994.
Foto Roel Hijink 2000.

438

Afbeelding 208. Passagen‐homage aan Walter Benjamin. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 210. Het graf van Walter
Benjamin in Port Bou waaromheen de
Passagen is aan gelegd. Foto Roel
Hijink 2000.

Afbeelding 209. Passagen‐homage aan Walter
Benjamin. Foto Roel Hijink 2000.
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Afbeelding 211. De zogenaamde kampstraat in kamp Dachau. Foto Roel Hijink 2000.

Afbeelding 212. Nationaal Monument Dachau, ingericht naar de kampstraat van kamp Dachau. Foto
Roel Hijink 2008.
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Afbeelding 213. Niek Kemps: Nationaal Monument Dachau. Onthuld op 1 december 1996. Het
pad bestaat uit Belgische blauwsteen met daarin de namen van 490 concentratiekampen
gegraveerd. De gang is 60 meter lang en 2,5 meter breed. De twee taxushagen hebben een
hoogte van ca. 3 meter. De gang wordt op tweederde van zijn lengte onderbroken door een
fietspad. Foto Roel Hijink 1999.

Afbeelding 214. Tijdens de herdenking wordt het monument doorlopen door de deelnemers.
Foto Roel Hijink 1999.
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Afbeelding 216. De Nussbaum‐Gang,
bovenste verdieping. Foto: Bitter+Bredt,
Berlin. Overgenomen uit: Rodiek, Daniel
Libeskind ‐ Museum ohne Ausgang, 105.

Afbeelding 215. Daniel Libeskind: Felix‐
Nussbaum‐Haus des Kulturgeschiltlichen
Museums Osnabrück, geopend in 1998. Foto:
Bitter+Bredt, Berlin. Overgenomen uit: Rodiek,
Daniel Libeskind ‐ Museum ohne Ausgang, cover.

Afbeelding 217. Felix‐Nussbaum‐Haus: hout, staal en beton verwijzen naar de verschillende
levensfasen van Nussbaum zoals die binnen de expositie worden verteld en verbeeld. Foto Roel Hijink.
2008.
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Afbeelding 218. Stille tocht door de voormalige schietbaan van kamp Amersfoort. Rond het beeld
wordt gekeerd. 4 meiherdenking 2002. Foto Roel Hijink 2002.

Afbeelding 219. Stille tocht door Nationaal Monument Kamp Vught, 4 mei 2008. Foto Roel Hijink 2008.
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Afbeelding 220. Betonnen muur met de afdruk van houten planken als verwijzing naar de houten
barakken van kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2007.

Afbeelding 221. Als een afgebrokkelde ruïne eindigt de muur van de gereconstrueerde barak in
Nationaal Monument Kamp Vught. Foto Roel Hijink 2009
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Afbeelding 222. Verkoolde resten van de zogenaamde ‘Anne Frankbarak’, met foto’s van de barak.
Opgesteld in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2009.

Afbeelding 223. Delen van de afgebrande ‘Anne Frankbarak’ opgesteld in het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto Roel Hijink 2009.
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Afbeelding 224. Theatervoorstelling: De Nacht van Herodes, opgevoerd door De Blauwe Tulp, zaterdag
15 augustus 2009 in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Foto Gert Stein 2009.

Afbeelding 225. Theatervoorstelling: De nacht van Herodes, opgevoerd door De Blauwe
Tulp in juni 2006 in Nationaal Monument Kamp Vught. Fotograaf onbekend
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BRONNEN

Krantenartikelen zijn opgenomen in het notenapparaat, alleen de artikelen met een beschouwend
karakter of als essay zijn in de literatuurlijst opgenomen

Geraadpleegde personen
‐Cees Biezeveld, oud directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
‐J.L. Bloemhof, historicus.
‐Dick Blom, voormalig communicatie voorlichter bij gevangenis Nieuw‐Vosseveld, later Justitiële
Inrichting Vught.
‐Eduward Bonsél, familielid van W. Hessels, medebedenker en financier van het fusillademonument
kamp Vught..
‐Godert van Comeljon, journalist.
‐Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught.
‐A.Hiemstra‐Timminga, oud medewerkster RIOD en dochter van E. Timmenga‐Hiemstra, lid comité
‘Kamp Vught 1943‐1944’.
‐Lotty Huffener‐Veffer, oud kampgevangene van o.a. Vught en Auschwitz‐Birkenau, lid van de
Vriendinnenkring Vught.
‐Gerit Kleinveld, oud gevangene van kamp Amersfoort en lid van het Werkcomité Oorlogsmonument
Kamp Amersfoort.
‐G. Londo, oud commissaris der Koningin in Drenthe en mede initiatiefnemer Nationaal Monument
Westerbork.
‐Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
‐Mirjam Ohringen, actief in het Joodsverzet, na de oorlog bestuurslid Stichting Vriendenkring
Mauthausen
‐Manja Pach, initiatiefneemster om voormalig kamp Westerbork in te richten tot gedenkplaats.
‐Ralph Prins, oud gevangene van kamp Westerbork en maker van Nationaal Monument Westerbork.
‐Gerard Scharff, oud directeur van de Oudheidkamer van Vught, later omgedoopt tot Vughts Historisch
Museum.
‐Frits Sieger jr., zoon van Frits Sieger, maker van De Stenen Man.
‐Roel Wolthuis, oud gevangene van kamp Amersfoort en lid van het Werkcomité Oorlogsmonument
Kamp Amersfoort.

Archieven
ARCHIEF GEMEENTE MIDDEN‐DRENTHE / BEILEN
‐Collectie kamp Westerbork
‐Collectie beheer van Oorlogsgedenktekens 1946/1979
ARCHIEF HERINNERINGSCENTRUM KAMP WESTERBORK
‐Stukken aangaande Herinneringscentrum Kamp Westerbork
‐Collectie S. Schoon, directeur Stichting 40‐45.
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ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
‐Collectie Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, Centrale ‐‐Commissie voor
Oorlogsgedenktekens.
ARCHIEF NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT
‐Krantenknipselarchief
‐Stukken aangaande Nationaal Monument Kamp Vught
CENTRAAL ARCHIEVENDEPOT‐MINISTERIE VAN DEFENSIE
‐Collectie voormalige concentratiekampen.
GEMEENTE ARCHIEF AMERSFOORT
‐Collectie Werkcomité Oorlogsmonument Kamp Amersfoort. Niet openbaar.
‐Collectie Groote Commissie der Illegaliteit, persoonsarchief van P.C. van Straalen
INTERNATIONAAL INSTIUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
‐Collectie dagbladen en periodieken
NATIONAAL ARCHIEF
‐Collectie Ministerie van Oorlog/Defensie
NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NOID)
‐Krantenknipselarchief
‐Collectie van de Groote Advies Commissie
‐Collectie van het Nationaal Instituut
OBJECTEN DATA BANK, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG
‐Voormalig kamp Amersfoort
‐Voormalig kamp Vught
‐Voormalig kamp Westerbork
PROVINVIAAL ARCHIEF DRENTHE
‐Collectie kamp Westerbork
RIJKSARCHIEF UTRECHT
‐Collectie Nationale Monumentenkommissie voor oorlogsgedenktekens
RIJKSDIENST VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE (RKD)
‐Collectie Frits Sieger
‐Collectie Ralph Prins
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
‐Collectie Nationale Monumenten Commissie /persoonsarchief W.H.J.B. Sandberg
PRIVÉVERZAMELINGEN
‐Roel Wolthuis
‐A. Hiemstra‐Timmenga
‐Eduward Bonsél
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Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der
schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar
Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er
pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läβt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der
schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar
Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften
da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und
spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind
blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz
auf
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen
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Er ruft spielt süβer den Tod der Tod ist ein Meister aus
Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die
Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister
aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith
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Memoires W. Hessels. Origineel geschreven, hier uitgetypt door zijn dochter mevr. Richter‐
Hessels. Alleen de relevante pagina’s zijn weergegeven.
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