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                                                          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 


