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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.  

 20



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.  
10 Deze term is van Jaap Lodewijks. Zie: Jaap Lodewijks, ‘Voorwoord’, in: Miro Lucassen (samenstelling), 
Herstelde herinnering. Nieuwe aandacht voor Kamp Amersfoort, Zwolle 2000, 5. 
11 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. 
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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‐

                                                           
12 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. 
13 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 

                                                           
15 Jan Kolen, De biografie van het landschap. Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed, 
Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam 2005, 265. 
16 Van der Laarse, ‘Kunst, kampen en landschappen’, 190. 
17 Young, The Texture of Memory, 2‐3.   
18 Ibidem, 119‐120. 
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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 Zie: Annet Mooij, ‘Stenen des aanstoots. De omgang met omstreden erfgoed’, in icodo‐info. Tijdschrift 
over gevolgen van oorlog en geweld 21/2 (2004) 48‐49. 
20 Ries Roowaan, Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek 1949‐1993, 
Amsterdam 1999, 35. 
21 Reinhart Koselleck, ‘Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden’, in Odo Marquard & 
Karlheinz Stierle, eds., Identität, München 1979, 257. 
22 Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, zweite unzeitgemässe 
Betrachtung, 1874. Gebruikgemaakt van de Nederlandse vertaling: Over nut en nadeel van geschiedenis 
voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer, Groningen 1994, 29.    
23 Jochen Spielmann, Entwürfe zur Sinngebung des Sinnlosen. Zur einer Theorie des Denkmals als 
Manifestation des ‘kulturellen Gedächtnisses’. Der Wettbewerb für ein Denkmal für Auschwitz, Berlin 
1990, 60. 
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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 Letterlijk: ‘Das Denkmal ist ein von einer bestimmten Gruppe in der Öffentlichkeit an einem 
bestimmten  Ort errichtetes und für die Dauer bestimmtes selbständiges Kunstwerk, das an Personen und 
Ereignisse erinnern soll. Das Denkmal ist als Symbol in der politisch‐historischen Auseinandersetzung in 
einer Gesellschaft die Manifestation des Geschichtsbewusstseins. Es erfüllt darin die Funktionen der 
Identifikation, Legitimation, Repräsentation, Antizipation, Interpretation und Information. Das Denkmal 
bedarf, um Denkmal zu sein und zu bleiben, der rituellen Rezeption. Über das Object selbst lässt sich das 
Denkmal nicht definieren, nur über seine Funktion in der Öffentlichkeit.’ Jochen Spielmann, ‘Steine des 
Anstosses ‐ Denkmale in Erinnerung an den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland’, in: 
kritische berichte, 3 (1988) 8. 
25 Pierre Nora, ‘General Introduction: Between Memory and History’, in: Pierre Nora (under the direction 
of), Realms of Memory. Rethinking the French Past. Volume I: Conflicts and Divisions, New York 1996, 14. 
26 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, 
München 2006, 221. 
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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 De eerste concentratiekampen werden gebouwd in het koloniale Cuba. In 1895 begon Spanje, om een 
eind te maken aan een reeks opstanden, aan een beleid van reconcentración. Boeren werden van hun 
land weggehaald om hen te ‘reconcentreren’ in kampen. Bedoeling was om er op deze manier voor te 
zorgen dat er geen voldoende voedsel, onderdak en ondersteuning zou zijn voor de opstandelingen. 
Eenzelfde systeem werd later toegepast door de Britten tijdens de Boerenoorlog in Zuid‐Afrika. Civiele 
Boeren werden geconcentreerd in kampen om vechtende Boeren van onderdak en ondersteuning te 
beroven. Rond 1900 was de Spaanse term reconcentración vertaald in het Engels als concentration camp. 
In 1905 verscheen het woord Konzentrationslager voor het eerst in de Duitse taal toen Duitse kolonisten 
in Deutsch Südwest‐Afrika het Britse model overnamen om de zogenaamde Herero‐stam op te sluiten. Zie 
Anne Applebaum, Gulag. A history, New York 2003. Gebruikgemaakt van de Nederlandse vertaling: 
Goelag. Een geschiedenis, Amsterdam 2003, 27‐28.     
28 Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 8 Gevangenen en 
gedeporteerden, tweede helft, ’s‐Gravenhage 1978, 551.  
29 Zie: Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann, ‘Die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Geschichte, Erinnerung, Forschung’, in: Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph 
Dieckmann (Hrgs.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Band I, 
Göttingen 1998, 24.  
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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 

                                                           
30 Karin Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Ein politische 
Organisationsgeschichte, Hamburg 1999, 338. 
31 Over deze ontwikkeling zie: Herbert, Orth und Dieckmann, ‘Die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Geschichte, Erinnerung, Forschung’. Over de evolutie van Auschwitz en Auschwitz‐
Birkenau zie: Robert Jan van Pelt and Debórah Dwork, Auschwitz: 1270 to the present, New York/Londen, 
1996. 
32 Voor een uitgebreide studie over de gevangenissen van Hitler die een belangrijk onderdeel van de 
naziterreur vormden, zie: Nikolaus Wachsmann, Hitler’s Prisons. Legal Terror in Nazi Germany, New 
Haven‐Londen 2004.    
33 Gudrun Schwarz, Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt am Main 1990, 261.  
34 C.J.F. Stuldreher, Concentratiekampen, systeem en de praktijk in Nederland, Bussum 1970, 46. 
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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 gevangen
werden ontduikers van de arbeidsinzet en ‘asocialen’ opgesloten. In de laatste p
was het kamp een detentieoord voor de Ordnungspolizei.

en en er 
eriode 

 
p 

                                                          

37 Het kamp functioneerde in
deze periode als strafkamp en niet meer als Durchgangslager. Met de bouw van kam

 
35 Zie: Wolfgang Benz, ‘Nationalsozialistische Zwangslager. Ein Überblick’, in: Wolfgang Benz und Barbara 
Distel, Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band I Die 
Organisation des Terrors, München 2005, 16. Over de gijzelaarskampen zie: Saskia Jansens, ‘“Hitlers 
Herrengefängnis”. Die Geiseln von Sint‐Michielsgestel und Haaren’, in: Wolfgang Benz und Barbara Distel 
(Hrsg.) Terror im Westen. Nationalsozialistische Lager in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg 1940‐
1945. Band 5, Berlin 2004, 149‐168. 
36 Hoofd van het Referat ‘Internationale Organisationen’, Werner Schwier, was Kommandant van kamp 
Erika. Bij de naamgeving van Concentratiekamp Ommen of kamp Erika heeft Schwier zich volgens 
historica Guusta Veldman wellicht laten inspireren door de heidevelden (Erica) in de omgeving van het 
kamp. Zie: Guusta Veldman, Knackers achter prikkeldraad / Kamp Erika bij Ommen, 1941‐1945, Utrecht 
1993, 17. Na de oorlog komt de naam ‘kamp Erica’ veelvuldig voor.  
37 De Jong, Deel 8 Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 596. 
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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
Wirtschafts‐ und Verwaltungshauptamt; het werd aangeduid als Konzentrationslager 
Herzogenbush. Het was opgezet naar het voorbeeld van Dachau, met Oranienburg
van de eerste kampen van he

 het SS‐

 een 
t 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 Over de verschillende functies die een kamp kon krijgen, zie: Orth, Das System der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager.  
39 Evelien Gans, Jaap en Ischa Meijer. Een Joodse geschiedenis 1912‐1956, Amsterdam 2008, 255. 
40 De Jong, Deel 8 Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 83. 
41 Ibidem, 19.  
42 Ibidem, 80.  
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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 Nederland44, Joodse 
NSB’ers in Villa Bouchina in Doetinchem45, Joodse geesteszieken in het Apeldoornsche 
Bosch46 – 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 In Barneveld waren in kasteel De Schaffelaar en in het voormalige werkverschaffingskamp De Biezen 
maatschappelijk of cultureel min of meer vooraanstaande Joden met hun gezinsleden samengebracht. 29 
september 1943 werd de ‘Barneveld‐groep’ naar Westerbork overgebracht. Zie De Jong, Deel 8 
Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 674‐676. Zie ook Boris de Munnick, ‘Rettung von Juden auf 
Zeit: Die Barneveld‐Gruppe 1942‐1943’, in: Benz und Distel (Hrsg.) Terror im Westen. Band 5, 169‐179. 
44 In totaal hebben er 51 werkkampen bestaan waar Joden in 1942 te werk werden gesteld. In de nacht 
van 2 op 3 oktober 1942 werden de werkkampen leeggehaald en de Joden overgebracht naar 
Westerbork. Zie: Sytske de Jong, ‘Die jüdischen Arbeitslager in den Niederlanden’, in: Benz und Distel 
(Hrsg.) Terror im Westen. Band 5, 131‐148. Zie ook Niek van der Oord, Jodenkampen, Kampen 2003. In het 
nazirijk hebben meer dan 1.250 Joodse kampen bestaan. Het toenmalige RIOD had in 1984 voor de 
tentoonstelling in Westerbork speciaal een landkaart gemaakt waar deze kampen op zijn aangegeven. 
Deze hangt nog steeds in de tentoonstelling van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De kaart is ook 
weergegeven in het begeleidende gidsje bij deze tentoonstelling. Zie: A.H. Paape, Herinneringscentrum 
kamp Westerbork, Amsterdam 1984. Lemma 40.    
45 Het Joodsch Tehuis aan de Ds. Van Dijkweg in Doetinchem heeft bestaan van januari 1943 tot mei 1943. 
De ‘geprivilegeerden’ zijn de geschiedenis ingegaan als de Mussert‐Joden, maar ontkwamen niet aan hun 
lot. Zie: Chris van der Heijden, Joodse NSB’ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in 
Doetinchem, Utrecht 2006.    
46 Het Apeldoornsche Bosch werd op 21 en 22 januari 1943 ontruimd. Op 1 februari werd het 
achtergebleven personeel gedeporteerd naar Westerbork, wat het einde betekende van het 
Apeldoornsche Bosch. Over de geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch zie: Renate G. Fuks‐Mansfeld 
en Armand Sunier, Wie in tranen zaait… Geschiedenis van de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg in 
Nederland, Assen 1997.  
47 Stuldreher, Concentratiekampen, systeem en de praktijk in Nederland, 116.  
48 De Jong, Deel 8 Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, 662. 
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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 R
meegerekend).

 
 

ussen niet 

                                                          

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.  
50 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. 
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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.  

 
 
   
 
 


