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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 Brief Pach, 5 mei 1971, aangehaald bij Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 36. 
2 Bert Vuijsje, ‘”Je eigen plek in de geschiedenis”. Een interview met Manja Pach’, in: Westerbork Cahiers 
1. Bronnen van herinnering, Hooghalen 1993, 11. 
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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:  

 

                                                                 
3 Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 36. 
4 Ibidem. 
5 Aangehaald Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 35. 
6 Aangehaald bij Vuisje, ‘”Je eigen plek in de geschiedenis”’, 12. 
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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 Brief Manja Pach aan de Provinciale Staten, de gedeputeerde Staten en de Commissaris der Koningin in 
de Provincie Drenthe, juni 1971. Archief van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
8 Ibidem.  
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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 Aantreden 23/4 (1968) 126. 
10 Over de geschiedenis van de gedenkplaats Ravensbrück zie: Insa Eschebach, Sigrid Jacobeit, Susanne 
Lanwerd, Die Sprache des Gedenkens. Zur Geschichte der Gedenkstätte Ravensbrück 1945‐1995. Berlin 
1999. Over Sachsenhausen: Günter Morsch (Hrsg.), Von der Erinnerung zum Monument. Die 
Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn‐ und Gedenkstätte Sachsenhausen, Sachsenhausen 1996. 
Over Dachau: Harold Marcuse, Legacies of Dachau. Zie ook voor Dachau en Buchenwald: Detleff 
Hoffmann (Hg.) Das Gedächtnis der Dinge. Voor Majdanek: Edward Balawejder, ‘Chronicle of the State 
Museum  at Majdanek 1944‐1955’, in: 50 years of the State Museum at Majdanek, Lublin 1995, 245‐277. 
Over Mauthausen: Bertrand Perz, Die KZ‐Gedenkstätte Mauthausen 1945 bis zur Gegenwart, Innsbruck 
2006. Zie ook Young, The Texture of Memory. 
11 Patrick Nefors, Breendonk 1940‐1945. De geschiedenis, Antwerpen 2004, 331.   
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Slowakije werd in 1947 tot monument verklaard. Mauthausen was in 1947 d
Russische bezettingsmacht overgedragen aan Oostenrijk met de verplichting het
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
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 gevangeni

oor de 
 kamp 

‐

 uit 
‐

scomplex 
gebouw

men en 

rijding 
temmen opgegaan om Vught en Amersfoort in te richten als gedenkplaatsen.  

e ideeën 

nd 
akte over bevrijd Nederland, ervoor om van Vught een bedevaartsplaats te 

aken  
 

en om het kostelijkste goed der menschheid te verwerven: 
Vrijheid en Gerechtigheid.12  

 

 

 
e revier 

                                                                

d. 
Toen Pach in 1971 haar brief schreef om sloop van Westerbork te voorko

het te bewaren als monument, waren de meeste voormalige kampen in Europa 
getransformeerd in gedenkplaatsen. Ook in Nederland waren al direct na de bev
s
 
 
D
 
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 ei
1944 ma
m

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 getroost

        
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 voormalig

 
12 Sjoerd de Vrij, Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland – artikelen en reportages, Zaltbommel 
1990, 29‐30. 

  177



of ziekenhuis, omgeven door kleine dennenbosjes en berkenlaantjes, zou het 
herstellingsoord moeten worden. De vrouwenbarakken en de barakken die onder
boden aan de gedetineerden uit de gevangenis van Scheveningen, alsook enkele 
barakken van het industrieterrein konden gebruikt worden door de jongens en meis
van de vakantiekolonie. In de vroegere kommandantur kon zowel de leiding als 
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 voors
een barak te bestemmen

dak 

jes 
de 

 
tel 

 als een katholieke kerk en een ander voor protestantse 
odsdienstoefeningen: 
 

in het concentratiekamp, waar voor godsdienstige verzorging geen plaats en tijd was.13  

e oplossing dan het gehele kamp plat te 
randen in verband met het ongedierte:  

 
r 

 
er alleen een doorgangskamp van 

aken voor oorlogsmisdadigers en N.S.B.‐ers…14  

nd 

 
tgegeven 

eekblad Op Korte Golf een paginagroot artikel dat begon met de woorden: 
 

n 
rven 

, het gebruiken van het Concentratiekamp 
Amersfoort een weinig fraaie houding.16 

                                                                

g

Want bij zo’n vacantie‐ en herstellingsoord mag men niet in dezelfde fout vervallen als 

 
Voor kamp Amersfoort zag hij geen ander
b

Zeker: er is in Amersfoort ook geleden, er zijn tal van mensen gefusilleerd. Wat daarvoo
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 
m

 
De betrokkenen van kamp Amersfoort hadden een andere mening. Voor het 

behoud van kamp Amersfoort was een heus comité opgericht, dat overigens los sto
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 ui
w

Het Concentratiekamp te Amersfoort ontruimt en opnieuw in gebruik genomen door 
het Nederlandsche Leger. De plaats waar zoo heel veel Nederlanders geleden, gestrede
en gebeden hebben. De plaats waar zooveel Nederlanders den heldendood gesto
zijn, thans opnieuw in gebruik…alsof er niets gebeurd is. Het gebruiken van den 
Hollandschen Schouwburg te Amsterdam

 
13 F.M. Gescher, G 10597 Het helse einde van Vught. Duitse methoden op Nederlandse bodem. Mijn 
ervaringen in den zomer van 1944 aldaar en mijn belevenissen hierna, Wassenaar 1945, 174. 
14 Ibidem, 221. 
15 Scheps (1900‐1993) was voor de oorlog lid van de SDAP en voorzitter van de Religieus‐Socialistische 
Gemeenschap Zeist. Tijdens de oorlog zat hij in het verzet en gaf illegale brochures uit bij zijn uitgeverij Op 
Korte Golf. Hij was Tweede Kamerlid van 1946‐1967 en raadslid en wethouder van Zeist tot 1970.  
16 Op Korte Golf  2/16 (19 oktober 1946). 
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Met dit artikel werd een oproep gedaan, onder het motto:  
 

 
rt 

en het doen inrichten van deze plaatsen tot plaatsen der wijding en herdenking.17  

dering 

ag 
 zelf als hij het hergebruik van de Hollandsche Schouwburg ter sprake 

rengt:  
 

rg is een gebouw met zijn lasten en 
afschrijvingen en dat lieve geld moet er uitkomen.19 

ver kamp Amersfoort schrijft hij: 
 

 
t 

ale symbolen is geen geld 
en het verleden moet niet sentimenteel worden herdacht.20 

n 
 

rde: nog 
voor de

 

n 

                                                                

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 Amersfoo

 
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 afzon
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 vra
geeft hij deels
b

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 Schouwbu

 
O

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 nie
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 nation

 
Tegen deze zakelijkheid komt Scheps in het geweer en hij roept in zijn artikel op tot ee
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 aa

 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 kampe

 
17 Ibidem. 
18 Ibidem.   
19 Ibidem.    
20 Ibidem.    
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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 ged

 
enkteken om te laten zien 

waarto

 op 

ats 

erden er initiatieven ontplooid om het 
amp als historisch monument te behouden. 

e praktijk  

rden van 

 

 de 

uizend 

 als 
 Vught, Amersfoort en Westerbork borgen gedetineerden uit heel 

Nederla
p 

 
n 

                                                                

e 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
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 pla
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 w
k
 
     
D
 
De ideeën en plannen om de kampen Amersfoort en Vught in te richten tot ‘oo
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
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 honderdd
personen in bewaring moesten worden gesteld, een schatting die later niet al te 
onnauwkeurig bleek te zijn.22 In Nederland werden honderden kampen ingericht
detentieoord.

nd.23 
Kamp Vught, september 1944 ontruimd door de Duitsers, was het eerste kam

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 ee
afdeling waar de Canadezen hun disciplinair gestraften in onderbrachten. Een ander 

 
21 Op Korte Golf  2/38 (29 maart 1947). 
22 Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg. 14 
september – 4 maart 1946. Samengesteld door het afwikkelingsbureau Militair Gezag, ongedateerd, 265. 
23 Ibidem. 
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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 D
burgers uit de aan Nederland grenzende Duitse gemeente Selfkant.

uitse 
 

rneringskamp 
van Zui

Kamp Westerbork eiste een afzonderlijke behandeling; het werd gezien als een 
kamp  

 en dat moest worden ingericht tot een centraal kamp 
voor politieke delinquenten.26  

ril 1945 

r. Oud‐gevangenen 
konden

 

 echter aangewezen 

0 
r 

 nog jaren 
st te toen als landbouwschuur, opslagplaats, kerk of 

ontmoe

f 

                                                                

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 inte

d‐Nederland totdat het zijn poorten sloot op 15 januari 1949.25 

 
dat met veel tact moest geliquideerd worden en ontruimd door de daarin door de 
bezetter geconcentreerde Joden

 
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 ap
werden de eerste NSB’ers in het kamp geïnterneerd. De laatste Joodse oud‐
kampgevangenen verlieten Westerbork in de loop van dat jaa

 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
als de nieuwe beheerder en zij besloot het kamp te gebruiken voor 
herhalingsoefeningen. Buiten het kamp werden daarom schietbanen aangelegd. In 195
stelde het Ministerie van Oorlog kamp Schattenberg, zoals Westerbork nu heette, te
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
ergens in Nederland dien

tingscentrum.28 
Ook de minder grote kampen als Ommen en Schoorl werden in eerste instantie 

gebruikt als bewarings‐ en verblijfkampen voor collaborateurs. Kamp Erika werd vana

 
24 Selfkant is een gemeente in het district Heinsberg in Noord‐Rijnland‐Westfalen. Het grenst aan de 
Limburgse plaats Sittard.  
25 Zie: Jeroen van den Eijnde, ‘Vught in de Tweede Wereldoorlog’, in: Vughtse Historische Reeks, Vught 
1994, 171‐175. 
26 Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 266. 
27 Brief Ministerie van Oorlog aan de Commandant in het 3e Genie‐Commandement te Apeldoorn, 's‐
Gravenhage 28 april 1950. Collectie voormalige concentratiekampen, inv.nr. MvD, DgWenT dossier 
251.260, Centraal Archievendepot/Ministerie van Defensie. 
28 Zie Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 24. In het stadsarchief van Maastricht wees een archivaris 
mij op het bestaan van een barak uit Westerbork in Maastricht. In het archief liggen bouwtekeningen 
onder de naam: Plan tot het inrichten van de z.g. Westerbork‐barak tot een Noodschool van het 
Wijkerveld Maastricht. Gedateerd op 12 juni 1949. Hoogstwaarschijnlijk bestaat de barak niet meer. Over 
de verkoop van enkele barakken van Westerbork zie ook: ‘Westerbork verdwijnt’, in: Het Vrij Volk 2‐10‐
1948.  
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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 opgeslot
en vrouwen, jong en oud, fanatieke SS’ers en zogenaamde brood‐NSB’ers, 
Jeugdstormers en zwarthandelaren, lichte en zware gevallen, zaten in het kamp. Schoo

 
en. Mannen 

rl 
stond v

d 

king 
e 

mber 1946 nam 
het Ned

 Vught 

 
t 

 

werk 
 

den. 

Defensie kreeg het barakkenkamp zijn vooroorlogse functie terug. Het monument op de 

                                                                

ooral bekend om het grote aantal NSB‐burgemeesters dat er gedetineerd was.  
Kamp Amersfoort, dat vanaf april 1945 functioneerde als Rode Kruiskamp, wer

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 beschik
te stellen aan Amersfoort voor de huisvesting van vijftig gezinnen van ex‐politiek
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 Septe

erlandse Leger kamp Amersfoort weer in gebruik als kazerne.  
Terwijl voormalige gevangenen een vorm zochten om de herinnering aan

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 ‘ui
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 pleister
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 had
De schietbaan was in de tussentijd gebruikt door de Amersfoortse politie.33 Onder 

 
29 Volgens het rapport, opgesteld op 17 februari 1947, van luitenant‐kolonel J. Stumphius, in 1947 belast 
als aanwezend‐ingenieur met beheer en bestemming van de terreinen en gebouwen van Kamp 
Amersfoort, vond Scheps het volkomen begrijpelijk dat het Ministerie van Oorlog de barakken gebruikte 
voor het leger. Waarschijnlijk de reden waarom er geen actie meer werd ondernomen om het kamp te 
behouden als gedenkplaats. Zie: Rapport luitenant‐kolonel J. Stumphius aan de minister, afgedrukt in: 
Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 30 (december 2009) 3‐4.  
30 Brief gemeente Amersfoort aan de Minister van Oorlog, 16 augustus 1946. En brief Ministerie van 
Oorlog aan Gemeente Amersfoort, 24 september 1946, Collectie Ministerie van Oorlog/Defensie. 
Toegangsnummer: 2.13.120, inventarisnummer: 5910, map: 5910‐24‐9, Nationaal Archief. 
31 Brief N.V.E.P.G. aan het Ministerie van Oorlog. Gedateerd 8 maart 1950, Collectie Ministerie van 
Oorlog/Defensie. Toegangsnummer: 2.13.120, inventarisnummer: 6002, Nationaal Archief. 
32 Brief Ministerie van Oorlog aan de N.V.E.P.G, 11 juli 1950, Collectie Ministerie van Oorlog/Defensie. 
Toegangsnummer 2.13.120, inventarisnummer 6002, Nationaal Archief. 
33 Gesprek Cees Biezeveld maart 2005. 
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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 

                                                                 
34 ‘Een dorp op zichzelf. Kamp Westerbork een dorado voor slechtbehuisden. Barakken staan al maanden 
leeg’, in: Trouw 18 januari 1950. 
35 Zie Veldman, Knackers achter prikkeldraad / Kamp Erika bij Ommen, 127. 
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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 
afgeslo

 te 

an 

d 
en en 

 
 

                                                                

ten.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
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 v
oud‐gevangenen van Vught in Den Dolder. In het voormalige kamp Vught werd op 5 
september de ‘Dolle Dinsdag’‐herdenking gehouden. Deze herdenking werd bijgewoon
door enkele honderden mannen, vrouwen en meisjes, overlevenden, familieled
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 Zie: Albert Boer, Het kamp Schoorl, Schoorl 1994, 117‐119. 
37 Andere waren:  prof. dr. J.B. Tielrooy, prof. dr. G.C. Heringa, prof. dr. H.R. Hoetink, prof. dr. H.J. 
Hellema, prof. dr. J.G.G. Borst en dr. C.P. Gunning. 
38 Gebaseerd op verslag: ‘Ex‐gijzelaars bezoeken het kamp Amersfoort’, in: De Nieuwe Dag/Amsterdam 28 
januari 1946. 
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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
georganiseerd om bij elkaar te zijn en te praten. Tijdens de maaltijd werd 
bekendgemaakt dat er actie zou worden ondernomen om de fusilladeplaats te make
‘tot een blijvend monument voor allen, die het leven voor onze vrijheid gaven’.

, 

 vooral 

n 

 

 

n door de burgemeester van Ommen en hadden ze een ‘mars’ 
door de

rde 

. 
 
 

eveel 

 er nog vele reizen gemaakt worden, ook naar andere kampen dan 
Dachau

w 
 

leven kameraden zou 
ltijd een belangrijke reden zijn om terug te keren naar het kamp. 

, ook in 
de media werd verslag gedaan over hoe het deze Duitse gruweloorden verging. 

                                                                

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 toegesproke

 stad gelopen.41  
Ook de kampen buiten Nederland waren niet vergeten. In 1952 organisee

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. Ho
leed is hier geleden, vroeg de verslaggever van deze reis zich af.43 In de jaren die 
volgden zouden

. 
De reis naar Dachau had duidelijk het karakter van een dodenherdenking. Trou

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 achtergeb
a
 
De herinnering aan de voormalige kampen leefde niet alleen bij oud‐gevangenen

 
39 ‘Hoe zijn de helden gevallen… “Dolle Dinsdag”‐herdenking in Vught’, in: Trouw 6 september 1945. 
40 ‘Gefusilleerde Trouw‐medewerkers herdacht. Ontroerende plechtigheid bij Vught’, in: Trouw 10 
augustus 1946. 
41 ‘“Knackers” in Ommen’, in: De Waarheid 13 april 1946. 
42 ‘Het is toch geen ernst, dat de reis naar Dachau zal mislukken? Waar blijven de leden die om deze reis 
gevraagd hebben?’, in: Aantreden 4/5 (1950) 19. 
43 Gebaseerd op: H.R., ‘De reis naar Dachau (25‐30 Aug. 1952)’, in: Aantreden, 7/10 (1952) 382‐385.  
44 Gerard Tullenaar, aangehaald bij Withuis, Na het kamp, 359. 
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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 kamp45 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 Het zogenaamde kleine kamp is een quarantainekamp dat sinds januari 1943 binnen de poorten van het 
hoofdkamp Buchenwald werd ingericht om grote groepen gevangenen op te vangen, meestal afkomstig 
uit andere kampen, om epidemieverspreiding te voorkomen. Gevangenen die konden werken werden 
later verdeeld over de vele bijkampen van Buchenwald. Die in het kleine kamp achterbleven hadden het 
slecht. Ze werden ondergebracht in oude paardenstallen en tenten waar de hygiëne en verpleging slecht 
en minimaal was. Het stervenspercentage was zeer groot, met name onder de Joodse gevangenen die 
vanaf 1944 uit de kampen in Polen naar Buchenwald werden versleept. Zie: Katrin Greiser, Das ‘Kleine 
Lager’, Gedenkstätte Buchenwald 1997.       
46 Withuis, Na het kamp, 47. 
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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 Cornelia Brink, Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998, 29. 
48 ‘Het masker af’, in: Trouw 3 mei 1945. 
49 Aangehaald bij Bossenbroek, De Meelstreep, 297‐298. 
50 Bossenbroek, De Meelstreep, 308. 
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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 Willem van de Poll, Nazi Hel SS, Amsterdam 1945. Geaccrediteerd bij SHAEF (Supreme Headquarters 
Allied Expeditionary Forces, of wel het hoofdkwartier van Eisenhouwer) en Willem van de Poll. Geen 
paginanummers.  
52 ‘“Amersfoort” verdwijnt. Einde van de beruchte “Rozentuin” en de bunker. Laatste bezoek aan een hel’, 
in: Het Vrije Volk 8 oktober 1946. 
53 ‘Hel van Amersfoort nu mijnenschool. Museum met een ton springstof. Boobytraps in de klas’, in: De 
Tijd 16 december 1948.  
54 ‘Pantoffelparade van oud‐politieke gevangenen en ex‐N.S.B.‐ers. Kamp Vught eenmaal, andermaal 
verkocht’, in: Het Huisgezin 14 september 1949. ‘Uitverkoop van “Westerbork”’, in: Het Vrije Volk 13 april 
1949. 
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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 ‘“Buchenwald”. Teekeningen van Henri Pieck’, in: Trouw 13 november 1945. 
56 Ibidem. 
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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 ‘Een juichend volk begroet zijn Koningin. Grootsch defilé der bevrijding’, in: Trouw 29 juni 1945.  
58 Aangehaald bij Drenth, ‘Illegalen in vredestijd’, 21. 
59 Bossenbroek, De Meelstreep, 507.  
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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, 

                                                                 
60 Aangehaald bij Bossenbroek, De Meelstreep’, 507. 
61 Ibidem.  
62 Ibidem. 
63 Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 12, Epiloog eerste helft, 
’s‐Gravenhage 1988, 43‐44. 
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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 

                                                                 
64 Nico Rost, ‘Verwachting in Dachau’, in: Nationale Snipperdag. Samenwerkende uitgevers, Den Haag 
april 1954, 85. 
65 Ibidem, 143. 
66 Withuis, Na het kamp, 18. 
67 ‘Wat overbleef van concentratiekampen. Weinig herinnert aan berucht verleden’, in: Trouw woensdag 
4 mei 1955. 
68 Aangehaald bij: ‘Wat overbleef van concentratiekampen. Weinig herinnert aan berucht verleden’, in: 
Trouw woensdag 4 mei 1955.  
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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 

                                                                 
69 ‘Wat overbleef van concentratiekampen. Weinig herinnert aan berucht verleden’, in: Trouw woensdag 
4 mei 1955.  
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
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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 
                                                                 
72 Zie: Ewout van der Knaap, De verbeelding van Nacht en nevel: Nuit et Brouillard in Nederland en 
Duitsland, Groningen 2001, 124‐125. 
73 Volledige titel: Gerhard Schoenberner, De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945, 
Amsterdam 1961.  

  194



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 

                                                                 
74 ‘De oorlog van de radelozen’, in: Trouw 4 mei 1965. Dat de oorlog en haar heldenmonumenten ter 
discussie werden gesteld is ook te lezen op dezelfde pagina in een klein berichtje afgedrukt naast de foto 
van het schilderij van Chabot. Hierin wordt melding gedaan van een student van de kweekschool die een 
bord bij het Van Heutzmonument had geplaats met de mededeling dat Van Heutz in toenmalig 
Nederlands‐Indië de beest heeft uitgehangen door het uitmoorden van dorpen en het verkrachten van 
vrouwen.  
75 Jolande Withuis, Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur, Amsterdam 2002, 37. Volledige titel: 
E. de Wind, ‘Directe en late gevolgen van extreme belastingssituaties – het concentratiekamp’, MGV vol. 
21, 1966, 287‐300. 
76 Ibidem, 37. 
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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 Ibidem, 37. Met de affaire rond de voorgenomen vrijlating van de drie van Breda in 1972 groeide de 
aandacht voor de psychische gevolgen van de oorlog explosief.  
78 Het oorspronkelijke idee kwam van Louis van Gasteren die een film wilde maken waarin hij de relatie 
tussen ‘geslagene en slaander’ in beeld wilde brengen. Deze film kwam er niet omdat later Van Gasteren 
en Bastiaans een idee kregen voor een andere film voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden, 
bedoeld voor een publiek dat werkzaam was in de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers. De film zou 
vertoond worden in universiteiten en ziekenhuizen en op symposia en congressen in binnen‐ en 
buitenland. Maar de film kreeg al snel een groot publiek toen Bastiaans op 14 mei 1969 in het Haagse 
Metropole‐Tuschinskitheater een grootse première organiseerde. De film wekt de indruk dat de kijker 
getuige is van gruwelijke kampervaringen die voor het eerst verteld worden. Tellingen had zijn ervaringen 
echter al veel eerder op schrift gezet. De LSD‐sessie had dus geen verdrongen herinneringen boven 
gebracht. Zie Enning, De oorlog van Bastiaans, 116‐127.  
79 Aangehaald bij: Chris Vos, Televisie en Bezetting. Een onderzoek naar de documentaire verbeelding van 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Hilversum 1995, 157. 
80 Aangehaald bij Vos, Televisie en Bezetting, 157. 
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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  

 

                                                                 
81 Hinke Piersma, De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945‐
1989, Amersfoort 2005, 105. Deze tekst stond op de uitnodiging van de première. 
82 Ibidem, 109. Het standpunt van Bastiaans was echter dubbelzinnig. Aanvankelijk was hij voor gratie en 
die indruk had hij ook bij Van Agt gewekt. Later herzag hij zijn standpunt en ‘lijkt hij zijn oren te hebben 
laten hangen naar zijn patiënten’, en was hij tegen vrijlating. Zie Withuis, Na het Kamp, 300. 
83 Zie hierover Piersma, De drie van Breda, 104. 
84 Aangehaald bij Vos, Televisie en Bezetting, 160. 
85 Ibidem. 
86 Aangehaald bij Withuis, Erkenning, 43. 
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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.  

 

                                                                 
87 Piersma, De drie van Breda, 194. 
88 Zie Withuis, Na het Kamp, 293. 
89 Ibidem, 296. 
90 Withuis, Erkenning, 46.  
91 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 
        

                                                                 
92 ‘Daar hoort een monument…meent Rob de Vries. Kamp Westerbork wordt gesloopt', in: Drentsche en 
Asser Courant 31 december 1965. 
93 ‘De stoomtram van Westerbork’ , in: Het Parool 10 april 1965. 
94 D.F. van de Pol , ‘Stilte over Westerbork’, in: Het Vaderland 5 februari 1966. 
95 J. Sloothaak, ‘De Joodse Hoofdstad in herfst voorgoed leeg. Kamp Westerbork moet wijken voor 
telescopen’, in: Trouw 10 juli 1969. 
96 Carla R. Josephus Jitta, ‘Weerzien met Westerbork’, in: Het Parool 4 mei 1968. 
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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.  
        
        
 


