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VII                                                    NIEUWE INSCRIPTIES  
 
                          De herinneringscentra en het verhaal van de herinnering 
 
    
               Als de kennis omtrent het gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene 
                 waartoe de mens in staat is en waartoe hij, als men niet oppast, kan worden 
                 gebracht, dan ware er al veel gewonnen.1 
 
 
 
1.  Herstelde herinnering 
 
 
Inleiding  
 
Op 24 oktober 2002 verrichte minister van staat Max van der Stoel de opening van het 
vernieuwde Nationaal Monument Kamp Vught. ‘Monument van waakzaamheid’ en 
‘Monument Vught klaar voor komende generaties’ kopten twee artikelen die het 
Brabants Dagblad aan de opening wijdde. Een citaat uit de toespraak van Van der Stoel, 
‘De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid’, was toegevoegd boven de kop van het 
tweede artikel. De kwetsbaarheid van de democratie had Van der Stoel als thema 
gekozen voor zijn toespraak. Hij wees erop dat er nog altijd concentratiekampen zijn 
waar wordt gefolterd en geëxecuteerd. Hij noemde de aanslagen in New York en Bali en 
haalde de gijzeling in Moskou aan, ‘Onderdelen van een reeks waaraan, vrees ik nog 
geen einde is gekomen.’2 Ook uitte hij zijn bezorgdheid over de opkomst van het 
internationale terrorisme en excessief nationalisme. ‘Kamp Vught herinnert aan de 
onmenselijkheid maar ook aan menselijke solidariteit’,3 aldus Van der Stoel, die het 
belang van democratie in zijn toespraak extra benadrukte. ‘Het is het enige systeem dat 
de vrijheid van mensenrechten garandeert. En een gezegde luidt: the price of freedom is 
eternal vigilance, de prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid.’4 

Er waren ongeveer vierhonderd gasten uitgenodigd door het bestuur van 
Nationaal Monument Kamp Vught, onder wie prins Bernhard, de commissaris van de 

                                                                 
1 Abel Herzerg, aangehaald bij: Bert Middel (PvdA), verslag van een mondeling overleg met de minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de nota Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in 
relatie tot het heden: verantwoording en voornemens (kamerstuk 19958, nrs. 5 en 6) 18 november 1991. 
Met dit citaat wilde Middel het belang van de nota illustreren. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991‐1992, 
19958, nr. 7.  
2 Lindy Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties. Van der Stoel tijdens opening: ‘De 
prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid’, in: Brabants Dagblad 25 oktober 2002, en: Lindy Jense, 
‘Monument van waakzaamheid. Prins Bernhard bij opening vernieuwd Nationaal Monument Kamp 
Vught’, in: Brabants Dagblad 25 oktober 2002.  
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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koningin Frank Houben en de burgemeester van Vught Jan de Groot. Ze werden 
ontvangen door directeur Jeroen van den Eijnde en bestuursvoorzitter Alexander 
Rinnooy Kan, terwijl een pianist en een violiste muziek uit de film Schindler’s List 
speelden. De toespraken werden onderbroken door muzikale voordrachten van Herman 
van Veen en door oud‐gevangene Alie Aukes‐Roemeling die gedichten voordroeg van 
Ed. Hoornik, Anton van Duinkerken en Carl Friedman. Buiten blies Pieter Dolk op zijn 
trompet een eerbetoon aan slachtoffers van het kamp. In de oorlog was Dolk lid 
geweest van het Orkestcommando van kamp Vught. Als oud‐gevangene was het hem 
echter niet gelukt om onderdeel te worden van het officiële openingsprogramma. Rond 
halfvier vond de ‘echte’ opening plaats door het planten van een eik bij de ingang van 
het bezoekerscentrum. Jade Kagie mocht de eik planten: hij was geboren op de dag dat 
Nationaal Monument Kamp Vught voor het eerst haar poorten opende, twaalf jaar 
eerder. Prins Bernhard mocht de eerste schep aarde bij de eik gooien. Na de officiële 
plichtplegingen konden de genodigden het vernieuwde monument bezichtigen.5 

De nieuwbouw van Kamp Vught was binnen drie jaar gerealiseerd en had ruim 
vier miljoen euro gekost. De overheid en andere geldschieters hadden het bedrag bijeen 
gebracht. ‘Het is voor ons een enorme stap vooruit’,6 betoogde Jeroen van Eijnde. Het 
monument zal de verbondenheid met de kampslachtoffers bewaren en tegelijkertijd 
wordt de boodschap van kamp Vught doorgegeven aan de volgende generaties, aldus 
Alexander Rinnooy Kan. ‘Wat hier gebeurd is, moet voor ons allen een realiteit blijven.’7 
Het nationaal monument was uitgebreid met een herinneringscentrum voorzien van 
een vaste expositiezaal, ruimte voor wisselexposities, een bezinningsruimte waar de 
gevangenen die in het kamp zijn gestorven worden herdacht, een auditorium, een 
educatieve ruimte, een kleine museumwinkel en een koffieruimte voor de bezoekers. 
Op de eerste verdieping van het herinneringscentrum bevinden zich de burelen van de 
medewerkers en een bibliotheek met archief. Ook was het terrein rond het 
crematorium geherstructureerd en een deel van een gevangenenbarak nagebouwd (zie 
afb. 146).  
 
Nationaal Monument Kamp Vught ligt op de Vughtse Heide, vlak bij het recreatiepark de 
IJzeren Man, aan de Lunettenlaan. De Lunettenlaan is een rechte laan van meer dan een 
kilometer lang, en loopt parallel aan het terrein van het voormalige concentratiekamp. 
Nu liggen aan weerszijde aan het begin van de laan de Lunettenkazerne en de Van 
Brederodekazerne. Op het laatste gedeelte van het kazernecomplex bevindt zich het 
Geniemuseum. De kazernes zijn gevestigd in wat vroeger, in de kamptijd, het 
onderkomen van de SS was. Voorbij de kazernes ligt links van de laan woonwijk 
Lunetten, bestaand uit rijtjeshuizen die in hun vorm doen denken aan de barakken van 
het voormalige kamp (zie afb. 147). Hier stonden vroeger de woonbarakken van de 
gevangenen, waar vanaf 1951 Molukkers in werden gehuisvest. Er staat nog een 
originele barak (zie afb. 148 en 149). Aan het laatste gedeelte van de Lunettenlaan ligt 
                                                                 
5 Ibidem. 
6 Jeroen van den Eijnde, aangehaald bij Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties’. 
7 Alexander Rinnooy Kan, aangehaald bij Jense, ‘Monument Vught klaar voor de komende generaties’. 
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een grote parkeerplaats, gelegen langs een lange, hoge, grauwe en grijze muur. De 
parkeerplaats hoort bij de Penitentiaire Inrichting Vught ‘Nieuw Vosseveld’. Deze zwaar 
bewaakte gevangenis bevindt zich achter deze muur. De Lunettenlaan loopt dood tegen 
een andere muur die haaks op de weg staat. Het is de gevel van Nationaal Monument 
Kamp Vught.  

De gevel steekt helder af tegen de grauwe muren van de gevangenis en lijkt op 
het oog ook iets hoger. De muur is opgemetseld uit smalle oranjeachtige aardewerken 
plavuizen met extreem dikke voegen. Rechts uit het midden van de gevel is op 
straatniveau een groenglazen wand aangebracht die als een horizontale streep de muur 
doorsnijd. Op het glas is de inscriptie ‘Nationaal Monument Kamp Vught’ gezandstraald. 
Het is de toegang tot het monument. Boven de glazen wand zweeft een enorme dikke 
betonnen luifel. De luifel steekt net zo veel naar buiten als de glazen wand hoog is. Zij 
drukt zwaar naar beneden. Het betreden van het bezoekerscentrum is als het betreden 
van een poort naar een andere wereld (zie afb. 150 en 151).  

De ontvangstruimte is sereen wit. Tegenover de ingang is de receptie waar een 
plattegrond van het monument gekocht kan worden, de entree is gratis. De 
ontvangsthal maakt een open indruk, door de grote glazen vensters zijn de omringende 
bossen te zien. Op de hoge zijmuur, naast de receptie, is in grote letters een tekst 
aangebracht: 
 

Waren zij hier niet geweest waren ze wel ergens anders – plaats genoeg onder de 
hemel. Maar het was hier. En nog. 

 
De tekst is van Huib Oosterhuis. Tegenover deze muur loopt de ontvangsthal haast 
ongemerkt over in de eerste expositieruimte. Een pijl geeft de looproute aan. 

De ruimte is hoog en schemerig, verlicht door een lampje dat aan een lang snoer 
boven een vitrine op hoge pootjes zweeft. In de vitrine liggen twee stapeltjes, 
opgebouwd uit losse vellen papier. De bovenkant van het linkerstapeltje is blanco, op 
het rechter staat een datum gedrukt: 11 juli 1943, met daaronder een tekst van oud‐
gevangene P.J. Stavast. Hij schrijft over het werk dat hij moest doen in het Kommando 
Lagerreinigung. Het doet denken aan een dagboek in de vorm van een scheurkalender. 
Bij het lezen van de tekst start een film, die boven de klapdeuren die toegang geven tot 
de expositiezalen wordt geprojecteerd. De film bestaat uit een montage van foto’s en 
films uit de bezettingstijd. Op de voorgrond is door de hele film een trottoir te zien met 
een stapel kranten. Voorbijgangers, waarvan alleen de onderbenen en de voeten te zien 
zijn, nemen telkens een krant van de stapel. Namen van verschillende kranten komen 
voorbij: Het Volk, Het Nationaal Dagblad, Nieuwe Rotterdamse Courant, de Volkskrant, 
Het Vaderland en De Telegraaf. De film vertoont beelden van de bezetting, laat 
toespraken horen van Hitler, en laat zien dat de Joodse bevolking het steeds moeilijker 
krijgt en uit de samenleving wordt verdreven. Maar het leven gaat gewoon door. Er 
wordt verslag gedaan van de Elfstedentocht en de voetbalwedstrijd Feynoord–Willem II. 
Feynoord wint met 1–0. De film eindigt met mensen die in een trein stappen terwijl een 
vrouwenstem zegt: ‘We dachten dat we alles gehad hadden, toen werden we bijeen 
geroepen.’ In de hele film zijn door de beelden in gele letters termen gemonteerd: 
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Manipulatie, Macht, Terreur, Omstanders, Zware proeve, Collaborateurs, Confrontatie 
en Concentratiekamp. Als een loop draait deze film de hele dag door zolang er 
bezoekers zijn. 

Via de klapdeuren gaat de schemerige ruimte over in het schelle daglicht van de 
volgende ruimte. Het is een bevreemdend effect. Door een grote glazen wand zijn 
wachttorens, een stenen barak, het crematorium, prikkeldraadomheining en een gracht 
te zien (zie afb. 152). Het is alsof de gracht onder het bezoekerscentrum doorloopt en 
de bezoekers die moeten oversteken, naar een volgende, andere wereld. De glazen 
wand lijkt het kamp dwars doormidden te snijden, waardoor het idee van een aquarium 
ontstaat. In deze ruimte staan twee oranjerood beklede bankjes tegen een losstaande 
wand, als uitnodiging om het beeld wat dat oplevert goed te laten doordringen. Het 
beeld van het kamp wordt door de grote glazen wand de expositieruimte in getrokken 
en wordt zo onderdeel van de expositie, als een levensechte reusachtige foto. 
   Achter de losstaande wand is de eerste tentoonstellingsruimte (zie afb. 153). Op 
ooghoogte staan drie oude nepfotocamera’s naast elkaar in gelid. Met een zwengel kan 
er een filmrol afgedraaid worden waar foto’s uit de kamptijd te zien zijn. In de middelste 
camera wordt een filmpje afgespeeld waarop interviews met voormalige gevangenen te 
zien zijn. Naast de camera’s staan op kophoogte drie palen, ook keurig naast elkaar, 
waarop mutsen liggen zoals de gevangenen in het kamp droegen. Op lage zuiltjes staan 
twee paar nieuwe houten klompen. In een glazen vitrine staat één schoen afkomstig uit 
Ravensbrück (zie afb. 154). Er zijn ook drie zebrastreeppakken uitgehangen, ze lijken te 
staan maar bezitten geen lichaam. Een pak is gemodelleerd in een vitrine, het is 
gedragen door een gevangene (zie afb. 155). In deze zaal liggen twee matrassen op de 
grond (zie afb. 156) en er zijn koffers uitgestald met de deksels open; hierin liggen 
foto’s, briefjes en brieven. Bij ieder voorwerp is een citaat van een gevangene 
toegevoegd of een verhaal. Op een andere tafel staan doosjes met herinneringen. In de 
doosjes zitten kleine voorwerpen, een pijpenkop, of een brief. Achter elk voorwerp zit 
een verhaal (zie afb. 157).  

Om in ‘het kamp’ te komen moet de tweede expositieruimte doorlopen worden. 
Hier staan 46 betonnen U‐vormige zuilen; ze reiken tot aan de schouder. Ze staan streng 
in gelid, als of ze op appèl staan. Ze lijken op zerken (zie afb. 158). Het licht in deze zaal 
is koud in tegenstelling tot de zaal waar het verhaal van de gevangenen worden verteld. 
De zerken blijken intieme hokjes te zijn waar men rustig filmpjes kan bekijken en 
brieven en verslagen kan lezen (zie afb. 159). Er zijn voorwerpen uitgestald zoals een 
boek met de titel: ‘Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler’, of een kapotte bril 
afkomstig uit kamp Vught. Ook zijn er foto’s; zoals van de berg schoenen in Auschwitz 
en de poort van Auschwitz I met de tekst Arbeit macht frei. In de laatste zuilen zijn 
landkaarten te zien van Nederland en Europa waarop de kampen en gevangenissen van 
nazi‐Duitsland zijn aangegeven. Boven de uitgang van de zaal hangt een reusachtige foto 
van kamp Vught. Een gezandstraalde pijl op de glazen deur wijst de weg naar wat nu 
kamp Vught is.  

Buiten ligt aan de voeten een grote stenen maquette die een indruk geeft hoe 
het eigenlijke kamp er vroeger heeft uitgezien. Daar waar de maquette ophoudt, begint 
een barak (zie afb. 160). Gedeeltes van de zijmuren van de barak steken uit alsof ze nog 
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afgemetseld moeten worden. In de barak ruikt het naar vers hout. Hier staan houten 
tafels en banken, het is de verblijfruimte (zie afb. 161). In de slaapzaal staan 
stapelbedden met jutezakken gevuld met stro. Het is er schoon en opgeruimd (zie afb. 
162). Aan een bed hangt een briefje: ‘Het is verboden op de bedden te klimmen. Wij 
stellen u aansprakelijk voor de schade.’ Achter in de slaapzaal staat eenzelfde vitrine als 
bij aanvang van de expositie. Ook hier ligt een kalender. 

Bij het verlaten van de barak wijst een pijl weer de ‘looproute’. Het pad voert 
naar het crematorium. Een zijpad leidt naar het kindermonument (zie afb. 163). Het 
crematorium moet in zijn geheel doorlopen worden. Van de artsenkamer langs de 
verblijfruimte, de toiletten en de administratieruimte via het laboratorium naar de 
sectieruimte. Hier staat een granieten snijtafel voorzien van afvoergootjes voor het 
lichaamsvocht. Na de sectieruimte is er een gang naar het eigenlijke crematorium. In 
deze gang was een ruimte waar de lijken werden opgeslagen, nu is het een cel. Het blijkt 
een reconstructie te zijn van cel 115, die zich eigenlijk in de bunkergevangenis bevond 
(zie afb. 164). De gereconstrueerde cel is een gedenkruimte voor de 10 vrouwen die de 
dood vonden bij het zogenoemde bunkerdrama. Als strafmaatregel waren 74 vrouwen 
meer dan 14 uur opgesloten in een cel van de bunkergevangenis. 10 vrouwen 
overleefden het niet. In het crematorium staan verder 2 ovens en een verplaatsbare 
oven. Er staat ook een lijkenkar. Alles zit goed in de verf. Naast het crematorium ligt een 
perkje met de asputten, waar de as is samengebracht van de gecremeerde slachtoffers 
van het kamp. Tegen de muur van het crematorium hangen naast elkaar een zwart 
ijzeren kruis en een zwarte ijzeren davidster. Er staan 2 vlaggenmasten. De route terug 
naar het bezoekerscentrum gaat langs de hoge muur van de gevangenis (zie afb. 165). 

De ingang naar het bezoekerscentrum wordt gevormd door een patio. Hier staan 
26 met teer bekladde stenen panelen opgesteld, afkomstig van het fusillademonument 
(zie afb. 166). Op de achtergelegen witte muur is een tekst geschreven: 
  
                                            Kon je teer smeren 
                                            Over steen, namen, verleden? 
                                            Dwaze stumper, zulke namen 
                                            Zijn nooit uit te wissen! 
                                            Ze staan gegrift in talloze 
                                            Mensenzielen, onaantastbaar 
                                            Voor jouw verziekte haat 
                                            Ze staan met vuur geschreven 
                                            Aan de hemel, welk licht 
                                            Jou ondraaglijk is 
 
                                        Je hebt niets bereikt, 
                                        Teerling 
                                        Je hebt voor alles alleen 
                                        Je eigen naam besmeurd 
                                        Niet die van hen: 
                                         Zij glimlachen om jouw woede. 
                                         Badend in het licht, 
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                                         Wiegend op Gods adem 
                                         En zingen heel zacht en stil 
                                         Voor wie het wil horen: 
                                                      Vrede 

 
In de eerste ruimte bij binnenkomst van het Bezoekerscentrum staat de zogenoemde 
reactiemuur, een hoge witte wand waarop rijen metalen knijpertjes zijn aangebracht. 
Hier hangen briefjes met reacties van bezoekers: ‘Alles wat hier is gebeurd kan je niet 
vergeven. Groetjes Jason 11 jaar’ of ‘Leve zonder oorlog is leve in vrijheid. Van Rowena’. 
Verder veel briefjes met: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’, ‘Laat dit nooit meer gebeuren’, 
‘Nooit meer’, ‘Vrede’. Voor de muur staat uitnodigend een lange katheder met blanco 
briefjes en potloden.  

De volgende zaal dient voor tijdelijke exposities over thema’s die in relatie staan 
tot de geschiedenis van kamp Vught, zoals bijvoorbeeld ‘The Holocaust against the 
Roma and Sinti and present day racism in Europe’.8 In een aparte ruimte, los van het 
tentoonstellingstraject, is de zogenaamde bezinningsruimte. Hier heerst een gewijde 
sfeer veroorzaakt door een diffuus licht dat naar binnen valt via een trechtervormig, 
naar het midden toe steeds lager wordend plafond dat uitmondt in een ronde 
lichtschacht. Onder deze lichtschacht is een platte ronde bank geplaatst. Aan 3 muren 
hangen 742 ‘schilderijtjes’ van identieke afmetingen met daarop namen van de mensen 
die zijn omgekomen in het kamp. De seriële aanblik van de schilderijtjes, die de 
associatie oproept met minimal art, verhoogt de gewijde sfeer. De laatste 
expositieruimte is de zogenoemde Actualiteitsgang. Bij de ingang is op de grond een 
tekst aangebracht (zie afb. 167): 
 

In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond en komen in het heden uit. In de hier 
vertoonde film keren alle belangrijke thema’s van N.M.K.V. in een actuele situatie terug. 
Op tafel liggen kranten, die met filmpjes en oplichtende beelden aansluiten bij de scène 
op de muur. Het is aan u om te ontdekken wat de actuele betekenis van deze plek voor 
u kan zijn.  

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

                                                                 
8 Deze tentoonstelling was te zien van 6 juni tot 31 augustus 2007.  
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Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging. Maar ook Herinneringen aan 
Srebrenica. 171 soldatengesprekken.  

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

                                                                 
9 De toevoeging ‘Museum’ is van de recensent. Het geeft aan dat Nationaal Monument Kamp Vught van 
museale allure is. Zie: Rob Schoonen, ‘De wederopstanding van het ornament. Vijftiende editie van het 
Architectuurjaarboek’, in: Eindhovensdagblad. Ongedateerd.  
10 Jeroen van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010. De toekomst van het verleden: herdenken is 
nadenken, Vught september 2005, 5. 
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vergeten. Elk jaar werd op 4 mei een stille tocht naar het fusillademonument 
georganiseerd en in cel 115 werd jaarlijks met een kranslegging het zogenoemde 
bunkerdrama herdacht.11 Ook kwamen wel eens voormalige gevangenen bijeen op de 
fusilladeplaats en gaf het Ministerie van Justitie toestemming om gedeeltes van het 
voormalige kamp te bezoeken.12 Het voormalige kamp was allerminst verdwenen, 
sterker nog: het heeft lange tijd in authentieke staat bestaan, zij het min of meer 
onzichtbaar omdat het door zijn andere functies ontoegankelijk was geworden. De 
studie naar het kamp kwam tot stand nadat een groep leerlingen van een middelbare 
school uit Vught onder leiding van hun geschiedenisdocent de plek van het kamp 
hadden bezocht. De studie resulteerde in samenwerking met het toenmalige RIOD in de 
publicatie van het boekwerkje: Concentratiekampen, systeem en de praktijk in 
Nederland. RIOD‐medewerker C.J.F. Stuldreher had een uitvoerige algemene inleiding 
geschreven over het SS‐systeem en de ontstaansgeschiedenis van de 
concentratiekampen. De leerlingen zelf, allen leden van de Nederlandse Jeugdbond ter 
Bestudering van de Geschiedenis, hadden naast het onderzoek naar kamp Vught, korte 
beschrijvingen van de kampen Schoorl, Ommen, Amersfoort en Westerbork gemaakt. 
De publicatie, verschenen in de Fibulareeks, was tot stand gekomen dankzij de subsidie 
van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en werd gratis 
verspreid in het kader van de 4 en 5 meiherdenkingen.13 In datzelfde jaar, 1970, 
verscheen ter gelegenheid van het 25‐jarig bestaan van het Rode Kruis afdeling Vught, 
het boekje Vught, het kamp en de mensen, geschreven door journalist Gerth van Zanten, 
gewijd aan de hulp die de bevolking van Vught aan de gevangenen had geboden.  

Kwam kamp Vught via geschiedschrijving weer in de belangstelling, pas eind 
jaren zeventig ontstonden de eerste plannen om gedeeltes van het voormalige kamp te 
behouden als monument. Aanleiding vormde het feit dat de toenmalige 
jeugdgevangenis Nieuw‐Vosseveld ging renoveren en gedeeltes van het voormalige 
kamp afgebroken zouden worden. Het crematorium en het terrein eromheen zouden 
nutteloos worden. Het Samenwerkend Verzet in Nederland en Oud Politieke 
Gevangenen uit België hadden aangegeven ten minste het crematorium te willen 
behouden als monument. Ook wilde men bij het crematorium een originele barak 
plaatsen en in het crematorium de dodencel uit de bunker reconstrueren ter 
herinnering aan de tien omgekomen vrouwen van het bunkerdrama.14  

De plannen kregen in de loop van de jaren tachtig langzaam gestalte, in een 
periode waarin de belangstelling voor kamp Vught verder toenam en de overheid 

                                                                 
11 Cel 115 ligt in de zogenaamde bunker, de gevangenis binnen kamp Vught en maakt tegenwoordig deel 
uit van het huidige gevangeniscomplex en is daarom niet toegankelijk.  
12 Gebaseerd op krantenartikel: ‘Stijlvolle herdenking in voormalig kamp Vught. Vierhonderd ex‐
gevangenen bijeen’, krant onbekend, gedateerd 2 oktober 1967. Aanwezig in het archief van Nationaal 
Monument Kamp Vught. De cel en het crematorium was op verzoek toegankelijk voor direct betrokkenen 
die er jaarlijks herdenkingen hielden, aldus Dick Blom die jarenlang voor justitie de communicatie 
verzorgde.  
13 Zie: ‘Concentratiekamp Vught onderwerp van studie. Jonge Vughtse geschiedvorsers hielden enquête’, 
in:  Brabantsdagblad 24 december 1969.  
14 ‘Concept mededeling aan de raad inzake nationaal monument kamp Vught (met inbegrip van de 
Fusilladeplaats)’, ongedateerd. Aanwezig in het archief van Nationaal Monument Kamp Vught.  
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bekendmaakte dat de Molukkers, die nog steeds in de voormalige kampbarakken 
woonden, moesten vertrekken. Met hun vertrek zouden ook de barakken verdwijnen. 
Op 23 oktober 1984, veertig jaar nadat het kamp was ‘bevrijd’,15 werd op het station 
van Vught door prinses Juliana een gedenkteken onthuld ter herinnering aan de vanuit 
Vught naar de vernietigingskampen gedeporteerde Joden. Op dezelfde dag werd in de 
Oudheidkamer van Vught (nu: Vughts Historisch Museum) een tentoonstelling geopend 
over het voormalige kamp. Tijdens de opening werd het boek Kamp Vught en de 
Vughtenaren van Henk van Stekelenburg gepresenteerd. De tentoonstelling maakte bij 
de voormalige gevangenen en nabestaanden veel los, toen bleek hoe sterk de 
herinnering aan het kamp nog leefde; toen kwamen de verhalen. Een 
gemeentevoorlichter: ‘Toen hoorden we de verhalen. Kregen we te maken met reacties 
van familieleden die op het sterfbed van bijvoorbeeld hun ouders de immer verzwegen 
geschiedenis van kamp Vught hoorden.’16 Al eerder had het Geniemuseum, gelegen 
naast de Van Brederodekazerne, een kleine expositie ingericht met voorwerpen die 
opgegraven waren op het voormalige kampterrein.17 Het trok de belangstelling van 
voormalige gevangenen die blij waren dat er eindelijk iemand was die naar hun verhaal 
wilde luisteren, ‘die begrijpt waar zij het over hebben’, aldus een sergeant‐majoor die 
het initiatief voor de expositie had genomen.18 De tentoonstelling in de Oudheidkamer 
van Vught werd een permanente expositie die nog steeds te zien is (zie afb. 170 en 171). 

Na de onthulling van het gedenkteken op het station van Vught had de loco‐
burgemeester bekendgemaakt dat de plannen om een belangrijk gedeelte van het 
voormalige kamp Vught als monument in te richten en te behouden steeds concreter 
werden. Ze hadden de steun van de rijksoverheid en de voormalige gevangenen. De 
toenmalige burgemeester van Vught, D. Reitsma, vervulde een voortrekkersrol en had 
een illuster comité van aanbeveling weten samen te stellen, met leden als prins 
Bernhard, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de commissaris van de 
koningin, de toenmalige directeur van Philips en grootheden uit het verzet. Op 24 
december 1986 werd op initiatief van het gemeentebestuur van Vught en het bestuur 
van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940‐1945, aangespoord door verontruste 
burgers en oud‐gevangenen,19 de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. 
Doel was het in stand houden van de herinnering aan kamp Vught en het leven en de 
behandeling van de mensen die daar gevangen hadden gezeten op grond van ‘ras, 
religie of politieke overtuiging danwel wegens hun verzet tegen de bezettende macht 
(…)’.20 Tevens moest aandacht worden besteed aan de wisselwerking van het kamp en 
de buitenwereld. Dit doel wilden ze bereiken door het in stand houden van het 
                                                                 
15 Feitelijk was het kamp niet bevrijd. De Duitsers hadden het kamp ontruimd en verlaten voordat de 
bevrijders kwamen.  
16 Hans Meuwissen, aangehaald bij: Paul Hovius, ‘Vught, een vergeten kamp’, Algemeen Dagblad 28 juni 
1986.  
17 Zie: ‘Vondsten uit oorlogstijd in kamp Vught. Belgische oud‐gevangene herkende eigen bezittingen’, 
Brabants Dagblad 30 mei 1984. 
18 Sergeant‐majoor G. Lampoo, aangehaald bij: Paul Hovius, ‘Vught, een vergeten kamp’, Algemeen 
Dagblad 28 juni 1986.  
19 Van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010, 5. 
20 ‘Nationaal Monument Kamp Vught’, in: nfr/vvn Kontakt, 15/4 (1987) 16. 
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crematorium en de fusilladeplaats, het reconstrueren of gedeeltelijk herbouwen van 
gebouwen en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de geschiedenis van het 
kamp. Naast het crematorium moest ook een bezinningscentrum gerealiseerd 
worden

formatie 

de 

en maquette van het 

in verrezen drie 
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is toege

e 

k. 

 bedrag 

 
ht een jaarlijkse subsidie toe van 
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.21 
In 1987 schreef de Rijksgebouwendienst een bouwhistorische rapportage over 

het crematorium van kamp Vught voor het verkrijgen van (bouw)historische in
en het vastleggen van ‘monumentwaarden’. Op grond van de ‘historische en 
“emotionele” monumentenwaarde van het gebouw’22 werd het crematorium daarin 
geoormerkt als beschermd relict uit de kamptijd. Na de nodige ambtelijke vertraging 
kon in 1989 het eerste beton gestort worden voor de bouw van het monument. Tot 
herbouw of reconstructie van gebouwen kwam het echter niet, daarvoor waren de 
kosten te hoog. In plaats daarvan werd een fundament gebouwd op ware grootte van 
de omtrek van een barak. Op een helft van dit fundament werd op symbolische wijze 
een woonbarak nagebouwd, op de andere helft werd een hardsten
kamp geplaatst. De symbolische barak diende als expositieruimte, 
documentatiecentrum en bezinningsruimte. Aan de rand van het terre
wachttorens, nagebouwd door leerlingen van de LTS uit Vught, en uit 
veiligheidsoverwegingen met het oog op de aanpalende gevangenis iets lager dan ze in 
het echt waren geweest. Nationaal Monument Kamp Vught omvatte in deze opzet het 
crematorium met het rondom gelegen terrein met daarop de symbolische woonbarak 
en maquette, en het anderhalve kilometer verder gelegen fusillademonument. In grove 
lijnen is aan deze opzet weinig veranderd, behalve dat in 2002 het herinnering

voegd en de beschikbare oppervlakte van het monument is vergroot.  
De realisatie van het monument was mogelijk door subsidie van het Ministeri

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), dat 50.000 gulden beschikbaar had 
gesteld,23 en 30.000 gulden van het Prins Bernhard Cultuurfonds.24 Verder was er geld 
gegenereerd door de verkoop van zogenaamde bouwstenen voor 250 gulden per stu
Van de 680 gemeentes hadden er 500 een dergelijke bouwsteen gekocht.25 Ook de 
gemeentes Vught en Den Bosch hadden subsidie verleend.26 In totaal was er een
van 645.000 gulden mee gemoeid om de gedenkplaats aan te leggen. Nationaal 
Monument Kamp Vught mocht op blijvende financiële steun van de overheid rekenen. 
Tijdens de opening van het monument in 1990 zegde toenmalig minister van WVC, Hedy
d’Acona, de Stichting Nationaal Monument Kamp Vug

uizend gulden voor educatieve doeleinden.27  

 
21 Ibidem.  
22 Cor Jan van der Peet (red.), Bouwhistorische aantekening crematorium v.m. concentratiekamp Vught, 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst, Bureau 
Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, maart 1987, 1. 
23 ‘Gedeelte concentratiekamp Vught als bezinningscentrum’, Brabants Dagblad 15 september 1987. 
24 ‘Subsidie voor monument kamp Vught’, Brabants Dagblad 26 oktober 1988. 
25 ‘Een geestelijk monument’, Brabants Dagblad, datum onbekend. 
26 ‘Bijdrage raad Vught voor monument’, Brabants Dagblad 20 december 1986, en: ‘Den Bosch: 10 mille 
voor kamp Vught’, Brabants Dagblad 12 januari 1987.  
27 ‘Monument Kamp Vught geopend. d’Ancona zegt subsidie toe’, Brabants Dagblad 19 april 1990.  
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De oprichting van de stichting en de oprichting van Nationaal Monument Kamp 
Vught in 1990 vormden de basis van wat het monument nu is. Vanaf de opening in 1990 
groeide het bezoekersaantal gestaag, zozeer zelfs dat in 1999 plannen moesten wo
gemaakt voor een ambitieuze nieuwbouw en herinrichting van de herdenking
plannen behelsden onder andere een ontvangstgebouw met mogelijkheden v
permanente en tijdelijke exposities, horeca, een auditorium, bibliotheek‐ en 
documentatiefaciliteiten, personeelsruimtes, alsook de herinrichting van het 
kampterrein en de reconstructie van een gedeelte van 1 van de 29 oorspronkelijke 
barakken. Met de opening van het nieuwe herinneringscentrum waren
stappen gezet op het gebied van de professionalisering van de organisatie. Samen met 
Westerbork en Het Indisch Huis in Den Haag viel Vught toen onder de 
herinneringscentra die van de overheid structurele ‘instandhoudingssu

rden 
splaats. De 
oor 

 belangrijke 

bsidie’ ontvingen. 
e herinneringscentra hadden voor VWS de kernfunctie: het in stand houden van de 
erinnering aan de schendingen van de mensenrechten op locatie.28  

s 

is 
 

ool 

 
 maken naar de mogelijkheid om het terrein geheel 

f gedeeltelijk te bestemmen voor het stichten van een nationaal verzetsmuseum. Het 
verzoek
 

Het ver torie 

Het op overzichtelijke wijze bijeenbrengen van voldoende representatief 
materiaal in een nationaal verzetsmuseum, hetgeen tot op heden in Nederland niet is 

                                                                

D
h
 
 
De voorgeschiedenis van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort valt tegenwoordig ook onder de 
herinneringscentra die structureel ‘instandhoudingssubsidie’ krijgen, en net als 
Westerbork en Vught heeft Amersfoort een lange weg afgelegd voordat er sprake wa
van een Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Amersfoort volgde eenzelfde 
ontwikkeling als Vught, dat wil zeggen dat er een belangrijk gevonden relict uit de 
kamptijd, nadat het door sloop werd bedreigd, op een bepaald ogenblik centraal 
komen te staan, waaromheen vervolgens een gedenkplaats is aangelegd. In Vught
ontwikkelde de gedenkplaats zich rond het crematorium, in Amersfoort rond de 
muurschildering. De aankondiging in 1967 dat het leger kazerne De Boskamp zou 
verlaten, en van de sloop van de voormalige barakken om de bouw van de politiesch
mogelijk te maken, was aanleiding voor oud‐gevangenen om het initiatief te nemen om 
de barakken te behouden als monument. Voor de kamerleden Schakel en Walburg, 
beide lid van de ARP, was de voorgenomen afbraak aanleiding kamervragen te stellen en
de minister te vragen een studie te
o

 werd als volgt toegelicht:  

zet tegen de Duitse bezetter is een hoofdstuk, dat wij uit onze nationale his
niet weg kunnen denken. 

 
28 Clémence Ross‐van Dorp. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Voortgangsrapportage 
beleid voor oorlogsgetroffenen. Antwoord op verzoek van 3 december 2003 met het oog op het op 4 
februari 2004 te houden algemeen overleg over oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Kenmerk DO‐
CB‐U‐2439022 Blad 14.  
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geschied, zou èn uit een oogpunt van nagedachtenis èn gelet op de onderwijs‐ en 
opvoedkundige aspecten daarvan van grote betekenis kunnen zijn.29 

 
Minister‐president De Jong beloofde ‘welk besluit er ook wordt genomen’ het volgende: 
‘in elk geval zal één barak, één uitkijktoren alsmede de luidklok in de oorspronkelijke 
vorm bewaard blijven’.30 Een studie naar de mogelijkheden om het terrein waarop het 
voormalig concentratiekamp Amersfoort zich bevindt geheel of gedeeltelijk te 
bestemmen voor (nog) een nationaal verzetsmuseum, achtte De Jong niet wenselijk 
omdat er in Overloon al het Nationaal Oorlogs‐ en Verzetsmuseum bestond.31  

Ondanks de oprichting van Werkgroep Gedenkplaats Voormalig 
Concentratiekamp Amersfoort, inspanningen van de gemeente Leusden, reünies van 
oud‐gevangenen om aandacht te vragen voor het kamp en de nodige media‐aandacht – 
de Haagse Post wijdde zelfs een serie artikelen aan de geschiedenis van kamp 
Amersfoort – konden de barakken niet behouden worden als historisch monument. 
Zelfs het behoud van één barak was niet mogelijk. De beoogde barak werd uiteindelijk 
in 1978 gesloopt. Wat echter wel behouden bleef, was behalve een wachttoren en de 
luidklok, de muurschildering die ontdekt werd tijdens de sloop van de barakken. In 1972 
was er door de politieschool ter bescherming een gebouwtje aan de muur gemaakt en 
ingericht tot een klein museum, het zogenaamde ‘museumpaviljoen’. 

Samen met de appèlklok, een wachttoren en de fundamenten van het 
lijkenhuisje, die pas in de jaren negentig worden herontdekt, waren de 
muurschilderingen de enige originele bewaard gebleven resten van het kamp. Het 
paviljoentje zou lang een onopvallend bestaan leiden maar het was wel het begin van de 
monumentalisering van het voormalige kamp. Met de uitzending van de documentaire 
Geschiedenis van een plek van Armando en Verhagen door de VPRO in 1978, kreeg kamp 
Amersfoort weer even landelijke bekendheid. In de jaren tachtig, met de veertigjarige 
herdenking van de bevrijding, groeide de aandacht voor het kamp. Waar 1984 voor het 
voormalige kamp Vught een keerpunt was, was 1985 dat voor Amersfoort. Op 4 en 5 
mei werd begonnen met publieke voorlichting over het kamp: rond het 
museumpaviljoen en de voormalige schietbaan werden door de stadshistoricus van 
Amersfoort rondleidingen gegeven. Museum Flehite richtte een aantal vitrines in over 
de geschiedenis van het kamp. Het was ook het jaar dat vanaf het museumpaviljoen op 
4 mei een stille tocht werd gehouden naar begraafplaats Rusthof, waar de graven liggen 
van de oorlogsslachtoffers. Het werd een jaarlijkse traditie die nog steeds voortduurt. 
De voormalige schietbaan met het fusillademonument vormt een belangrijk onderdeel 
binnen de stille tocht.  

Hoewel de geschiedenis van kamp Amersfoort in deze periode op een steeds 
grotere belangstelling mocht rekenen, liet de vorming van een waardige gedenkplaats 

                                                                 
29 Vragen van de heren Schakel (A.R.P.) en Walburg (A.R.P.) betreffende mogelijke vestiging van een 
verzetsmuseum op de terreinen van het voormalige concentratiekamp te Amersfoort (Ingezonden 6 
december 1967). Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer. Zitting 1967‐1968 
Aanhangsel. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem.  
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nog lang op zich wachten. 1985 was namelijk ook het jaar dat begonnen werd met de 
aanleg van een golfbaan in de zeer directe nabijheid van de voormalige schietbaan en 
fusilladeplaats van kamp Amersfoort (zie afb. 172). De golfbaan werd aangelegd over de 
voormalige massagraven van kamp Amersfoort, kuilen gevuld met ongebluste kalk die 
de slachtoffers zelf hadden moeten graven alvorens ze werden geëxecuteerd en erin 
werden geworpen. Zeker 125 provisorische graven hebben er gelegen van 
geëxecuteerde gevangenen van kamp Amersfoort.32 48 lichamen werden nooit meer 
teruggevonden toen na de bevrijding de massagraven werden geruimd en de lichamen 
werden herbegraven.33 Tegen de aanleg van de golfbaan was protest aangetekend door 
natuurbeschermers. Voormalige gevangenen van het kamp waren niet op de hoogte 
gebracht van de aanleg. Wel had gemeente Leusden Stichting 1940‐1945 benaderd met 
de vraag of er bezwaar bestond tegen de aanleg van een golfterrein ‘in de nabijheid’ van 
de voormalige massagraven. Bezwaar was er niet zolang ‘de nagedachtenis van hen die 
vielen voor de strijd tegen de Duitse bezetters maar op een waardige wijze wordt 
gewaarborgd’.34 Later, in 1999, reageerde oud‐gevangene Gerrit Klein, indertijd 
betrokken bij het ruimen van de graven, op deze gang van zaken met de opmerking dat 
de verkeerde vraag aan de verkeerde instelling was gesteld. Als de gemeente de oud‐
gevangenen of de oude processen‐verbaal in het eigen archief had geraadpleegd, dan 
was gebleken dat de golfbaan niet in de nabijheid van, maar bovenop voormalige 
massagraven werd aangelegd. De oud‐gevangenen voelden zich gegriefd. Het was een 
volgende last, ‘bovenop het verlies van de barakken, het getob met het monument en 
het aanhoudend moeizame gedonder over de laatste resten van het kamp’.35 De 
schietbaan was slecht onderhouden en De Stenen Man verkeerde in een slechte 
conditie. Het museumgebouwtje was in 1985 weliswaar opgeknapt, maar het stond 
ontoegankelijk achter de gesloten poorten van de politieschool. Het was alleen op 4 en 
5 mei te bezichtigen. 

In de jaren negentig trad verbetering op in de situatie en kwam de plek rond het 
museumgebouwtje als heuse gedenkplaats langzaam tot ontwikkeling. In 1993 werd het 
initiatief genomen tot een algemene opknapbeurt van de voormalige schietbaan. Met 
behulp van de Rotary Amersfoort werd tevens bij het museumpaviljoen een 
herdenkingstuin aangelegd. Een symbolische weergave van een appèlplaats die tegelijk 
verwees naar de zogenaamde ‘rozentuin’ waar de gevangenen werden gestraft binnen 
het kamp (zie afb. 173).36 Ook werden de fundamenten van het lijkenhuisje zichtbaar 
gemaakt en betrokken in de routing die rond de relicten en het monument was uitgezet 
(zie afb. 174).37 In 1995, met de viering van vijftig jaar bevrijding, kon nu een kleine 

                                                                 
32 Lucassen, Herstelde herinnering, 17.  
33 Ibidem, 8. 
34 Ibidem, 12. 
35 Ibidem, 13. 
36 Ontwerper van de gedenkplaats was ‘Rotarian en landschapsarchitect’ ing. F.J. Haver Droeze.  
37 Het idee om de fundamenten zichtbaar te maken kwam van de toen 26‐jarige Duitse student 
geschiedenis Andreas Pflock. Pflock deed toen, in 1994, onderzoek naar de kampen Amersfoort, Vught en 
Westerbork waarover hij later een boek publiceerde met de titel: Auf vergessenen Spuren. Ein Wegweiser 
zu Gedenkstätten in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, Bonn 2006.  
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gedenkplaats geopend worden waarvan het toegangshek overigens nog steeds dicht 
bleef. De sleutel kon op werkdagen bij de receptie van de politieschool worden 
opgehaald. De politieschool droeg zorg voor het onderhoud van het museumgebouwtje 
en de omgeving. Gemeente Leusden was verantwoordelijk voor het fusillademonument.  

Hoewel de gedenkplaats steeds meer mensen aantrok, zoals oud‐gevangenen, 
nabestaanden en scholieren, was het beheer een kwestie van goodwill van de 
politieschool en de vanuit de politieschool aangestelde beheerder. Het voormalige kamp 
werd in deze gedaante later omschreven als: ‘Weggemoffeld, onteerd, vergeten.’38 De 
schietbaan werd gebruikt als hondenuitlaatplaats, crossbaan voor mountainbikes en 
trimbaan voor joggers. Oud‐gevangenen zagen in het voorjaar van 1999 ondanks de 
goede bedoelingen, zoals zij het formuleerden, slechts ‘een schamel resultaat’ waar 
iedereen zich voor zou moeten schamen: ‘Hoe kan de herinnering aan een kamp waar 
35.000 mensen werden vernederd en meer dan duizend doden vielen beperkt blijven 
tot een beeld, een monumentale steen en een gedenkplaats achter een hek? Hoe kan 
de met bloed ontheiligde omgeving van het kamp nu het toneel zijn van sportief 
vermaak?’39  

Het verval van de wandschilderingen was de aanleiding dat het ‘schamel 
resultaat’ een professioneel geleide gedenkplaats zou worden. De schilderingen 
begonnen ernstige scheuren te vertonen en ingrijpen was dringend noodzakelijk. De 
kosten die de restauratie met zich mee zou brengen en de vraag wie deze kosten zou 
moeten betalen, kregen de nodige aandacht in de plaatselijke media toen bleek dat 
zowel de gemeente Leusden als Amersfoort zich aanvankelijk daarvoor niet 
verantwoordelijk voelden. Uiteindelijk, toen Leusden na ambtelijke traagheid haar 
verantwoordelijkheid had genomen, en nadat PvdA‐kamerlid Bert Middel kamervragen 
had gesteld, nam ook Amersfoort haar morele verantwoordelijkheid.40 Uiteindelijk 
kwam er een half miljoen gulden op tafel waarmee de muurschildering gerestaureerd 
kon worden en het museumpaviljoentje aanzienlijk verbeterd, waardoor de muur met 
schilderingen beschermd werd tegen vocht en zout.  

Vanaf 2000 raakte de monumentalisering van kamp Amersfoort in een 
stroomversnelling. Het voormalige kamp kreeg weer nationale betekenis nadat in 1999 
de minister het beheer en de verzorging van de gedenkplaats aanvankelijk nog als een 
gemeentelijke aangelegenheid had aangemerkt. Allereerst werd op 21 maart bekend 
dat minister Els Borst bereid was om 142.000 gulden bij te leggen, boven op de 74.000 
gulden die de gemeente Amersfoort had gereserveerd, om een studie te laten 
verrichten naar de geschiedenis van kamp Amersfoort. Met dit bedrag kon de gemeente 
Amersfoort een opdracht verlenen aan het NIOD. De studie resulteerde in het boek 
Kamp Amersfoort, dat in 2003 verscheen.41 Op 28 maart 2000 werd de Stichting 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort opgericht. In april 2001 kreeg kamp Amersfoort 

                                                                 
38 Jaap Lodewijks, ‘Voorwoord’, in: Miro Lucassen (samenstelling), Herstelde herinnering. Nieuwe 
aandacht voor kamp Amersfoort, Zwolle 2000, 5.  
39 Lucassen, Herstelde herinnering, 12. 
40 De strijd met de gemeentepolitiek is een eigen verhaal waard. Voorlopig verwijs ik naar Lucassen, 
Herstelde herinnering. 
41 Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort.  
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structureel subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
voor de jaarlijkse exploitatiekosten en werd Amersfoort toegevoegd aan de lijst van 
nationale herinneringscentra. Het fusillademonument De Stenen Man kon in 2002 
gerestaureerd worden door belangrijke subsidie van VWS. In hetzelfde jaar zegde VWS 

subsidie toe voor de bouw van een informatie‐ en documentatiecentrum. Op 4 mei 
2003 werd de nationale dodenherdenking op televisie uitgezonden vanaf kamp 
Amersfoort. Maandag 19 april 2004 werd het nieuwe bezoekerscentrum op de 
gedenkplaats kamp Amersfoort in gebruik gesteld door staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. C. Ross‐van Dorp. In haar toespraak 
memoreerde de staatssecretaris, zoals in het Informatiebulletin van Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort is te lezen, dat het nieuwe bezoekerscentrum een fraaie 
en stijlvolle ontmoetingsplek was geworden, een schakel naar het heden én het 
verleden, een gebouw vol symboliek, passend op die historische plaats. En naast een 
plek voor oud‐gevangenen en nabestaanden is het ook een volwaardige gedenkplaats 
geworden met een educatieve doelstelling: het doorgeven van een stuk geschiedenis, 
ook voor hen die de oorlog ’40‐’45 niet hebben meegemaakt en ook niet meer van 
ouderen hebben doorgekregen.42  

De opening van het bezoekerscentrum en de herinrichting van de gedenkplaats 
vormden het voorlopig hoogtepunt in het monumentaliseringsproces van kamp 
Amersfoort. Net als in Westerbork was de totstandkoming een moeizaam proces 
geweest. De volhardendheid van de beheerder van de gedenkplaats, gesteund door 
voormalige gevangenen, particulieren en de regionale media, hadden ervoor gezorgd 
dat het behoud van voormalig kamp Amersfoort op de politieke agenda kwamen te 
staan. Veelzeggend was later de reactie van een fractievoorzitter van Amersfoort, die 
zei: ‘We schamen ons een beetje dat het particulier initiatief ons heeft moeten wijzen 
op de slechte staat van de resten van het kamp’, en ‘dat het wel erg lang heeft geduurd 
om een voorstel op tafel te krijgen voor de aanpak van de verkommerende 
muurschilderingen en het in slechte staat verkerende herdenkingsgebouwtje’.43  

Dat Nationaal Monument Kamp Amersfoort ‘steeds meer een volwaardige 
gedenkplaats’44 zal worden, zoals mw. Ross‐van Dorp durfde te voorspellen, gaf aan dat 
Amersfoort en de andere voormalige kampen door de overheid van belangrijke 
betekenis werden gevonden en een belangrijke plek hadden gekregen in het 
herinneringslandschap van de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre haar voorspellingen 
uitkomen, valt evenwel te bezien. Vast staat dat de relicten zijn opgenomen in het 
Register van beschermende monumenten van de Rijksdienst voor de monumentenzorg 
en dat Nationaal Monument Kamp Amersfoort behoort tot de nationale 
herinneringscentra van Nederland. Inmiddels is de politieschool vertrokken, evenals het 
Korps Landelijke Politiediensten dat haar intrek in de politieschool had genomen. Of nu 
ook het voormalige kampterrein bij het monument kan worden getrokken, is de vraag. 
Voor elke vierkante meter zal naar alle waarschijnlijkheid weer gestreden moeten 

                                                                 
42 Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 10 (2004) 2. 
43 VVD‐fractieleider B. van der Werff, aangehaald bij Lucassen, Herstelde herinnering, 50. 
44 Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 10 (2004) 2. 
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worden. Vooralsnog ligt kamp Amersfoort ingeklemd tussen een golfbaan, een 
hondenkennel en een ingenieursbureau. Een situatie die weinig verschilt met die van 
Vught: het is een herinnering op de vierkante meter. Het is een ‘herstelde herinnering’, 
zoals Jaap Lodewijks, hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant, de ontwikkelingen 
rond kamp Amersfoort in 2000 al verwoordde.45 In 2008 schreef Cees Biezeveld, 
voormalig directeur van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en 
drijvende kracht achter de herstelde herinnering van kamp Amersfoort, dat Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort de pioniersfase voorbij is en het eindresultaat bekend:  

 
een in waardigheid herstelde gedenkplaats met monument, waarin Kamp Amersfoort 
en zijn gevangenen weer aandacht krijgen. Gerechtigheid, want die plaats had nooit aan 
de aandacht mogen ontsnappen, die kamplocatie had nooit vergeten en verwaarloosd 
mogen worden.46  

        
 
 
2.                             De les van de Tweede Wereldoorlog 
 
 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
 
Drie maanden na de opening van Nationaal Monument Kamp Vught hield Max van der 
Stoel, op 26 januari 2003, een toespraak bij de jaarlijkse Auschwitzherdenking in 
Amsterdam. Hij zei dat we niet mochten vergeten wat zich in Auschwitz en andere 
vernietigingskampen heeft afgespeeld en dat we hen moeten blijven gedenken die in 
Auschwitz omkwamen. We moeten waakzaam blijven. Sinds 1945 zijn oorlogsmisdaden 
aan de orde van de dag.  
 

Ik noem slechts enkele voorbeelden: de Iraakse leider Saddam gebruikte tachtiger jaren 
chemische wapens tegen Iran en de eigen Koerdische bevolking. In Ruanda vonden 
massamoorden plaats. En wij allen hebben nog in gedachten wat zich in Srebrenica 
afspeelde.  

 
Van der Stoel sloot zijn toespraak af met de woorden:  
 

Waakzaamheid is onze eerste plicht. Waakzaamheid om te verzekeren dat een gezond 
democratisch systeem in Nederland blijft bestaan en dat onze allochtone medeburgers 
een gelijkwaardige plaats hebben in de Nederlandse samenleving. Nederland heeft ook 
een traditie van gastvrijheid voor vluchtelingen. We mogen niet vergeten dat politieke 
vluchtelingen mensen in nood zijn en slachtoffers van dictatuur en onderdrukking. Ons 
streven moet erop zijn gericht dat Nederland een sterke schakel vormt in de keten van 

                                                                 
45 Lodewijks, ‘Voorwoord’, 5. 
46 Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 25 (2008) 1. 
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staten die zich inzetten tegen racisme, extreem nationalisme en terrorisme en voor een 
internationale orde gebaseerd op respect voor de mensenrechten.47 

        
De herdenking van de kampen gaat al lang niet meer alleen over de slachtoffers. De 
thema’s die Van der Stoel in zijn toespraken aansneed – racisme, rassendiscriminatie, 
antisemitisme, xenofobie, aandacht voor vluchtelingen, Srebrenica, waakzaamheid, 
democratie, terrorisme en mensenrechten – waren actuele thema’s die ook in het 
bezoekerscentrum van Vught aan de orde komen. En niet alleen in Vught, ook in 
Westerbork en Amersfoort. Tijdens de herdenking van 19 april 2008 werden in kamp 
Amersfoort ook de twee soldaten herdacht die een dag eerder door een bermbom in 
Afghanistan om het leven waren gekomen. In Vught prees de Duitse ambassadeur 
tijdens de dodenherdenking de samenwerking van het Duitse en Nederlandse leger in 
Afganistan en Darfur.  

De voormalige kampen in Nederland zijn in hun bestaan nu grotendeels 
afhankelijk van overheidssubsidies. Ze participeren in het programma van de overheid 
Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog, waarin de historische 
gebeurtenissen expliciet worden verbonden met actuele thema’s. Dat is opvallend. De 
overheid, die decennialang het materiële erfgoed van de voormalige kampen    
negeerde – of anders geformuleerd, het ‘praktische boven het geestelijke’ liet 
prevaleren – is nu de belangrijkste subsidieverstrekker. Dat roept de vraag op wat de 
overheid beoogde met de subsidiering van de herinneringscentra. Wat was de motivatie 
om de oprichting van Herinneringscentrum Kamp Westerbork begin jaren tachtig 
financieel te ondersteunen?  
        
‘Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd 
malen: Alle malen zal ik wenen.’ Met het voorlezen van deze laatste strofe uit het 
gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman begon Paape, op dat moment directeur van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zijn voordracht tijdens de eerste algemene 
ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, gehouden op 20 
januari 1983. Met deze voordracht verantwoordde hij zich voor de expositie die hij had 
ingericht in een van de voormalige barakken van Auschwitz I dat door de Poolse 
overheid aan Nederland was toegewezen. ‘Deze treffende regels, indrukwekkende paar 
regels’ sprak Paape, ‘vormen in feite zowel het thema als de achtergrond van de 
expositie, die in de zomer van 1980 door de Nederlandse minister van CRM in het Poolse 
Staatsmuseum in Auschwitz voor het publiek werd opengesteld.’ ‘Het verhaal van die 
60.000 Nederlanders’, vervolgde Paape zijn voordracht, ‘maar ook van de 45.000 die 
elders werden vermoord, in Sobibor, in Bergen‐Belsen, in Mauthausen en in al die 
andere plaatsen in het door de nazi’s beheerste Europa, hebben wij, de samenstellers 
van de Auschwitztentoonstelling, willen vertellen en telkens weer willen herhalen, voor 

                                                                 
47 Auschwitz Herdenkings Toespraken. http://www.auschwitz.nl/act/toespraken2003.html. geraadpleegd. 
2 juli 2007. 
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elke bezoeker van dat museum.’48 De aanleiding dat Paape een voordracht hield voor de 
Vereniging Voormalig Kamp Westerbork was het feit dat een replica van zijn 
Auschwitztentoonstelling de kern van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zou 
gaan vormen. 

Op dezelfde vergadering had eerder Manja Pach de leden toegesproken. Ze had 
in het kort de voorgeschiedenis weergegeven van de totstandkoming van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Haar toespraak sloot Pach af met de volgende 
woorden:  
 

Ik hoop, dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een bijdrage kan leveren aan 
de strijd tegen onderdrukking van de menselijke waardigheid en vervolging van mensen 
wegens hun ras of huidskleur, hun sexe of hun politieke overtuiging.  
Besluiten wil ik met een gedeelte uit de tekst die H.M. van Randwijk schreef voor het 
gedenkteken op de Erebegraafplaats in Bloemendaal: ‘Bedenk dat hetgeen gisteren 
werd bedreigd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en 
wees waakzaam. Zolang mogen de paden die naar de stilte van onze doden leiden 
begaanbaar blijven voor allen die zich willen bezinnen op de waarde van vrijheid en 
gerechtigheid.’49 

 
Paape koos voor zijn citaat een gedeelte uit het gedicht van Leo Vroman, Pach een 
gedeelte uit een tekst die Van Randwijk had geschreven voor de plaquettes op de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal. De tekst van Vroman is een gedicht waarvan de 
laatste regels vaak geciteerd worden in voordrachten, gebruikt worden als boektitels en 
als inscriptie bij monumenten. Dat Paape en Pach juist citaten uit inscripties van 
monumenten kozen om hun woorden kracht bij te zetten is niet verwonderlijk. 
Inscripties geven vaak kort en krachtig de boodschap weer wat het gedenkteken 
vertellen wil (of juist wil verzwijgen). Maar ze kunnen ook tekortschieten in hun 
informatie waardoor het gedenkteken alleen maar vragen oproept, zoals Manja Pach 
overkwam bij het gedenkteken in Westerbork. 

Met de verwezenlijking van het herinneringscentrum zou een lang gekoesterde 
wens in vervulling gaan. Het documentatiecentrum zou het werk verrichten van wat het 
gedenkteken niet kan of wil zijn: een geschiedwerk of museum om de feiten te 
vertellen. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een aanvullende inscriptie op 
het gedenkteken van Ralph Prins. 
        
Waar een gedenkteken zonder tekst de mogelijkheid biedt tot een breed scala aan 
interpretaties, kunnen inscripties preciezer en nauwkeuriger de boodschap van de 
oprichters overbrengen. Behalve door de plek waar het gedenkteken is opgericht en 
door het teken zelf, wordt de betekenis van het teken bepaald door de inscriptie. De 
inscriptie kan zich beperken tot alleen informatie over de historische gebeurtenis, het 

                                                                 
48 Verslag van de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, 
gehouden op donderdag 20 januari 1983 in het Provinciehuis te Assen, 11‐12. Aanwezig in het archief van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.   
49 Ibidem, 10.  
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kan een interpretatie geven van het verleden en de zingeving van de dood, of 
bemiddelend optreden tussen het onderwerp van het gedenkteken en de beschouwer. 
De inscriptie kan een oproep doen tot de beschouwer. Niet elke inscriptie kan deze 
functies tegelijk vervullen.  

Veel gedenktekens ontbreekt het aan feitelijke informatie. De oprichter gaat 
ervan uit dat de beschouwer op de hoogte is van de feiten. De inscriptie op een 
oorlogsgedenkteken blijft niet zelden beperkt tot ‘1940‐1945’. Andere inscripties als 
‘Voor Vrijheid en Vrede’, ‘Gevallen voor het Vaderland’, of ‘Den Vaderlandt Ghetrouwe’, 
zoals op het fusillademonument in Vught, plaatsen de gebeurtenis in een bredere 
samenhang en zingeving en betreden het rijk van de ideologie. De laatste regel van de 
tekst op het gedenkteken bij de voormalige schietbaan van kamp Amersfoort ‘Hun offer 
zij het nageslacht een lichtend voorbeeld’ is een volgende stap waarbij de gebeurtenis 
wordt gekoppeld aan het heden. De gestorvenen dienen ons tot voorbeeld en het teken 
wil ons manen om hetzelfde te doen. Het doet een beroep op de beschouwer om zich 
met de doden te identificeren en de zaak waarvoor zij hun leven hebben gegeven tot de 
onze te maken. De laatste stap is lessen uit het verleden te trekken, en met het oog op 
de toekomst niet te vergeten met als doel: dit nooit meer.  

‘Nooit meer Auschwitz’ was ook een van de idealen die Manja Pach inspireerde 
tot haar actiegroep in 1971, alleen vertaald in ‘nooit meer fascisme’. Het doel van het 
documentatiecentrum was niet alleen het bijeenbrengen van historische gegevens, 
maar ook een beeld te geven van de ‘wezenskenmerken van het fascisme, zo wel in 
historisch perspectief als in de actualiteit van het heden’.50 Het documentatiecentrum 
moest een aanzet geven tot analyse,  

 
tot het trekken van conclusies, tot het zich bezinnen op de vraag onder welke 
omstandigheden fundamentele menselijke waarden zó kunnen worden aangetast en 
hoe dit voorkomen kan worden.51  

 
Het was precies de tekst, de inscriptie, die al snel voor problemen zorgde. In 1978 werd 
een werkgroep opgericht om de initiatieven van Pach, die in het slop waren geraakt 
door tegenwerking bij de overheidsinstanties die deze plannen moesten dragen, weer 
nieuw leven in te blazen. Na langdurig overleg over de noodzaak van een 
documentatiecentrum was besloten een soort open doorloophuis in te richten waar 
informatie zou worden gegeven. Probleem was de kwaliteit van de teksten die in 
opdracht van de werkgroep waren geschreven. De teksten werden niet goed bevonden 
door de werkgroep en waren daarom voorgelegd aan het Anne Frank Huis, het Joods 
Historisch Museum en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Beide eerste 
instellingen hadden de teksten afgekeurd op historische en tentoonstellingstechnische 
gronden. Van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie kwam het aanbod om een 

                                                                 
50 Nota betreffende het terrein van kamp Westerbork gericht aan de Provinciale Staten, de Gedeputeerde 
Staten en de commissaris van de koningin in de Provincie Drenthe, juni 1971, 3. Aanwezig in het archief 
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
51 Ibidem, 3.  
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replica van de Auschwitztentoonstelling in Westerbork te plaatsen. Twee belangen, die 
van Westerbork en van Paape, kwamen hier samen. 

De Nederlandse overheid had eind jaren zeventig besloten, op verzoek van de 
Poolse regering en na jarenlang aandringen van het Nederlands Auschwitz Comité, om 
in Auschwitz een nationaal paviljoen in te richten ter herinnering aan de in Auschwitz 
omgekomen Nederlandse burgers. CRM had schilder en vormgever Dick Elffers de 
opdracht gegeven de expositie te ontwerpen. Hij werd ondersteund door het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie die de teksten bij de expositie zou verzorgen. 
Op 22 juni 1980 werd in het bijzijn van de ministers Gardeniers van CRM en Pais van 
Onderwijs, een aantal kamerleden, ambtenaren van CRM, directeuren en voorzitters van 
organisaties als het RIOD, Stichting 1940‐1945, de Uitkeringsraad en leden van het 
Nederlands Auschwitz Comité, de tentoonstelling geopend.52 Ook Paape, die de teksten 
had geschreven, was bij de opening in Polen aanwezig geweest en op de terugweg werd 
in kleine kring gesproken over de wens de Auschwitztentoonstelling permanent in 
Nederland op te stellen. Voor Paape stond vast  

 
dat er maar twee plaatsen waren waar deze tentoonstelling zinvol zou kunnen worden 
opgesteld: in Amsterdam, van oudsher het centrum waar meer dan de helft van de 
Nederlandse Joden had gewoond, of, liever nog in Westerbork, bij het begin van de 
spoorlijn die in Auschwitz haar einde vond. Zoals Auschwitz het symbool van de 
vernietiging van de Joden uit heel Europa is geworden, zo is Westerbork het symbool 
van de vervolging en de wegvoering van de slachtoffers uit Nederland.53  

    
Toen Paape door de Werkgroep Westerbork gevraagd werd om advies, stelde hij 

voor om de Auschwitztentoonstelling in Westerbork op te stellen. De Werkgroep 
voorzag echter problemen met zowel de realisering als de inhoud van de 
tentoonstelling, maar bleek niet meer om de Auschwitztentoonstelling heen te kunnen 
nadat vrijwel de hele Tweede Kamer de motie‐Wolff had aangenomen, waarin werd 
bepleit dat de Auschwitz‐expositie ook in Nederland zou worden geplaatst.54 De 
kamermotie, die ook gesteund werd door de Werkgroep Westerbork, werd door het 
Ministerie van Algemene Zaken, CRM en de Rijksvoorlichtingsdienst opgevat als een 
opdracht voor het plaatsen van een replica in of nabij het voormalige kamp 
Westerbork.55 De motie‐Wolff, Meijer, Kappeyne van de Coppello en Cornelissen werd 
aangenomen onder de strikte formulering ‘dat deze permanente tentoonstelling (de 
Nederlandse expositie in Auschwitz‐dm) eveneens wordt ingericht op de plaats van of 
nabij de plaats van het vroegere concentratiekamp Westerbork’.56  

                                                                 
52 Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 103. 
53 Verslag van de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, 
gehouden op donderdag 20 januari 1983 in het Provinciehuis te Assen, 13. Aanwezig in het archief van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
54 Zie: Mau Kopuit, ‘Nederlands Jad Wasjeem op Drentse heidevelden’, in: NIW, 7/5742 (30 april 1982).  
55 Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 41. 
56 Handelingen Tweede Kamer der Staten‐Generaal, zitting 1980‐1981, Rijksbegroting 1981, hoofdstuk XVi, 
motie nr.79. Aangehaald bij Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 42. 
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Deze formulering, schrijft Dirk Mulder, bond de werkgroep geheel. Niet iedereen 
binnen de werkgroep was gelukkig geweest met deze ontwikkelingen. Het bracht de 
organisatie niet alleen in praktische problemen, zoals de groei van de exploitatiekosten 
en de extra arbeidsplaatsen die nodig waren, er was ook kritiek op de expositie zelf. Het 
verhaal van Paape dreigde ‘Westerbork’ onder te sneeuwen en gaf door overbelichting 
van het verzet een te rooskleurig beeld van de houding van de Nederlanders in de 
oorlog. Maar alternatieven leken er niet meer te zijn en het was deze optie of niets, 
aldus Mulder. De plaatsing van de Auschwitzexpositie werd gevoeld als dwingende 
oplegging van ‘Den Haag’ en men voelde zich gedwongen akkoord te gaan.57 De 
verschillende ministeries hadden bijna één miljoen gulden samengebracht en het 
Provinciaal Bestuur van Drenthe legde tweehonderdduizend gulden bij. Verder waren er 
bijdragen van de Algemene Loterij Nederland en verschillende Joodse fondsen.58 Op 12 
april 1983 werd het herinneringscentrum officieel geopend. Bij de oorspronkelijke 
expositie werd een apart gedeelte toegevoegd om het verhaal van Westerbork te 
vertellen.  

De expositie in Auschwitz had als titel Driehonderd jaar Joden in Nederland 
meegekregen, met als doel het verhaal niet te beperken tot de vervolging en 
vernietiging van de Nederlandse Joden. De geschiedenis begint eerder, en eindigt later, 
aldus Paape. De expositieruimte bestond uit drie delen: een inleidend gedeelte, de 
periode van de bezetting en de jaren na de bevrijding. In het inleidende gedeelte werd 
de relatie vanaf de zeventiende eeuw tussen het Nederlandse volk en de Joden belicht, 
met als uitgangspunt de eeuwenlange Nederlandse traditie van verdraagzaamheid en 
gastvrijheid voor onderdrukten en vervolgden. In Nederland werden de Joden weliswaar 
‘gediscrimineerd, vaak met argwaan bekeken. Maar één ding: vervolgd of uitgesloten 
werden ze hier niet, pogroms waren in Nederland onbekend’, aldus Paape. De letterlijke 
tekst aan het begin van de tentoonstelling luidde: 
 

In de 16e en 17e eeuw heeft Nederland tachtig jaar gestreden voor zijn vrijheid en 
onafhankelijkheid. De vrijheid van godsdienst stond daarbij voorop. Sedertdien heeft 
Nederland een lange traditie opgebouwd van verdraagzaamheid en van gastvrijheid 
voor onderdrukten en vervolgden, ook voor de Joden uit vele Europese landen die een 
plaats zochten waar ze in vrijheid konden leven en hun godsdienst belijden. Deze Joden 
gingen deel uitmaken van de Nederlandse volksgemeenschap en van de Nederlandse 
cultuur. Zij leverden daaraan hun eigen, vaak belangrijke, bijdragen.59  

 
De bezettingstijd werd in twaalf grote panelen uitgebeeld. Een paneel behandelde de 
razzia in Amsterdam en de Februaristaking die erop volgde, ‘de eerste algemene staking 
in de geschiedenis als antwoord op een pogrom op de Joodse landgenoten’. In drie 
andere panelen werd de vervolging van de Nederlandse Joden verteld tot en met de 
wegvoering uit Westerbork. Aan het lot van de Joden zelf werden dus goed beschouwd 
vier panelen besteed, waarvan één grotendeels over de Februaristaking ging. De andere 

                                                                 
57  Zie Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 41‐42. 
58 Kopuit, ‘Nederlands Jad Wasjeem op Drentse heidevelden’. 
59 Paape, Herinneringscentrum kamp Westerbork. 
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acht panelen hadden betrekking op onderwerpen als het verzet, de bevrijdingsstrijd, het 
voormalige Nederlands‐Indië en ten slotte de Hongerwinter. Het laatste deel van de 
expositie werd in beslag genomen door een wand met daarop een foto van een vrolijk 
spelend Joods meisje in Amsterdam. De bijbehorende tekst luidde: 
 

Het monster was verslagen. Vijftig miljoen slachtoffers had het geëist. 
Tweehonderdvijftigduizend uit Nederland. Honderdvijfduizend van de 
honderdveertigduizend Nederlandse Joden. Zestigduizend van hen in Auschwitz. De 
wereld rouwde om zijn doden. De wereld vierde feest om zijn bevrijding. Het monster 
had gefaald. De Endlösung was mislukt. Zes miljoen Joden waren vermoord. Maar het 
Joodse volk was niet uitgeroeid. Er waren overlevenden. Ook in Nederland. Nederland 
had een nieuwe toekomst. Ook de Joodse Nederlanders. Ook na 1945 spelen en lachen 
Joodse kinderen.60  

 
Naast de foto van het spelende kind hing een even grote foto van De Dokwerker. Een 
kleine replica van De Dokwerker stond aan het eind van de zaal, bij de trap naar de 
uitgang van de museumbarak (afb. 175, 176 en 177). Het verhaal van drie eeuwen Joden 
in Nederland zat letterlijk ingeklemd tussen het nationale verhaal. De expositie begon 
namelijk met de tekst: ‘Nederland ‐ Onderdrukking, Lijden en Verzet, 1940‐1945’ en 
eindigde met De Dokwerker, symbool voor de heldhaftige houding van Nederland 
tegenover de Jodenvervolging en ‐vernietiging. Overigens sloot de Nederlandse 
tentoonstelling naadloos aan bij de tentoonstellingen in de andere barakken van 
Auschwitz, die stuk voor stuk een nationalistisch kader volgden.61  

De expositie in Westerbork was in opzet hetzelfde als die in Auschwitz en 
vertelde in grote lijnen hetzelfde verhaal. Het ‘Westerbork‐verhaal’, dat er apart aan toe 
was gevoegd, begon met de bouw als vluchtelingenkamp en eindigde met haar 
bevrijding. In het slotgedeelte werd door middel van foto’s een impressie gegeven van 
Auschwitz, Bergen‐Belsen en Theresienstadt. Ook was er een landkaart van Europa 
gemaakt met daarop aangegeven alle 1.500 kampen die door de nazi’s waren opgericht 
voor het onderbrengen van hun Joodse gevangenen. De expositie eindigde met de 
Hongerwinter, de bevrijding van Nederland en de foto van het spelende Joodse meisje 
met de bal. ‘Zo is toch, zo hoop en verwacht ik, een eenheid ontstaan, één museum met 
in feite één verhaal’, aldus Paape.62 

Dit was het verhaal dat volgens Paape honderd malen herhaald moest worden. 
De opdracht die Pach voorstond: ‘Bedenk dat hetgeen gisteren werd bedreigd, heden en 
morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam’, vertaald in 
de strijd tegen onderdrukking van de menselijke waardigheid en vervolging van mensen 
wegens ras of huidskleur, hun sekse of hun politieke overtuiging, was beduidend minder 
prominent aanwezig in de tentoonstelling, en wel in de vorm van een groot prikbord dat 

                                                                 
60 Paape, Herinneringscentrum kamp Westerbork. 
61 Vgl. Engelhardt, A Topography of Memory, 165. 
62 Verslag van de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, 
gehouden op donderdag 20 januari 1983 in het Provinciehuis te Assen, 14‐15. Aanwezig in het archief van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
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op initiatief van de werkgroep was geplaatst. Hierop werd aandacht besteed aan 
publicaties over recente uitingen van discriminatie, onderdrukking en vervolging: 
‘teksten die neo‐fascistische tendensen signaleren.’ Hiermee wilde het 
herinneringscentrum, zoals Pach het verwoordde, een waarschuwing zijn – nu en in de 
toekomst, voor actuele vormen van onderdrukking en vervolging. Een bijbehorend 
losbandig mappensysteem kon gevuld worden met historische onderwerpen waar in de 
tentoonstelling geen plaats voor was, zoals de kampgeschiedenis van Westerbork na 
1945.63 In verhouding besloeg de Auschwitztentoonstelling 75% van de totale 
tentoonstelling in het herinneringscentrum, de expositie over Westerbork 24% en de 
actualiteitenwand 1%.64  

Sommige leden binnen de werkgroep vroegen zich af of het gepast was om op 
de plek waar het voorspel van de vernietiging zich had afgespeeld, het verzet tegen de 
Jodenvervolging een zo prominente plaats te geven. In de media was over de inhoud 
van de tentoonstelling echter geen kritisch woord te lezen. Zo noemde het NIW het 
geheel een ‘Nederlands Jad Wasjeem op Drentse heidevelden’65 en schreef het dat het 
herdenken van de vermoorde Joden een zaak van het Nederlands volk is.66 Wel vroeg 
men zich af waarom het allemaal zo lang had geduurd.  

 
Wat men eerst niet wenste, verlangt men thans. Het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork is geopend door de Nederlandse overheid, en hoofdzakelijk gefinancieerd 
door de Nederlandse overheid. Zo hoort het ook. De Nederlandse overheid herdenkt de 
vermoorde honderdduizend joden. Een Herinneringscentrum voor Nederland. Om te 
laten zien wat er met de joden uit dit land is gebeurd.67 

    
Het had lang geduurd en van harte was het niet gegaan, de totstandkoming van 

het herinneringscentrum. De slotwoorden van Manja Pach bij de eerste algemene 
ledenvergadering spreken voor zich:  

 
Dames en Heren, het is u misschien opgevallen, dat ik niemand heb bedankt. Ik heb dat 
bewust niet gedaan. De gemengde gevoelens die bij mij vandaag leven worden beslist 
niet in hoofdzaak bepaald door dankbaarheid en ik moet aannemen, dat dat bij vele 
aanwezigen ook zo is.68  

 
Later zei ze hierover:  

 

                                                                 
63 Ibidem, 5‐6.  
64 Gesprek met Dirk Mulder, maandag 30 juni 2008 Hooghalen.   
65 Kopuit, ‘Nederlands Jad Wasjeem op Drentse heidevelden’.  
66 Karen de Jager, ‘Koningin opende Herdenkingscentrum’, in: NIW, 2/5743 (15 april 1983). 
67 ‘Nóg een monument of hét monument’, in: NIW, 15/5743 (27 mei 1983). 
68 Verslag van de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork, 
gehouden op donderdag 20 januari 1983 in het Provinciehuis te Assen,10. Aanwezig in het archief van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
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Ik had heel sterk het gevoel dat voor elke steen die daar staat geknokt was, en dat het 
zeker niet aan de autoriteiten heeft gelegen dat het Herinneringscentrum er is 
gekomen. Ik had het gevoel dat ik niemand dank verschuldigd was.69  

 
 
 
‘Nooit meer Auschwitz’ en de overheid 
 
Met de inrichting van een Nederlands paviljoen in Auschwitz in 1980 en de realisering 
van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in 1983 vallen twee ontwikkelingslijnen 
samen die veel zeggen over ‘Auschwitz’ en de betekenis die de overheid daaraan heeft 
willen geven. Zoals De Haan heeft opgemerkt was het inrichten van een Nederlands 
paviljoen in Auschwitz de neerslag van de erkenning van de slachtoffers van de 
Jodenvervolging, die begin jaren zeventig op gang was gekomen.70 De daaruit 
voortkomende realisatie van een replica van de Auschwitzexposite in Westerbork is het 
begin van een groeiende betrokkenheid van de overheid bij de voorlichting van de jeugd 
over de Tweede Wereldoorlog. De voormalige kampen gaan in dit beleid een belangrijke 
rol spelen, of anders geformuleerd: het is voornamelijk aan dit beleid van de overheid te 
danken dat de herinnering aan de voormalige kampen in Nederland op een 
professionele manier wordt vormgegeven.  

‘Nooit meer Auschwitz’ kan als dragend uitgangpunt worden beschouwd voor de 
oprichting van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het mag enigszins 
verbazing wekken dat na alles wat vanaf de jaren zestig bekend is geworden over de 
Jodenvervolging en ‐vernietiging, en de doorwerking daarvan bij de overlevenden en 
nabestaanden, de herinnering daaraan begin jaren tachtig nog steeds werd 
geformuleerd in de traditionele retoriek van Onderdrukking, Lijden en Verzet. Toch is de 
koppeling van ‘Nooit meer Auschwitz’ met verzet, gesymboliseerd in de persoon van De 
Dokwerker, niet zo vreemd als het lijkt. Het was het Nederlands Auschwitz Comité dat 
de inscriptie ‘Nooit meer Auschwitz’ liet aanbrengen op de steen op het graf van de urn 
uit Auschwitz en de betekenis daarvan invulde. Voor het Auschwitz Comité was, zoals al 
is geschreven, de herdenking van de slachtoffers van Auschwitz geen exclusief Joodse 
aangelegenheid. Auschwitz heeft alle Nederlanders wat te zeggen.71 Het liefst zag het 
Nederlands Auschwitz Comité de urn geplaatst worden in de sokkel van De Dokwerker 
omdat bijzetting zou bijdragen aan de verbondenheid met de verzetsbeweging.72  
   De herdenking van de slachtoffers van Auschwitz koppelen aan de 
Februaristaking is dus niet zo vreemd als het nu lijkt. Probleem was dat het 
Auschwitzcomité politiek actief was en zelfs kon worden beschouwd als een 
communistische mantelorganisatie.73 En het kwam door deze koppeling met het 
communisme dat het lang stil is gebleven rond de boodschap ‘Nooit meer Auschwitz’ en 

                                                                 
69 Aangehaald bij Vuijsje, ‘Je eigen plek in de geschiedenis’, 16.  
70 De Haan, Na de ondergang, 146. 
71 Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 25. 
72 Withuis, Na het Kamp, 384‐385. 
73 Aldus Withuis, Na het Kamp, 413. 
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de Nederlandse autoriteiten bepaald niet overliepen van interesse.74 Dat waren ook de 
redenen dat de urn geen plaats kreeg in de sokkel van De Dokwerker. Pas in de jaren 
zestig, toen de Koude Oorlog begon te luwen en duidelijk werd wat Auschwitz precies 
had ingehouden, veranderde deze houding. Of zoals Withuis het formuleert: ‘Pas toen 
de Koude Oorlog wegebde, kon de overheid monumenten subsidiëren, herdenkingen 
bezoeken en voorzieningen creëren.’75 

De erkenning van ‘Auschwitz’ zou in de jaren zeventig bij de overheid tot 
uitdrukking worden gebracht door materiële en immateriële hulp aan de overlevenden 
van de kampen. In 1973 kwam de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers tot stand. 
Tevens werd Centrum ’45 geopend, waar in het bijzonder aandacht werd besteed aan 
de trauma’s van Joodse vervolgingsslachtoffers. In 1975 werd door het Ministerie van 
CRM het Werk‐ en Adviescollege (W.A.C.) ingesteld, met als doel het ‘inventariseren en 
adviseren welke immateriële hulp gewenst is’.76 Eind jaren zeventig werd door CRM het 
Informatie‐ en Coördinatie‐Orgaan voor Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen 
(ICODO) opgezet. Deze veranderde houding had ook gevolgen voor de monumenten. Het 
was in 1977, op voorspraak van burgemeester van Amsterdam Samkalden, dat de 
Auschwitzurn op de Nieuwe Oosterbegraafplaats een nieuwe, meer openbare plek 
kreeg die bij herdenkingen plaats zou kunnen bieden aan grote groepen mensen. 
Daarvoor werd de grafsteen vervangen door het ‘spiegelmonument’ van Jan Wolkers. 
Het is deze maatschappelijke erkenning, materiële steun en geestelijke zorg die de 
Nederlandse overheid in het Nederlands paviljoen in Auschwitz blijvend tot uitdrukking 
wilde brengen, aldus De Haan.77 Bij de totstandkoming van het paviljoen had CRM het 
Auschwitz Comité als enige organisatie de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren 
aan de tentoonstelling.78 ‘Nooit meer Auschwitz’ en De Dokwerker werden eindelijk met 
goedkeuring van de overheid met elkaar verbonden. Teken dat de Koude Oorlog binnen 
de oorlogsherdenking nu echt voorbij was.  

Maar De Dokwerker liet in de Auschwitztentoonstelling nog een andere positie 
zien in het verlengde van vervolging en verzet. De Jodenvervolging en ‐vernietiging 
vormde de kern van de Auschwitztentoonstelling en was niet meer weggedrukt naar de 
zijpanelen van de nationale oorlogsvoorstelling, zoals het herdenkingsraam in Gouda 
van Charles Eyck nog zo goed laat zien. Ze vormt een essentieel onderdeel van het 
nationale verhaal, naast de Hongerwinter maar mét De Dokwerker. Maar wat wilde dat 
nu zeggen, om na de Jodenvervolging en ‐vernietiging het verhaal af te sluiten met de 
Hongerwinter en De Dokwerker?  

Met de erkenning van ‘Auschwitz’, mogelijk gemaakt door het vervagen van de 
Koude Oorlog en het dwingend nationaal en ideologisch perspectief, kwam er ruimte 
voor een meer ‘psychologisch paradigma, met KZ‐syndroom en later trauma als 
sleuteltermen’.79 Bijgevolg werd het psychisch trauma van de vervolging ingezet voor 

                                                                 
74 Ibidem, 398. 
75 Ibidem, 403. 
76 Vrij Nederland 28 mei 1977, aangehaald bij Bijl, Nooit meer Auschwitz, 94.  
77 De Haan,  Na de ondergang, 146. 
78 Bijl, Nooit meer Auschwitz !, 102.  
79 Withuis, Na het Kamp, 420. 
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uiteenlopende doelen.80 Zo bleek de Jodenvervolging ook een trauma te zijn van de 
niet‐vervolgden. De Haan geeft daarvoor een typerende illustratie. In een folder voor 
toeristen die de gemeente Amsterdam in de jaren zeventig had uitgegeven was op de 
eerste pagina te lezen: 
 

Niets heeft [de Amsterdammer] heftiger beroerd dan de uitmoording van de joodse 
bevolkingsgroep in de oorlog. (…) De moord op deze bevolkingsgroep heeft de 
Amsterdammer traumatisch gemaakt voor alle verschijnselen van discriminatie.81  

 
Als er een punt is in Amsterdam waar geprotesteerd wordt tegen onrecht en 

discriminatie, dan is het wel bij De Dokwerker. Een omgekeerd slachtofferschap lijkt zich 
te voltrekken. De Dokwerker, niet meer het symbool van onverschrokken en heldhaftig 
verzet tegen de Jodenvervolging, maar symbool voor een samenleving die 
getraumatiseerd is door de uitmoording van de Joodse bevolkingsgroep. Vertaald in de 
Auschwitztentoonstelling: ook Nederland heeft geleden, door de Hongerwinter en het 
feit dat de Nederlandse samenleving de grootschalige vervolging niet heeft kunnen 
voorkomen. Resultaat: De Dokwerker herinnert ons aan wat nooit meer mag gebeuren: 
het nalaten van de bescherming aan de Nederlandse Joden. Een falen dat beschreven 
wordt als een ‘nationaal trauma’. 

Al zullen de tentoonstellingsmakers het op deze wijze waarschijnlijk niet bedoeld 
hebben, het illustreert wel dat de Jodenvervolging niet langer alleen werd gezien als de 
misdaad die Joden was aangedaan, maar ook als smet op het blazoen van de niet‐
Joodse bevolking. Dat had ook een keerzijde. Volgens De Haan was trauma eerst het 
vehikel dat de moord op de Nederlandse Joden in zicht bracht, maar al spoedig dreigde 
dit ten onder te gaan met het ‘traumadenken’ en de sterk toenemende veelheid aan 
oorlogstrauma’s.82 De zeggenschap over de herinnering aan de Jodenvervolging, 
waarvan de Joden korte tijd in de jaren zeventig de woordvoerder waren op grond van 
hun eigen getuigenis, waren ze in de jaren tachtig al weer kwijt, aldus De Haan.83  

‘Auschwitz’, schrijft Van Vree genuanceerder, werd in de jaren zestig een bron 
voor argumenten in de strijd voor politieke en culturele vernieuwing. Het droeg bij aan 
de morele verankering ervan in de nationale herinnering maar ook aan politisering van 
de massamoord. De schuld die was afgeschoven werd nu een belangrijk thema. Het 
draaipunt van de omslag lag in het midden van de jaren zestig maar werd pas volop 
zichtbaar in de jaren zeventig en tachtig. Auschwitz is een universeel probleem 
geworden,  

 
een schibbolet voor humaniteit en tolerantie. ‘Nooit meer Auschwitz’ is niet alleen de 
luid verkondigde leuze van activisten tegen het racisme, doch ook een – vaak nauwelijks 
uitgesproken maar niet minder zwaarwegend – argument in de debatten over 

                                                                 
80 Zie De Haan, Na de ondergang, 152. 
81 Aangehaald bij De Haan, Na de ondergang, 155.  
82 Zie Withuis, Na het Kamp, 420. 
83 De Haan, Na de ondergang, 156. 

  252



euthanasie en genetische manipulatie, over Cambodja en Joegoslavië, over 
fundamentalisme en vluchtelingen.  

 
De moord op zes miljoen Joden is het nieuwe rituele ijkpunt van ons gedrag.84  

In 1982 schreef Ab Caransa in het Mededelingenblad van het Nederlands 
Auschwitz Comité:  

 
Misschien is nu het tijdstip aangebroken waarop de weg die afgelegd moet worden ter 
verovering van stoffelijke en geestelijke hulp voor de vervolgden niet meer zó stijl 
omhoog gaat. (…) Misschien zijn we nu wel op een plateau aangeland. Als dat het geval 
is, is nu de tijd aangebroken om te zorgen voor officieel tot het lespakket behorende 
lessen over de Holocaust.85  

 
Ab Caransa had de tijdgeest goed aangevoeld, al gaf het Nederlands Auschwitz Comité 
er een andere aanvulling aan. Het ging geen les geven in de schoolbanken maar 
educatieve reizen organiseren naar de vernietigingskampen in Polen. Van WVC kreeg het 
alle hulp die het maar wilde. In 1986 vertrok de eerste reis. ‘Nooit meer Auschwitz’, 
decennialang gegijzeld door de Koude Oorlog en het nationaal perspectief van de 
oorlogsherdenking, in de jaren zeventig opgevoerd als een groot nationaal trauma, werd 
in de jaren tachtig ingezet voor educatie. De overheid, die geheel terughoudend was op 
het gebied van de verwerking van de oorlog, zou veranderen in een stimulator van 
opvoedkundige idealen.86  
 
 
Jeugdvoorlichtingsbeleid en de voormalige kampen 
 
De steun die de overheid verleende aan de oprichting van het herinneringscentrum in 
Westerbork, kan, in het verlengde van de oprichting van het paviljoen in Auschwitz, 
gezien worden als een tot monument gevormde erkenning van de slachtoffers van de 
Jodenvervolging. De steun aan het herinneringscentrum zou niet bij deze eenmalige 
subsidie blijven, maar gecontinueerd worden in een subsidie voor educatieve 
doeleinden. Deze verschuiving werd al zichtbaar één jaar na de opening van het 
centrum. In het openingsjaar was gebleken dat onder de bezoekers veel schoolgroepen 
waren die meer nodig hadden dan alleen een expositie. Vanuit het herinneringscentrum 
werd daarom een ‘Educatief Plan’ opgezet, waarvan de kern bestond uit het 
ontwikkelen van educatief materiaal en audiovisuele programma’s, alsook het opzetten 
van een programma voor tentoonstellingen en activiteiten. Deze ideeën konden 
verwezenlijkt worden door een kamerbreed gesteund amendement van de leden 
Worrel en Lucassen‐Stauttener op de begroting van WVC in 1984, waarmee Westerbork 
jaarlijks 175.000 gulden subsidie zou krijgen. De toelichting op het amendement luidde:  
 

                                                                 
84 Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 112. 
85 Ab Caransa aangehaald bij Bijl, Nooit meer Auschwitz!, 107. 
86 Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 42.  
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Omdat de regering terecht stelt (n.l. in de begrotingstoelichting), dat er alle aanleiding is 
om na te gaan op welke wijze vanuit de rijksoverheid activiteiten bevorderd en in gang 
gezet kunnen worden, die met name de jonge generaties van onze bevolking 
bewustmaken van de gevolgen van het oorlogsgebeuren en de waarden die in het 
geding waren, stellen deze leden voor deze gedachten te concretiseren door een 
bijdrage te leveren tot uitbouw van het werk van de Stichting Voormalig Kamp 
Westerbork. Door de subsidie kan het aantal medewerkers worden uitgebreid.87  

 
Hierdoor was het mogelijk om personeel aan te stellen dat zich op het educatieve vlak 
zou gaan bezighouden binnen het herinneringscentrum.  

Educatie zou voor de overheid een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in 
relatie tot de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Toen met de veertigjarige 
herdenking in 1985 bleek dat de belangstelling voor de oorlog onder jongeren was 
toegenomen en dat er een enorm scala aan activiteiten en materialen was ontwikkeld 
zonder dat er sprake was van enige samenhang en afstemming, besloot de overheid een 
bijdrage te leveren aan meer coördinatie en samenwerking op dit gebied. Dat 
resulteerde in 1987 in de nota: Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog 
in relatie tot het heden. Een andere reden voor de overheid om het 
jeugdvoorlichtingsbeleid te starten, was de veronderstelling dat de kennis over de 
Tweede Wereldoorlog onder jongeren was verminderd en dat vormen van racisme en 
fascisme in de samenleving waren toegenomen. De participatie van de overheid had tot 
gevolg dat de voormalige kampen aanspraak konden maken op subsidies – hoewel in 
1987 alleen nog Westerbork in deze nota was opgenomen – die voor een enorme 
stimulans zorgden voor de verdere monumentalisering van de kampen. 

Een belangrijke reden voor de overheid om bij te dragen aan de educatie onder 
jongeren was de aanwezigheid van een gemotiveerd maatschappelijk draagvlak. Zo 
waren al diverse instellingen en vrijwilligersorganisaties actief op dit gebied, zoals de 
Anne Frank Stichting. Vooral organisaties van het voormalig verzet hadden zich actief 
beziggehouden met het geven van voorlichting over hun ervaringen in de Tweede 
Wereldoorlog aan de jongere generatie. De overheid wilde hierop aansluiten en een 
stimulerende rol spelen. Aan de Tweede Wereldoorlog moest een actuele betekenis 
worden geven, maar ook omgekeerd: inzicht in het heden werpt meer licht op het 
verleden. Het ging er vooral om een mentaliteitsontwikkeling op gang te brengen die 
moest leiden tot meer tolerantie naar de medemens en meer waardering en respect 
voor de ervaringen van de oorlogsgetroffenen.88  

De oud‐gevangenen werden actief ingezet in de voorlichtingsactiviteiten omdat 
gebleken was dat persoonlijke getuigenissen een sterke educatieve en voorlichtende 
waarde hebben voor de jeugd. Daarbij was gebleken dat de voorlichting aan de jongeren 
de oud‐deelnemers aan het verzet en de vervolgden de gelegenheid bood om op eigen 
wijze hun oorlogsverleden te verwerken. Voorlichting aan de jeugd gaf de 
oorlogsgeneratie een gevoel dat de waarden waarvoor zij zich hadden ingezet niet 

                                                                 
87 Verslagen over het jaar 1984. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen maart 1985, 7. 
88 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden, Tweede Kamer der Staten‐
Generaal. Vergaderjaar 1986‐1987, 19958, nrs.1‐2, 5.  
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werden vergeten.89 Omdat de herinneringen en getuigenissen van essentieel belang 
werden beschouwd in de voorlichting aan de jeugd, werd begonnen de getuigenissen 
van vervolgden en oud‐verzetsdeelnemers vast te leggen op schrift, film en video. Op dit 
punt werden ook de voormalige kampen van betekenis.  

De verzetsmusea in Amsterdam, Leeuwarden en Gouda, het Nationaal Oorlogs‐ 
en Verzetsmuseum te Overloon en het herinneringscentrum in Westerbork waren 
vooral van belang omdat ze een sterke herinneringsfunctie hadden; hier werd concreet 
materiaal aanschouwelijk gemaakt en hier konden leerlingen geconfronteerd worden 
met plekken waar zich destijds de gebeurtenissen hadden afgespeeld. Het ging vooral 
om het vergroten van de betrokkenheid bij de leerlingen die moesten worden 
gestimuleerd tot het vormen van een oordeel en het leren omgaan met 
verantwoordelijkheden.90  

Opvallend is dat ook andere kampen vanaf midden jaren tachtig steeds meer 
belangstelling ondervonden van de kant van de overheid. Zo werd in de jaren 1985 en 
1986 incidentele subsidie gegeven voor een monument in Mauthausen en de 
restauratie van de tentoonstellingscel in Ravensbrück. In het najaar van 1986 werd ook 
een subsidieverzoek toegekend aan de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught die 
een monument wilde oprichten. De stichting kreeg een eenmalige subsidie. Eind jaren 
tachtig werd een eenmalige subsidie toegekend voor de oprichting van een 
gedenkteken in Schoorl ter herinnering aan de slachtoffers die vanuit het voormalige 
kamp werden gedeporteerd. In 1990 kreeg Stichting Nationaal Kamp Vught een vaste 
jaarlijkse bijdrage om de herinnering aan de gebeurtenissen in het voormalige 
Konzentrationslager Herzogenbusch voor de toekomst te bewaren.91  

Eind jaren negentig veranderde het beleid Jeugdvoorlichting WO II–heden, zoals 
het toen ging heten, met positieve gevolgen voor de monumentalisering van de 
voormalige kampen. De structurele subsidie kwam geheel bij de voormalige kampen 
terecht. Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Vught, 
later aangevuld met Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Het Indisch Huis, 
konden nu jaarlijks rekenen op subsidie omdat ze van nationale betekenis werden 
bevonden. Opvallend genoeg veloren de Anne Frank Stichting, het Nationaal Oorlogs‐ en 
Verzetsmuseum Overloon en het Verzetsmuseum Amsterdam hun structurele 
subsidie.92  

Het doel van het jeugdvoorlichtingsbeleid was nog steeds jongeren kennis en 
inzicht te laten verwerven over oorzaken, achtergronden en gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog, inclusief de Bersiap‐periode in voormalig Nederlands‐Indië, om daarmee 

                                                                 
89 Ibidem, 8.  
90 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden, Tweede Kamer der Staten‐
Generaal, vergaderjaar 1990‐1991, 19958, nr. 6, 9. 
91 Nationaal Monument Kamp Vught wordt echter nog niet gerekend tot de nationale oorlogs‐ en 
verzetsmusea en herinneringscentra, die in het kader van een jeugdvoorlichtingsbeleid WO II–heden 
structurele steun van de rijksoverheid krijgen. Zie Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in 
relatie tot het heden, Tweede Kamer der Staten‐Generaal. Vergaderjaar 1990‐1991 19958, nr.6, 7.  
92 Zie: Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden, Tweede Kamer der Staten‐
Generaal, vergaderjaar 1996‐1997, 19958, nr.14, 1‐3. 
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een brug te slaan naar hedendaagse thema’s als geweld, discriminatie en racisme. Langs 
deze weg moest ook de betrokkenheid van jongeren bij het ‘herdenken en vieren’ 
gestimuleerd worden. De betekenis van de vier herinneringscentra werd niet meer 
geformuleerd in termen van fascisme, racisme en dictatuur maar van hun ‘kernfunctie’, 
het instandhouden van de herinnering aan de schendingen van de mensenrechten op 
locatie:  

 
Het uitgangspunt voor de jeugdeducatie is, om op basis van het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog, bewustwordingsprocessen op gang te brengen over de betekenis van 
grondrechten en van fundamentele waarden en normen in het verkeer tussen staten, 
tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling.93  

 
Op 20 juni 2007 hield staatssecretaris Mariëtte Bussemaker van VWS een toespraak 
tijdens een conferentie in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog. ‘Hun 
verhaal moet verteld blijven worden’ was de opdracht die zij haar toehoorders meegaf 
toen ze haar toespraak afsloot. In deze toespraak had ze 21 miljoen euro toegezegd om 
het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen, om het verhaal van de oorlog 
te kunnen blijven vertellen.94 Haar woorden zijn een variant op het gedicht van Leo 
Vroman. Relicten en sporen van de oorlog spelen een belangrijke rol, hieronder vallen 
ook de resten van de voormalige kampen en de herinneringscentra die zorg dragen dat 
het verhaal wordt overgebracht.  

Het verhaal dat verteld moet worden kan verschillende vormen aannemen; de 
Auschwitztentoonstelling in het herinneringscentrum in Westerbork was één vorm. 
Inmiddels is deze tentoonstelling vervangen en, anders van vorm, vertelt hij een ander 
verhaal. Het verhaal dat in Nationaal Monument Kamp Vught verteld wordt, is weer een 
ander. De ontwikkeling van het Nationaal Monument Kamp Vught laat zien dat er 
verschillende verhalen verteld kunnen worden en dat die verhalen verschillend 
vormgegeven kunnen worden. Verhalen waar niet altijd iedereen zich in kan vinden. Het 
huidige Nationaal Monument Kamp Vught is het resultaat van botsende visies over wat 
een monument moet zijn en welk verhaal het moet vertellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
93 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross‐van Dorp aan de 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Medy van der Laan. Onderwerp: nationaal 
historisch museum, 25 maart 2004.  
94 ‘21 Miljoen om herinnering aan de oorlog veilig te stellen’, toespraak staatssecretaris Bussemaker, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de startconferentie van het programma Erfgoed van 
de Oorlog, 20 juni 2007.  
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3.    Het verhaal van Nationaal Monument Kamp Vught 
 
 
Verschillende verhalen 
 
In het voorwoord van de gids van Nationaal Monument Kamp Vught schrijft directeur 
Jeroen van den Eijnde: ‘De geschiedenis van kamp Vught is meer dan een verhaal van 
getallen en feiten. Het is het verhaal van lotgevallen en keuzes. In de permanente 
expositie staat de persoonlijke beleving tijdens de oorlogsjaren centraal. De slachtoffers, 
daders, verzetsstrijders en toeschouwers van toen waren mensen zoals wij.’ Hij sluit af 
met de woorden: 
 

Wij denken dat de gebeurtenissen van toen ook vandaag een betekenis kunnen hebben. 
Daarom hopen wij dat bezoekers van het Nationaal Monument Kamp Vught en lezers 
van deze gids geprikkeld worden tot verder nadenken en discussiëren over de actuele 
waarde van deze geschiedenis. Ook in dit licht blijft de vraag relevant: Kamp Vught, 
eindpunt of tussenstation?95 

  
De vraag heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst zij naar de kamptijd waar 
Vught voor gevangenen het eindpunt was, of een tussenstation naar de kampen buiten 
Nederland waar velen niet meer van terugkwamen. In dat geval gaat het om de 
geschiedenis van Vught tijdens de bezetting. Anderzijds verwijst de vraag naar het 
heden en moet het verhaal van Vught geen geschiedenis worden, geen gesloten boek. 
Het bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught mag niet het eindpunt zijn, maar 
moet aanzet geven tot actief denken en handelen. 

In de beschrijving van Nationaal Monument Kamp Vught en in de citaten uit de 
toespraken van Van der Stoel werd een aantal thema’s genoemd waar het Nationaal 
Monument Kamp Vught om te doen is. In grote lijnen verschillen deze niet veel van die 
van Westerbork of Amersfoort; dat wil zeggen dat naast het herdenken van de 
geschiedenis, actuele thema’s ter sprake komen en de overdracht vooral gericht is op 
een jonge generatie. ‘Herinneren, Bezinnen en Leren’ is de kop van het 
informatiebulletin van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort van april 2007, 
waarin de jaarlijkse herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort aan het Rode 
Kruis ter sprake komt. Voormalig directeur Cees Biezeveld schrijft dat de rondleidingen 
op de gedenkplaats in 2006 fors zijn toegenomen. Dat de groepen uniformdragers en 
kinderen uit het basisonderwijs zijn verdubbeld. Dat er geluisterd wordt en dat het 
doorgeven van geschiedenis leidt tot bezinning over vandaag en morgen. In de woorden 
van Biezeveld:  

 
Het herdenken, het herinneren wat was, is ook een symbolische troostende arm om hen 
die nog steeds de gevolgen voelen van toen. Het gezamenlijke heeft op dat punt een 

                                                                 
95 Jeroen van den Eijnde, ‘Voorwoord’, in: Marc Uijland, Christel Tijenk, Jeroen van den Eijnde (red.), 
Eindpunt of tussenstation. Gids Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Vught 
2002, 7. 
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sterke uitstraling: met elkaar verbonden voelen, met elkaar laten zien en voelen dat we 
in de voetsporen gaan van hen die ons voorgingen, vooral op die plaats. Kom er bij, doe 
en beleef het mee. Om door te geven aan de jongere opvolgende generaties.96  

 
Zoals blijkt uit het voorwoord van de gids van Nationaal Monument Kamp Vught, wil het 
monument een verhaal vertellen. Een verhaal dat is vormgegeven door het nationale 
monument. Behalve dat de slachtoffers herdacht worden, wil het monument ook het 
verhaal vertellen van de slachtoffers, daders, verzetsstrijders en toeschouwers. De vraag 
is, hoe wordt dat verhaal verteld, hoe kunnen we treden in de voetsporen van diegene 
die ons voorgingen? Hoe wordt vorm gegeven aan het verhaal dat het kamp te vertellen 
heeft? De ontwikkeling van Nationaal Monument Kamp Vught laat zien hoe 
verschillende verhalen verschillende vormen aannemen en verschillende belangen 
dienen.  
 
 
Verzonken in abstractie 
 
Het initiatief voor de oprichting van Nationaal Monument Kamp Vught was in 1986 
genomen door het gemeentebestuur van Vught en het bestuur van de Stichting 
Samenwerkend Verzet 1940‐1945. Als doelstelling had de stichting het in stand houden 
van de herinnering aan Konzentrationslager Herzogenbusch, aan de gevangenen die 
daar hebben gezeten op grond van ras, religie of politieke redenen of door hun verzet, 
en aan de relatie tussen het concentratiekamp en de ‘buitenwereld’. Daartoe moesten 
het crematorium en de fusilladeplaats bewaard blijven, een barak worden 
gereconstrueerd of gedeeltelijk herbouwd en moest de kennis over het kamp worden 
bevorderd en gegevens daarover worden verzameld. Ook moest er een 
bezinningscentrum komen.97 Later, in 1991, als het monument verwezenlijkt is, staat in 
de handleiding de doelstelling ietwat abstracter geformuleerd:  
 

de herinnering te bewaren – op de plaats zelve – aan een wijze waarop een totalitair 
systeem zijn tegenstanders behandelde, en er voor te waarschuwen dat dergelijke 
systemen en hun methoden niet alleen tot de geschiedenis behoren, doch op allerlei 
plaatsen in onze wereld nog voorkomen.98  

 
‘De boodschap die het Nationaal Monument Kamp Vught tracht over te brengen’, zo 
proclameert de handleiding, ‘is ooit treffend verwoord door Martin Niemöller:  
                       
                       Toen de nazi’s de communisten haalden  
                          heb ik gezwegen,  
                          want ik was geen communist. 
                                                                 
96 Cees Biezeveld, ‘Herinneren, Bezinnen en Leren’, in: Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort, 2 (2007) 1. 
97 Gegevens uit: ‘Nationaal Monument Kamp Vught’, in: Het Klaverblad 18 november 1987, 16.   
98 Handleiding bij een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught. Nationaal Monument Kamp 
Vught, tweede herziende druk, 1991, 1. 
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                          Toen ze de sociaal‐democraten gevangen namen  
                          heb ik gezwegen,  
                          want ik was geen sociaal‐democraat. 
                          Toen ze de katholieken haalden  
                          heb ik niet geprotesteerd,  
                          want ik was geen katholiek. 
                          Toen ze mij haalden  
                         was er niemand meer die protesteren kon.99  

 
Nationaal Monument Kamp Vught was het te doen om een ‘historische boodschap’: de 
gebeurtenissen die zich in de jaren 1943‐1944 hebben afgespeeld in de bossen bij Vught 
en die ook nu nog verontwaardiging en afschuw kunnen wekken, op laten roepen, maar 
niet als een voltooid verleden tijd: 
 

Vanuit het verleden moet een brug worden geslagen naar het heden. De denkbeelden 
die ten grondslag liggen aan het nationaal‐socialistisch systeem in al zijn uitwassen zijn 
niet vervaagd, integendeel!  
Huidige regimes huldigen vergelijkbare opvattingen en brengen op grond daarvan 
schrijnende vormen van terreur in de praktijk. 
De les van de geschiedenis kan niet vaak genoeg worden geleerd. 
Door kennis te nemen van dergelijke denkbeelden en hun gevolgen in het verleden, kan 
men ze in het heden tijdig onderkennen, er voor waarschuwen en er gefundeerd stelling 
tegen nemen.100 

 
Het uiteindelijk in 1990 gereedgekomen Nationaal Monument Kamp Vught omvatte een 
schematische reproductie van een woonbarak, het nagenoeg in oorspronkelijke staat 
verkerende crematorium en de op circa negenhonderd meter afstand liggende 
fusilladeplaats. Het geheel, de fusilladeplaats buiten beschouwing gelaten, werd 
vormgegeven door architect Kees Breuker. Het idee achter de vormgeving zegt veel over 
de betekenis die men wilde geven aan de relicten van het kamp en haar geschiedenis.  

Aan Breuker werd opgedragen ‘om nabij het oorspronkelijke crematorium van 
het concentratiekamp Vught iets te maken wat zou leiden tot bezinning’.101 Het was een 
redelijk vrije opdracht, aldus Breuker. De reconstructie van een barak werd verworpen 
en in plaats daarvan ontwierp Breuker een symbolische barak. Hoe de barak er werkelijk 
uit had gezien, of hoe de gevangenen het kamp hadden ervaren, was in deze 
vormgeving van ondergeschikt belang. Uitgangspunt was dat het monument geen 
museum of griezelkabinet mocht worden. Liever een geschiedenisles. Om die reden was 

                                                                 
99 Ibidem, 3. Martin Niemöller (1892‐1984). Onderzeeboot‐commandant in de Eerste Wereldoorlog, later 
predikant geworden. In 1937 werd hij gearresteerd en heeft tot 1945 in de kampen Sachsenhausen en 
Dachau gevangengezeten. 
100 Ibidem, 2. 
101 ‘Cees Breuker 1981. Nationaal Monument Kamp Vught’, juryverslag. Aanwezig in het archief van 
Nationaal Monument Kamp Vught. 
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de kistgalg niet teruggeplaatst in het crematorium.102 Symbolisering leek hem het enige 
juiste. 

Om het monument te bezichtigen moest men een uitgestippelde route lopen, 
eerst over een hardstenen maquette van het oorspronkelijke kamp (schaal 1:38), dan 
door de barak en vervolgens door het crematorium (zie afb. 178 en 179). In de route 
was een aantal poorten opgenomen, onder andere de oorspronkelijke poort naar het 
crematorium. De poorten stonden symbool voor het ‘verdeel en heers’‐beleid van de 
nazi’s.  

Lopend door de symbolische barak, waar het toiletgedeelte in de openlucht 
stond (zie afb. 180), waar de muren en het dak van glas waren (afb. 181) en de bedden 
zonder bodem buiten stonden (afb. 182), moest de bezoeker het mechanisme, de 
totalitaire beïnvloedingsmethode, aan den lijve ondervinden. In de barak waren 
verschillende soorten teksten aangebracht die informeerden over de terreur, het 
voormalige kamp Vught, het systeem van het nationaalsocialisme en zijn propaganda 
(zie afb. 183 ). Er werd geciteerd uit Mein Kampf van Hitler, maar ook uit de dagboeken 
van David Koker, gevangene van kamp Vught. Op video vertelden oud‐gevangenen hun 
verhaal. Op de ‘kaart der schande’ waren alle nazikampen in Europa aangegeven. Ook 
hingen er foto’s die herinnerden aan recente situaties in Oeganda, Cambodja, Belfast, 
Chili, Peking, en Roemenië. Op het eerste tekstbord in het monument stond:  
 

Nationaal Monument Kamp Vught. Bron van overdenking, oproep tot waakzaamheid. 
Talloze systemen, in de gehele wereld, hetzij politieke, religieuze of louter 
machtsbeluste, hetzij in het verleden, in het heden of wellicht nog daarna, huldigen de 
superioriteit van groepen, rassen of dictators boven zelfstandig denkende mensen, 
boven vrijheidslievende medeburgers. 

De tegenstander van het systeem ontmoet slechts het middel van de terreur, de 
terreur van afluisteren, beïnvloeding, intimidatie, gevangenschap, marteling en moord.  
Het nationaal‐socialisme tussen 1920 en 1945 was zo’n systeem. Het concentratiekamp        
Vught van1943 tot 1944 was zo’n middel.103  

 
Citaten uit de laatste tekstborden luiden: 
 
              De systemen zijn er nog, 
                De middelen zijn er nog, 
                Her en der in onze wereld.  
 

 Blijkens de verslagen van Amnesty International zijn ook nu nog elk jaar duizenden 
 mensen het slachtoffers van executies zonder rechtsgang. 

 
De schaduwen van dit verleden mogen u bijlichten, waar ook ter wereld, op uw pad 
naar de toekomst.104  

                                                                 
102 Maaike Kraayeveld, ‘Een waarschuwing die indruk maakt. Nationaal Monument Kamp Vught’, in: 
Haagsche Courant 17 april 1990.  
103 Handleiding bij een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught, 13. 
104 Ibidem, 32‐33. 
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 De teksten waren aangebracht op doorzichtige borden om zo de relatie tussen de 
omgeving en de tekst voortdurend te benadrukken. Teksten die betrekking hadden op 
het voormalige kamp Vught waren in zwarte letters aangebracht, teksten die handelden 
over het nationaalsocialisme en zijn propaganda in rode en witte letters. ‘Het lezen van 
de teksten’, aldus de handleiding, ‘is een voorwaarde om de functie van dit Nationaal 
Monument goed te laten doordringen.’105 Op een van de laatste bladzijdes van de 
handleiding lichtte Breuker de vormgeving nog eens toe:  
 

Als waarschuwing tegen een dergelijke vorm van beïnvloeding is bij het vormgeven 
getracht dit mechanisme voelbaar te maken door via tekstborden duidelijke 
boodschappen te plaatsen in een omgeving die min of meer verwarrend is. Deze 
verwarring is gecreëerd door allerlei rudimenten van het oorspronkelijke kamp zò vorm 
te geven, dat zij nog slechts verwijzen naar een ‘mogelijke’ werkelijkheid. Door de 
teksten wordt deze ‘mogelijke’ werkelijkheid weer heel specifiek.106  

 
Het monument moest behalve verwarring zaaien ook een heldere boodschap 
overbrengen, naar analogie van het propagandamechanisme van het 
nationaalsocialisme. Breuker wilde op deze manier laten zien hoe het 
propagandasysteem van de nazi’s werkte. De snelle en lange stortvloed van woorden 
die Hitler tijdens zijn redevoeringen uitsprak, was moeilijk te begrijpen, waardoor de 
toehoorders in verwarring raakten. Breuker:  
 

Als dan de climax bestaat uit een korte en duidelijke boodschap, is dat heel verrassend. 
Hoe groter de verwarring, des te groter de verrassing. En daardoor ook de ‘verlossende 
waarheid’ van de boodschap.107  

 
Breuker haalde zijn inspiratie uit de film Mephisto (1981) van Istvan Szabó, gebaseerd 
op het boek van Klaus Mann uit 1936.108 Hij zei daarover:  

 
Vanuit je vak leer je de esthetische boodschap over te brengen. De sterrenhemel is een 
wanorde, maar als je er lang genoeg naar kijkt krijgt het vorm. Net zoals in Mephisto, 
waar de chaos van woorden toch de boodschap overbrengt. Die hele propagandaleer 
boeit me. Het verrassingseffect dat er bij komt. Net zoals in de reclame: de verpakking is 
een mooie meid, de boodschap een pot Nescafé. De kracht van de juiste verpakking had 
ook Hitler heel goed begrepen. Vanuit dat idee is het concept voor het monument 
geboren. Aanvankelijk waren er plannen om een barak te bouwen, zoals die in het 
concentratiekamp had bestaan. Maar dat vond ik zelf niets.109  

                                                                 
105 Ibidem, 4. 
106 Ibidem, 35‐36. 
107 Aangehaald bij Maaike Kraayeveld, ‘Een waarschuwing die indruk maakt. Nationaal Monument Kamp 
Vught’.  
108 Mann laat in zijn roman zien dat het verschaffen van materiële voordelen, erkenning, roem en succes 
even efficiënt kan zijn als terreur en intimidatie. 
109 Kees Breuker, aangehaald bij: Bert Schampers, ‘Mephisto’ aan de basis van monument’, in: Brabants 
Dagblad 1990. 
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Hij had het monument vormgegeven vanuit een bepaald concept en niet gestreefd naar 
een werkelijke weergave van het kamp, wat ook niet mogelijk zou zijn geweest gezien 
de beperkte beschikbare ruimte. De tijd had al het nodige vernietigd en het leek hem 
beter dat kunstmatig zo te houden.110 Breuker was in zijn aanpak gesterkt door 
interviews met gevangenen waaruit bleek dat elke gevangene zijn eigen herinnering had 
die vaak niet overeenstemde met die van anderen. ‘De een beweert dat er stalen 
bedden waren, de ander weet zeker dat het houten bedden zijn geweest, je moet dus 
heel voorzichtig zijn met die informatie’, aldus Breuker.111 Voormalige gevangenen 
dachten daar echter heel anders over. Voor hun was het monument te abstract. 
 
 
De Vriendenkring Vught 
 
Alsof hij de kritiek van de voormalige gevangenen al had gehoord, citeerde Fred 
Vermeulen van Het Parool in zijn recensie over het pas geopende Nationaal Monument 
Kamp Vught een tekst van Ed. Hoornik. De dichter had het geschreven toen in 1949 de 
inhoud van kamp Vught werd geveild.  
 

Beelden, beelden, beelden. Maar vandaag gaat het om de dingen. Om tafels, de banken, 
de bedden, de kleren, het schoeisel, de lompen, de lompen vooral. Om de windsels, die 
we om onze voeten wonden – om de etterbuilen hier en de steenpuisten daar – om de 
klompschoenen waarmee we in de drek van de appèlplaats stonden. Mützen auf, 
Mützen ab. Om de machines, waaraan we saboteerden, waarachter we moppen tapten 
en van heimwee vergingen en om die duizend‐en‐één dingen, die we kort en klein 
hadden willen slaan, al die stomme getuigen van ons Vughtse verblijf.112  

 
De dingen, de tafels, de banken, de bedden, zijn stomme getuigen; het is concrete 
geschiedenis, gevisualiseerd met voorwerpen en documenten uit de kampperiode die 
voor voormalige gevangenen vaak een belangrijke betekenis hebben. Juist deze 
concrete geschiedenis was niet te zien in het monument dat Breuker had ontworpen.  

Zes dagen na de opening van Nationaal Monument Kamp Vught wordt de 
Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. Aanleiding 
vormden de onvrede en bezorgdheid over het monument, en het voornemen entree te 
heffen. Onacceptabel voor de Vriendenkring om entree te moeten betalen, om de plek 
terug te zien waar zo veel ellende en verdriet aan verbonden is. Behalve het entreegeld 
bleek de Vriendenkring op bepaalde delen het ook niet eens te zijn met de inrichting van 
het monument.113 Het verschil van inzicht tussen de Vriendenkring en het Nationaal 
                                                                 
110 Bert Schampers, ‘Mephisto’ aan de basis van monument’, in: Brabants Dagblad 1990.  
111 Aangehaald bij Schampers, ‘Mephisto aan de basis van monument’. 
112 Ed. Hoornik aangehaald bij: Fred Vermeulen, ‘Concentratiekamp geen museum’, Het Parool 17 april 
1990. 
113 De Vriendenkring Vught werd officieel opgericht op 24 april 1990. De Vriendenkring bestond uit een 
aantal vrouwen, oud‐gevangenen van Vught, Ravensbrück en andere kampen van de nazi’s, die sinds 1985 
op gezette tijden bijeenkwamen in het Nieuwe Kafé in Amsterdam. Het zijn informele bijeenkomsten met 
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Monument Kamp Vught over hoe de herinnering vormgegeven diende te worden, 
maakte duidelijk dat er een groot gat bestond tussen de verschillende meningen over de 
betekenis van kamp Vught. ‘Moet de bezoeker van het Monument Kamp Vught kunnen 
zien hoe het daar was in de oorlog, of moet hij aan het denken worden gezet over 
Noord‐Ierland of Oeganda?’114 Voor de Vriendenkring ging het om de geschiedenis van 
kamp Vught tijdens de oorlog, voor Nationaal Monument Kamp Vught ging het enerzijds 
om het nationaalsocialistische gedachtegoed dat heeft geleid tot rampen voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, en anderzijds de gevolgen van soortelijke systemen na de 
Tweede Wereldoorlog. ‘De Vriendenkring ging het vooral om de concrete 
geschiedenissen van de individuen die in het kamp hadden moeten verblijven, het 
Nationaal Monument Kamp Vught om een abstracte bezinning op de gevaren van 
vroegere en hedendaagse systemen en ideologieën.’115 

De Vriendenkring wilde de geschiedenis niet symbolisch, maar juist nauwgezet 
en feitelijk reconstrueren. Zij vond dat het monument in abstractie wegzonk.116 Om dat 
tegen te gaan gaf de Vriendenkring onder andere een reeks boekjes uit, de eerste met 
de titel: Verhalen over de dingen die bleven, waarin een toelichting wordt gegeven op 
allerlei voorwerpen en documenten uit de geschiedenis van kamp Vught. De 
voorwerpen zijn tentoongesteld in de Oudheidkamer in Vught. De teksten blijven dicht 
bij de voorwerpen en roepen een beeld op van het kampleven. Het eindigt met een 
oproep aan alle oud‐gevangenen om voorwerpen uit de kamptijd af te staan:  

 
In die oorlogsjaren hebben we meer ervaren, meer hoogten en diepten leren kennen 
dan we in het verdere leven nog tegenkomen. Die enkele tastbare resten die bewaard 
bleven kunnen deze ervaringen doorgeven.117 

 
Behalve dat er boekjes werden uitgegeven om te laten zien hoe het kampleven  

                                                                                                                                                                                               
als doel gezelligheid en onderlinge steun. Gemotiveerd door ontevredenheid van Ravensbrück‐
overlevenden met wat dat Comité de overlevenden en nabestaanden te bieden had. Politiek was taboe, 
ieder had vanuit eigen levensbeschouwing in het verzet gezeten en daar had niet één bepaalde politieke 
overtuiging aan ten grondslag gelegen, was de opvatting. Vanaf januari 1990 hield men de ontwikkelingen 
over het op te richten monument voor kamp Vught nauwlettend in de gaten. Behalve de entreeprijs was 
men het ook niet eens met het feit dat het bestuur van Nationaal Monument Kamp Vught alleen bestond 
uit mannen, terwijl de kampbevolking voor een niet onaanzienlijk deel uit vrouwen had bestaan. Men was 
het ook niet eens met het karakter dat het monument zou krijgen. Het feit dat het mogelijk zou zijn in het 
monument ‘een gezellig drankje’ te drinken vond men ongepast en te veel richting pretparkideeën gaan. 
Ander irritatiepunt vormde de onelegante afhandeling van giften. Een bedankbriefje was toch wel het 
minste wat men kon sturen. Aandacht en zorgvuldig met elkaar omgaan was essentieel voor de 
Vriendenkring. Zie: Tom de Ridder, ‘De bezieling van een monument. Een geschiedenis van de 
Vriendenkring Vught’ en Jolande Withuis, ‘Vriendinnenkring Vught. Inleiding bij een speciaal geval van 
“zelforganisatie”’, in: icodo‐info, Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, 21/1 (2004) 10‐44. en 2‐
9.  
114 Tom de Ridder, ‘De bezieling van een monument. Een geschiedenis van de Vriendenkring Vught’, in: 
icodo‐info, Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, 21/1 (2004) 17. 
115 Ibidem, 20. 
116 Ibidem, 24. 
117 Hetty Voûte aangehaald bij De Ridder, ‘De bezieling van een monument’, 24. 
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was geweest, wist de Vriendenkring binnen het Nationaal Monument Kamp Vught ook 
een aantal kleine monumenten te realiseren die van bepalende invloed waren voor het 
karakter van het totale monument. Belangrijkste doel was om alle slachtoffers hun 
naam terug te geven. In het crematorium, waar cel 115 was nagebouwd, werd een 
gedenkplaquette aangebracht om de omgekomen vrouwen van het bunkerdrama te 
eren. Tevens werd in het crematorium een wand opgericht met daarop de namen van 
alle 747 omgekomen gevangenen in Vught.118 Buiten het crematorium werd om de 
asputten een ereveldje ingericht (zie afb. 184 en 185). In 1995 werd een replica onthuld 
van het monument dat in Leiden ‘alle Leidse vrouwen uit het verzet 1940‐1945’ eert, en 
in 1999 kwam het kindermonument tot stand. Een gedenkteken voor alle 1269 Joodse 
kinderen die op 6 en 7 juni 1943 vanuit kamp Vught op transport werden gesteld. Het 
kindermonument moest het Joodse aspect van de geschiedenis van kamp Vught meer 
benadrukken. Met deze monumenten gaven zij Nationaal Monument Kamp Vught 
concreet vorm als herdenkingsplek voor de andere omgekomen slachtoffers die niet op 
het fusillademonument zijn vermeld. 
   Al deze gerealiseerde initiatieven kunnen worden opgevat als een poging om de 
herinnering inhoud te geven, te ontsnappen aan de abstractie, en te laten zien dat de 
geschiedenis van kamp Vught een geschiedenis is van mensen. De verhalen over de 
dingen, de plaquette met de namen van de omgekomen vrouwen in de bunker, de wand 
met de namen van alle gevangenen die in kamp Vught om het leven zijn gekomen, de 
namen op het kindermonument, dit alles gaf het monument niet alleen een naam maar 
ook een ziel.119 Om het monument ook een gezicht te geven organiseerde de 
Vriendenkring de tentoonstelling: ‘In gevangenschap getekend’, met tekeningen en 
portretten die in kamp Vught waren gemaakt. In het bijbehorende boekje waren de 
portretten van 45 personen afgedrukt met verhalen over het leven in de kampen.120  

Dat de Vriendenkring ver ging in haar verlangen naar een realistische 
representatie, illustreert de ophef over de plaats waar de dakspanten in de 
nagebouwde/symbolische barak waren aangebracht. Deze bevonden zich niet op de 
originele plaats. Breuker had dat bewust gedaan om het symbolische van de barak te 
benadrukken. De Vriendenkring wilde juist dat de dakspanten op die plaats werden 
aangebracht waar ze oorspronkelijk ook hadden gezeten, boven de bedden. Een ander 
typerend voorbeeld van de botsende visies tussen Nationaal Monument Kamp Vught en 
de Vriendenkring was de opvatting van een van de bestuursleden van het monument 
die meende dat niet de geschiedenis van kamp Vught centraal moest staan, maar de 
onderdrukkende ‘systemen’, en dat niet langer gepraat moest worden over de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste was ‘nu juist een van de 
oorzaken dat zovele oorlogsslachtoffers met hun trauma’s geen kant uit konden en 
kunnen’, aldus de Vriendenkring.121 

                                                                 
118 Aantal gebaseerd op: Hetty Voûte, Het feit van overleven verplicht, Amsterdam 1993, 3.  
119 Zie de titel die Tom de Ridder zijn artikel over de Vriendenkring meegaf, De Ridder, ‘De bezieling van 
een monument’, 10‐44. 
120 Tineke Wibaut‐Guilonard, Kamp Vught 1943‐1944. In gevangenschap getekend, Stichting 
Vriendenkring Nationaal Monument Vught 1995. 
121 Tineke Wibaut‐Guilonard, aangehaald bij De Ridder, ‘De bezieling van een monument’, 17. 
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Het is opmerkelijk dat in de jaren negentig, na wat sinds de jaren zeventig bekend is  
geworden over het concentratiekampsyndroom en de trauma’s bij veel overlevenden 
van de kampen, dat juist in het monument van kamp Vught voor hun verhaal zo weinig  
plaats was. De conflicterende visie tussen het Nationaal Monument Kamp Vught en de 
Vriendenkring heeft haar sporen nagelaten in de Oudheidkamer van Vught. Veel 
persoonlijke spulletjes uit de kamptijd hebben hier onderdak gekregen en staan hier nog 
steeds opgesteld, ondanks het feit dat met de heropening van het monument in 2004 
goede expositiemogelijkheden zijn gecreëerd.  

De presentatie van de voorwerpen en documenten in de Vughtse Oudheidkamer 
vanaf 1984 en het later erbij geschreven boekje Verhalen over de dingen die bleven 
laten zien hoe belangrijk deze voorwerpen zijn voor de voormalige gevangenen om hun 
verhaal te vertellen. De tentoonstelling in de Oudheidkamer en de later verworven 
ruimte in Nationaal Monument Kamp Vught kan gezien worden als een erkenning van 
het persoonlijk leed van de voormalige gevangenen. Hiermee heeft ook het individueel 
trauma een plaats gekregen in het monument en binnen het grote verhaal van de 
oorlog.  

Het tonen van relicten en documenten en het laten horen van getuigenissen 
wordt gezien als de meest geschikte en meest effectieve en gepaste vorm om de 
Holocaust uit te beelden, omdat ze dicht bij de gebeurtenissen blijven en daar een 
realistische en waarheidsgetrouwe weergave van geven.122 Het Nationaal Monument 
Kamp Vught doet dat ook. De ontwikkeling die Nationaal Monument Kamp Vught heeft 
doorgemaakt laat zien dat er een thematische verschuiving heeft plaatsgevonden van 
algemene verhalen over machtssystemen in de wereld naar meer persoonlijke verhalen 
van de oud‐gevangenen uit kamp Vught. Abstractie heeft plaatsgemaakt voor 
concretisering en feitelijkheid met het exposeren van voorwerpen en documenten.  

Eenzelfde verschuiving had in de jaren tachtig en negentig al in het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork plaatsgevonden. Oud‐kampgevangenen vonden 
dat de ‘Auschwitztentoonstelling’ te weinig emotie opriep. De kritiek werd gepareerd 
met het argument dat het oproepen van emotie vrijwel onmogelijk was omdat iedereen 
zijn eigen verhaal heeft; daarom wilde men de feiten voor zich laten spreken. Bovendien 
lag het gevaar van kitsch op de loer. Toch nam de stichting de kritiek serieus en met de 
tentoonstelling ‘Getekend in Westerbork’, een tijdelijke tentoonstelling gehouden in 
1984, van tekeningen over het dagelijkse leven in kamp Westerbork, werd geprobeerd 
de ervaringen van de gevangenen over te brengen op de bezoeker. Later werden er 
audiovisuele programma’s opgenomen in de tentoonstelling, met als belangrijkste film 
de ‘Westerborkfilm’, met beelden over het leven in kamp Westerbork. Ook werd de 
collectie uitgebreid met historische documenten en ander schriftelijk materiaal, en 
werden ooggetuigenverslagen vastgelegd op videoband. De overlevenden kwamen 
vanaf 1991 zelf op de zondagmiddagen over hun ervaringen vertellen. Uitgangspunt 
daarbij was de veronderstelling dat geen enkele bron meer zeggingskracht heeft dan het 

                                                                 
122 Zie: Ernst van Alphen, Schaduw en spel. Herbeleving, historisering en verbeelding van de holocaust, 
Rotterdam 2004, 37.  
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verhaal van oud‐kampgevangenen. De ‘Auschwitztentoonstelling’ veranderde geleidelijk 
van karakter om uiteindelijk te verdwijnen. Nu vormen de persoonlijke verhalen de rode 
draad van de expositie in het herinneringscentrum.  

Het verhaal van Westerbork wordt verteld met behulp van voorwerpen als 
koffers, brieven, documenten, tekeningen, foto’s, persoonlijke eigendommen en 
filmbeelden (zie afb. 186 en 187). In de tentoonstelling is een gedeelte van de 
zogenoemde Franse barak nagebouwd en ingericht als woonbarak (zie afb. 188 en 189), 
en ook is er een maquette van het kamp geplaatst. Aan het eind van de expositie staat 
een digitale namenwand die een voor een de naam, geboortedatum, geboorteplaats, 
sterfdatum en sterfplaats laat zien van alle Nederlanders die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen en geen eigen graf hebben.123 Ook is er een wand met 
foto’s van Joodse families van voor de Tweede Wereldoorlog. Toen in 2003 gevierd 
werd dat het herinneringscentrum twintig jaar bestond, sprak Ro Horneman, een 
overlevende van het kamp: ‘Als je in Westerbork bent, is het alsof er een warme deken 
over je heen valt.’ Ook anderen voelden dat zo. Westerbork is hun ontmoetingsplek 
geworden, waar op 4 mei kaddisj wordt gezegd. ‘Zo lang wij hen herdenken, blijven zij 
leven. Zij zijn een deel van ons,’ aldus Joop Waterman, een andere overlevende.124  

De geleefde werkelijkheid, die zo veel trauma’s had veroorzaakt, moest zo 
concreet mogelijk verteld en getoond worden. De geschiedenis moet herbeleefd 
worden. De relicten, de tekeningen, de getuigenissen helpen daarbij. Maar de 
presentatie van de voorwerpen en documenten laten ook zien dat de relicten museaal 
zijn geworden. Opgesteld in glazen vitrines proberen ze een brug te slaan naar het 
verleden, proberen ze de toeschouwer nauwer te betrekken bij de geschiedenis. Maar 
het museaal worden van de voorwerpen laat ook zien dat de geschiedenis steeds verder 
weg raakt en dat enscenering van de geschiedenis onvermijdelijk is om de toeschouwer 
een begrijpbaar verhaal te vertellen. Deze benadering gaat nogal eens ten koste van de 
feiten. 
 
 
De musealisering van de kampen 
 
Net als het schrijven van dagboeken en egodocumenten, heeft het verzamelen en tonen 
van voorwerpen en documenten uit de kamptijd tot doel te getuigen van de feiten, de 
toestanden en de stemmingen in de concentratiekampen. De voorwerpen die de 
Vriendenkring Vught heeft verzameld, hebben een plaats gekregen in het Vughts 
Historisch Museum (voorheen Vughtse Oudheidkamer) en in Nationaal Monument 
Kamp Vught. In glazen vitrines zijn vele getuigenissen samengebracht over het 
voormalige concentratiekamp: een gevangenispak, brieven van gevangenen die naar 
buiten waren gesmokkeld, een dodenregister, de sleutel van het crematorium, 
borduurwerkjes die gevangenen maakten als cadeau of herinnering. Het zijn tastbare 
bewijzen, ‘nagelaten door de mannen en vrouwen die er hebben gezeten, gewerkt, 

                                                                 
123 Kool, De monumentalisering van kamp Westerbork, 80. 
124 Greta Riemersma, ‘Westerbork nu warme deken voor slachtoffers’, in: de Volkskrant 14 april 2003.  
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geleefd en geleden, die er zijn gestorven of het overleefd hebben’.125 Doel is een zo 
getrouw mogelijk beeld te geven van het kamp, zijn bewoners en het dagelijks leven in 
die tijd.126  

Maar het streven om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het kamp laat 
ook haar grenzen zien. De kampvoorwerpen, uitgestald in glazen vitrines, hebben de 
kans hetzelfde lot te ondergaan als zo veel voorwerpen die in musea worden getoond. 
Ontdaan van hun oorspronkelijke context worden de voorwerpen museaal, het aura dat 
ze bezitten lijkt op te lossen in de museale sfeer waarin ze worden getoond. Het worden 
‘dode’ objecten, getoond in glazen vitrines van de musea waar, zoals Gottfried Fiedl het 
uitdrukt, dátgene wordt opgeslagen wat de wereld niet meer nodig heeft: als vuilnis van 
de geschiedenis.127 Behalve dat de voorwerpen dienen als bewijsmateriaal, fungeren ze 
als een esthetische compensatie voor de verdwenen kampgevangenen en de vraag is of 
ze nog wel genoeg tot de verbeelding spreken om hen weer tot leven te wekken.  

Young vraagt zich af wat de museologische resten in Auschwitz, de vitrines 
volgestouwd met protheses, koffers, tandenborstels, brillen en vrouwenhaar, moeten 
oproepen: historische kennis, het besef van waarheid, afkeer, smart, medelijden of 
vrees? Begrijpen we meer van de moordenaars en hun slachtoffers door de aanblik van 
deze resten? De aanblik van hoeden zonder gezichten, brillen zonder ogen en mouwen 
zonder armen (zie afb. 190 en 191)? Wat vertellen deze resten over de Joodse 
samenleving, de Joodse cultuur die is verdwenen? De resten tonen enkel verbrokkelde 
fragmenten die nooit het geheel wat verloren is gegaan duidelijk kunnen maken. Een 
volk is zo gereduceerd tot stukjes vodden, tot afval. Feitelijk gebeurt door deze wijze 
van presenteren dat wat de moordenaars van de Joden het liefst hadden gezien: de 
Joden dood, en herinnerd in een museum.128 

Een ander probleem is dat het bewaren van sporen en voorwerpen als getuigenis 
of als inzet om er lessen uit te trekken, niet ontkomt aan een vorm van enscenering die 
de werkelijkheid geweld aan kan doen. Het zijn processen die niet pas optreden 
wanneer de tijdafstand groter wordt, maar direct al, vanaf het moment dat het kamp 
zijn eigenlijke functie verliest. 

In Buchenwald bijvoorbeeld, moest direct na de bevrijding van het kamp de 
werkelijkheid in scène worden gezet om de buitenwereld te tonen wat zich in het kamp 
had afgespeeld. Op de dag van de bevrijding, 11 april 1945, trof het Amerikaanse leger 
een stapel lijken aan naast het crematorium om te worden verast (zie afb. 192). Het 
crematorium had niet de capaciteit om de lichamen van gestorven gevangenen direct te 
verbranden. Om de inwoners van Weimar te confronteren met de misdaden die het 
Duitse volk had begaan kregen ze een verplichte rondleiding door het kamp en langs de 
stapels lijken. Ook internationale delegaties en medewerkers van het Amerikaanse leger 

                                                                 
125 Hetty Voûte, Verhalen over de dingen die bleven, Oudheidkamer Vught januari 1991, 2. 
126 Brochure Vughts Historisch Museum. Ongedateerd.  
127 Gottfried Fliedl, ‘Testamentkultur: Musealisierung und Kompensation’, in: W. Zacharias (Hg.), 
Zeitphänomen Musealisierung. Das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung, 
Essen 1990, 175. 
128 Het eerste Holocaustmuseum was door de Duitsers gepland in Praag. ‘Het museum van een ten 
ondergegaan ras’ zou het gaan heten. Zie Engelhardt, A Topography of Memory, 43.     
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werden geconfronteerd met de stapels lijken om het kwaadaardige regime van Hitler te 
tonen en de deelname van Amerika aan te oorlog te verantwoorden. De lijkenstapel 
moest echter keer op keer opnieuw gereconstrueerd worden om de gruwelijkheid van 
het kamp te tonen. De stapel werd opgebouwd met de lichamen van gevangenen die na 
de bevrijding van het kamp waren gestorven.129  

De reconstructie van de lijkenberg ziet Detlef Hoffmann als de eerste vorm van 
musealisering. Het is een noodzakelijk proces in de poging iets van de werkelijkheid van 
het kamp te tonen, met het idee dat alleen het kamp dat zelf kan doen. Om de 
martelmethode van de SS te tonen werden zebrastreeppakken gevuld met stro en 
vervolgens als poppen opgehangen aan de galg, en aan de haken in de lijkencel, of over 
de bok gelegd om de martelpraktijken in het concentratiekamp te laten zien (zie afb. 
193). Op 9 mei 1945 werd van (militair) hogerhand bevolen Buchenwald te sluiten, 
omdat de geloofwaardigheid van de gruweldaden door deze wijze van ‘exposeren’ in 
gevaar kwam.130  

Ook in Dachau werden museale tentoonstellingen ingericht om de misdaden te 
tonen die in het kamp waren begaan. Hiertoe werd de nooit gebruikte gaskamer in het 
crematoriumgebouw ingericht tot een tentoonstellingsruimte, mede om de Dachau‐
processen te ondersteunen die in het najaar van 1945 begonnen. Etalagepoppen 
werden voorzien van kampkleding of uniformen van de SS om zo straffen als het 
‘paalhangen’, het op ‘straf staan’ en ‘het martelblok’ te tonen (zie afb. 194). Ook werden 
ansichtkaarten uitgegeven waarop te zien was hoe een lichaam opgepakt werd om in de 
oven verbrand te worden. Ook hier ging het om een scène die na de bevrijding 
‘nagespeeld’ werd, nadat de geallieerden het crematorium weer in gebruik hadden 
genomen om de vele dode lichamen te verbranden. In de expositieruimte waren verder 
foto’s te zien van wat de bevrijders hadden aangetroffen in het kamp, zoals de lijken in 
de ‘doden‐trein’ en de bergen lijken bij het crematorium. De tentoonstelling in het 
crematoriumgebouw werd 12 mei 1953 na een mediacampagne gesloten. Als kritiek 
kreeg de tentoonstelling onder andere het verwijt dat zij te veel een toeristische 
attractie was geworden en dat het leed dat in het kamp was geleden op geen enkele 
wijze kon worden uitgedrukt. Maar het was vooral kritiek van diegene die liever de stad 
Dachau gezuiverd zag worden van haar belastend verleden.131 Het gebruik van het 
crematorium door de Amerikanen had tot gevolg dat in 1960, bij de inwijding van de 
Todes‐Angst‐Christie‐Kapel, een voormalige generaal van de Wehrmacht beweerde dat 
Dachau geen crematorium had gehad en dat de ovens waren gebouwd door de 
Amerikanen. Heden ten dagen is precies het omgekeerde gaande. Door de 
aanwezigheid van het crematorium en de nooit gebruikte gaskamer denken veel 
bezoekers dat Dachau een vernietigingskamp is geweest, zoals Auschwitz. Een gedachte 
die ook Vught parten speelt; door het crematorium denken veel bezoekers dat er ook 
gaskamers waren.  

                                                                 
129 Zie Knigge, ‘Buchenwald’, 97‐100.  
130 Ibidem, 98. 
131 Zie Marcuse, Legacies of Dachau, 170‐185, en: Harold Marcuse, ‘Das ehemalige Konzentrationslager 
Dachau. Der mühevolle Weg zur Gedenkstätte 1945‐1968’, in: Dachauer Hefte 6. Erinnern oder 
Verweigern, Oktober 1994, 193‐194. 
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In Auschwitz bleven de ruïnes van de opgeblazen crematoria achter, samen met 
gaskamers, honderden barakken en duizenden voorwerpen die eens het bezit waren 
geweest van de vermoorde Joden: koffers met daarop de namen geschilderd van de 
eigenaars, kammetjes, brillen, allerhande protheses, potten en pannen en kilo’s 
afgeschoren vrouwenhaar, klaar voor industrieel gebruik. Direct was duidelijk dat geen 
enkel kunstzinnig ontwerp de realiteit van Auschwitz zou kunnen uitdrukken. Dat kon 
alleen het kamp zelf, met haar zichtbare sporen.132 De voormalige gevangenen eisten 
daarom in 1945 al dat de museale waarde van het voormalige kamp in acht moest 
worden genomen en daarom beschermd moest worden.133 Men was zich ervan bewust 
dat elk voorwerp dat op het kampterrein gevonden werd, van hoog historische 
betekenis zou worden.134 De eerste museale tentoonstelling startte met de opening van 
het Staats Museum Auschwitz‐Birkenau op 14 juni 1947. Zij trok direct zo veel publiek 
dat het voor de organisatie duidelijk werd dat Auschwitz het middelpunt zou worden 
van een bezoekersstroom afkomstig uit de hele wereld.  

Tegelijk met de vorming van het museum en de toestroom van bezoekers 
ontstond een ander verschijnsel dat samenhangt met de musealisering: de gewenste 
looproute en daarmee de sturing van de bezoeker. Men vond dat het hoofdaccent op 
Birkenau moest komen te liggen omdat alleen Birkenau de werkelijkheid en het 
feitelijke karakter van wat Auschwitz was, duidelijk kon maken aan de wereld. Auschwitz 
I, het Stammlager, werd gezien als een façade die het mogelijk maakte dingen te laten 
gebeuren die zich in werkelijkheid in Birkenau hebben voorgedaan. In de beginjaren 
startte een bezoek aan Auschwitz in Birkenau. Via een vastgestelde route werd eerst de 
brandstapel bezocht, dan de ruïnes van de crematoria, vervolgens het vrouwen‐ en het 
mannenkamp, en pas daarna Auschwitz I.135 Er werden in die tijd zelfs twee routes 
uitgezet: voor bezoekers met veel en met weinig tijd.136 Na de wet van 1947, waarbij 
het Staatsmuseum Auschwitz‐Birkenau werd ingesteld, kwam de nadruk van het 
museum op Auschwitz I te liggen. Hier werden de permanente exposities inge
rondleidingen gegeven. De duizenden voorwerpen die in Auschwitz‐Birkenau waren 
achtergelaten, kregen nu een plek in de vitrines van het museum in Auschwitz I. Het 
accent werd verlegd naar het nationale lijden en de offers van de voormalige Poolse 
politieke gevangenen. Auschwitz ontwikkelde zich al snel tot een instituut voorzien van 
een documentatieafdeling met een bibliotheek, archieven, de afdeling voor het 
bewaren van foto’s en films, expositieruimten, een multifunctioneel gebouw met 
restaurant, een cafetaria, een postkantoor, een wisselkantoor, een bioscoop, een 
boekwinkel waar ook souvenirs gekocht kunnen worden en ontvangstkamers.  

richt en 

                                                                

Wie nu Auschwitz I bezoekt, bezoekt een kamp dat totaal anders is dan het 
oorspronkelijke, schrijft Robert Jan van Pelt. Allerlei praktische en theoretische 
overwegingen hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de 

 
132 Rawecka, Rawecki, ‘Antinomien des Gedenkens’, 14. 
133 Tadeusz Szymański, ‘Ich musste mich überzeugen, ob ich der arbeit auf diesem terrain gewachsen bin’, 
in: Pro Memoria. Informations Bulletin des Staatlichen Museums Auschwitz‐Birkenau, 7 (juli 1997) 48. 
134 Szymańska, ‘Tadeusz Wąsowicz’, 53. 
135 Ibidem, 55. 
136 Ibidem, 49. 
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geschiedenis al begint op de parkeerplaats. De bezoekers denken dat ze zich aan de 
rand van Auschwitz I bevinden; in werkelijkheid staan ze dan al midden in het kamp 
zoals het in 1945 bestond. Het was gemakkelijker het kamp tot museum met een 
specifieke, gecontroleerde, ideologische boodschap te maken wanneer het terrein 
kleiner was, aldus Van Pelt. Daarbij kon nu het bekende hek, met de boog waarin Arbeit 
macht frei staat geschreven, het beginpunt vormen van de rondleiding door het kamp. 
De boog symboliseert de scheiding van de menselijke gemeenschap met de planeet 
Auschwitz, de moderne versie van Dantes Lasciate ogni speranza (Laat alle hoop varen) 
bij de ingang van het Inferno. In werkelijkheid heeft de poort geen rol gespeeld in de 
uitmoording van de Joden. Heel weinig Joden hebben de poort gezien, de meeste Joden 
arriveerden direct op de zogenaamde Judenrampe even buiten Auschwitz. Te voet of 
per vrachtauto kwamen ze in Birkenau aan, later rechtstreeks met de trein.137 Niet 
alleen met het beginpunt van de rondleiding wordt de feitelijke geschiedenis genegeerd, 
ook het eindpunt, crematorium I met zijn schoorsteen en gaskamer, blijkt een 
reconstructie. Toen Auschwitz na de oorlog als museum werd ingericht, vond de 
commissie dat er een crematorium moest staan aan het einde van de herdenkingstocht, 
schrijft Van Pelt,  

 
dus heeft men crematorium I gereconstrueerd als symbool van de gaskamers en 
verbrandingsovens van Birkenau. (…) Een schoorsteen, het overduidelijke symbool van 
Birkenau, werd herbouwd; men installeerde vier afgedekte openingen in het dak, alsof 
daardoor het Zyklon B in de onderliggende gaskamer was gestort; en twee van de drie 
ovens zijn gereconstrueerd uit oorspronkelijke onderdelen. Nergens wordt een 
verklaring van deze reconstructies gegeven, ze zijn destijds niet van bordjes voorzien, en 
de gidsen zwijgen erover wanneer ze bezoekers rondleiden door dit gebouw, waarvan 
de toerist denkt dat dit de plaats is waar het gebeurd is.138  

 
Dit alles speelde de Holocaustontkenners in de kaart, die beweerden dat het om een 
gaskamer ging die er nooit is geweest.139  
 
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat zelfs op de plekken waar de misdaad zich 
heeft voltrokken, het tonen van de geschiedenis niet vrij is van enscenering. De objecten 
en documenten die direct na de bevrijding verzameld werden, waren in eerste instantie 
niet bedoeld om als museaal object te dienen, maar als bewijsmateriaal voor de begane 
misdaden. De eerste tentoonstelling die met betrekking tot de kampgeschiedenis werd 
gehouden, viel feitelijk samen met de openstelling van de kampen zelf. De openstelling 
van Buchenwald liet zien dat men ervan overtuigd was dat alleen de presentatie van het 
kamp zelf de meest effectieve en meest gepaste vorm was om de werkelijkheid van het 
kamp te tonen.140  

                                                                 
137 Van Pelt en Dwork, Auschwitz van 1270 tot heden, 361. 
138 Ibidem, 364. 
139 Boevink, ‘De nalatenschap. Hoe blijft een kreet van wanhoop eeuwig?’. 
140 Zie: Volkhard Knigge, ‘Gedenkstätten und Museen’, in: Volkhard Knigge und Nobert Frei (hrsg.), 
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, 378‐389. 
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De openstelling, ‘het tentoonstellen’, vormde de eerste stap naar de 
musealisering van het kamp en daarmee kwamen ook de eerste problemen in beeld die 
de omgang met de relicten en hun representeerbaarheid met zich meebrachten. De 
reconstructie van de lijkenberg was van de ene kant gestoeld op een traditionele 
presentatie van een uniek geschieddocument of kunstwerk, dat in al zijn gruwelijkheid 
een diepe impact op de kijker moest maken, maar tevens liet zien dat elke vorm van 
identiteit was verdwenen. Een ander probleem is dat de relicten door de voormalige 
gevangenen opgevat worden als de belichaming van de overleden kameraden. Het 
kampterrein, het crematorium, werd heilige grond, relicten werden relikwieën. Ze 
worden onaantastbaar, beschermd tegen elke vorm van kritisch onderzoek, want dit zou 
een nieuwe vernedering van de slachtoffers zijn. Bij de eerste tentoonstellingen met 
betrekking tot de concentratiekampen ging het veel meer om de vraag hoe de 
slachtoffers recht te doen dan om het geven van feitelijke informatie. De 
tentoonstellingen, schrijft Volkhart Knigge, waren eerder evocaties van ontkenningen en 
bekentenissen, ruimtes van loutering, waar politiek stelling werd genomen en die waren 
ingericht vanuit een opvoedkundig oogpunt. Het begrip Betroffenheit stond centraal.141 
       Betroffenheit moet een voormalig concentratiekamp nu nog steeds oproepen. De 
hervorming van een voormalig concentratiekamp tot een Lernort der Geschichte moest 
voldoen aan een aantal voorwaarden: de slachtoffers moesten herdacht worden en de 
bestaande gebouwen beschermd. De gebouwen en met name de crematoria en de 
ovens moesten dienen om opheldering te geven over de begane misdaden. Ten slotte 
moesten de resten van het verleden ontsteltenis oproepen.142 ‘Een bezoek aan een 
voormalig concentratiekamp wordt gebruikt als laatste redmiddel, wanneer films en 
boeken niet meer tot de verbeelding spreken, en als er nog steeds jongeren met 
extreem‐rechtse ideeën rondlopen en de gewenste anti‐facistische geestdrift nog niet 
heeft toegeslagen,’ aldus een Duitse Gedenkstätte‐pedagoog.143 

Met het begrip Betroffenheit komen twee tentoonstellingsvarianten tegenover 
elkaar te staan die vandaag de dag gehanteerd worden, aldus Knigge. Betroffenheit kan 
enerzijds uitgelegd worden als iets waardoor ik me aangedaan voel, iets dat een 
deelnemende emotie opwekt en anderzijds iets dat mij concreet aangaat en dat reële 
gevolgen voor me heeft. Vertaald in twee tentoonstellingsvarianten, zwart‐wit gezien, 
staat deze opvatting voor tentoonstellingen die op een narratieve basis zijn gestoeld en 
tentoonstellingen die documenterend en argumenterend van aard zijn. In de narratieve 
tentoonstelling, zoals het Holocaustmuseum in Washington, zijn de objecten zo 
geordend dat er een verhaal (story) verteld wordt met een boodschap. Argumenten 
voor een dergelijke ordening gaan over overzichtelijkheid, begrijpelijkheid, identificatie 
met de slachtoffers en effectiviteit. Aan de geschiedenis wordt achteraf een bepaalde 
zin verleend en vaak zit achter dergelijke inrichtingen een bepaald doel verborgen, zoals 
het verklaren van de totstandkoming van de DDR, de staat Israël, de grondvesting van de 

                                                                 
141 Ibidem, 384. 
142 Lurz, Kriegerdenkmäler in Deutschland, 542. 
143 Detlef Garbe, ‘Gedenkstätten: Orte des Erinnerung und die zunehmende Distanz zum 
Nationalsozialismus’, in: Hanno Loewy (Hg.), Holocaust: Die Grenzen des Verstehens. Eine Debatte über die 
Besetzung der Geschichte, Reinbek bei Hamburg 1992, 268.  
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rechten van de mens of het etaleren van andere westerse waardensystemen. Deze 
tentoonstellingen hebben vooral een opvoedkundige waarde en zijn identiteitsvormend. 
De documenterende en argumenterende tentoonstellingen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs, en de overdracht is gericht op kennis en inzicht. Het 
inbeeldingsvermogen is gericht op begrijpen van de historische omstandigheden en 
maakt minder aanspraak op de emoties van de kijker. Bepaalde gebeurtenissen of 
systemen zijn om te begrijpen of inzichtelijk te maken te complex voor een narratieve 
en zintuiglijke presentatie. Feitelijk gaan beide presentatievormen, zoals Knigge deze 
voorstelt, over de vraag of de misdaad een afgesloten ‘verhaal’ is waar achteraf een 
bepaalde zin aan ontleend kan worden. Of dat er een breuk is ontstaan in de westerse 
ontwikkeling, het civilisatieproces, dat zich visualiseert in de gefragmenteerde resten, 
die continu bevraagd moeten worden. Deze tentoonstellingen berusten niet op een 
schijnbare vanzelfsprekendheid. De tentoonstellingen moeten eerder verwarring 
stichten en vragen oproepen, aldus Knigge. Ze moeten aanleiding geven zodat steeds 
opnieuw, door nieuwe generaties, vragen worden gesteld en conclusies worden 
getrokken zodat de breuk niet sluit. De wond niet heelt, het historisch trauma niet 
geneest, zou je kunnen zeggen.                                  

De behoefte om aan de resten van de geschiedenis, aan de plek waar zich de 
misdaad heeft voltrokken, betekenis te geven, stelt de vormgevers voor problemen. Wel 
of niet reconstrueren, de relicten voor zich laten spreken, wel of niet in scène zetten, 
wel of geen tekst‐ en fotoborden op de voormalige kampterreinen. In Westerbork had 
men tijdens de herinrichting van het kampterrein in 1992 besloten geen barakken op 
het terrein te plaatsen, men was bang voor kitsch. Nu, in 2008, wordt er weer 
gediscussieerd over de vraag al of niet alsnog een barak te herplaatsen. Feitelijk gaat de 
discussie steeds weer over de vraag of het verleden terug te halen is, of het verleden te 
verbeelden is zonder de werkelijkheid onrecht aan te doen, zonder dat het kitsch wordt. 
Het gaat over de vraag hoe de toeschouwer bij de geschiedenis te betrekken. Het is een 
discussie die met name bij de verbeelding van de Holocaust heftige debatten 
veroorzaakt tussen voor‐ en tegenstanders, die op het scherp van de snede wordt 
gevoerd en waarmee ook de problematiek duidelijk wordt.  
 
 
Tussen feit en fictie 
 
De Holocaust stelt ons voor problemen. Ze verlangt herinnerd, verteld en 
gerepresenteerd te worden zonder dat het obsceen, triviaal of banaal wordt. Onder 
kunstenaars en auteurs is een zoektocht ontstaan om de herinnering aan de Holocaust 
vorm te geven op zo’n manier dat de wond niet heelt, maar verder kan bestaan en een 
overdracht mogelijk is. Het heeft de nodige discussies opgeleverd. Over de 
geschiedschrijving, de Historiekenstreit, over de uitbeelding van films als Holocaust 
(1978) en Schinder’s List (1994), over monumenten als het Holocaustmonument in 
Berlijn (1988‐2004). 

Er is wel eens geopperd dat zwijgen het enige adequate antwoord is op de 
Holocaust. In de film Shoah had Lanzmann het grote zwijgen doorbroken, terwijl hij 
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gelijktijdig de onmogelijkheid toonde om de ervaring uit te spreken. Maar ondanks de 
vele stemmen was het juist het zwijgen dat getuigde van het onuitsprekelijke. De film 
omcirkelde in de zoektocht naar de aanwezigheid van het verleden het onzegbare, bij 
wijze van omlijsting van de Stilte, het onpeilbare. Maar wat is stilte? Zwijgen is 
betekenisloos voor iedereen die niet leeft in dit zwijgen. Het is een stilte die alles kan 
inhouden en niets. Het zwijgen krijgt pas betekenis in een bepaald kader.  

Lanzmann, die geen ‘beeld’ van Auschwitz wenste te maken, kon een beroep 
doen op de overlevenden om hun authentieke ervaringen openbaar te maken. Zolang 
dat kan, zal Auschwitz geen gesloten verhaal worden, geen geschiedenis die 
dichtgeklapt kan worden als een boek, om vervolgens te worden bijgezet in de stoffige 
boekenkast van het geheugen. Dat is de grootste angst van Lanzmann. Maar wat 
gebeurt er als deze mensen er niet meer zijn? Wie vertelt dan hun verhaal? Hoe moet 
de geschiedenis overgebracht worden die geen verhaal mag worden? Hoe moet 
Auschwitz herdacht worden zonder de slachtoffers onrecht aan te doen? Zoals Bas 
Heijne vaststelt, hebben de generaties na Auschwitz een onmogelijke opdracht 
meegekregen:  

 
aan de ene kant wordt gesteld dat voor de moord op zes miljoen joden geen woorden 
zijn, aan de andere kant is er de boodschap dat de holocaust nooit vergeten mag 
worden. Maar hoe kun je je iets blijven herinneren waarvan je je geen voorstelling mag 
maken?144 

 
De filmmaker Spielberg, maker van Schindler’s List, is ervan overtuigd dat zonder 

verbeelding de herinnering aan de Holocaust zal verdwijnen. Hij heeft, zo stelt hij, 
bewust uit zuiver opvoedkundige redenen een verhaal gemaakt. Hij is bang dat jongeren 
voor wie hij zijn film maakte, zich binnenkort helemaal geen Holocaust meer zullen 
herinneren. Hij vreest dat als hij dat niet had gedaan, de gebeurtenissen waarover in 
Shoah verteld wordt zich in 2040 voor een publiek op een andere planeet zullen 
afspelen.145 Met Schindler’s List bereikte Spielberg een miljoenenpubliek. 

Het verschijnen van Schindler’s List veroorzaakte de nodige discussies tussen 
voor‐ en tegenstanders van de wenselijkheid om ‘Auschwitz’ van beelden te voorzien. In 
de ogen van velen, ook van Spielberg, had Lanzmann het bewijs geleverd dat het 
mogelijk was in beelden te spreken over het onzegbare en zo te ontsnappen aan 
misplaatste esthetisering en melodramatische banaliteiten. Volgens Lanzmann was 
Schindler’s List een kitscherig drama dat de gruwelijke gebeurtenis onrecht aandeed. Hij 
vergeleek de film met de televisieserie Holocaust die jaren eerder werd uitgezonden.  

Net als Schindler’s List is Holocaust een Holywoodproductie die miljoenen kijkers 
bereikte. De vergelijking met deze televisieserie is in zoverre interessant, dat Holocaust 
een enorme schok teweegbracht, met name onder de Duitse bevolking, alsof ze voor 
het eerst werd geconfronteerd met haar ‘eigen’ misdaden. Schindler’s List heeft voor de 
nodige commotie gezorgd, maar nooit in die mate als Holocaust. Schindler’s List zou 
hoogst waarschijnlijk in die tijd eenzelfde soort schok hebben veroorzaakt als Holocaust.  
                                                                 
144 Heijne, ‘Het copyright op het verleden’. 
145 Ibidem. 
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Holocaust mag volgens Von der Dunk gezien worden als een les voor de historici 
en voor iedereen die voorstander was van een ‘zakelijke voorlichting’. De schok die 
Holocaust teweegbracht bij een aantal West‐Duitse intellectuelen, kwam voort uit vrees 
voor kitsch, en ook uit een zekere argwaan jegens ‘de waarden van Hollywood’, wat 
neerkwam op de vrees voor de macht van de massacultuur. Het zijn, zo meent Von der 
Dunk, de strengen zoals Adorno die menen dat men na Auschwitz geen gedichten meer 
kan schrijven. Het zijn de morele asceten, die uit kiesheid en verbondenheid met de 
vermoorden alleen een puur zakelijke reconstructie of een fragmentarische 
documentatie willen tolereren: elke toegift van subjectieve emotionaliteit geldt als 
heiligschennis en een productie die van dit alles een show maakt, is ronduit stuitend. 
Wie de tempel der doden betreedt, dient te zwijgen.146 

Met films als Holocaust en Schindler’s List bleek dat geromantiseerde fictie een 
sterkere weerslag had dan de gedocumenteerde werkelijkheid. Het verleden moest 
nagespeeld worden. Het succes van La vita è bella (1998), ‘een tragikomisch sprookje 
over de holocaust’147 bewijst, meende een recensent, dat zelfs met geen enkele ernstige 
poging tot realisme de onmenselijkheid van wat er in de kampen werkelijk gebeurde 
kon worden uitgedrukt.  

 
De jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is een van de belangrijkere 
hoofdstukken uit de Europese geschiedenis van deze eeuw, en het is dus te verwachten 
dat met het verstrijken van de tijd steeds andere en onverwachte percepties en 
artistieke verwerkingen het licht zullen zien. Dat is ook goed zo: in een levende cultuur 
horen belangrijke episoden uit het verleden niet tot vrome, doodse iconen te 
verworden.148 

 
De vraag naar realiteiten en authenticiteit is groot. Ze worden gezocht op de plekken 
van de voormalige kampen, op foto’s en in films, vanuit het idee zo dichter bij de 
realiteit te kunnen komen. Om het verleden zichtbaar te maken, om dichter bij de 
slachtoffers te komen, worden alle middelen ingezet die voorhanden zijn, waarbij feit en 
fictie niet zelden door elkaar heen lopen en tegelijk optreden op hetzelfde podium, en 
de architectuur de bezoeker zonodig een handje helpt om hem de juiste weg te wijzen, 
zowel fysiek als mentaal. De vraag is hoeveel geweld de historische werkelijkheid mag 
worden aangedaan nu er steeds meer eisen worden gesteld aan de 
tentoonstellingsvormgeving en er alles aan wordt gedaan om het de bezoeker zo 
aangenaam mogelijk te maken. Het storende in films als Holocaust en Schindler’s List is 
de vermenging van fictie met authentieke gebeurtenissen. In Holocaust werd gestreefd 
naar een zo realistisch mogelijk effect door een zorgvuldig geconstrueerde historische 
mise‐en‐scène en door de invoering van documentaire foto’s en filmfragmenten uit 
                                                                 
146 H.W. von der Dunk, ‘De Holocaustfilm: hebben de historici gefaald?’, in: H.W. von der Dunk, Twee 
buren, twee culturen, Amsterdam 1994, 247. 
147 Typering van De Filmkrant, 195 (december 1998). 
148 Raymond van den Boogaard, ‘Komedie vermijdt express elk realisme. Groteske benadering doet recht 
aan onmenselijkheid jodenvernietiging’, in: Filmarchief. NRC Webpagina’s 2 december 1998. 
http://www.nrc.nl/W2/Archief/Film/Rec/La_vita_e_bella.html. 29‐10‐2007. De film werd overladen met 
prijzen en werd door de Volkskrant‐lezers uitgeroepen tot de beste film van 1998.  
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concentratiekampen. Deze zouden de film een bepaalde authenticiteit moeten geven. 
Hierdoor zat er echter ook een aantal historische onwaarheden in dat een vertekend 
beeld gaf van de omstandigheden.149 Voor een film hoeft dat niet erg te zijn, zolang die 
niet wordt gezien als de waarheid over de Holocaust. Spielberg lost dit probleem op 
door de illusie van de werkelijkheid in de film te doorbreken; hij doet dit door in een 
zwart‐wit opgenomen scène plotseling een meisje met een rood jasje te laten opduiken. 
Hiermee benadrukt hij de kunstmatigheid van de film.  

De vraag is hoe storend reconstructies in voormalige concentratiekampen, de 
‘authentieke’ plek, zijn. Men zou denken altijd, ze zijn zelfs bezwaarlijk. Maar zoals al is 
gebleken, valt er niet aan te ontkomen wil men de geschiedenis tonen en er lessen uit 
leren. Gezien de eisen die heden ten dage aan tentoonstellingen worden gesteld in 
historische musea – en onder die noemer kunnen Nationaal Monument Kamp Vught en 
het museum in Herinneringscentrum Kamp Westerbork geplaatst worden – en gezien de 
definitie die aan tentoonstellingsvormgeving wordt gegeven, is de ruimte om een 
complexe geschiedenis zoals die van de concentratiekampen te behandelen, erg klein.  
 

Tentoonstellingsvormgeving is het vormgeven van een idee, een concept van een 
tentoonstelling: een verhaal met betrekking tot (kunst)voorwerpen in een ruimte. Tekst 
en uitleg, maar vooral ook de ‘taal’ der dingen en de plaats der dingen moeten samen 
het concept van de tentoonstelling tot uitdrukking brengen. De relatie vorm en inhoud 
staat daarbij centraal. De relatie, een schakel, tussen vorm en inhoud is in feite de 
schakel tussen de tweede dimensie (concept, taal en idee) en de derde dimensie (de 
ruimte en de dingen). Tentoonstellingsvormgeving laat alle aspecten van de vormgeving 
aan bod komen, inrichting/architectuur, maar ook de bijbehorende grafische 
vormgeving moeten een en hetzelfde concept uitdragen, een en dezelfde visie 
vertegenwoordigen, vergelijkbaar met de regie van een film of een theaterstuk.150  

 
Goede vormgeving wordt bereikt door een samenwerking van verschillende disciplines: 
architectuur, interieurarchitectuur, grafische vormgeving, fotografie, audiovisuele media 
en theater. Bij de enscenering van een geschiedenis wordt steun gezocht bij de theater‐ 
en filmwereld.  

Tentoonstellingen kunnen zich onderscheiden in hun doel: didactisch, 
onderhoudend, interactief, responsief, dynamisch, objectgeoriënteerd, systematisch, 
thematisch of deelnemend. Vaak worden meerdere benaderingen tegelijkertijd 
gebruikt, met de nadruk op een ervan. Esthetische en evocatieve tentoonstellingen, een 
theatrale manier van tentoonstellen waarbij een sfeer wordt opgeroepen om bij de 
bezoeker een emotie teweeg te brengen, krijgen tegenwoordig de voorkeur. Net als 
tentoonstellingen met een hoge ‘belevingscommunicatie’, ervan uitgaand dat het ‘zelf 
beleven’ de beste leermeester is.151 Het meest zorgwekkende is, maar allang duidelijk, 
dat objecten niet meer voor zichzelf spreken naarmate ze meer uit de persoonlijke 
                                                                 
149 Von der Dunk, ‘De Holocaustfilm: hebben de historici gefaald?’, 243. 
150 Aangehaald bij: Karin Rietbroek, ‘Tentoonstellingsvormgeving tussen technologische en 
maatschappelijke verandering’, in: Donald Janssen, Paulien Koopmans, Karin Rietbroek, Robert van Rixel 
(red.), Tentoonstellingsvormgeving. Monografieën over vormgeving, Eindhoven 2002, 5. 
151 Ibidem, 13. 
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ervarings‐ en herinneringssamenhang verwijderd raken. Gevaar is dat ze voor 
manipulatie ingezet kunnen worden.152 De context waarin een object geplaatst is zal 
bepalend zijn voor de interpretatie, waarbij vormgeving een verbindende en 
verklarende rol speelt. ‘Van objectiviteit, al wordt vaak anders gedacht, is totaal geen 
sprake.’153 Al deze aspecten die tentoonstellingsvormgeving bepalen, spelen een rol in 
Nationaal Monument Kamp Vught. 

Elke tentoonstelling vertelt een verhaal, en elk object wordt getoond in de 
context, in het belang, van het verhaal. Dat gebeurt steeds explicieter. Door het 
vertellen van verhalen wordt betekenis gegeven aan de wereld om ons heen. Het 
verhaal schept orde in de chaos en helpt om de wereld beter te begrijpen. Ook in 
herinneringscentra is men bewust van de kracht van het verhaal. In het voorwoord van 
de gids die Nationaal Monument Kamp Vught uitgeeft, staat: ‘De geschiedenis van kamp 
Vught is meer dan een verhaal van getallen en feiten. Het is het verhaal van lotgevallen 
en keuzes’, en ‘Het verhaal van kamp Vught staat natuurlijk niet op zichzelf.’ En zo heeft 
elk voormalig concentratiekamp zijn ‘verhaal’ te vertellen. De vraag is hier welke vorm 
heeft de inscriptie aangenomen om betekenis te geven aan Nationaal Monument Kamp 
Vught? Welke betekenis genereert de locatie van Nationaal Monument Kamp Vught, de 
architectuur en lay‐out van het gebouw, de ordening en plaatsing van de objecten in de 
displays, de verschillende tentoonstellingstechnieken en communicatiemiddelen en de 
begeleiding van bezoekers?154  
 
 
Het script van Nationaal Monument Kamp Vught 
 
De Vriendenkring had een duidelijke stempel weten te drukken op Nationaal Monument 
Kamp Vught en hoewel in het begin de visies van de Vriendenkring en Nationaal 
Monument Kamp Vught lijnrecht tegenover elkaar stonden, groeiden ze in de loop der 
jaren steeds meer naar elkaar toe. De ontwikkeling die Nationaal Monument Kamp 
Vught doormaakte, laat zien dat er meer oog kwam voor individuele slachtoffers. 
Democratisering, individualisering, emancipatie en feminisme – het zijn de sociale 
processen waarbinnen de aandacht voor de oorlog van inhoud veranderde.155 De 
aandacht is verschoven van dictatoriale systemen, de natie die aangevallen is, naar 
individuele geschiedenissen van de slachtoffers en de keuzes die zij maakten tijdens de 
oorlog. Maar het gaat niet alleen om het verhaal van de slachtoffers. In het script dat in 
Nationaal Monument Kamp Vught verborgen ligt, gaat het ook ergens anders over.  

Nationaal Monument Kamp Vught was, onder andere dankzij de subsidies van 
VWS, in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een nationaal gerespecteerd instituut met 
een professionele organisatie. Uitbreiding was noodzakelijk geworden, waarbij men de 
educatieve functie van het kamp wilde vergroten. Mede door de lobby van de in 2000 

                                                                 
152 Zie Knigge, ‘Gedenkstätten und Museen’, 388. 
153 Rietbroek, ‘Tentoonstellingsvormgeving tussen technologische en maatschappelijke verandering’, 11. 
154 Zie: Julia Noordegraaf, Strategies of Display. Museum Presentation in Nineteenth‐ and Twentieth‐
Century Visual Culture, Rotterdam 2004, 13.  
155 Withuis, ‘Vriendinnenkring Vught’, 9. 
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aangetreden voorzitter Alexander Rinnooy Kan – die in zeer korte tijd met ‘een paar 
gesprekken met minister Borst en premier Kok’156 4 miljoen gulden voor kamp Vught 
wist los te peuteren – en door onder andere een heus fundraisingdiner te organiseren, 
werd 8,5 miljoen gulden bijeengebracht voor de vernieuwing van het monument. Voor 
het ontwerp van de nieuwbouw, waarvoor in eerste instantie Breuker weer was 
gevraagd, tekende de gerenommeerde architect Felix Claus, de vormgeving van het 
terrein werd overgelaten aan landschapsarchitect Michael van Gessel en voor de 
inrichting van de vaste tentoonstelling werd bureau Marcel Wouters Ontwerpers, 
gespecialiseerd in educatieve presentaties, ingehuurd. De beschikbare oppervlakte 
verdubbelde en het monument transformeerde in een museale inrichting met een 
weldoordachte looproute.  

Om ‘het verhaal van kamp Vught’ te vertellen is geen medium onbenut gelaten. 
Architectuur, interieurarchitectuur, tentoonstellingsvormgeving, grafische vormgeving, 
fotografie, audiovisuele media, originele objecten uit de kamptijd, niet‐originele 
objecten en reconstructies gaan een totaalverband met elkaar aan met als doel de 
bezoeker op een zo integer én betrokken mogelijke manier te informeren over de 
geschiedenis van deze historische plaats.157  
  
Het motto waarmee Nationaal Monument Kamp Vught in 2002 werd vormgegeven is 
‘Gedenken en bewust worden in perspectief.’ De geschiedenis van kamp Vught is vooral 
een verhaal van mensen: ‘Het waren mensen die als dader, als slachtoffer, als 
omstander of als helper betrokken waren bij deze geschiedenis.’158 De ‘menselijke maat’ 
staat centraal, de boodschap is ‘dat iedereen zijn eigen keuzes bepaalt, zonder geheven 
vingertje’.159 De tentoonstelling vertelt verhalen om via die verhalen de bezoeker meer 
te weten te laten komen over het naziterreursysteem in de kampen, de organisatie, de 
uitvoering en de fysieke en geestelijke gevolgen daarvan, de lotgevallen van de mensen 
binnen dit systeem, de verschillende slachtoffergroepen en over de vraag hoe mensen 
binnen dit systeem tot daders, slachtoffers, omstanders en helpers worden. De 
persoonlijke geschiedenissen moeten de gebeurtenissen inzichtelijk maken, ons een 
beeld laten vormen van de vervolgings‐ en vernietigingsgeschiedenis, maar het ook 
mogelijk maken dat de bezoeker zich kan inleven en zelfs identificeren met de 
gevangene.  
 

                                                                 
156 Lindy Jense, ‘“Een ervaring die je heel lang bijblijft”. Nieuwbouw brengt Nationaal Monument Kamp 
Vught dichter bij de mensen’, in: Brabants Dagblad 19 april 2001. 
157 Zie: Jeroen van den Eijnde, ‘Presentatie van het voorlopig ontwerp Nationaal Monument Kamp Vught’. 
Eindhoven/Amsterdam/Vught november 2001, 2. Aanwezig in het archief van Nationaal Monument Kamp 
Vught.  
158 Ibidem. 
159 Esther Göbel, ‘Tentoonstellingsmaker Esther Göbel: “Geen horrorkabinet”’, in: Een nieuw begin… 
Opening nieuwbouw Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting Nationaal Monument Kamp Vught 
2002. 
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Identificatie en empathie kunnen aanzetten tot nadenken, het bewust worden van de 
mogelijke consequenties van handelen en zelfbeschikking, het zelf keuzes kunnen 
maken, het niet automatisch meelopen met de meerderheid. 160  

 
Nationaal Monument Kamp Vught is zo ingericht dat de bezoeker een stuk geschiedenis 
doorloopt parallel aan wat de gevangenen hebben ondergaan.  
 
Wie Nationaal Monument Kamp Vught aandoet, bezoekt niet het voormalige 
concentratiekamp waar de gevangenen hebben gezeten. Nationaal Monument Kamp 
Vught is geen voormalig concentratiekamp waar de bezoekers de fysieke gedaante van 
het concentratiekamp kunnen ervaren, kunnen zien waar de appèlplaats was, in welke 
barakken de gevangenen moesten leven en werken, in welke gebouwen de SS huisde. Ze 
kunnen niet de grootte van het voormalig kamp met zijn prikkeldraadomheining en de 
vele wachttorens ervaren. Ze kunnen niet concreet zien hoe het concentratiekamp 
werkelijk was ingericht.  

Nationaal Monument Kamp Vught is gebouwd rond het voormalige crematorium 
van het kamp, dat behalve voor degenen die er werkten verboden gebied was voor de 
gevangenen. Het crematorium was met een hek en prikkeldraad afgescheiden van de 
rest van het kamp, al lag het wel binnen de omheining. Kamp Vught was geen 
vernietigingskamp en bezat geen gaskamer, wel een fusilladeplaats en een galg. In het 
crematorium werden mensen verast die in Vught de dood vonden door executie, 
verstikking (het bunkerdrama) of door ziekte. Het crematorium was in die zin geen 
kenmerkend onderdeel van het terreursysteem, zoals in het geval van 
vernietigingskamp Auschwitz‐Birkenau. De meeste gevangenen zullen nooit 
geconfronteerd zijn geweest met het bestaan van het crematorium.161 Nu vormt het 
crematorium het hart van het monument. Afgezien van praktische redenen is dat niet 
verwonderlijk. In het crematorium bevond zich namelijk ook een lijkenkamer waar de 
slachtoffers hun laatste rustplaats vonden alvorens hun lichamen werden verast en 
verstrooid achter het crematorium. De gestorvenen, die geen graf hebben, zijn op deze 
plek lokaliseerbaar, hier zijn ze het laatst geweest. De plek wordt op deze wijze 
gecultiveerd en gesacraliseerd. Het crematorium is te beschouwen als een 
grafmonument.162 Het was hier dat de Vriendenkring een namenwand oprichtte voor 
diegenen die zijn omgekomen in Vught.163  

Het crematorium, het enige authentieke gebouw binnen Nationaal Monument 
Kamp Vught, maakt deel uit van een lange rij van andere voorwerpen en objecten. 
Originele relicten, niet‐originele voorwerpen en reconstructie vloeien moeiteloos in 

                                                                 
160 Jeroen van den Eijnde, ‘Presentatie van het voorlopige ontwerp Nationaal Monument Kamp Vught’3.  
161 Zie: Marc Uijland, Christel Tijenk, Jeroen van den Eijnde, Eindpunt of tussenstation, 69.  
162 Over de betekenis van crematoria in de voormalige kampen vergelijk: Ute Wrocklage, ‘Neuengamme’, 
198, Marcuse, Legacies of Dachau, 221‐222, en: Andreas Ehresmann, ‘Die Krematorien KZ Neuengamme’, 
in: Janine Doery, Alexandraklei, Elisabeth Thalhofer, Karsten Wilke (Hrshg.), NS‐Zwangslager in 
Westdeutschland, Frankreich und den Niederlanden, Paderborn 2008, 207. 
163 Met de vernieuwing van Nationaal Monument Kamp Vught hebben de namen nu een plaats gekregen 
in de Bezinningsruimte van het herinneringscentrum. 
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elkaar over tot een enscenering van ‘concentratiekamp Vught’. Wie Nationaal 
Monument Kamp Vught bezoekt, bezoekt een monument dat de gedaante heeft 
aangenomen van een historisch museum waarin objecten worden getoond in dienst van 
het script. Dat het om authentieke objecten gaat dan wel om reconstructies, doet in dit 
script weinig ter zake. De bezoeker wordt er bijvoorbeeld nergens duidelijk op gewezen 
dat de barak een reconstructie is op een plek waar nooit een barak heeft gestaan, of dat 
de klompen en pakken in de tentoonstelling niet de originele zijn die de gevangenen 
hebben gedragen. De objecten, samen met de foto’s, tekeningen van gevangenen, 
dagboekfragmenten, documenten en interviews met voormalige gevangenen, worden 
weliswaar getoond om de kampgeschiedenis zo concreet mogelijk te tonen, maar vooral 
om de tentoonstelling zo persoonlijk mogelijk te maken. Hier krijgt de ‘menselijke maat’ 
vorm. De hele rondgang door de tentoonstelling en het ‘kampterrein’ is zo opgebouwd 
dat de bezoeker zich kan identificeren met de voormalige gevangenen en dat hij kan 
zien om welke reden ze gevangen hebben gezeten, hoe ze de kamptijd zijn 
doorgekomen en welke keuzes ze tijdens de bezetting hebben gemaakt. Nationaal 
Monument Kamp Vught is een interpretatief gedenkteken voor kamp Vught.  

De getoonde objecten staan niet alleen in dienst van het verhaal van de 
gevangenen, maar samen met het verhaal van de gevangenen ook in dienst van de 
boodschap die Nationaal Monument Kamp Vught wil uitdragen. De boodschap, de 
feitelijke inscriptie van het monument, is ingeschreven op de vloermat bij de ingang van 
de laatste zaal, de zogenoemde Actualiteitsgang:  
 

In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond en komen in het heden uit. In de hier 
vertoonde film keren alle belangrijke thema’s van N.M.K.V. in een actuele situatie terug. 
Op tafel liggen kranten, die met filmpjes en oplichtende beelden aansluiten bij de scène 
op de muur. Het is aan u om te ontdekken wat de actuele betekenis van deze plek voor 
u kan zijn. 

 
In de Actualiteitsgang wordt getracht de bezoeker aan het denken te zetten, te 
prikkelen tot meningsvorming en ook tot attitudeverandering. Het monument wil laten 
zien hoe beïnvloedbaar mensen zijn, dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken en dat je 
niet mee hoeft te doen met de massa. De besmeurde panelen van het 
fusillademonument staan niet voor niets in de patio opgesteld. Het gedenkteken is 
getransformeerd in een waarschuwingsmonument. De panelen wijzen de bezoekers op 
het feit dat misstanden vandaag de dag nog steeds voorkomen en onderdeel zijn van 
hun eigen leefwereld. Hier wordt de eerste aanzet gegeven tot bewustwording. De 
tweede wordt gegeven door de reactiewand, die de bezoekers moet stimuleren tot 
gedachtevorming en actief handelen door het schrijven van een reactie.  

Om de abstractie van Nationaal Monument Kamp Vught tegen te gaan is in het 
vernieuwde monument plaats ingeruimd voor de verhalen van voormalige gevangenen. 
Niet alleen biedt het monument een podium waarop voormalige gevangenen hun 
verhaal kwijt kunnen om zo op eigen wijze hun oorlogsverleden te verwerken en 
wederom een waardevolle maatschappelijke rol te vervullen, zoals VWS het graag ziet. 
Het monument stuurt ook bij de bezoeker aan op een ‘positief handelingsperspectief’, 
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zoals Nationaal Monument Kamp Vught dat noemt. Hier wordt een afgerond verhaal 
verteld: ‘In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond (…).’ Het monument tracht om bij 
de bezoeker een bewustwordingsproces dan wel een bewustzijnsverandering op gang te 
brengen. Of, vertaald in termen van VWS met betrekking tot haar 
jeugdvoorlichtingsbeleid:  

 
Beoogd wordt de vorming van jongeren te beïnvloeden door hen duidelijk te maken 
welke componenten en ontwikkelingen in een samenleving bedreigend kunnen zijn voor 
de democratie in een natie en voor de vrijheid van haar burgers. Het gaat om het op 
gang brengen van bewustwordingsprocessen over de betekenis van democratie, 
vrijheid, grondrechten en fundamentele normen en waarden.164  

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

 

 
164 ‘Raak de juiste snaar’. Voorlichtingsbeleid herdenking WO II in de periode 2006 tot en met 2010, 
oktober 2005. Uitgegeven door VWS, 2. 


