
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het gedenkteken, de plek en de herinnering : de monumentalisering van de
Duitse kampen in Nederland

Hijink, R.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hijink, R. (2010). Het gedenkteken, de plek en de herinnering : de monumentalisering van de
Duitse kampen in Nederland. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-gedenkteken-de-plek-en-de-herinnering--de-monumentalisering-van-de-duitse-kampen-in-nederland(684039bc-f7b7-4465-9da1-65e9ba1bced8).html


 
VIII                                      HERDENKEN ALS RITE DE PASSAGE  
                                
                             De voormalige kampen als transformatieve ruimtes                       

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

 
 
 
1.    De institutionalisering van de voormalige kampen 
 
 
Herdenkingsmusea 
 
De monumentalisering van de voormalige kampen laat zien dat het oprichten van 
traditionele gedenktekens niet meer volstaat. Anders gezegd: het sculptuuraal 
herdenken, zoals de fusillademonumenten in Vught en Amersfoort laten zien, heeft 
plaastgemaakt voor een vorm van museaal herdenken. Het monument heeft de 
gedaante aangenomen van een historisch museum. Monumenten en musea zijn een 
symbiose aangegaan.  

Waren de voormalige kampterreinen lange tijd onzichtbaar als historische plaats, 
tegenwoordig maken ze, als het praktisch mogelijk is, deel uit van het 
musealiseringsproces en worden ze zo veel mogelijk betrokken bij de activiteiten van de 
herinneringscentra. In Nationaal Monument Kamp Vught is de historische plek rond het 
crematorium opgenomen binnen de museale tentoonstelling, in Westerbork maakt het 
voormalige kampterrein, hoewel gescheiden van het museum, deel uit van de 
activiteiten die Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert. Amersfoort zit nog 
in een ontwikkelingsfase, maar beetje bij beetje gaat het voormalige kampterrein steeds 
meer deel uitmaken van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.  
  De vorming van de herinneringscentra in Westerbork, Vught en Amersfoort 
vond, en vindt nog steeds, plaats in een periode waarin wereldwijd een explosieve bouw 
van memorial museums is waar te nemen. De afgelopen tien jaar zijn er meer memorial 
museums opgericht dan de honderd jaar daarvoor, schrijft Paul Williams in Memorial 
Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities.2 Het memorial museum is een 
specifiek soort museum – vaak maar niet altijd – opgericht op plekken waar een 
historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het gaat over terrorisme, genocide, 
staatsonderdrukking en nucleaire rampen. De aanleidingen zijn verschillend, maar ze 

                                                 
1 Gedeelte uit de inscriptie die Van Randwijk heeft geschreven voor het gedenkteken op de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal.   
2 Paul Williams, Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities, Oxford/New York 2007.  
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komen overeen met de slachtoffers die herdacht worden: voornamelijk onschuldige 
burgers waar vrouwen en kinderen tijdens de ramp niet werden gespaard. Enkele 
voorbeelden zijn het Nationaal Chernobyl Museum in Kiev (1992), het museum voor de 
slachtoffers van genocide in Vilnius (1992), het Robben Island Museum in Cape Town 
(1997), het Oklahoma City National Memorial (2000), het Srebrenica Memorial and 
Cemetry in Potočari (2003), het gedenkteken voor het Atochatreinstation in Madrid 
(2004) en het toekomstige World Trade Center Memorial in New York, gepland in 2009. 
Wat deze musea kenmerkt, is dat ze meestal zijn gebouwd op de plek waar de ramp zich 
heeft voltrokken, de plek waarmee nabestaanden en overlevenden een sterke 
emotionele band hebben. Het zijn geen neutrale plekken. Het memorial museum biedt 
de mogelijkheid om te rouwen, daders vergiffenis te schenken en de gebeurtenis onder 
de aandacht te brengen bij een groot publiek. Ze fungeren als plekken waar onderzoek 
wordt gedaan, zoals het identificeren van slachtoffers, ze leveren bewijsmateriaal voor 
processen en ze onderhouden nauwe contacten met commissies voor 
waarheidsbevinding en mensenrechtenorganisaties. De memorial museums hebben een 
sterke pedagogische missie met een psychologische component, de getuigen zijn net zo 
belangrijk als de slachtoffers en de daders. Educatie wordt gedaan uit morele 
overtuiging en is sterk verbonden met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het 
memorial museum wil een brug slaan tussen de historische gebeurtenis en het heden, 
en het wil een morele gidsfunctie vervullen.  

De hausse aan memorial museums laat, net als de vorming van de 
herinneringscentra bij de voormalige kampen, zien dat het oprichten van traditionele 
gedenktekens niet meer voldoende is. De ontwikkeling van de herinneringscentra loopt 
niet alleen parallel met de opkomst van de memorial museums maar samen zijn ze 
ingebed in de algemene belangstelling voor geschiedenis en herinnering en de behoefte 
deze vast te leggen en te institutionaliseren. Herman Lübbe spreekt in de jaren zeventig 
van Musealisierung bij de constatering van de wonderbaarlijke groei van het aantal 
nieuwe musea, die hij verklaart door de snelheid van de modernisering en de daaruit 
voortkomende behoefte aan vaste punten in het verleden. Met de opkomst van de 
honderden Holocaustmusea in Amerika en de wereldwijde oprichting van memorial 
museums kan men spreken van een memory boom.3 Nu is het niet nieuw dat 
gedenktekens en musea in samenhang met elkaar worden gebouwd. Met het initiatief 
voor het Nationaal Monument op de Dam werd al gepleit om onder het monument een 
verzetsmuseum in te richten. Dat idee werd echter niet verwezenlijkt. Wat wel werd 
verwezenlijkt is het Nationaal Oorlogs‐ en Verzetsmuseum te Overloon, een 
museumpark gebouwd op de plek waar in de herfst van 1944 een hevige strijd was 
geleverd. Het museum werd op 25 mei 1946 geopend. Voor de oprichting van het 
museum gold als voorbeeld de geconserveerde slachtvelden van de Eerste 
Wereldoorlog in België en Frankrijk. Overloon afficheerde zich als ‘Nederlands eerste 

                                                 
3 Zie: Pim de Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en ‘lieux de mémoire’’, in: Rob van der Laarse (red.), 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering, Amsterdam 2005, 45.  
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oorlogsmuseum’ en ‘Het Tweede Caen’. Het zou jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers 
gaan trekken.4  

                                                

  Westerbork, Amersfoort en Vught worden tegenwoordig herinneringscentra 
genoemd en zijn te vergelijken met de memorial museums, ze vervullen dezelfde 
functie. Het zijn plekken met een morele gidsfunctie. De voormalige kampen zijn 
plekken van schuld en boete. Ze herinneren aan het grote morele falen en het gebrek 
aan weerbaarheid. Maar niet alleen bij de Jodenvervolging en ‐vernietiging. Zo heeft 
Westerbork sinds 2002 een intensief contact met de nabestaanden van de val van 
Srebrenica, en het herinneringscentrum Potočari Memorial Center and Cemetry. De 
samenwerking komt voort uit een gedeelde geschiedenis; de herdenking van vervolging 
en genocide en het onvermogen van Dutchbat om de ramp van 1995 te voorkomen. Het 
herinneringscentrum treedt op als adviseur voor haar Bosnische collega’s. In het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt elk jaar de val van Srebrenica herdacht 
met concerten, films en exposities, voor het onderwijs is er een educatief programma 
over ontwikkeld. Ex‐Dutchbatters worden uitgenodigd om te komen vertellen over hun 
ervaringen. Behalve in Westerbork doen ook in Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
ex‐Dutchbatters verslag van hun ervaringen. Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil 
een podium bieden waarop mensen die de oorlog hebben meegemaakt hun verhaal 
kunnen vertellen en begrip kunnen vinden. Het monument voelt vanuit het verleden 
een speciale band met uniformdragers omdat op de plek behalve een kamp ook een 
kazerne en later een politieschool heeft bestaan, instituten waarin het uniform van 
grote betekenis is. Amersfoort richt zich speciaal op leden van de krijgsmacht, de 
marechaussee en de politie, met Defensie bestaat een samenwerkingsverband om 
soldaten die worden uitgezonden op vredesmissies een speciaal programma aan te 
bieden. Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil uniformdragers bewust laten 
worden van hun eigen verantwoordelijkheid, waarin keuzen en beslissingen altijd te 
maken hebben met de rechten van de mens. Om de leerlingen te wijzen op het belang 
van de rechten van de mens is in 2000 een monument bij de ingang van de toenmalige 
politieschool opgericht met als onderwerp artikel 1 van de grondwet. Ook in Nationaal 
Monument Kamp Vught is mensenrechten een belangrijke thema. Er worden exposities 
georganiseerd rond dit thema zoals in de zomer van 2008, met de Olympische spelen in 
Beijing, onder de titel ‘The games must go on…’. Het doel was om twee kanten van een 
medaille te tonen: ‘enerzijds de spanning en schoonheid van de sportieve krachtmeting, 
anderzijds de wijze waarop mensenrechten en politiek tijdens een aantal Spelen vanaf 
1936 een rol speelden.’5 Staatssecretaris Bussemaker van VWS betoogde bij de opening 
van de expositie dat herinneringscentra zich niet alleen moeten beperken tot de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. ‘Ze moeten ook nieuwe generaties 

 
4 Jan W.V. van Lieshout, De stamboom van een museum. Deel 2: van slagveld naar vredesteken, Overloon 
1999, 12, 14.  
5 ‘Expositie “The games must go on…”, 6 juni 2008 – 9 januari 2009’, Digitale Nieuwsbrief Nationaal 
Monument Kamp Vught juni 2008. 
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aanspreken en betrekken bij de geschiedenis. De Spelen zijn daarvoor een goed 
middel.’6  

Voor de expositie werd in de kunstbijlage van de Volkskrant een 
reclameadvertentie geplaatst, midden tussen de advertenties van het 
Bonnefantenmuseum en museum Het Valkhof.7 De advertentie illustreert goed dat 
Nationaal Monument Kamp Vught niet louter een monument is ter herdenking van de 
slachtoffers van kamp Vught. In een artikel van de Volkskrant over de tentoonstelling 
wordt één keer, in een heel korte zin, vermeld dat Kamp Vught een concentratiekamp is 
geweest. Het monument is een instituut geworden, te vergelijken met musea, met alle 
problemen die daarbij komen kijken, zoals de noodzaak voldoende bezoekers te 
trekken. Werden de gedenkplaatsen vroeger geleid door een klein groepje welwillende 
vrijwilligers, nu is er sprake van een bedrijfsvorm met vast, betaald personeel en 
vrijwillige medewerkers, bestuurd door een directeur. Er moeten jaarverslagen 
geschreven worden en men moet zien rond te komen van een bepaald budget. Om te 
voldoen aan de richtlijnen voor projectsubsidies moeten er effectmetingen worden 
verricht bij de bezoekers. Schoolkinderen moeten voor het bezoek een formulier 
invullen om het ‘instapmoment’ vast te leggen en bij vertrek een ander formulier om 
het ‘uitstapmoment’ vast te stellen. Dit alles om te bepalen of het monument wel 
voldoende rendement oplevert. Een heuse concurrentiestrijd lijkt te ontstaan in het 
verkrijgen van subsidies, want niet iedere instelling heeft de capaciteiten om de 
effectmetingen adequaat uit te voeren. Cees Biezeveld, oud‐directeur van Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort, verzuchtte eens: ‘Hoe moet je hier nu mee omgaan? Met 
het antwoord:  

 
Gewoon: laten voor wat het is, geen tijd meer aan besteden. Dan krijg je geen 
projectsubsidie voor educatieactiviteiten meer. Je ziet langzamerhand dat de grote 
spelers op de kaart met gespecialiseerd personeel en grotere bezoekersstromen het zich 
kunnen permitteren mensen vrij te maken om fulltime subsidieaanvragen te doen. 
Onprettig: een verschraling op het speelveld ’40–’45 dreigt. De kleintjes verdwijnen uit 
beeld of zoeken anders.8  

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

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

Het beleidsplan van Nationaal Monument Kamp Vught hangt nauw samen met 
het beleidskader van VWS en het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Het plan richt 
zich op drie activiteiten: het behoud van materiaal, de toegankelijkheid van het 
materiaal vergroten en het erfgoed onder de aandacht van een breed publiek brengen. 
Dat zijn activiteiten van een museum, en het is dus niet verwonderlijk dat Nationaal 
Monument Kamp Vught streeft naar het predicaat ‘Geregistreerd Museum’.  
 
 
De banalisering van het verleden? 
 
De voormalige kampen zijn heden ten dage actieve organisaties die er alles aan doen 
om hun erfgoed zo consumeerbaar mogelijk aan te bieden, waarmee ze proberen een 
groot publiek aan te spreken. In Westerbork worden wisseltentoonstellingen gehouden, 
educatieve lespakketten aangeboden, educatieve reizen georganiseerd en workshops 
gegeven voor pabo‐studenten. In het herinneringscentrum is sinds 1999 het Landelijk 
Steunpunt gastsprekers WO II–Heden ondergebracht. Er bestaat een 
activiteitenprogramma waarvoor ooggetuigen worden uitgenodigd en 
cultuurhistorische wandeltochten worden georganiseerd, waarbij verteld wordt over 
flora en fauna, sterrenkunde en de geschiedenis van kamp Westerbork.  

In januari 2008 werd tijdens de nachtelijke herdenking in het kader van 
Holocaust Memorial Day het kampterrein als decor gebruikt voor het initiatief: Verhalen 
van Westerbork. De regel uit het gedicht van Leo Vroman: ‘Kom vanavond met verhalen, 
hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen’ 
vormde de leidraad voor deze herdenking. In een verwarmde ruimte op het kampterrein 
werd proza en poëzie over vervolging en verdriet voorgedragen door acteurs, zangers, 
songwriters, dichters overlevenden en nabestaanden. Acteurs speelden gedeeltes uit 
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theatervoorstellingen. Initiatiefneemster was Ida Vos, zij had in 2005 de aanzet gegeven 
voor het project ‘De 102.000 Namen lezen’. In Amsterdam en op het kampterrein van 
Westerbork werden de namen van alle weggevoerde en vermoorde slachtoffers 
voorgedragen.  

Nationaal Monument Kamp Vught blijft niet achter als theater. Hier werd in 
september 2007 de voorstelling ‘10 Duizend Zakdoeken’ opgevoerd door Heddy Lester 
en Myra de Jong over de geschiedenis van twee jonge mensen, de ouders van Heddy 
Lester, die elkaar leerden kennen in het washok van kamp Vught. November was 
filmmaand met onder andere de film Marathon Man en de documentaire One day in 
September over het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972 in 
München.10 Behalve dat de voormalige kampterreinen worden ingezet als podium voor 
theateropvoeringen, worden ze ook gebruikt als concertpodia (zie afb. 195 en 196). Zo 
gaf zanger Maarten Peters, pianist Co Vergouwen en het Gustav Klimt Kwartet op 3 
oktober 2007 op het terrein van kamp Westerbork een concert met bijdrage van 
kampoverlevende Ellis Hertzberger en onderduikoverlevende Zoni Weisz.  

Al deze activiteiten zijn pogingen om het monument niet te laten verstommen, 
de geschiedenis levend te houden en de herinneringscentra tot dynamisch, 
publiekgerichte instellingen te maken.11 Het zijn activiteiten die ook in andere landen 
zijn waar te nemen. In Mauthausen bijvoorbeeld werd in de jaren negentig ‘Mauthausen 
aktiv’ opgericht om culturele manifestaties te organiseren op en rond het kampterrein. 
Zo werd de steengroeve gebruikt als concertzaal waar de Wiener Philharmoniker en de 
Weense jazzmuzikant Joe Zawinul eind jaren negentig optredens gaven. Deze 
evenementen, historicus Bertrand Perz spreek van Eventkultur,12 moesten Mauthausen 
onder de aandacht brengen van een groot publiek en nieuwe bevolkingslagen 
aanspreken.  

Robert Musil schreef eens: 
  
Niets ter wereld is zo onzichtbaar als een gedenkteken. We zijn het er toch over eens 
dat ze worden opgesteld om gezien te worden, sterker nog, om de aandacht te trekken; 
maar tegelijkertijd zijn ze met het een of andere preparaat tegen aandacht 
geïmpregneerd, waardoor alle aandacht er gelijk een waterdruppel op een vette olielaag 
van afglijdt zonder ook maar even te beklijven.13  

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

                                                 
10 Website Nationaal Monument Kamp Vught. Geraadpleegd 26 september 2008.  
11 Zie: Jaarboekje 1987 Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen mei 1988, 1.  
12 Perz, Die KZ‐Gedenkstätte Mauthausen 1945 bis zur Gegenwart, 254. 
13 Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten. Reinbek bei Hamburg 1978. Gebruikgemaakt van de vertaling van 
Ton Naaijkens, Robert Musil, Het postume werk van een levende, Amsterdam 1987, 63. 

 286



Nu hoeft ‘onderdeel van toeristische reizen’ niet per definitie negatief te zijn. 
Historisch toerisme is een vorm van educatieve kennis vergaren die haar wortels heeft 
in de ‘grand tours’. Reizen naar oorden die herinneren aan de duistere kant van het 
menselijke bestaan heet tegenwoordig dark tourism, en daar behoren de voormalige 
concentratiekampen in Europa ook bij.14 In de provinciale of landelijke toeristengids zijn 
de bekendste kampen wel opgenomen, inclusief een korte beschrijving van hun 
geschiedenis. Er bestaat zelfs een heuse Traveler’s Guide naar de voormalige 
concentratiekampen in Europa.15  

In Nederland heeft het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog inmiddels een 
toeristische inbedding gekregen. Zo had het Regionaal Bureau voor Toerisme 
Knooppunt Arnhem‐Nijmegen samen met het Bevrijdingsmuseum 1944–1945 in 
Groesbeek in 2004 een fietsroute uitgezet langs de landingsgebieden van de 
Amerikanen tijdens de operatie Market Garden. ‘Fietsen in de voetsporen van onze 
bevrijders’ heette de bijlage die De Gelderlander voor haar lezers uitgaf. In Rotterdam is 
bij de VVV de folder ‘Langs de Brandgrens’ te verkrijgen, waarin een 
wandelroutebeschrijving staat langs de brandgrens van de oude binnenstad van 
Rotterdam die op 14 mei 1940 door de Duitse Luftwaffe binnen een kwartier in puin 
werd gelegd. Een tocht langs nog zichtbare sporen van het luchtbombardement en 
‘pareltjes van jarenvijftigarchitectuur’ en andere ‘Wederopbouwmonumenten’.16 In 
Noord‐Brabant werden in 2000 plannen gemaakt om het oorlogserfgoed op te nemen in 
een cultureel‐recreatieve herbestemming. Zo zou de autoweg tussen Veghel en Uden 
door middel van beschilderde panelen het verhaal kunnen vertellen van Market Garden, 
en een tankstation in de vorm van een parachute zou moeten verwijzen naar de 
luchtlandingen. Van de Peel‐Raamstelling, een verdedigingslinie uit 1939, kan een 
toeristische route gemaakt worden voor wandelaars, fietsers en skaters. De koppeling 
recreatie en historische educatie is blijkbaar een vruchtbare. 

Ook de voormalige kampen in Nederland ontkomen niet aan historisch toerisme, 
sterker nog, de herinneringscentra spelen erop in om hun erfgoed onder de aandacht 
van een breed publiek te brengen. Bijvoorbeeld door te participeren in evenementen als 
het Nationaal Museumweekend en Open Monumentendag. Tijdens deze dagen worden 
er extra activiteiten georganiseerd; het trekt publiek en zorgt ervoor dat het monument 
niet verdwijnt in onzichtbaarheid. Maar waar ligt de grens, wanneer de voormalige 
kampen een oord worden waarin de zucht naar sensatie en nieuwsgierigheid wordt 
bevredigd? Een angst die voormalig gevangene Gescher in 1944 al uitsprak in relatie tot 
Vught, en die later nog vele malen zou worden uitgesproken. Eind jaren zeventig uitte 

                                                 
14 Zie: John Lennon and Malcom Foley, Dark Tourism. The attraction of Death and Disaster, New York 
2000.  
15 Bedoeld wordt: Marc Terrance, Concentration Camps. A Traveler’s Guide to World War II Sites. 
www.upublish.com/books/terrance.htm 1999. Een gids met hoofdzakelijk informatie over welke bussen 
en treinen er naar deze plekken rijden, hoe lang het lopen is van de stations naar de voormalige kampen, 
de entreeprijzen, openingstijden, telefoonnummers, e‐mailadressen, en welke resten er nog te zien zijn. 
Aan de achtergronden van de oorlogssites worden maar enkele regels gewijd. 
16 Ruud van Haastrecht, ‘Lopen langs de brandgrens. Ondanks alle bouwdrift heeft Rotterdam aan het 
bombardement een blijvend litteken overgehouden’, in: Trouw 4 oktober 2008. 
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cabaretier Ivo de Wijs zijn bezorgdheid over een nieuwerwetse oorlogsindustrie rond de 
Tweede Wereldoorlog. In Westerbork, toen er nog zo goed als niets te zien was en de 
plek nauwelijks vindbaar, zag hij een ‘shoahbusiness’ opdoemen. Hij dichtte:  
 

Wat een tijd  
(…)  
er staat ons nog het een en ander te wachten 
aan platen posters en ludiek gedoe zoals stickers I remember world war two  
uit onze nieuwerwetse oorlogsindustrie  
en straks gaan we in gestreepte klederdrachten  
in een bus vol comfortabele fauteuils  
naar Westerbork voor veertig gulden uit en thuis  
in het kader van de nieuwe nostalgie (…).17 

 
Cabaretier Freek de Jonge wees tijdens de opening van de educatieve uitbreiding van 
Westerbork in 1999 op het gevaar voor het kamp een toeristische attractie te worden. 
Hij sprak de woorden: 
 

Aan iedere herinnering kleeft het gevaar dat de herinnering, hoe gruwelijk ook, op den 
duur in iets leuks verandert, in een aardig dingetje aan de muur of op tafel en dat zoiets 
tenslotte kan leiden tot een doorgangskamp dat een toeristische attractie aan het 
worden is.18  

 
Voormalig kamp Westerbork is vooralsnog geen ‘Zaanse Schans der vernietiging’ en het 
is ook geen themapark of pretpark, zoals veel musea tegenwoordig worden betiteld die 
de geschiedenis weer tot leven proberen te wekken door verklede acteurs rond te laten 
lopen, bezoekers virtuele bombardementen te laten beleven of de bezoeker interactief 
de geschiedenis te laten ondergaan aan de hand van een zelfgekozen alter ego die de 
geschiedenis aan den lijve heeft ondervonden. Toch is Westerbork onderdeel van een 
toeristenindustrie die het nationaal monument ten goede komt, maar die ook nadelen 
kent. Het voormalige kampterrein ligt midden in een natuurgebied dat veel toeristen en 
recreanten trekt. Al fietsend en met huifkarren wordt het kampterrein doorkruist als 
onderdeel van een tocht door het Drentse landschap. Lunchpakketjes worden 
opgegeten op de plek waar vroeger de deportatietrein vertrok naar de 
vernietigingskampen en fietsroutes worden bestudeerd om de weg te vinden naar de 
volgende recreatiemogelijkheid (zie afb. 197 en 198). Brita Scheuer spreekt van een 
banalisering van het verleden in het voormalige concentratiekamp Mittelbau‐Dora, waar 
bezoekers neerstrijken aan lange picknicktafels op de parkeerplaats, met daarop zakken 
broodjes, kannen koffie en flessen bier. De stemming is vaak opperbest.19 Hetzelfde 

                                                 
17 Kabaret Ivo de Wijs, Wat een tijd, duur 3.00 minuten, op de LP formule 2, opgenomen in de Blauwe Zaal 
van de Stadsschouwburg te Utrecht op 22 en 23 november 1978, opgenomen en vervaardigd door 
Bovema Negram, EMI‐Holland 5N 064‐26195, 1979.   
18 Dirk Mulder en Ben Prinsen, (red.), Getekend Nieuws, Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork/Hooghalen 8/2 (1999).   
19 Liesbeth Groenendijk, ‘Picknick met gesloten ogen’, in: NRC Handelsblad 20 augustus 2003.  

 288



beeld is te zien bij veel andere voormalige kampen. Het zijn plekken die dit soort 
activiteiten slecht verdragen, maar blijkbaar is een en ander onvermijdelijk wanneer er 
grote groepen mensen op afkomen die zich laten fotograferen voor de ruïnes van de 
crematoria en gaskamers als bewijs dat ze er geweest zijn, voor thuis. 
Gaskamertoerisme is geen onbekende term meer.  

In de voormalige kampen heerst een spanningsveld: als geïnstitutionaliseerde 
herinneringscentra moeten ze bezoekers trekken en informeren over de geschiedenis, 
als gedenkplaats zijn ze er voor nabestaanden die hun doden willen herdenken. Zij zien 
in de eerste plaats een voormalig kamp als een kerkhof, heilige grond, die zo min 
mogelijk ontheiligd mag worden. Het probleem is dat voormalige kampen moeten 
voldoen aan verschillende verwachtingen en worden gebruikt voor verschillende 
functies. Voor oud‐gevangenen is een voormalig kamp een plek van concrete 
ervaringen, een plek die men wil terugzien; buitenstaanders hebben meer behoefte aan 
informatie over deze herinneringsplaats. Overheden gebruiken het als podium voor 
openbare boetedoening of toonplaats van educatieve doeleinden; religieuze 
organisaties stichten er een pelgrimsoord of martelaarsplek en wetenschappers 
onderzoeken het als een archeologische site voor het verzamelen van bewijsmateriaal.  

Voormalige kampen zijn hoe dan ook herdenkingsplekken en plekken voor 
educatie. Herdenken en informeren, het zijn activiteiten die elkaar moeilijk verdragen, 
met elkaar botsen, maar die ook een verbond met elkaar aangaan. Was het thema voor 
de vernieuwing van Nationaal Monument Kamp Vught immers niet: gedenken en 
aanzetten tot bewust worden? De bovengenoemde activiteiten zijn voorbeelden van 
hoe men herdenken en leren met elkaar tracht te verbinden. Het doel is uiteindelijk bij 
de bezoeker een bewustzijnstransformatie tot stand te brengen. De meest effectieve 
manier daartoe schijnt overdracht via ervaring of beleving te zijn. In Holocaustmusea en 
voormalige concentratiekampen betreden, volgens filmonderzoekster Alison Landsberg, 
bezoekers een empirisch verhaal van een ervaring die ze nooit hebben meegemaakt.20 
Ze doen op een zinnelijke wijze kennis op die ze op een puur cognitieve manier moeilijk 
zouden verwerven. Of anders gezegd, de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd 
door de zintuiglijke ervaringen en dragen bij aan een betere en snellere verankering van 
historische kennis. Daarbij zou de zintuiglijke ervaring de ruimtelijke en fysieke 
dimensies van de historische gebeurtenis doen voelen en een zeker begrip bijbrengen 
van de emoties die men toen gevoeld heeft.21 Het is een effect dat op een gelijksoortige 
manier eerder is toegepast, en in diverse monumenten vaste vorm heeft gekregen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Zie Marcuse, Legacies of Dachau, 391. 
21 Zie: Frank van Vree, ‘Beleef het verleden! De enscenering van de historische ervaring in de populaire 
cultuur’, in: Groniek, 41/180 (2008) 276‐277. 
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2.    Het voormalige kamp als ritueel landschap 
 
 
Via Dolorosa 
 
In Nationaal Monument Kamp Vught wordt de bezoeker onderworpen aan een 
nauwkeurig uitgestippelde route langs een aantal staties of halteplaatsen (zie afb. 199). 
Vught stuurt zijn bezoekers op een symbolische reis, vergelijkbaar met de gang die de 
kampgevangenen door het universum van het echte kamp hebben gemaakt. Bij wijze 
van rite de passage beoogt de routing bij de bezoeker een emotionele betrokkenheid op 
te wekken door hem als het ware virtueel de gang van een kampgevangene te laten 
ondergaan.  

Voordat de bezoeker de eerste tentoonstellingszaal betreedt, heeft hij het 
dagelijkse leven al ver achter zich gelaten. De lange weg, de Lunettenlaan, die parallel 
aan het voormalige kampterrein loopt, zorgt voor een geleidelijke overgang van de 
gewone wereld via de Vughtse heide en haar recreatiegebied naar de wereld van 
kazernes, gevangenis en ten slotte het universum van concentratiekampen. De grote 
gevel van Nationaal Monument Kamp Vught functioneert als een muur die definitief de 
overgang markeert naar een andere wereld. De bezoeker zal dat extra ervaren bij de 
ingang van het monument, waar de kolossale stenen luifel boven zweeft. Als door een 
monumentale poort betreedt hij het monument. In de ontvangsthal wordt de bezoeker 
mentaal voorbereid op wat gaat komen door onder andere de tekst van Huub 
Oosterhuis, aangebracht op een van de wanden. Als eenmaal voor de route naar de 
tentoonstelling en het kampterrein is gekozen, moet de bezoeker eerst door een smalle 
hoge gang, die werkt als een volgende poort. Boven deze poort staat niet geschreven 
Arbeit macht frei, of Jedem das Seinem, zoals op de poorten van Auschwitz I en 
Buchenwald, maar de woorden: Manipulatie, Macht, Terreur, Omstanders, Zware 
proeve, Collaborateurs, Confrontatie en Concentratiekamp – de termen die in de film 
zijn verwerkt en boven de toegangsdeur naar de tentoonstellingsruimten wordt 
geprojecteerd. De film brengt de bezoeker terug naar de tijd van de bezetting. De 
kalender die hier staat opgesteld met dagboeknoties van gevangenen, is opengeslagen 
op de datum waarop het bezoek plaatsheeft, om te onderstrepen dat er vanaf nu sprake 
is van een parallelle geschiedenis met de voormalige gevangenen.  

De schemerige gang vormt de passage naar de wereld van het 
concentratiekamp. Via de klapdeur komt de bezoeker in de voorruimte van de 
tentoonstelling. In deze voorruimte ziet hij door de grote glazen wand het kampterrein 
met de barak, het crematorium, de wachttorens, de prikkeldraadomheining en de 
gracht. De gracht lijkt onder het bezoekerscentrum door te lopen, alsof de Acheron uit 
de hel van Dante is overgestoken. ‘Laat varen alle hoop, gij die hier intreedt’, zo vaak 
geciteerd in dagboeken van gevangenen als zij beschrijven hoe ze het kamp betraden. In 
de expositieruimte hoort, ziet en leest de bezoeker het verhaal van de voormalige 
gevangenen over hun tijd in het kamp. Hier hangen gestreepte pakken, zweven mutsen 
op kophoogte en staan houten klompen, twee aan twee. Vanaf nu treedt de bezoeker in 
de voetsporen van de gevangenen. De inzet van voorwerpen, documenten en 
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getuigenverhalen ter ondersteuning van een verhaallijn, in combinatie met de 
architecturale ruimtes, geven vorm aan de symbolische reis door de hel. 

Nationaal Monument Kamp Vught vertoont in haar dwingende routing sterke 
overeenkomsten met het Holocaustmuseum in Washington. Een bezoek aan dit 
museum wordt weleens vergeleken met een afdaling in Dantes hel. Ingo Freed, de 
architect van het museum, wilde door middel van de architectuur en met de inrichting 
van de tentoonstelling een bepaalde sfeer oproepen, een ambiance creëren die een 
herinnering aan de Holocaust moest bewerkstelligen.  

De tentoonstelling begint op de vierde verdieping en is volgens een strakke 
verhaallijn uitgezet. Langs een spiraalvormig pad, schrijft Naomi Miller, daalt de 
bezoeker als een pelgrim in Dantes verhaal af in het museum.22 Hij moet door een gang 
bestraat met kinderkopjes uit het getto van Warschau, over een houten brug uit 
hetzelfde getto, door een treinwagon die is gebruikt voor de Jodentransporten en door 
een replica van de poort in Auschwitz – er is zelfs een gaskamer aanwezig. Ook moet de 
bezoeker over een brug van glas waar de namen van bijna vijfduizend Joodse 
gemeenschappen zijn geëtst. Het hart van de tentoonstelling, in de Hall of Witness, is de 
Tower of Faces. Hier hangen foto’s van gezichten van mensen uit een Joodse 
gemeenschap die de Holocaust niet hebben overleefd. De artefacten, de foto’s en de 
films met getuigenverhalen die er vertoond worden, moeten een emotionele 
identificatie met de slachtoffers tot stand brengen, die de emoties, het hart van de 
bezoeker raakt.23 Om de identificatie met de slachtoffers te vergemakkelijken krijgt de 
bezoeker een identiteitskaart van een werkelijk bestaande persoon die wel of niet de 
Holocaust heeft overleefd. Op drie punten kan de kaart via een computer gelezen 
worden om te kijken hoe het met zijn alter ego is vergaan. De ironie wil, merkt Jonathan 
Rosen op, dat Joden die de oorlog probeerden te overleven een vals paspoort nodig 
hadden, een paspoort van een niet‐Jood. Nu vindt het omgekeerde plaatst. Je betreedt 
het museum als Amerikaan en verlaat het op een bepaalde manier als Jood.24  
  Ook bij de voormalige kampterreinen is vaak een route voor de bezoeker 
uitgestippeld die niet zelden is gemodelleerd naar het concept van een louteringsweg 
zoals in Buchenwald en Majdanek.25 In Majdanek moet de bezoeker eerst door een 
monumentale toegangspoort, gemaakt door beeldhouwer Wiktor Tolkin, alvorens hij 
het voormalige kampterrein betreedt (zie afb. 200 en 201). Een lang pad voert naar het 
mausoleum dat de resten van de veraste lichamen van de gevangenen bevat (zie afb. 
202 en 203). Rechts van het pad staan de overgebleven barakken. De wandeling naar de 
reusachtige urn duurt ongeveer twintig minuten en biedt tijd voor overdenking en 
meditatie. Detlef Hofmann ziet in het mausoleum een relikwieschrijn of een altaar en 

                                                 
22 Naomi Miller, ‘Building the Unbuildable: The U.A. Holocaust Memorial’, in: Wessel Reinink and Jeroen 
Stumpel (Eds.), Memory & Oblivio. Proceedings of the XXIXth International Congress of the History of Art 
held in Amsterdam, 1‐7 september 1996, Dordrecht 1999, 1095.   
23 Aldus Jeshajahu Weinberg, directeur United States Holocaust Memorial Museum. Aangehaald bij: 
Edward T. Linenthal, Preserving memory: the struggle to create America’s Holocaust Museum, New York 
1995, 142. 
24 Jonathan Rosen, aangehaald bij Young, The Texture of Memory, 344.  
25 Zie Hoffmann, ‘Dachau’, 74. 
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plaatst het werk van Tolkin tegen de achtergrond van een katholieke cultuur.26 Het pad 
van de kolossale poort naar het mausoleum is te vergelijken met de kruiswegstatie, het 
verhaal dat het lijden van Christus uitbeeldt tot aan zijn wederopstanding en dat kan 
worden nagelopen op de Via Dolorosa in Jeruzalem. De kruiswegstatie maakte het voor 
de gelovige mogelijk om Jezus letterlijk na te volgen. ‘Navolging van Jezus werd beleefd 
als een innerlijk proces, waarin Jezus wordt gevolgd op Zijn lijdensweg.’27 De imitatio 
Christi werd met de Via Dolorosa behalve een innerlijk proces tegelijkertijd een uiterlijke 
route. Het doel van de kruiswegstatie was dat de gelovige makkelijker de afstand kon 
overbruggen door het mede‐lijden met Christus. Voor de gemoedsbeweging is de 
aanschouwing van belang, zonder aanschouwing komt het innerlijk proces dat tot Jezus 
leidt niet tot stand. Kunst is daarbij een essentieel hulpmiddel, de beschouwer is met al 
zijn emoties bij het verhaal aanwezig.28  

Hoffmann betitelt het pad dat de bezoekers moeten lopen rond het 
internationale monument van Dachau, gemaakt door Nandor Glid, als een seculiere 
louteringsweg.29 De Israëlische journalist Tom Segev zag een overeenkomst tussen hoe 
Israëlische studenten Auschwitz bezochten en het bezoek van christelijke pelgrims aan 
Jeruzalem (zie afb. 204 en 205). De studenten trokken langs de spoorstaven in 
Auschwitz‐Birkenau zoals de christenen langs de Via Dolorosa. Ze droegen 
gebedsboeken en bij de ruïnes van de gaskamers werden psalmen en gedichten 
voorgedragen. Hier werden kaarsen ontstoken en er werd geknield voor gebed.30 
Voormalig kamp Flossenburg is bijna letterlijk getransformeerd in een kruiswegstatie en 
een modern Golgotha. De ‘Via Dolorosa’ is bepaald door de natuurlijke ligging van het 
kamp, gebouwd langs een vallei. Op het diepste punt van de vallei, vlak bij het 
crematorium, is een piramide met as van de voormalige gevangenen. Daarna klimt men 
omhoog langs het internationale monument; het eindpunt is een kerk gebouwd uit 
materiaal van de voormalige barakken van het kamp (zie afb. 206). Het kamp is letterlijk 
getransformeerd in een kerk. Voormalig concentratiekamp Flossenburg is een geliefd 
pelgrimsoord voor gelovigen. Illustratief is de informatiegids over de gedenkplaats, die 
in acht hoofdstukken als evenzovele staties is ingedeeld.31 In België is het Nationaal 
Gedenkteken van het Fort van Breendonk jaarlijks het decor van een kruisgang die een 
groep voormalige politieke gevangenen elk jaar vóór Pasen loopt. 
  Hoewel de christelijke symboliek ontbreekt, is de routing door Nationaal 
Monument Kamp Vught als het lopen van de Via Dolorosa. Dat wil zeggen, analoog aan 
de kruiswegstatie doorloopt de bezoeker via een aantal staties – halteplaatsen – de 
lijdensweg van de gevangenen. Het hart van de route is het crematorium, hier beleeft 
de bezoeker symbolisch zijn eigen dood. De wederopstanding, een morele 

                                                 
26 Ibidem, 74. 
27 Henk van Os, ‘Mediteren op Golgotha. “o devote siele slaet dyn gemerck hierop dinen bruidegom”’, in: 
Bulletin van het Rijksmuseum, 44/4 (1996) 372.  
28 Ibidem, 372‐373. 
29 Hoffmann, ‘Dachau’, 74.  
30 Segev, The seventh million: the Israelis and the Holocaust, 498.  
31 Zie: Hans‐Uwe Rump, Hildegard Vieregg (red.), Erinnern statt Vergessen. Rundgang durch die KZ‐Grab‐ 
und Gedenkstätte Flossenbürg, MPZ Museums‐Pädagogisches Zentrum München 1997.  
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wedergeboorte van de mensheid,32 voltrekt zich in het bezoekerscentrum. De bezoeker 
ondergaat wat bij inwijdingsrituelen van bepaalde volkeren een rite de passage wordt 
genoemd. 
 
 
Rite de passage 
 
De term ‘rite de passage’ is in 1909 bekend geworden door etnoloog Arnold van 
Gennep, die er melding van maakt in zijn boek waarin hij initiatieriten bij bepaalde 
volkeren beschrijft. Rites de passage zijn verschillende stadia die een persoon moet 
doorlopen om bij een gemeenschap te horen. De fasen zijn: de isolatie van de 
gemeenschap, transitie – de overgang van de ene ervaringstoestand naar een andere – 
en de integratie in de gemeenschap. Rites de passage bestaan in alle culturen en 
tradities. Het begrip ‘rite de passage’ steunt op drie sleutelideeën, zo schrijft Ronald L. 
Grimes: de loop van het menselijk leven, de fasen van overgang, en de ervaring van 
rituele transformatie. Traditionele plaatsen waar vorm wordt gegeven aan belangrijke 
rites de passage in het menselijke leven, zoals geboorte, huwelijk en dood, zijn tempels, 
synagogen en kerken. Het zijn gebeurtenissen die redelijk te voorspellen zijn, ze volgen 
het pad, het scenario van een menselijke ontwikkeling. Maar er zijn ook minder 
voorspelbare overgangen die een menselijk leven veranderen in ‘voor’ en ‘na’ een 
gebeurtenis, zoals abortus, ernstige ziektes, scheiding, verkrachting, het verliezen van 
een baan en menopauze. Deze worden meestal ondergaan zonder ritueel. 

Het kenmerk van een rite de passage is dat er een transformatie plaatsvindt, niet 
een tijdelijke verandering, maar een moment waarna men nooit meer dezelfde is. Het 
effect van een rite de passage is de transformatie van zowel het individu die het 
ondergaat als de gemeenschap die de passage vormgeeft en bestendigt. Een rite de 
passage is een serie van symbool beladen handelingen waarbij men door een gevaarlijke 
zone moet gaan; dit wordt veilig volbracht en men houdt er veel herinneringen aan 
over. Het kan zo zijn, aldus Grimes, dat de ceremoniële gebeurtenis diep gebeiteld zit in 
het geheugen van de deelnemer en in de samenleving. Rites de passage vinden plaats 
op specifieke data op specifieke plaatsen en zijn manieren om betekenissen te geven 
aan gebeurtenissen. Als het effectief gebeurt, blijven de sporen achter in het hart, in het 
geheugen, in de gedachten, in teksten, in foto’s en in descriptions. Ze zijn geëtst in de 
kern van ziel en samenleving.33 Zo zijn gedenktekens onder andere plaatsen waar 
sporen zijn achtergelaten of waar waarden zijn ingegraveerd die van betekenis zijn voor 
de samenleving. 

Behalve tempels, synagogen en kerken kunnen monumenten ook plaatsen zijn 
waar rites de passage plaatsvinden, ze bezitten een lange traditie. Kunsthistorica Antje 

                                                 
32 Deze bewoording is van Paul M.G. Levy, toenmalig voorzitter van de Raad van Beheer van het Nationaal 
Gedenkteken van het Fort van Breendonk,  over de functie van een bezoek aan Fort Breendonk. In: Fort 
Breendonk, Uitgegeven door de Raad van Beheer van Nationaal gedenkteken van Fort van Breendonk, 
1983, 7. 
33 Dit gedeelte over rite de passage is gebaseerd op: Ronald L. Grimes, Deeply into the Bone: Re‐Inventing 
Rites of Passage, Berkeley/Los Angeles/London 2000, 2‐13. 
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von Graevenitz noemt het monument dat Brancusi in Tirgu Jiu maakte voor de daar 
tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen soldaten, een pad van zuivering, reiniging 
en loutering, een rite de passsage. De kern van rite de passage is het idee dat kennis niet 
te leren is maar berust op ervaring. Brancusi volgde, volgens Von Graevenitz, met zijn 
werk een didactisch concept waarbij kunst in dienst stond van de maatschappij. Hij 
plaatste zich in de traditie van kunstenaars uit vorige eeuwen als William Morris, Rudolf 
Steiner, Mozart met zijn muziekstuk Zauberflöte, Bruno Tauts Tempel der Gläsernen 
Kette en Richard Wagners Parsifal, die met hun kunst als zendelingen te werk gingen. 
Als priesters geloofden ze de toeschouwer te kunnen opvoeden, aldus Von Greavenitz. 
De strategie van rite de passage heeft uiteindelijk alles te maken met een proces, een 
zoektocht. Het is een hoopvol proces naar bevrijding en redding.34 

Kunsthistorica Rosalind E. Krauss beschrijft in haar boek Passages in Modern 
Sculpture hoe tijd‐ en ruimte‐ervaring zich in de twintigste‐eeuwse beeldhouwkunst 
heeft ontwikkeld. In het reliëf La Marseillaise, dat de beeldhouwer Francois Rude 
maakte voor de Arc de Triomph, signaleert Kraus een verhaallijn die mogelijk is gemaakt 
door de compositie van de figuren en de wijze waarop de diverse ledematen en 
draperieën in diverse lagen tegen een achtergrond zijn opgebouwd. Rude begreep dat 
hij maar één tijdsmoment kon uitbeelden uit de chaotische tijd die de Franse Revolutie 
was. Hij koos het meest betekenisvolle moment. Een moment waaruit het verleden 
sprak, maar ook de toekomst; het aanbreken van de bewustwording en de betekenis 
van vrijheid. De toeschouwer overziet het beeld vanuit één standpunt en kan het 
verhaal dat het uitbeeldt helder en duidelijk tot zich nemen. Het is de ervaring van de 
beweging die zich binnen de compositie afspeelt, die samenvalt met de betekenis van 
het afgebeelde moment binnen het verhaal van de historische context.35  

De fusillademonumenten in Amersfoort en Vught bezitten een op soortgelijke 
wijze tot stand gebracht geschiedverhaal. Het zijn beelden, bedoeld om naar te kijken. 
Ze hebben een duidelijke voorkant vanwaar ze benaderd en bekeken worden. De zij‐ en 
achterkanten van de monumenten spelen nagenoeg geen rol van betekenis. Aan de 
voorkant speelt het verhaal zich af. Maar hoewel deze gedenktekens staties van 
karakter zijn, speelt de factor tijd en ruimte hier wel degelijk een rol. 

Het kijken naar de muur met namen op het fusillademonument in Vught is als 
het lezen van een boek. De vlakke muur, verdeeld in segmenten als bladzijden, nodigt 
daartoe uit. Met het lezen van de namen wordt ervaren dat het geen anonieme mensen 
waren die hier om het leven zijn gebracht. Ze hadden een voor‐ en een achternaam, 
behoorden tot een familie en misschien hadden ze zelf ook wel een gezin. De 
vermelding van de geboorte‐ en sterfdatum zal de invulling van bepaalde gedachten 
mede vormen. Met het lezen van de woonplaatsen van de gevallenen wordt een beeld 
van Nederland opgeroepen, de plaatsnamen versterken het besef dat het Nederlanders 

                                                 
34 Antje Von Graevenitz, ‘Brancusis Passage und Tempel’, in: Zeichen des Glaubens – Geist der Avantgarde. 
Religiöse Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ausstellung zum 86. Deutschen Katholikentag 31. 
Mai – 13. Juli 1980. Berlin, Schloß Charlottenburg, Große Orangerie, Stuttgart 1980, 211‐218.   
35 Rosalind E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge 1981, 10‐14.  
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waren, ‘Vaderlanders’, die hier stierven. Al lopend en lezend gaat de namenwand tot de 
verbeelding spreken en wordt een verhaal opgeroepen.  

Het fusillademonument in Amersfoort is visueel dramatischer van aard door de 
plastische figuratieve weergave van een man voor het vuurpeloton. De beeldhouwer 
heeft, net als Francois Rude, een tijdsmoment gekozen uit een van de meest 
betekenisvolle momenten in de geschiedenis van kamp Amersfoort. Hoewel het beeld 
minder dynamisch is dan het reliëf van Rude, schuilt het tijdselement in de weergave 
van de man. Het vermagerde lijf en de holle ogen verraden een lange voorgeschiedenis, 
maar het geheven hoofd en de gebalde vuist wijzen naar de toekomst. Hier komen 
verleden en toekomst samen in het heroïsche moment van de opoffering. Het feit dat 
beide gedenktekens in de voormalige schietbanen staan, zorgt voor een extra 
historische context die de intensiteit van de beelden versterkt. De route, de passage 
door de schietbaan die de gefusilleerden ook hebben moeten gaan, is als een stille tocht 
naar de ‘rampplek’. De voormalige schietbanen vormen een wezenlijk onderdeel van de 
fusillademonumenten en dragen bij aan een sterke emotionele ervaring van de 
toeschouwer. Maar de combinatie gedenkteken en schietbaan is een min of meer 
toevallige. De schietbanen vormen geen wezenlijk onderdeel van de 
fusillademonumenten, de monumenten hadden bij wijze van spreken ook op andere 
fusilladeplaatsen kunnen staan om te kunnen functioneren. In de hieronder geschetste 
ontwikkeling daarentegen is de ruimte‐ en tijdbeleving binnen de sculpturen wel een 
bewuste constructie.  
   In de ontwikkeling van de moderne sculpturen die Krauss beschrijft, gaat de 
ruimtelijke beleving een steeds belangrijker rol spelen, met name in de ontwikkeling van 
environments en landartprojecten zoals die van Robert Smithson en Michael Heizer. De 
toeschouwer wordt gedwongen de sculptuur te ervaren door erin te gaan, eromheen of 
eroverheen te lopen. De fysieke ervaring is een passage door tijd en ruimte. In de 
wisselwerking die ontstaat tussen toeschouwer en beeld, kunnen herinneringen worden 
opgeroepen die allang vergeten waren en geen sporen hadden achtergelaten, aldus 
Krauss.36 Het monument dat Ralph Prins maakte voor Westerbork past in de 
ontwikkeling die Krauss beschrijft. De essentie van het gedenkteken is niet zozeer de 
aanblik, maar de ervaring van negentig meter rails: de wandeling langs de 93 bielzen 
waarvan de rails zich aan het einde losrukken en de hemel in klauwen, en de gedachten 
die dan loskomen met het besef dat vanaf hier de treinen naar de vernietigingskampen 
vertrokken. Het pad langs de rails geeft ruimte en tijd voor bezinning.  
  Andere monumenten waar de tijd‐ en ruimte‐ervaring specifiek een rol speelt, 
zijn bijvoorbeeld die van Dani Karavan, zoals het monument voor Walter Benjamin in 
Port Bou (het plaatsje aan de voet van de Pyreneeën, aan de Middellandse Zee, op de 
grens van Frankrijk en Spanje, waar Benjamin op de vlucht voor het naziregime in 1940 
het leven liet). Rond het kerkhof waar Benjamin is begraven, op de rotsen aan een baai 
met uitzicht op de Middellandse Zee, legde Karavan zijn werk aan met de titel: Passagen 

                                                 
36 Ibidem, 280‐287. 
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– Hommage aan Walter Benjamin (zie afb. 207, 208, 209 en 210).37 In Nederland, in het 
Amsterdamse Bos, maakte de beeldhouwer Niek Kemps het Nationaal Monument 
Dachau dat in 1996 werd onthuld. Het monument bestaat uit een zestig meter lang pad 
met aan weerszijden een ‘groene muur’ van taxushagen.38 Tijdens de jaarlijkse 
herdenkingen wordt het monument doorlopen, de voormalige gevangenen gaan 
voorop. Het monument moet ondergaan worden. Hier treedt de bezoeker symbolisch, 
en tijdens herdenkingen letterlijk, in de voetsporen van de voormalige gevangenen (zie 
afb. 211, 212, 213 en 214). 
  Kunsthistorica Let Geerling beschrijft in haar artikel ‘Van monument tot 
denkoord’, over het thema monument in de hedendaagse kunst, hoe het traditionele 
monument is getransformeerd tot gedenkruimte en denkoord. Ze verwijst onder meer 
naar de denkbeeldige monumenten van Ludger Gerdes, Thomas Schütte, Jenny Holzer 
en naar de installaties van Christian Boltanski en Gerhard Merz. Het gemeenschappelijk 
gedeelde gedachtegoed dat het traditionele monument als centrale referentie van het 
openbare leven representeert en ondervraagt, is volgens haar door deze nieuwe 
monumenten een zaak van de enkeling geworden. Dat wil zeggen dat er geen abstract 
afgerond geheel op afstand wordt herdacht, maar dat het nu gaat om de herinnering 
van de enkeling die in het hier en nu wordt beroerd en gevormd. Herdenken en 
herinneren is bij deze kunstwerken een zaak van individuele overpeinzingen en 
draagkracht geworden, aldus Geerling.39 Van een dergelijke ontwikkeling is ook sprake 
bij oorlogsmonumenten en musea die in de context van de oorlogsherinnering zijn 

                                                 
37 Voor een uitgebreide beschrijving zie: Konrad Scheurmann, ‘Grenzen, Schwellen, Passagen. Zu Dani 
Karavans Entwurf eines Gedenkortes für Walter Benjamin’, en: ‘Dani Karavan zum Gedenkort “Passagen” 
für Walter Benjamin. Ein Interview von Ingrid und Konrad Scheurmann’, in: Ingrid und Konrad 
Scheurmann (hrsg.), “Für Walter Benjamin”: Dokumente, Essays und ein Entwurf, Frankfurt am Main 1992, 
249‐279.  
38 Over de totstandkoming zie: Marijke Verseput, Nicole Planjer, Marjolein J. de Loos, Roelof Schutrup 
(red.), Nationaal Monument Dachau, Stichting Nationaal Dachau‐Monument 1996. Het monument 
bestaat uit een zestig meter lang pad met aan weerszijde een ‘groene muur’ van taxushagen. Het 2,5 
meter breed pad is geplaveid met Belgisch blauwsteen waarin de 490 namen van concentratie‐ en 
vernietigingskampen staan gegraveerd, inclusief de bijkampen. De bezoeker van het monument moet het 
monument doorlopen over het pad dat in het midden is verhoogd om het lopen moeilijker te maken. Het 
lopen wordt daardoor vertraagd waardoor het een bewuste activiteit wordt. Het is een verwijzing naar de 
moeilijke weg die de gevangenen hebben ondergaan tijdens hun gevangenschap. Het pad wordt ook wel 
de kampstraat genoemd, verwijzend naar de kampstraat van Dachau die omzoomd was met hoge 
populieren. Tijdens de jaarlijkse herdenkingen wordt het monument doorlopen, de voormalige 
gevangenen gaan voorop. Bij de ingang van het monument is op de eerste vijf plavuizen een kaart van 
Europa aangebracht met daarop de belangrijkste kampen. Het pad eindigt met de kaart van Zuid‐
Duitsland, met Dachau en zijn buitenkampen als middelpunt. Hier wordt gekeerd, en over de namen van 
andere kampen wordt het monument terug doorlopen. De laatste steen is blanco. Het monument moet 
letterlijk doorlopen worden, ondergaan worden. De meerwaarde van het Dachaumonument is volgens 
Bianca Stigter niet alleen dat het een symbolisch graf is, maar ook een leerzaam monument. Het is een 
monument dat ook informeert. Zie: Bianca Stigter, ‘Een leegte is niet genoeg. Nieuwe 
oorlogsmonumenten in Amsterdam, Berlijn en Wenen’, in: NRC Handelsblad 6 december 1996.  
39 Let Geerling, ‘Van monument tot denkoord. Het monument als thema in de hedendaagse kunst’, in 
Archis 2 (1990) 8‐13. 
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gebouwd. Alleen is hier een gemeenschappelijk gedeeld gedachtegoed, of liever gezegd 
het streven daarnaar, nooit ver weg. 

Musea waar expliciet wordt ingespeeld op een fysieke ervaring van de bezoeker, 
zijn die van architect Daniel Libeskind. Libeskind ontwierp het Felix‐Nussbaum‐Haus in 
Osnabrück om het oeuvre van de Joodse schilder Felix Nussbaum, die in Auschwitz werd 
vermoord, in onder te brengen (zie afb. 215). Het museum is meer dan een museum 
geworden. Het is een monument voor de schilder, en daarmee, net als het gedenkteken 
voor Walter Benjamin, een monument ter herinnering aan de Jodenvervolging en ‐
vernietiging. Nog meer dan in voornoemde monumenten moet de bezoeker een fysieke 
en zintuiglijke ervaring ondergaan die door de architectuur wordt gestuurd (zie afb. 
216). De opeenvolging van de expositiezalen geeft een verdeling in levensfasen van de 
schilder te zien, waarbij de schilderijen de verschillende perioden illustreren (zie afb. 
217). De geschiedenis van de Jodenvervolging wordt zichtbaar gemaakt en lichamelijk 
ervaarbaar. Voor de bezoeker is een rondgang door het museum zowel een fysieke als 
een mentale ervaring van de levensloop van Nussbaum.40  

Nog sterker dan in het Felix‐Nussbaum‐Haus is het concept van een rite de 
passage in het Holocaustmuseum in Washington toegepast; hier ondergaat de bezoeker 
een symbolische reis van leven naar dood,41 tot wedergeboorte en loutering.42 Een 
passage waar een grotere morele implicatie aan verbonden is dan in de tot nu toe 
besproken monumenten is voorgekomen. De afdaling door de gruwel van de Holocaust, 
door het inferno van duisternis, eindigt in het licht van de monumentale ruimte van de 
Hall of Remembrance – terug en veilig op Amerikaanse bodem. Deze 
wederopstandingsgedachte kan vertaald worden naar het doel van het museum. Het 
museum, schrijven Weinberg en Elieli, was de verwezenlijking van de droom van de 
overlevenden om hun verhaal te vertellen, maar ook van de omstanders, als 
schuldbekentenis voor wat ze hebben nagelaten. Het museum gelooft in de morele les 
van de Holocaust, dat de omstanders mede schuldige waren.43 En dat is wat het 
museum doet, een ontmoeting mogelijk maken tussen bezoeker en moreel gebod. Het 
museum moet de bezoeker een sterke boodschap meegeven, het geloof in de toekomst, 
in educatie en mogelijke veranderingen.44 Politiek vertaald, is het museum een ruimte, 
zoals Linenthal schrijft, om een transformatie bij de burger te bewerkstelligen, naar een 
verlichting en het besef van de Amerikaanse democratische waarden.45 
  Nationaal Monument Kamp Vught is niet het Holocaustmuseum in Washington, 
maar het streeft eenzelfde doelstelling na. In Nationaal Monument Kamp Vught 
ontkomt de bezoeker niet aan een passage, een ervaring door tijd en ruimte, met als 
doel een bewustzijnstransformatie tot stand te brengen, een herboren, ander mens te 

                                                 
40 Zie: Thorsten Rodiek, Daniël Libeskind – Museum ohne Ausgang. Das Felix‐Nussbaum‐Haus des 
Kulturgeschichtlichen Museums Osnabrück, Berlijn 1998, 62‐64. 
41 Miller, ‘Building the Unbuildable: The U.S. Holocaust Memorial’, 1094. 
42 Engelhardt, A Topography of Memory, 200‐201. 
43 Jeshajahu Weinberg and Rina Elieli, The Holocaust Museum in Washington, New York 1995, 18. 
44 Ibidem, 49. 
45 Linenthal, Preserving memory:the struggle to create America’s Holocaust Museum, 106‐107, 198. 
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creëren. Een goed mens, bewust van zijn plichten ten opzichte van een democratische 
samenleving.  
 
 
Traumatisch landschap 
 
Net als het Holocaustmuseum in Washington laat Nationaal Monument Kamp Vught 
zien hoe monumenten, waar het traditioneel stil is, zich hebben ontwikkeld tot ruimtes 
met een stem, een gezicht en een ziel, geplaatst in een sterke emotionele textuur. 
Ruimtes die een geschiedenis in een context plaatsen en transformeren in een 
herinneringstheater, sturend op een historische bewustwording, ruimtes die inzetbaar 
zijn als morele gidsfuncties en die uit zijn op een karaktertransformatie van de bezoeker.  

Het verhaal van Nationaal Monument Kamp Vught wordt gedragen door de 
getuigenissen van voormalige gevangenen, net als in Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. De individuele trauma‐ervaring heeft een plek gekregen binnen de 
gedenkplaats van de voormalige kampen. Maar het verhaal van de oud‐gevangenen is 
daarmee niet alleen een vorm van individuele geschiedschrijving geworden. Hun 
verhaal, geplaatst in een nationaal monument dat mede is gefinancierd door de 
landelijke overheid, wordt onderdeel van nationale geschiedschrijving. 

De betrokkenheid van de overheid bij Westerbork en later Vught en Amersfoort 
staat niet los van andere ontwikkelingen in de omgang met de erfenis van de oorlog. De 
jaren tachtig en negentig waren de opmaat voor het ‘Nationaal Excuus’ dat de overheid 
maakte naar de slachtoffers van de oorlog. In navolging van de Wet Uitkering 
Vervolgingsslachtoffers kregen in de jaren tachtig ook andere slachtoffergroepen een 
eigen financiële regeling. Deze regeling werd beschouwd als het inlossen van een 
ereschuld van de overheid. Voor de burger‐oorlogsslachtoffers kwam in 1984 de Wet 
Uitkeringen Burgeroorlogsslachtoffers 1940‐1945 (Wubo) en voor het Indisch verzet in 
1986 de Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet (WIV). Het was in de jaren negentig, 
mede door de in 1995 opgelaaide internationale discussie over de in Zwitserse banken 
bewaarde Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog, en later de Liro‐affaire, dat de 
eis van financiële compensatie werd gesteld. In opdracht van de overheid werden 
hiervoor verscheidene onderzoeken en commissies ingesteld. De overheid keerde 
honderden miljoenen guldens uit aan Joden, Sinti en Roma en de Indische groepen. De 
overheid presenteerde en rechtvaardigde de overeenkomsten met deze groeperingen 
als het definitieve sluiten van het boek, ‘niet van de oorlog natuurlijk, maar wel van de 
financiële afwikkeling’.46  

Behalve dat de regering geld uitkeerde aan slachtoffergroepen voor wat ze in de 
oorlog hadden meegemaakt, keerde de regering ook honderden miljoenen 
‘smartengeld’ uit voor wat hun na de oorlog was aangedaan: de kille en koude 
ontvangst in Nederland. Toenmalig premier Kok had in 2000 daarvoor namens de 
regering zijn excuses aangeboden en miljoenen vrijgemaakt voor een historisch 
onderzoek naar de terugkeer en opvang van oorlogsslachtoffers. De daartoe opgerichte 

                                                 
46 Blom, ‘De oorlog na de oorlog’, 40. 

 298



Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO), ondergebracht in het NIOD, voerde 
het onderzoek uit en gaf het resultaat uit in vier omvangrijke boekwerken. In het licht 
van het (wereldwijde) debat over de restitutie van Joodse bezittingen en Joods 
vermogen werd in 2002 het Centrum voor Holocaust‐ en Genocidestudies geopend. De 
ministerraad zegde toe het centrum voor tien jaar te willen financieren.  

De verantwoordelijkheid die de regering op zich nam, had het karakter van een 
openbare boetedoening over wat er tijdens en na de oorlog met de oorlogsslachtoffers 
mis was gegaan. Illustratief is de honorering van de claim in de zaak Goudstikker die 
uiteindelijk niet op juridische feiten was gebaseerd maar op morele gronden. Deze 
moralistische politiek is een internationaal verschijnsel, waarbij volgens Robert Shannan 
Peckham de nadruk ligt op getuigenis, trauma en restitutie.47 De internationale 
instelling van de Holocaust Task Force is daar de neerslag van. In een toespraak in 20
sprak staatssecretaris Bussemaker van een ereschuld die wij hebben aan de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft het over schuld en boete als het gaat over
naoorlogse samenleving en de omgang met de erfenis van het nationaalsocialisme.

05 
 

 de 

                                                

48 
Het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog bestrijkt een breed gebied waaronder 

de vastgelegde verhalen van de ooggetuigen, foto’s, filmmateriaal en ander materiaal 
dat getuigt van hoe de oorlog was. Ook de voormalige kampen, de herinneringscentra 
Amersfoort, Vught en Westerbork, vallen onder de aandacht van het erfgoed van de 
Tweede Wereldoorlog. De trotste identiteit, die het nationale erfgoed de natie vroeger 
verschafte, is getransformeerd in een identiteit van publieke schuld. De vorm die deze 
nieuwe morele politiek aanneemt, vindt volgens Peckham zijn neerslag in 
erfgoedinstituten als musea en universiteiten. Ze fungeren als plaatsen waar de donkere 
zijde van de nationale geschiedenis wordt getoond en waar kritisch zelfonderzoek wordt 
gedaan.49 De herinneringscentra, als memorial museums, kunnen nu toegevoegd 
worden aan dit platform van nationaal erfgoed. 

De voormalige kampen zijn dus instituten waar de donkere zijde van de 
nationale geschiedenis wordt getoond, zeker als het gaat over de vraag hoe goed de 
Nederlander eigenlijk was als er zo veel Joden gedeporteerd konden worden. Elk land 
heeft haar verdrongen gebeurtenissen die lange tijd, of nog steeds, buiten de officiële 
geschiedschrijving zijn gevallen of die als een smet op het trotse nationale blazoen 
worden ervaren, en die in termen van collectieve herinnering en nationaal trauma 
worden gevat. Amerika heeft Vietnam, Frankrijk het Vichyregime, Duitsland, Japan en 
Israël de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft de Jodenvervolging, het 
koloniaal verleden en de Srebrenica‐affaire. De telkens terugkerende kwesties, met 
name rond de erfenis van de Jodenvervolging, functioneren als uitingen van collectieve 
herbeleving rond de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, en het is niet vreemd 
dat de Jodenvervolging in termen van een historisch trauma wordt beschreven. 

 
47 Robert Shannan Peckham, ‘Mourning Heritage: Memory, Trauma and Restitution’, in: Robert Shannan 
Peckham (ed.), Rethinking Heritage: cultures and politics in Europe, London 2003, 206.  
48 ‘Raak de juiste snaar’. Voorlichtingsbeleid herdenking WO II in de periode 2006 tot en met 2010, 13. 
49 Peckham, ‘Mourning Heritage: Memory, Trauma and Restitution’, 214. 
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Historicus Van Sas heeft het over een ‘nationaal trauma’ als het gaat over de 
Jodenvervolging en de Srebrenica‐affaire.50 
  Hoe een nationaal trauma zich verhoudt tot een individueel trauma en hoe 
bruikbaar psychologische termen zijn voor het inzichtelijk maken van historische 
processen, illustreerde historica Elsbeth Locher‐Scholten in 1995 aan de hand van de 
erfenis van Nederlands koloniale verleden. De analogie tussen individueel gerichte 
psychologie en het verleden van het collectief Nederland gaat maar zeer ten dele op, 
volgens Locher‐Scholten. ‘In metaforische zin zijn de termen van succes verzekerd. Zij 
belichten het emotionele en irrationele karakter van dit omgaan met het verleden en 
vergroten bovendien de herkenbaarheid onder een breder publiek.’51 Psychologische 
termen vergroten alleen het inzicht in historische processen als in de analyse historische 
inzichten worden betrokken. Want de heftigheid van de emoties is te verklaren uit 
gebrek aan kennis. Dat bepaalde kwesties rond de vraag van militaire excessen of 
oorlogsmisdaden als repeterende breuken steeds terugkeerden en leidden tot een 
‘opgedrongen herbeleving’ van dat vergeten verleden, geeft aan dat dit verleden nog 
niet is toegeëigend en nog niet heeft geleid tot het kennen en erkennen van dat 
verleden. Op dit punt van ‘verwerking’, en daar gaat het hier om, biedt de psychologie 
een werkzaam handvat dat voor een collectief parallellen heeft met het individu. Het 
vertellen van verhalen is essentieel in individuele verwerkingsprocessen.  

 
Wanneer verwerking inderdaad ‘een vorm van individuele geschiedschrijving’ is, dan is 
(het kennen van) de geschiedenis voor collectieve verwerking net zo belangrijk als 
literatuur. Of om de historicus Johan Huizinga te parafraseren: ‘geschiedenis van het 
kolonialisme is de vorm waarin de Nederlandse cultuur zich rekenschap geeft van haar 
koloniale verleden’.52 

   
Over de Jodenvervolging bestond ook een zekere mate van nationaal stilzwijgen, 
waarvan de realiteit en de gevolgen langzaam het collectieve bewustzijn bereikten en 
die sindsdien met vaste regelmaat terugkeren als een ‘nationaal trauma’ dat maar niet 
wil verdwijnen en waar men nog niet de juiste vorm voor gevonden heeft om ermee om 
te gaan. Bepaalde kwesties rond het oorlogsverleden komen ook hier als repeterende 
breuken in de media naar buiten. Ten tijde van de Liro‐affaire vroeg Henk Strabbing in 
de Volkskrant zich af of we ons tegenwoordig met de Jodenvervolging bezighouden via 
incidenten. Strabbing verwees naar de Drie van Breda, de Wet vervolgingsslachtoffers, 
de zaak‐Menten, de kwestie‐Aantjes en films als Schindler’s List en het boek van 
Goldhagen.53 Dat er iedere keer weer affaires zijn, verklaart Frank van Vree, komt 
omdat de Jodenvervolging een moreel ijkpunt in de geschiedenis is geworden. ‘Het is 

                                                 
50 Niek van Sas, ‘Towards a New National History: Lieux de mémoire and Other Theaters of Memory’, in: 
Joep Leerssen – Ann Rigney (eds), Historians and Social Values, Amsterdam 2000, 181.  
51 Elsbeth Locher‐Scholten, ‘Verwerking en koloniaal trauma. Balans van begrippen’, in: BZZLLETIN, 25/228 
(1995) 9.  
52 Ibidem, 8. 
53 Henk Strabbing, ‘Normale historische maatstaven kunnen jodenvervolging niet aan’, in: de Volkskrant 
22 december 1997. 
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een waarheid die steeds opnieuw ontdekt wordt en actueel blijft. Dat gebeurt keer op 
keer (…). Het is blijkbaar iets waar we voortdurend aan herinnerd moeten worden. Dat 
het er is.’54 

                                                

De telkens terugkerende kwesties, met name rond de erfenis van de 
Jodenvervolging, functioneren als uitingen van collectieve herbeleving. Op collectief 
niveau is geschiedschrijving een manier om hiermee om te gaan. Zo sprak historicus 
Bossenbroek de hoop uit dat de boeken die het SOTO‐project had opgeleverd, een rol 
zouden spelen in het louteringsproces.55 Het maken van documentaires, het vastleggen 
van getuigenissen of het oprichten van monumenten is ook een manier om een 
historisch trauma te verwerken en een plaats te geven. Een voormalig 
concentratiekamp is zo’n plek.  

Binnen dit proces van ‘verwerken’ worden de voormalige kampen als 
traumatische plekken aangeduid. Niet onlogisch; hier hebben de voormalige 
gevangenen hun trauma opgelopen; hier lieten de ‘omstanders’ het gebeuren en hier 
hebben de traumatische verhalen van de overlevenden een plek gekregen. Maar de 
naamgeving is vooral illustratief voor de hedendaagse psychologisering van de cultuur. 
‘Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze 
honderdmalen: alle malen zal ik wenen.’ De strofe die Paape als thema koos voor de 
Auschwitztentoonstelling is haast typerend voor een trauma en de wijze waarop het 
verwerkt dient te worden,56 niet alleen voor de getraumatiseerden, maar vooral voor de 
samenleving, hoe die moet omgaan met een gebeurtenis die niet had mogen gebeuren. 
Op dit punt wordt een individueel psychologisch trauma een metafoor voor 
maatschappelijk ongerief en onvermogen. Terecht schrijft De Haan dat de 
Jodenvervolging geen nationaal trauma is. De Nederlandse samenleving deelt niet de 
ervaringen die Joodse overlevenden veelal hebben getraumatiseerd. Er zit geen enkele 
psychische of maatschappelijke noodzaak achter ons nationale trauma, aldus De Haan.57 
Maar, zegt De Haan, de herinnering aan de Jodenvervolging kan weliswaar niet worden 
begrepen in psychodynamische termen – als een proces van trauma, verdringen en 
bewustwording – , die interpretatie is ondertussen wel dominant.58 Een vorm van 
geschiedbeoefening die bekend is geworden als het ‘traumatisch’ paradigma.59 

Waar een individueel trauma zich onaangekondigd aandient, niet in repeterende 
breuken, op gezette tijden of via rituelen, maar onverschillig wanneer, is een historisch 
trauma in de kampen vastgelegd, gefixeerd en verankerd. Als in een passage ondergaat 
de bezoeker de ervaring van de gevangenen en hun trauma’s, ervaart de bezoeker hun 

 
54 Ibidem. 
55 Toine Heijmans, ‘“Onbegrip en kilte, maar het was geen opzet.” De 300 duizend oorlogsslachtoffers die 
na 1945 terugkeerden, botsten op een flinkheidscultuur, stellen onderzoekers Bossenbroek en Piersma’, 
in: de Volkskrant 2 november 2001.  
56 Elsbeth Locher‐Scholten haalt in haar artikel de psycholoog R. Kleber aan die verwerken niets anders 
noemt dan een vorm van individuele geschiedschrijving. Locher‐Scholten, ‘Verwerking en koloniaal 
trauma. Balans van begrippen’, 4.  
57 Ido de Haan, ‘Jodenvervolging geen nationaal trauma’, in: Het Parool 27 april 1995. 
58 De Haan, Na de ondergang, 8. 
59 Zie: Joep Leerssen, ‘Monument and trauma: varieties of remembrance’, in: Ian McBride (ed.), History 
and Memory in Modern Ireland, Cambridge 2001, 215. 
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verhalen. Om het hoofd te bieden aan de hedendaagse beeldcultuur is identificatie en 
empathie nodig en moet het verhaal gedramatiseerd worden om de schuldvraag 
persoonlijker te stellen. Dat gaat soms ver en kan zelfs overdraagbaar slachtofferschap 
opleveren, althans daar zijn psychologen, leraren en ouders in Frankrijk bang voor. De 
Franse president Nicolas Sarkozy stelde voor dat kinderen uit de hoogste klas van het 
basisonderwijs, een van de 11.000 Joodse kinderen uit Frankrijk die zijn vermoord in 
concentratiekampen moeten ‘adopteren’, door alles over de achtergrond en het lot van 
dat kind te weten te komen. De tegenstanders van zijn plan vreesden dat kinderen 
daardoor getraumatiseerd kunnen raken. Afgezien van de vraag of deze vrees terecht is, 
toont het aan dat het streven naar identificatie met de slachtoffers ver wordt 
doorgevoerd.  

Zoals Johan Huizinga schreef dat geschiedenis de vorm is waarin de Nederlandse 
cultuur zich rekenschap geeft van haar (koloniale) verleden, zo zijn de voormalige 
kampen een vorm waarin de Nederlandse cultuur zich rekenschap geeft van de Tweede 
Wereldoorlog en specifiek de Jodenvervolging en ‐vernieting en de andere slachtoffers 
van de kampen. Keer op keer worden herinneringen en de toen gevoelde emoties naar 
boven gehaald via vastgelegde symbolen, tekens, verhalen, teksten, beelden, 
monumenten en rituelen. De geschiedenis wordt als een ritueel herbeleefd tijdens 
herdenkingen, stille tochten en bezoeken aan voormalige kampen. En elke keer is de 
ervaring schokkend, maar het is een opgedrongen herbeleving van een nationaal 
trauma. We moeten er elke keer weer aan herinnerd worden, want het komt niet 
spontaan en onaangekondigd in ons boven. In de herinneringscentra gaat de 
persoonlijke ervaring van de oud‐gevangenen over in een historische herinnering die in 
de vorm van een trauma wordt doorgegeven. In relatie tot de memorial museums – en 
daar kunnen de Holocaustmusea aan toegevoegd worden – wordt er gesproken van een 
traumatheater.60  

Avraham Burg, voormalig voorzitter van de Knesset en schrijver van het boek: 
The Holocaust is over: we must rise from its ashes, zei in een interview dat het bezoek 
van Israëlische jongeren aan Auschwitz emotionele manipulatie is, ingegeven door een  
nationale obsessie.61 Van de jonge Israëli die naar Polen werden gestuurd, werd 
gehoopt dat ze terugkeerden als een ‘nieuw mens’, vrij van het getto‐verleden.62 Het 
ministerie van educatie citeerde eens in een pamflet studenten die terugkeerden uit 
Polen: ‘Wij vertrokken als Israëli en keerden terug als Jood.’63 Met de overheid als 
belangrijkste subsidieverstrekker wordt een dergelijk overgangsritueel ook beoogd in de 
voormalige kampen in Nederland. Scholieren en uniformdragers in opleiding vormen de 
grootste groep bezoekers. Zij zijn de nieuwe burgers van Nederland, zij 
vertegenwoordigen en verdedigen straks de normen en waarden waar Nederland voor 
staat. Een bezoek aan een voormalig concentratiekamp is een initiatiepad van morele 
geschiedenis: opdat het nooit vergeten wordt; opdat er niet gezwegen wordt over wat is 

                                                 
60 Williams, Memorial museums: the global rush to commemorate atrocities, 172. 
61 Avraham Burg in: Stevo Akkerman, ‘“Israël is gegijzeld door zijn trauma”’, in: Het Parool 1 april 2009.  
62 Segev, The Seventh Million, 488. 
63 Ibidem, 478. 
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gebeurd en opdat het nooit meer gebeurt. De voormalige kampen maken deel uit van 
een civil religion of civic ritual van permanente educatie in democratisch burgerschap. 
Ze zijn uiting van nationale noties van moraliteit die bijvoorbeeld vaste vorm hebben 
gekregen in de stille tochten die elk jaar op 4 mei worden gelopen.  

 
 

Versteende rituelen 
 
Het citaat dat boven dit hoofdstuk staat, wordt gevormd door de laatste twee zinnen uit 
de tekst die Van Randwijk heeft geschreven voor het gedenkteken op de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Op vier herdenkingsplaten is in reliëf de volledige 
tekst aangebracht op de zijmuur van de klokkenstoel die verhaalt over de 
bezettingstijd.64 De inscriptie is een korte geschiedenis over de bezetting en de waarden 
die in het geding raakten. Waarden die nog steeds aandacht verdienen. 

Maar behalve proclameren wat de bezoeker van de Eerebegraafplaats te 
Bloemendaal moet beschermen en waarvoor hij waakzaam moet zijn, geeft Van 
Randwijk in de laatste zin ook aan hoe deze oproep tot de bezoeker moet worden 
overgebracht: namelijk door bezinning. Het pad ‘dat tot deze stille plek leidt’, een lang 
pad door de duinen van Bloemendaal, vormt een essentieel onderdeel om tot bezinning 
te komen. In het ontwerp voor de aanleg van de begraafplaats is daar bewust op 
ingespeeld. Voor de toegang naar de begraafplaats was onder andere een monumentale 
architectonische gang bedacht, maar om financiële redenen werd daarvan afgezien. De 
omringende duinen moesten de rol van de architectuur overnemen met het idee dat de 
bezoeker onvermijdelijk onder de bekoring van de sfeerwerking van de omringende 
natuur zou komen, wat hem waarschijnlijk tot diepere gedachten zou aanzetten.65 Het 
pad dat tot de begraafplaats leidt, moet ervoor zorgen dat de bezoeker ontvankelijk 
wordt gemaakt voor de boodschap van het monument. Het pad door de duinen naar de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal is nog steeds begaanbaar en elk jaar op 4 mei vormt 
het pad de laatste etappe van de stille tocht die in Overveen begint en op de 
begraafplaats eindigt. De stille tocht is een belangrijk ritueel geworden om jaarlijks de 
doden van de oorlog te herdenken en om te herdenken waarvoor zij zijn gevallen. Op 
veel plaatsen in Nederland wordt op 4 mei nog steeds een stille tocht gehouden die 
meestal eindigt bij een monument. 

De herdenkingstochten op 4 mei zijn, ook in de voormalige concentratiekampen, 
een vast onderdeel geworden van de jaarlijkse rituelen. In Amersfoort begint de stille 
tocht bij het monument. De deelnemers verzamelen zich aan het begin van de 
voormalige schietbaan, op het voormalig kampterrein, lopen de schietbaan door tot aan 
het monument, houden even stil, lopen om het monument en keren dezelfde weg terug 
(zie afb. 218). Uiteindelijk eindigt de tocht op begraafplaats Rusthof waar de 
oorlogsdoden rusten. Hier wordt de Last Post geblazen en twee minuten stilte in acht 
genomen. Ook in voormalig kamp Westerbork wordt op 4 mei een stille tocht gelopen. 

                                                 
64 Voor de volledige tekst zie Heere, en Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, 1089. 
65 Ibidem, 59‐60. 
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De tocht vangt aan net buiten de afrastering van het voormalige kampterrein en eindigt 
bij het monument met de opkrullende rails. De deelnemers hebben dan het traject door 
het kamp gelopen waar het spoor liep waarover de Joden werden afgevoerd naar de 
vernietigingskampen. In Vught worden jaarlijks twee stille tochten gelopen op 4 mei: 
een ’s middags vanaf het kampterrein naar de asputten naast het crematorium (zie afb. 
219), en een ’s avonds naar het fusillademonument op de Vughtse heide, waar de 
veroordeelde gevangenen werden geëxecuteerd. Ook hier lopen de deelnemers door de 
voormalige schietbaan naar het fusillademonument, het eindpunt van de stille tocht die 
op de Loonsebaan in Vught haar vertrekpunt had. Net als in Amersfoort lopen de 
deelnemers het laatste stuk van de tocht in de voetsporen van de ter dood 
veroordeelden, en elk jaar opnieuw worden daarmee de executies herinnerd en 
opnieuw mentaal beleefd.  

De stille tochten op 4 mei, vanaf 1946 in het gehele land gehouden,66 zijn nog 
steeds een adequaat ritueel om de Tweede Wereldoorlog te herdenken.67 Ze vormen 
zelfs het script voor de stille tochten die in de jaren negentig in opgang zijn gekomen als 
herdenkingsritueel na rampen en daden van zinloos geweld. In een onderzoek naar het 
houden van stille tochten wordt vastgesteld dat een stille tocht voor de deelnemer een 
belangrijke functie heeft. De tocht kan bijdragen aan de verwerking van een rampzalige 
gebeurtenis en een manier zijn om uiting te geven aan gevoelens. De mensen die een 
herdenkingstocht lopen, voelen zich met elkaar verbonden en daardoor gesterkt in hun 
verdriet met het idee dat ze er niet alleen voor staan. Een stille tocht is een vorm van 
erkenning voor de slachtoffers en nabestaanden en brengt de gebeurtenis opnieuw 
onder de aandacht. De tocht heeft een fysiek karakter omdat de route langs de 
rampplek voert, en iedereen opnieuw wordt geconfronteerd met wat er is gebeurd. De 
ramp herhaalt zich als het ware, maar dan in het hoofd van de deelnemers. 
Psychologisch gezien is herinneren mentaal herhalen en deze herhaling zou belangrijk 
zijn voor het verwerken van een ramp. Het ritueel van een collectieve tocht wordt ook 
wel geduid als een vorm van burgerlijke religie, een civil religion, het werkt 
gemeenschapsbevorderend, kanaliseert gevoelens van angst, protest, wraak en 
onmacht en dient om gevaar uit te bannen. Het ritueel van een stille tocht wordt wel 
eens gekwalificeerd als het ‘zoeken naar samenleving’. Historicus en etnoloog Peter Jan 
Margry schrijft: 

 

                                                 
66 Zie: Julika Vermolen, ‘De vierde en de vijfde mei: Herinnering aan en herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog’, in: Oorlogsdocumentatie ’40‐’45. Zesde jaarboek van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie, 94. 
67 De stille tocht is geënt op het typisch religieus ritueel van stille omgangen die jaarlijks ter herdenking en 
verering van een heilige of een gebeurtenis werden en worden gehouden. Volgens historicus en etnoloog 
Peter Jan Margry vormden deze katholieke stille omgangen – en specifiek de Amsterdamse Stille Omgang 
– de inspiratiebron voor de stille tochten die na de Tweede Wereldoorlog werden georganiseerd. Zie: 
Peter Jan Margry, ‘Stille tochten als civil religion. De publieke‐rituele omgang met de traumatische dood’, 
in: Simulacrum. Tijdschrift voor kunst en cultuur, 17/1 (2008) 28. 
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Dit typeert het zoeken naar collectiviteit, cohesie en steun in woord, gebaar en ritueel in 
een maatschappij die sterk individualistisch heet te zijn en waarin traditionele en 
nationale gemeenschapsbanden zijn ondermijnt.68 

 
Een stille tocht is te duiden als een overgangsritueel, een rite de passage, waarmee een 
fase van een directe confrontatie met een rampzalige gebeurtenis wordt afgesloten, om 
vervolgens over te gaan naar een volgende fase van verwerking.69 Margry meent dat 
een stille tocht via zijn gemedialiseerde representatie, als expressie van civil religion een 
cohesiebevorderende en helende uitwerking op de gehele samenleving kan hebben.70 

De stille tochten die op 4 mei worden gelopen zullen een gelijksoortige functie 
vervullen als hierboven beschreven, met dat verschil dat het niet eenmalig is maar een 
jaarlijks terugkerend nationaal herdenkingsritueel. De ‘ramp’ die Nederland heeft 
getroffen tussen 1940 en 1945 wordt hiermee telkens weer herdacht en herbeleefd. We 
staan dan stil, zoals Herman Vuijsje het formuleert, bij het thema van lijden en schuld in 
ons eigen recente verleden: de zonde van de onverschilligheid toen Joden uit Nederland 
werden weggevoerd en vermoord.71 Een herdenkingstocht wordt gelopen ter ere van 
de doden, maar het toont ook de onmacht tegen het kwaad, het is een vorm van prote
tegen het kwaad en het voornemen het nooit meer te laten gebeuren. Het centrale idee 
achter de stille herdenkingstochten voor de oorlogsslachtoffers was de wens om hoop 
en inspiratie voor een betere toekomst te genereren en tot ‘versterking van de 
nationale saamhorigheid’ te komen. De stille tocht ontwikkelde zich tot een 
verzoeningsritueel ter verwerking van een nationaal oorlogstrauma en tegelijk tot een 
protest tegen oorlog en geweld in het algemeen.

st 

                                                

72 Hier ligt een fundament van de 
hedendaagse zingeving. Zoals opgemerkt heeft een stille tocht het aanzien van een rite 
de passage, een overgangsritueel dat kan zorgen voor transformatie. Het kan mensen 
mentaal doen veranderen. Een stille tocht wordt naast een vorm van civil religion ook 
wel betiteld als een civic ritual van staat, politiek en burgerschap.73  
 
De voormalige kampen bieden plaats voor herdenkingsrituelen als stille tochten maar 
ook, zoals bijvoorbeeld in Westerbork, voor de Antiracismedag (21 maart), de 
Internationale Vluchtelingenweek, de Bevrijdingsdag van Nederlands‐Indië (15 
augustus), de Dag van de Rechten van het Kind (20 november), de Dag van de Rechten 
van de Mens (8 december), de bevrijdingsdag van het kamp (12 april), de dag van het 
eerste transport uit Westerbork (15 juli), Holocaust Memorial Day (26 januari) en de 
Kristalnachtherdenking (9 november). De voormalige kampen zijn getransformeerd in 
rituele landschappen en het is hier waar de stille tocht vaste vorm heeft gekregen.  

 
68 Margry, ‘Stille tochten als civil religion’, 29. 
69 Gebaseerd op: Paul Post, Albertina Nugteren en Hessel Zondag, Rituelen na rampen. Verkenning van 
een opkomend repertoire, Kampen 2002, 244‐245.  
70 Margry, ‘Stille tochten als civil religion’, 30. 
71 Herman Vuijsje, Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag, 
Amsterdam/Antwerpen 2007, 197. 
72 Margry, ‘Stille tochten als civil religion’, 28. 
73 Zie Post, Nugteren en Zondag, Rituelen na Rampen, 160.  
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De vraag is natuurlijk wanneer al deze herdenkingen vaste, onveranderde 
rituelen worden. Von der Dunk constateerde in 2003 dat de hele herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog een versteend ritueel is geworden, ‘versteend tot navelstaren en 
vooral tot een seizoensgebonden ritueel als de Matthäus Passion’, en meent dat daarom 
de oorlog geen bruikbaar kompas meer is voor onze morele ijkpunten. Daarbij meende 
Von der Dunk dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, als ijkpunt van het 
absolute kwaad, was getrivialiseerd, met het permanente gebruik van het simpel 
snorretje onder de haarlok, het hakenkruis, de SS‐laarzen, de duizendvoudig afgedrukte 
foto’s van de lugubere poort van Auschwitz en het meisje tussen de dichtschuivende 
treindeuren als herinnering aan de Holocaust.74 Hoewel zijn betoog vooral ging over de 
vraag of het zinvol is steeds maar weer analogieën te trekken tussen de Tweede 
Wereldoorlog en actuele gebeurtenissen, en minder over de zin van het herdenken van 
de Tweede Wereldoorlog zelf, is zijn constatering alarmerend. Wanneer zijn de 
voormalige kampen getrivialiseerd en gedevalueerd in spookhuizen en 
griezelkabinetten? Wanneer zijn de herdenkdagen en het zo vaak geciteerde gedicht 
van Leo Vroman verworden tot versteende en nietszeggende rituelen?  

 Eén jaar later schreef Ralf Bodelier een reactie op het betoog van Von der Dunk. 
Hij schreef dat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog was uitgegroeid tot een 
publieke religie. De Dam transformeert op 4 mei in een openluchtkerk, waar in gewijde 
stilte wordt geluisterd naar teksten over lijden, dood en opstanding en waar 
voorgangers knielen bij de kransen voor het Nationaal Monument. Het pad door de 
duinen naar de Eerebegraafplaats te Bloemendaal transformeert in een kruisweg. De 
herdenking van de Tweede Wereldoorlog en specifiek de herdenking van de Shoa, is 
uitgegroeid tot een civil religion, een religie zonder God. De geritualiseerde herinnering 
aan Auschwitz, schrijft Bodelier, voorziet Europa van een bezielend verband waar 
traditioneel de gevestigde godsdiensten in voorzagen. In de ‘Auschwitz‐religie’ 
ontbreekt een God die ons laat weten wat we moeten doen. Er is alleen een herinnering 
die ons verbindt, we worden er doorlopend aan herinnerd dat we de verworvenheden 
van de Europese beschaving nooit meer moeten gebruiken voor het isoleren, vervolgen 
en doden van onschuldige mensen. Maar ook al is er geen God, de ‘Auschwitz‐religie’ 
bezit alles wat een gewone religie kenmerkt: mythen, ethiek, gewijde plaatsen en 
boeken, heiligen, mystici, ketters en duivels. Bodelier schrijft: 
 

Het is een religie die precies dat doet wat religie, ‘religare’, per definitie doet: mensen 
met elkaar en met een mysterieuze werkelijkheid verbinden. Met onze nationale heilige 
Anne Frank. Met onze gewijde teksten, zoals Het Achterhuis en Jan Camperts Lied der 
achttien dooden. Met onze heilge plaatsen, Westerbork, het Jonas Daniel Meijerplein en 
de Hollandse Schouwburg [sic]. Onze seculiere Goede Vrijdag: 4 mei en even seculiere 
paasfeest op 5 mei. 
De Auschwitz‐religie kent zijn duivels, Hitler, Himmler, Mussert. Zijn mystici, Abel 
Herzberg en Etty Hillesum. En zijn ketters: de voetbalsupporters die het behaagt om 
antisemitische leuzen te roepen. En uiteraard is er een orthodoxie die roept om 
zuiverheid en zich verzet tegen trivialisering van het geloofsgoed. In die zin past zelfs de 

                                                 
74 Zie H.W. von der Dunk, ‘Herdenken oorlog heeft zin verloren’, in: de Volkskrant 5 mei 2003. 
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historicus Von der Dunk, met zijn kritiek op de banalisering van Auschwitz in deze 
nieuwe religie.75 

 
De voormalige kampen, ze worden opgevat als heilige plaatsen, waar helden heiligen 
worden en relicten relikwieën (vaak is het al zover) en waar het gevaar van trivialisering, 
devaluering en banalisering van het verleden op de loer ligt. Ian Buruma schreef in 
Trouw dat sommigen de herdenkingsrituelen een vorm van seculiere religie noemen. De 
historicus Saul Friedländer is meedogenlozer en noemt het een combinatie van kitsch en 
dood.76 Het gevaar van al deze herdenkingsrituelen en de ver doorgevoerde 
symbolisering van de historische werkelijkheid, is dat het zicht op de historische 
gebeurtenis steeds verder verdwijnt.  

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is zich bewust van het gevaar een 
toeristische attractie te worden, maar, zo schrijft men, ‘zolang overlevenden, hoe zwaar 
hen dit ook valt, niet zwijgen maar verhalen, zolang zal het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork geen toeristische attractie worden.’77 Maar dat schreef men in 1999. Het 
verhaal van de overlevenden zal in de toekomst verteld moeten worden door anderen: 
door hun kinderen, door schrijvers, door muzikanten of acteurs en de verhalen zullen in 
een gedramatiseerd decor ten gehore gebracht moeten worden om zo veel mogelijk 
betrokkenheid bij de toehoorders op te roepen. Het decor is het voormalig kampterrein. 
De vraag is alleen: wanneer wordt een voormalig kamp louter een theater van de 
herinnering?  

Kunnen de verhalen van de overlevenden nog als authentiek worden 
aangemerkt wanneer zij die niet meer zelf kunnen vertellen? Authenticiteit zal dan 
steeds meer gezocht worden in enscenering. Want Westerbork met zijn groene gras, 
weelderige bomenpartijen, lommerrijke omgeving en de betonnen bouwsels wil maar 
moeilijk een contactzone worden met het verleden. Vooral een generatie die weinig 
weet van de geschiedenis van Westerbork, wil nog weleens teleurgesteld zijn na een 
bezoek aan het kampterrein. Ze verwachten een kamp te zien met echte gebouwen 
maar worden geconfronteerd met ‘een groot grasveld met een heleboel bomen. (…) Het 
was geen klap aan’. De diverse monumenten konden het niet goedmaken: ‘Er was alleen 
een uitkijktoren nagebouwd, en er waren wat monumenten opgericht. Tja, die heb je in 
ons dorpje Haaksbergen ook wel …’78 

Over de enscenering van authenticiteit en in welke richting die zich kan 
ontwikkelen, en welke gevolgen dat heeft voor de kennis van het verleden, is het nodige 
geschreven. Voor verreweg de meeste mensen, schrijft Van Vree, is op emoties gerichte, 
‘authentieke’ voorstellingen uit de populaire cultuur de enige bron van kennis van het 
verleden. De themaparken, compilatiefilms, digitale spellen of geanimeerde 
museuminstallaties verkorten niet alleen het tijdsperspectief, ‘ze creëren ook de 
suggestie van de onmiddellijke nabijheid van een objectief verleden, van een historische 

                                                 
75 Ralf Bodelier, ‘Behoefte aan de duivel’, in: de Volkskrant 1 mei 2004. 
76 Ian Buruma, ‘De olympische spelen van het lijden’, in: Trouw 16 januari 1999. 
77 Dirk Mulder en Ben Prinsen, ‘Een toeristsiche attractie?’ in: Getekend nieuws, Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, Hooghalen, 8/2 (1999).  
78 http://suzanjlo.web‐log.nl/suzanjlo/2006/05/westerbork.html. 
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realiteit (…).’79 Het verleden wordt teruggebracht tot een eenvoudige, visueel en 
narratief geësthetiseerde, niet‐vervreemde, oorspronkelijke en overzichtelijke 
gebeurtenis. Het verleden wordt teruggebracht tot episodes die zich lenen voor 
visualisering en dramatisering. Het is de vraag, aldus Van Vree, in hoeverre de 
‘authentieke’, op emotie gerichte voorstellingen kunnen bijdragen aan analytische 
inzichten in complexe historische processen.80 

Met de enscenering van authenticiteit zijn heden en verleden elkaar genaderd. 
Westerbork is er zich altijd bewust van geweest dat het verleden niet terug te halen is. 
Westerbork was daar duidelijk in: het terugplaatsen van barakken zou kitsch zijn. Met 
het aanbrengen van de ruïnefolies op het voormalige kampterrein liet het zien dat het 
een reconstructie in het heden is. Je hoeft niet goed te kijken om te zien dat de houten 
planken van beton zijn. Integendeel. Je moet goed kijken om de houtnerven in het 
beton te zien (zie afb. 220). In Vught is dat minder duidelijk. Ook Vught laat zien dat de 
gereconstrueerde barak een reconstructie in het heden is. Alleen moet je hier een goed 
oog hebben om te zien dat de zijmuren van de barak niet ophouden bij de kopse kant, 
maar als een afgebrokkelde ruïne nog even doorlopen, ook om aan te geven dat de 
barak door moet worden gedacht (zie afb. 221). Net zoals Spielberg in de zwart‐witfilm 
Schindlers’s List plots een meisje met een rood jasje in beeld brengt om het kunstmatige 
van de film te benadrukken, laten deze architectonische details ons zien dat het niet om 
een oorspronkelijke barak gaat of een ruïne daarvan, en dat ze dat ook niet willen 
nastreven. Feitelijk laten ze hiermee zien dat het bezoek aan het monument altijd een 
ervaring in het heden is. Het Holocaustmonument in Berlijn speelt daar expliciet op in. 
Peter Eisenman ontwierp een labyrint van vierduizend betonnen zuilen van 
verschillende hoogte met de bedoeling een zone van instabiliteit te maken waarvan de 
diepere zin de bezoeker moest ontgaan. Eisenman:  

 
In ons monument [toen nog samen met Richard Serra – R.H.] is er geen doel, geen 
einde, geen weg naar binnen of naar buiten. De tijd van de ervaring van het individu 
levert geen begrip op, omdat een begrijpen niet mogelijk is. De tijd van het monument, 
de duur tussen zijn einde en zijn ontstaan, is gescheiden door de tijd van zijn ervaring. In 
deze samenhang bestaat er geen nostalgie, geen herinnering aan het verleden, alleen de 
levende herinnering van de individuele ervaring. Heden kunnen wij het verleden alleen 
door een manifestatie in het heden begrijpen.81  

                                                 
79 Van Vree,‘Beleef het verleden!’, 277. 
80 Ibidem, 277‐278. 
  
81 Letterlijk: ‘In unserum Denkmal gibt es kein Ziel, kein Ende, keinen Weg hinein oder hinaus. Die Zeit der 
Erfahrung des Individuums gewährt kein weiteres Verstehen, denn ein Verstehen ist nicht möglich. Die 
Zeit des Denkmals, seine Dauer zwischen seinem Ende und seinem Grund, ist getrennt von der Zeit seiner 
Erfahrung. In diesem Zusammenhang gibt es keine Nostalgie, keine Erinnerung an die Vergangenheit, nur 
die lebendige Erinnerung der individuellen Erfahrung. Heute können wir die Vergangenheit nur durch eine 
Manifestation in der Gegenwart verstehen.’ Aangehaald bij: Eisenman Architects New York, ‘Der 
überarbeitete Eisenman‐Entwurf’, in: Ute Heimrod, Günter Schlusche, Horst Seferens (Hrsg.), Der 
Denkmalstreit‐das Denkmal? Die Debatte um das ‘Denkmal für die ermordeten Juden Europas’. Ein 
Dokumentation, Berlin 1999, 1114.  
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Het besef dat de ervaring van de slachtoffers voor ons niet toegankelijk is, speelt hier 
een belangrijk rol. ‘Je kunt in dat stenenveld verdwalen en je bedolven voelen’, vindt 
Buruma. ‘Het zet aan tot bezinning en tot diepe gevoelens. Het is gericht op de 
herinnering, niet op herschepping van het onherstelbare, en dat is het beste waarop 
toekomstige generaties mogen hopen.’82 Misschien is deze benadering een oplossing 
om banalisering, trivialisering en verheiliging van het verleden te voorkomen. Maar het 
zal, net als de lege vlaktes van voormalige kampterreinen, een onbevredigende 
oplossing zijn. Daarvoor zijn de voormalige kampen tegenwoordig te veel ingebed in het 
nationaal oorlogserfgoed van educatie, identiteitspolitiek, economische exploitatie en 
cultureel toerisme, waarbij bijna wordt vergeten dat ze het tastbare bewijs zijn van het 
feit dat de hedendaagse mens in staat is tot systematische industriële vernietiging van 
de mensheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Ian Buruma, ‘Besmette grond’, in: Vrij Nederland (12 november 2005) 89.  
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