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IX                                                                  EPILOOG 
                                    

Auschwitz verwordt tot een merkwaardig soort Disney‐park. Maar zo is het vaker met 
historische plekken gegaan.1 
 
Vooral relatief veel jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en mensen van boven de 65 
jaar bezoeken Kamp Vught, zo blijkt uit de Museummonitor. (…) De gemiddelde 
verblijfsduur is 99 minuten. (…) De bekendheid is in 2004 achteruitgegaan van 47% naar 
35%. Dit is lager dan bij vergelijkbare instellingen, zoals Kamp Amersfoort en 
Westerbork. Ook de gemiddelde bestedingen van 4 euro per bezoeker liggen onder het 
landelijk gemiddelde.2 

 
 
Plekken van het ‘anti‐geheugen’ 
 
Wie nu de terreinen bezoekt waarop ooit de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork 
stonden, wordt geconfronteerd met monumenten, met relicten die zijn geconserveerd, 
met gereconstrueerde delen van het voormalige kamp, waar bezoekerscentra en 
herinnerings‐ en bezinningsruimten zijn ingericht. Zeker in Amersfoort geeft dat – op de 
paar vierkante meter die het monument ter beschikking staan – een helder overzicht 
van hoe de kampgeschiedenis de afgelopen decennia in de openbare herinnering is 
gerepresenteerd. Kort samengevat heeft de gestolde herinnering zich ontwikkeld van 
een ‘traditioneel’ gedenkteken via een (gedeeltelijk) geconserveerde en 
gereconstrueerde historische site tot een museale herdenkingsvorm. Vooral Vught is 
een uitgesproken voorbeeld van deze musealiseringstendens. Gedenktekens, relicten en 
reconstructies zijn hier opgenomen in een museale presentatie waarin het 
kampverleden in een hedendaagse tentoonstellingsvormgeving wordt verwoord en 
verbeeld. In combinatie met de emotioneel beladen historische plek, waaraan nog 
steeds vele persoonlijke en sociale herinneringen zijn gehecht, is in Vught de naam 
herinneringscentrum zeker op zijn plaats. Bekeken vanuit het perspectief van de vele 
activiteiten die er worden georganiseerd, en door de wijze waarop het monument is 
geïnstitutionaliseerd, kan er ook gesproken worden van een gedenkmuseum. 
Westerbork en Amersfoort zijn ‘museaal’ minder uitgesproken dan Vught, maar 
ontwikkelen zich steeds meer naar het concept van Vught. In opzet groeien deze 
monumenten steeds meer naar elkaar toe, maar wie goed kijkt zal verschillen blijven 
zien en constateren dat elke gedenkplaats op een eigen wijze is vormgegeven, 
afhankelijk van de historische achtergrond waaruit ze zijn voortgekomen. 
  Dat deze plekken nu gedenkplaatsen zijn, is niet vanzelfsprekend. Jan Kolen 
noemt de plaatsen waar de kampen hebben gestaan de plekken van het ‘anti‐geheugen’. 
Het zijn plekken die haast van nature, door hun geschiedenis, langdurig weerstand 
hebben geboden aan de herinnering. ‘Ze “weigerden” herinnerd te worden. Maar 

                                                 
1 Aldus Robert Jan van Pelt. Aangehaald bij: Elma Verhey, ‘Robert Jan van Pelt: haat alleen kan de 
Holocaust niet verklaren’, in: Vrij Nederland 28 september 1996, 28.   
2 Van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010, 27.  
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tegelijkertijd is die geschiedenis weer zo hardnekkig, dat ze zich blijft opdringen. Deze 
plekken verbergen een “Vergangenheit, die nicht vergehen will.”’3  

De weerstand tegen de herinnering uitte zich in eerste aanleg door het in 
hergebruik nemen van de kampen. Direct na de oorlog moesten in een kort tijdsbestek 
grote groepen mensen worden opgevangen, op een moment waarop grote delen van 
het land in puin lagen en er grote woningnood heerste. Eerst moest ruimte gemaakt 
worden voor de duizenden displaced persons en duizenden evacués. Tegelijk moest er 
plaats worden gevonden voor de internering van zogenaamde ‘foute’ Nederlanders. De 
voormalige kampen boden daar de mogelijkheid toe. Niet veel later eisten nieuwe 
problemen zoals het economische herstel, de Indonesische kwestie en de strijd tegen 
het Sovjetcommunisme de aandacht op. Defensie had gebrek aan kazerneruimte en 
vond deze in de voormalige kampen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië boden de 
kampen mogelijkheden voor de opvang van Indonesische Nederlanders en later de 
Molukkers.  

Het hergebruik van de kampen past in de ascetische wederopbouwmentaliteit, 
waarbij liever naar voren werd gekeken dan naar achteren. Met de wederopbouw 
moest een ‘nieuw’ Nederland gecreëerd worden waarbij ook het landschap ‘vernieuwd’ 
moest worden. Daarvoor bleek het noodzakelijk ‘om de banden die de bezetter met het 
Nederlandse landschap had opgebouwd symbolisch door te snijden’.4 Gebouwen, 
wegen en militaire werken die door de Duitsers waren aangelegd maar die nog goed 
bruikbaar waren, werden toegeëigend, de rest werd verwijderd. De kampen die als 
Fremdkörper in het landschap achterbleven, werden niet afgebroken maar van functie 
en naam veranderd om op deze manier een breuk met het verleden te bewerkstelligen. 
Het aanbrengen van de namen rond de muurschildering van kamp Amersfoort is daar 
een illustratief voorbeeld van. De woorden van luitenant‐kolonel B. Klomp – dat het 
concentratiekamp Amersfoort was getransformeerd van ‘een doorgang naar de hel’ 
naar een ‘doorgang naar de vrijheid’, toen het een demobilisatiecentrum voor de 
militairen uit Indonesië was geworden – moeten voor de overheid voldoende symboliek 
hebben gehad om de praktische oplossingen een hogere betekenis te geven. 
 
 
Weerbarstige herinneringsplekken 
 
Met het hergebruik van de kampen werd geen rekening gehouden met de gevoelens 
van díe voormalige gevangenen die de kampen, of delen daarvan, wilden behouden als 
gedenkplaats. Daarbij speelde het ontbreken van daadkrachtige kampcomités die 
initiatieven namen om het hergebruik van de kampen tegen te houden, een rol. Dat 
dergelijke comités noch in Amersfoort noch in Vught waren ontstaan, kan verklaard 
worden uit het feit dat de meeste gevangenen behalve in de kampen in Nederland ook 
in de kampen elders in Europa gevangen hadden gezeten. Vaak waren dat zwaardere 
kampen. Zoals in de inleiding al is aangegeven hadden de kampen in Nederland naar 

                                                 
3 Kolen, De biografie van het landschap, 265. 
4 Ibidem, 282. 
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verhouding weinig slachtoffers geëist. Met name in de kampen buiten Nederland zag 
men elkaars lijden, zag men de gevangenen, soms vrienden, sterven. Men hielp elkaar. 
Uit deze gedeelde ervaring ontstonden vriendschappen en vriendenkringen. Men zag 
elkaar op reünies. Afhankelijk van welke kampen men doorlopen had, maar ook op 
grond van persoonlijkheid, sociale klasse, milieu, religie, ideologie en sekse koos men 
een kampcomité, een identiteit en het meest gewenste gezelschap.5 Zo ontstonden er 
al vroeg na de bevrijding kampcomités en vriendenkringen rond kampen die buiten d
Nederlandse grenzen lagen.

e 

                                                

6 Wellicht ontbrak daardoor de noodzaak om nog een 
comité of vriendenkring op te richten rond het eerste kamp waar men in Nederland had 
gezeten. En daarmee de noodzaak om er een monument op te richten. Hieruit kan 
verklaard worden waarom de initiatieven voor de fusillademonumenten in Amersfoort 
en Vught niet specifiek door de voormalige gevangenen zelf zijn genomen.  

Een andere reden waarom er in de eerste jaren na de oorlog geen kampcomités 
bestonden, was het feit dat de politiek in Nederland beducht was voor de vorming van 
veteranengroepen. ‘Veteranisme’ was een kwaal; men zou blijk geven van een gebrek 
aan burgerzin om ‘in het moeilijke uur van ’s lands wederopbouw met jammerklachten 
voorrang te vragen op grond van verdiensten in het verleden’.7 Veteranenbonden zoals 
die in België bestonden, die een vanzelfsprekende autoriteit bezaten in de politiek en 
met de Eerste Wereldoorlog een erfenis aan ervaring met medailles, kransleggingen, 
monumenten, vlaggen en banieren tot en met werkverschaffing en busabonnementen 
hadden opgedaan, ontbraken.8 In Nederland werden alle verzetsorganisaties, 
veteranenclubs en slachtofferverenigingen door de politiek genegeerd.9 Dat er geen 
onderscheid werd gemaakt op grond van oorlogservaringen, vloeide voort uit het feit 
dat de regeringspolitiek geen ‘verkaveling van het landschap der oorlogsslachtoffers’ 
wilde. Daarvoor waren twee redenen. Budgettair was door de heersende schaarste een 
voorkeursbehandeling niet gewenst. Op de tweede plaats achtte men een rangorde op 
grond van verdienste voor het vaderland onmogelijk en onwenselijk.10  

Expogé heeft zich, ondanks de welgezindheid van de overheid, nooit echt sterk 
kunnen maken voor het behoud van de voormalige kampen in Nederland. Behalve een 
brief uit 1950 aan de minister van Oorlog, met het verzoek om een barak van 
Amersfoort in originele staat te bewaren uit piëteit tegenover de nabestaanden, en de 
oprichting van een commissie in 1967 om Amersfoort te behouden als monument, wat 
overigens weinig uithaalde, zijn er geen initiatieven bekend. Voor Expogé waren de 
voormalige kampen geen plek voor hun jaarlijkse herdenkingen.11 Dat is tot op heden 

 
5 Zie Withuis, Na het Kamp, 42, 111, 423 en 427. 
6 Over de verschillende kampcomités en vriendenkringen en hun datum van oprichting zie: Withuis, Na 
het Kamp, 490‐496.   
7 Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 113. 
8 Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation, 36‐37. 
9 Zie Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 113‐114. 
10 Ibidem, 113. 
11 Een kleine nuancering moet gemaakt worden. Volgens het rapport van luitenant‐kolonel J. Stumphius 
zag Expogé in 1947 voormalig kamp Amersfoort als een plaats waar internationale samenkomsten van ex‐
politieke gevangenen gehouden konden worden. Zie Rapport luitenant‐kolonel J. Stumphius aan de 
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de Eerebegraafplaats te Bloemendaal.12 Ook de communistische tegenhanger van 
Expogé, Verenigd Verzet 1940‐1945, herdacht zijn doden op het kerkhof.13 Dit illustreert 
hoezeer de eerste herdenkingen na de oorlog dodenherdenkingen waren, en deze 
doden waren niet begraven op de terreinen van de voormalige kampen of 
gevangenissen.  

r de Joodse 

p 
k 

ren. Voorts paste 

onteerd met wat 
zij door

 

issie, niet geschikt waren om als monument te 
ienen. Of in de woorden van Kolen:  

 

zaten immers de ‘potentie’ om de 
ernwaarden van de samenleving te ontkrachten.14 

                                                                                                                                                

 
Dat Westerbork na de oorlog geen geschikte herdenkingsplek vormde voo
gemeenschap is duidelijk gemaakt. De herinnering aan Westerbork en de 
vernietigingskampen lag te gevoelig en bovendien droegen de voorgeschiedenis van het 
kamp en de wijze waarop de Nederlandse overheid na de oorlog eigenaar van het kam
was geworden, er niet toe bij dat deze plaats zou kunnen dienen als herinneringsple
voor de Joodse gemeenschap. Dat was Amsterdam. Dat het zo lang heeft geduurd 
voordat Westerbork een gedenkteken kreeg, is mede hieruit te verkla
de geschiedenis van Westerbork niet in het toen gangbare nationale 
herdenkingsdiscours. Geen enkele gemeenschap wordt graag geconfr

 eigen falen heeft nagelaten. Daar was pas later ruimte voor.  
De kampen in Nederland leenden zich niet voor de nationale 

oorlogsherdenkingen, er bestond geen algemeen draagvlak om ze te behouden. De 
ervaringen van de kampgevangenen die om zeer uiteenlopende redenen gevangen 
hadden gezeten, en de tocht door uiteenlopende kampen, waren niet te verenigen in 
één allesomvattend Nederlands oorlogsverhaal, laat staan in één oorlogsmonument.
Bovendien waren, zoals al eerder is opgemerkt in relatie tot de Jodenvervolging en ‐
vernietiging, de gebeurtenissen in de kampen dermate negatief van aard dat ze, zeker 
voor de Nationale Monumenten Comm
d

Dat de schuldige plekken – de kampen – in dat naoorlogse landschap een impliciet 
bestaan leidden, is achteraf verklaarbaar, want ze be
k

 

 
minister afgedrukt in Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 30 (december 
2009) 4.    
12 Dat gebeurt jaarlijks op 10 mei. Voor een historisch overzicht van deze herdenkingen zie De Ridder, De  
geest van het verzet, 43‐51. Expogé is niet de enige organisatie die op de Eerebegraafplaats te 
Bloemendaal herdenkingen houdt. Jaarlijks worden er herdenkingsbijeenkomsten gehouden door onder 
meer deputaties van het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam, de PAROOL‐groep, het Comité 
Herdenking Februaristaking en de Stichting HOI (Haarlemmermeer en omstreken Oud‐Illegalen). Zie Heere 
en Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, 84. 
13 Zij lieerden hun jaarlijkse herdenkingen, en reünies, aan de viering van de bevrijding van kamp 
Buchenwald. Op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam werden op 11 april kransen gelegd bij de in 1955 
bijgezette urn van Buchenwald, het gedenkteken Auschwitz en bij de Zuil der 18 gefusilleerden. Voor 
verslagen van deze herdenkingen, of reünies zoals deze bijeenkomsten ook wel omschreven werden, zie 
de jaargangen van De stem van het verzet. De Nieuwe Oosterbegraafplaats, schrijft Jolande Withuis, was 
een communistisch lieu de mémoire geworden. Zie Withuis, Na het Kamp, 186. 
14 Kolen, De biografie van het landschap, 282. 

 314



De fusilladeplekken met hun gedenktekens namen de plaats in van de kampterreinen als
herinneringsplek. Binnen de hiërarchie van de nationale monumenten waren de 
fusillademonumenten echter van marginale betekenis. De werkelijke plekken voor de

 

 
gsherinnering moesten worden gecreëerd, zoals de Eerebegraafplaats te 

loemendaal, het Nationaal Monument op de Dam of De Dokwerker in Amsterdam.  

e monumentalisering als weerspiegeling van veranderende politieke idealen en 
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De drie belangrijkste thema’s waarin de omgang met de oorlog zich laat onderscheiden
het nationale thema, het politiek‐ideologische thema en het thema van d
mensenrechten, hebben weliswaar een rol gespeeld in de monumentalisering van de 
kampen, maar opvallend is dat het proces voortdurend achterliep op de 
maatschappelijke discussies, academische geschiedschrijving en andere ontwikke
die het geschiedbeeld van de oorlog hebben doen veranderen. De discussies die in 
jaren vijftig en zestig speelden, hadden geen direct effect op de omgang met de 
voormalige kampen. De kanteling van het geschiedbeeld die zich in de jaren zestig 
voltrok, had alleen directe gevolgen voor het gedenkteken in Westerbork, waa
initiatief echter al in de jaren vijftig was genomen. Nieuwe initiatieven die uit de omsl
voortkwamen werden in Westerbork pas zichtbaar in 1983 en 1993, toen het 
herinneringscentrum werd geopend en het kampterrein werd heringericht. In Vught 
zorgde de nieuwe belangstelling voor de kampgeschiedenis weliswaar voor twee 
boekpublicaties, maar ze kreeg pas een monumentale vorm in 1990 met de opening va
Nationaal Monument Kamp Vught. In Amersfoort waren vanaf de jaren zeventig wel 
kleine veranderingen te bespeuren, maar tot een wezenlijke ingreep kwam het pas na
2000. Oorzaken moeten gezocht geworden in het gegeven dat het verwezenlijken van 
monumenten en gedenkplaatsen nu eenmaal veel tijd in beslag neemt omdat er v
hindernissen moeten worden overwonnen, niet in de laatste plaats het verkrijgen van 
de goedkeuring van de plaatselijke overheid. Vooral in Westerbork was dat er de 
oorzaak van dat het meer dan tien jaar heeft geduurd voordat het initiatief uitgevoerd 
kon worden. Maar ondanks dat de vormgeving van de gedenkplaatsen s

ele ontwikkelingen, zijn veranderende politieke idealen en behoeften van de tijd 
wel degelijk terug te vinden in de geschiedenis van de gedenkplaatsen. 

De fusilladeplaatsen bij de kampen konden worden verbonden met het nationale 
politieke vertoog van lijden, offer en verzet. Het nationale, politieke en christelijke 
discours – zo typerend voor de eerste jaren na de oorlog – is voor de kampmonume
nergens zo duidelijk in beeld gebracht als in Vught. De indeling van de namenlijsten op
de herdenkingsmuur is een bijna letterlijke weerspiegeling van hoe de slach
ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de natie. Of, zoals Blom over de 
eerste jaren na de oorlog opmerkt: het denken in termen van de nationale 
volksgemeenschap domineerde en individuele en groepsbelangen bleven ondergeschikt 
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aan de belangen van de volksgemeenschap.15 Het monument sluit naadloos aan bij d
grote verhalen van nationalisme en traditionele religieuze ideologieën waarin het verzet 
centraal stond en waarin geen plaats was voor de doden en gebeurtenissen die niet 
pasten in het verhaal van heldenmoed en nationale wederopstanding, zoals Van Vree
naoorlogse periode tot ver in de jaren zestig typeert. De gevangenen van Vught die doo
ondervoeding, ziektes en marteling om het leven waren gekomen, werden niet met 
naam en toenaam herdacht. Dat de Joden
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vervolging en ‐vernietiging zich evenmin liet 
voegen ndkoming van 

ende 
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n, als het 
 

ijk een nieuwe geschiedenislaag. Het doen verdwijnen 
van de  f en 

 

aliseerd 

 van het 
un 

n 

et bes oor 

wijtende 

 in dit verhaal, werd eens te meer duidelijk in de moeizame totsta
het monument voor kamp Westerbork.  

Hoe direct de oprichting van gedenktekens beïnvloed werd door 
maatschappelijke en politieke omstandigheden, toont de geschiedenis van De Stenen 
Man in Amersfoort. De trage totstandkoming was het gevolg zowel van verminder
interesse voor de oorlog en de inspanningen om het normale leven weer op te bouwen
als van het politiek‐ideologische thema dat de jaren vijftig domineerde: de Koude 
Oorlog. De jaren vijftig mag dan geen periode van stilte en zwijgen meer hete
gaat over het monumentaliseringsproces van de voormalige kampen zijn de jaren vijftig
en zestig de jaren waarin zo goed als alle sporen werden uitgewist. Over de 
gruwelplekken verscheen letterl

muurschildering van kamp Amersfoort achter een houten schot, is illustratie
symbolisch voor deze periode.  

De jaren rond 1970 kunnen beschouwd worden als een omslagpunt in het 
monumentaliseringsproces van de kampen. Kan de periode 1945‐1970 gekarakteriseerd
worden als een fase van herdenken en vergeten, de jaren rond 1970 vormden de 
periode van de herontdekking van het kamp. De verwezenlijking van Monument Kamp 
Westerbork, de ontdekking van de muurschildering in Amersfoort en de aandacht voor 
kamp Vught waren de eerste stappen op weg naar de nationale herinneringscentra die 
ze later zouden worden. Dat het monument voor Westerbork in 1970 toch gere
kon worden, had te maken met het gekantelde geschiedbeeld waarin Jodenvervolging 
en slachtofferschap de kern van het oorlogsverhaal zouden gaan uitmaken. De 
herontdekking van de kampen voltrok zich in het kielzog van het bekend worden
concentratiekampsyndroom en de ervaringen van de kampoverlevenden die met h
getuigenissen in de openbaarheid traden. In kampdocumentaires vertelden de 
overlevenden ter plekke hun kampervaringen. De plaatsing van de getuigen in het 
landschap benadrukte hun verbintenis met de plek en bepaalde met de sterke 
herdenkingsgevoelens de retoriek van het verhaal. In de documentaire Geschiedenis va
een plek, over kamp Amersfoort, werd haast letterlijk, met de camera, zoals Chris Vos 
h chrijft, de plek van het kamp als een archeologisch bodemonderzoek laag v
laag afgegraven. Hans Keller gaf daar de passende term ‘emotionele archeologie’ aan.16  
  In het nieuwe herdenkingsperspectief deed het begrip oorlogstrauma zijn 
intrede en maakten de heldhaftige verhalen plaats voor zelfkritische en zelfver
beschouwingen; ook nam naast de aandacht voor de vervolging van de Joden, de 

                                                 
15 Blom, ‘De oorlog na de oorlog’, 35. 
16 Vos, Televisie en Bezetting, 187. 
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belangstelling voor de ervaringen van andere groepen toe. Het thema van de 
mensenrechten domineerde de herinnering aan de oorlog, zoals duidelijk wordt in 
Nationaal Monument Kamp Vught. Het monument, dat in 1990 onthuld werd, sloo
op actuele thema’s en wees de bezoeker op het feit dat dictaturen nog steeds bestaan 
in de wereld en dat waakzaamheid geboden was. Dat deze betekenisgeving aan d
herinnering van kamp Vught niet gelijk op ging met de behoeften van voormalige 
gevangenen, werd al snel duidelijk. In hun ogen moesten het verhaal van de oorlog en 
de vervolging van Joden en andere groepen niet te abstract en te geactualiseerd 
gebracht worden. De functie van het monument lag voor de voormalige gevangenen
het zichtbaar maken van tastbare en herkenbare herinneringen, en op grond daarvan 
vroegen ze om een plaats voor hun traumatische verhalen waar ze nooit ergens mee 
naartoe hadden gekund. Het was in de loop van de jaren negentig dat Vught ruimte 
maakte voor deze wensen; dit kreeg zijn beslag in het vernieuwde monument in 200
Dat uiteindelijk de persoonlijke, pluralistische verhalen van de voormalige gevangenen
meer bena

t aan 

e 

 in 

2. 
 

drukt werden, was niet alleen op te vatten als een blijk van eerbied voor hun 

e 

p 
we generatie die de oorlog niet had meegemaakt. Voor de overheid was dit een 

reden o lijkt 

ede 

 

eun 
e 

 

17 De voormalige kampen 
ehoren tegenwoordig tot de belangrijkste plekken waar de herinnering levend wordt 

                                                

ervaringen, maar tevens als uitdrukking van het besef dat getuigenissen een uiterst 
effectieve manier zijn om de herinnering levend te houden, ook als onderdeel van d
educatie. 
  Al in de jaren tachtig was met het verschijnen van een steeds groter wordende 
stroom speelfilms, documentaires en ooggetuigenverslagen bekend geworden dat 
getuigenissen van oud‐kampgevangenen een effectieve brug vormen naar het 
universum van de kampen. Door het verhaal van oorlog en vervolging te vertellen op de 
plek waar alles was gebeurd, kon het op een effectieve wijze worden overgebracht o
een nieu

m de voormalige kampen een belangrijke rol te laten spelen, zoals duidelijk b
uit de nota Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het 
heden.  

De jaren rond de veertigjarige herdenking van de bevrijding was een twe
omslagpunt in het monumentaliseringsproces van de voormalige kampen. Het is de 
periode van de herstelde herinnering die eind jaren negentig en in de eerste jaren van 
de nieuwe eeuw werd voltrokken. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door de
musealisering en institutionalisering van de gedenkplaatsen. De professionalisering van 
de herinneringscentra is voor een groot deel mogelijk geweest door de financiële st
van de nationale overheid. De financiële betrokkenheid van de overheid bij d
voormalige kampen liep met een kleine vertraging in de pas met andere ontwikkelingen 
in de omgang met de erfenis van de oorlog. De jaren tachtig en negentig waren de 
opmaat voor een gebaar van excuus voor de onhandige behandeling van de 
overlevenden en de nabestaanden en de financiële afwikkeling daarvan. De verbijstering
over ‘het falen van de samenleving’ fungeert, zoals Van Vree het omschrijft, ‘als een 
vliegwiel voor het levend houden van de herinnering, als een teken voor de blijvende 
verbondenheid van naoorlogse generaties met deze episode’.
b

 
17 Van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering’, 39. 
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gehouden en waar naast het verhaal van offer en verzet in Amersfoort en Vught nu ook 
ere slachtoffergroepen. 

tot 

 
rinnering verdwijnt.19 Of zoals Nietzsche het 

telde: ring van de 
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nningen, 
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ruimte is voor de ervaringen van and
 
 
De vormgeving van de herinnering 
 
Minister‐president Drees verkondigde in zijn toespraak tijdens de onthulling van het 
fusillademonument in de schietbaan van kamp Amersfoort, dat het monument een 
‘blijvende herinnering zal zijn aan wreedheid en leed, maar ook en vooral aan 
geestkracht en moed’.18 Drees heeft gelijk gehad. De Stenen Man spreekt nog steeds 
de verbeelding, maar de herinnering aan het kamp is niet altijd even sterk geweest. 
Koselleck schreef dat we iedere dag opnieuw ons moeten afvragen hoe we moeten
herinneren, om te voorkomen dat de he
s  zonder erfgenamen zijn monumenten zinloos.20 De monumentalise
kampen heeft laten zien hoe een herinnering levend gehouden kan worden, ieder 
voormalig kamp op zijn eigen manier.  
  De fusillademonumenten waren het resultaat van de vraag hoe de 
verschrikkingen van de oorlog en specifiek van de executiemisdaden ver
worden. De herdenking was gericht op die gebeurtenissen die vertaald konden worden 
naar een positief beeld van weerbaarheid, geestelijke kracht, offer en herrijzenis. De
doden moesten vooral waardig en in schoonheid herdacht worden. De 
fusillademonumenten in Amersfoort en Vught herdenken dan wel geen overwi
maar ze staan wel in de traditie van offer en heldenverering. Hun namen worden 
geroemd, hun beeld staat op een sokkel, zij zijn ons tot voorbeeld. Met de oprichting 
van deze gedenktekens werden de kampen gerepresenteerd als plekken waar 
gevangenschap het gevolg was van nationale eendracht in de strijd tegen de bezetter
Leed en dood werden geïn
z bolen die evident niet representatief zijn voor de kamppopulatie en de ervari
binnen de kampen. Feitelijk blijft de identificatiemogelijkheid beperkt tot een kl
groep kampgevangenen. 
  De totstandkomingsgeschiedenis van het monument voor Westerbork en de 
representatie van dit kamp door het monument van Ralph Prins, laten zien dat 
Westerbork een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Hoewel in eerste instan
getracht werd Westerbork te nationaliseren door een soortgelijk gedenkteken op te 
richten als voor Amersfoort en Vught, werd al snel duidelijk dat Westerbork zich niet lie
voegen in het toen gangbare nationale herinneringsdiscours. Het monument voo
Westerbork is een gedenkteken dat, in tegenstelling tot die van Amersfoort en Vu
een realiteit verbeeldt waarmee alle kampbewoners geconfronteerd werden, nameli
deportatie. Het gedenkteken, geïnitieerd door lieden uit het verzet, toont geen 

 
18 Zie voor de juiste beschrijving hst. II noot 3. 
19 Reinhart Koselleck, ‘Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses’, in: Volkhard Knigge und 
Norbert Frei, Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 
2002, 32. 
20 Nietzsche, Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven, 99. 
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glorificatie, geen heldenverering, geen dokwerker die in opstand komt tegen de 
Jodenvervolging. Het gedenkteken ligt verticaal, als een graf, op de aarde, alleen de
uiteinden van de rails krullen vragend omhoog. Het monument is een teken van 
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ing, 

erinnering die de 
bezoeker dichter bij de ervaringen van de slachtoffers moet brengen, onder meer door 

 De 

 

te en schuldbesef, opgericht door mensen die vonden dat zij in de hulp aa
Joodse bevolking tekort waren geschoten. Met de rood geverfde dwarsbalk op het 
stootblok is het een waarschuwingsmonument om dit nooit meer te laten gebeuren.

De deportaties en de vernietiging van de Joden kon haast niet treffender 
verbeeld worden dan zo, door de sporen, brokstukken, resten en fragmenten van de 
misdaad te tonen. Als een litteken liggen de gehavende rails in het landschap. Maar 
deze ‘sporen’ spreken niet tot ieders verbeelding. Het zijn stille getuigen. Ze laten iets 
zien van een verdwenen verleden maar zeggen weinig over wat er feitelijk is gebeu
Een nieuwe generatie vond het gedenkteken van Ralph Prins dan ook al direct
onthulling ontoereikend om duidelijk te maken wat zich op deze plek had afgespeeld. 
Het gevolg was dat het voormalige kampterrein werd ingericht tot een historisch

die moest dienen als contactzone met het verleden. Tevens werd een 
herinneringscentrum gebouwd om het verhaal te vertellen van kamp Wester
het herinneringscentrum en zijn tentoonstelling kreeg het monument hersens.  

In Vught heeft het fusillademonument lange tijd als het enige openbare 
gedenkteken voor het kamp dienst gedaan. Later werd daar het voormalige 
crematorium aan toegevoegd, opgenomen binnen de gedenkplaats die om het 
crematorium heen werd aangelegd. Amersfoort heeft een soortgelijke ontwikkeling
doorgemaakt. Dat wil zeggen dat rondom de resten van de muur met de schilderin
de gedenkplaats is gevormd, terwijl het fusillademonument al die tijd is blijven dienen 
als plek voor de jaarlijkse herdenkingen. In grote lijnen hebben de gedenkpla
dezelfde ontwikkeling doorgemaakt, zij het geen synchrone, die zich als volgt laat 
beschrijven. Naast het artistieke, nationale gedenkteken werd de historische locatie zel
als monument steeds belangrijker. Met de herinrichting van de voormalige 
kampterreinen, zo typerend voor Westerbork, ontwikkelden de voormalige kampe
steeds meer tot herinneringsruimten, toegespitst op het ondergaan van een ervar
zoals het gemusealiseerde Nationaal Monument Kamp Vught laat zien. Naast de rituele 
herdenking bij de gedenktekens is op de voormalige kampterreinen een vorm van 
archeologisch herdenken ontstaan. Centraal staat de ervaringsh

de getuigenisverhalen die in de herinneringscentra onderdak hebben gekregen.
inrichting en routing van de tentoonstelling dragen daartoe bij. 

 
Hoewel de voormalige kampen in de geschiedenis van hun inrichting vele 
overeenkomsten vertonen, zijn er ook verschillen, en die hebben vooral betrekking op 
de inrichting van de gedenkplaatsen. Zo is in het monumentaliseringsproces voor 
Amersfoort het gedenkteken van Sieger nog steeds bepalend voor het karakter van de
plaats. Het fusillademonument neemt nog steeds een prominente plaats in. Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort beschikt maar over een klein deel van de oppervlakte van 
het voormalige kampterrein. Om een idee te krijgen hoe het kamp eruit heeft gezien, 
moet de bezoeker het doen met de muurschildering en een maquette. In Westerbork is 
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het heringerichte kampterrein een wezenlijk onderdeel van Herinneringscentrum Ka
Westerbork. Hier kan de bezoeker zelf ervaren hoe groot het kamp is geweest e
de barakken stonden. Zowel in Amersfoort
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lijk, 
eum. 

is 

 

ekers kunnen 
denken  

 

en 

de 
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verdwi al. 

t om het 

ng van en inleving in de kampgeschiedenis en 
aar slachtoffers, als onderdeel van een actuele ideologische boodschap. In die zin zijn 
e voormalige kampen transformatieve ruimtes, gericht op karakterverandering van de 

an een hoger doel. 

len 

n de voormalige schietbaan en van Prins bij het voormalige kampterrein, vrij 
toegankelijk en kan de bezoeker zelf bepalen of hij het bezoekers‐ dan wel het 
herinneringscentrum bezoekt.  

Dat is anders in Vught. In Vught is het fusillademonument ook vrij toeganke
maar de historische locatie is opgenomen binnen de muren en hekken van het mus
Daar waar in Westerbork de historische locatie en het museum fysiek gescheiden zijn, 
die in Vught, in de vorm van het voormalige crematorium, opgenomen binnen de 
museale tentoonstelling. De bezoeker wordt onderworpen aan de door Nationaal 
Monument Kamp Vught uitgezette routing en daarmee heeft het monument de vorm 
aangenomen van een historisch museum. Nationaal Monument Kamp Vught werkt 
vervreemdend. Terwijl net buiten het museum nog delen van het oorspronkelijke kamp,
inclusief één barak, aanwezig zijn, is op de gedenkplaats een simulacrum gecreëerd, een 
schijnbeeld van een kamp. Voor de authenticiteit heeft dat gevolgen. Bezo

 dat op de plek waar nu de gereconstrueerde barak staat, altijd een barak heeft
gestaan; of dat het crematorium, dat een belangrijke plaats inneemt binnen de routing,
onderdeel was van het terreursysteem van het kamp, zoals in Auschwitz.  

Westerbork verhoudt zich tot Vught als de reconstructie van de leegte tot e
herschepping van een kamp. Precies om die reden zal het voorgenomen terugplaatsen 
van een barak op het voormalige kampterrein van Westerbork een breuk betekenen en 
het terrein van karakter veranderen (zie afb.121, 222 en 223). De nu nog verstil
aanblik van een symbolisch kerkhof zal, doordat het terrein meer wordt betrokken bij de 
museale functie van het herinneringscentrum, veranderen in een sprekend terrein waar
herinnering en herdenking overgaan in historische beleving. Door de wijze van 
enscenering dreigt het ge

jnt ten gunste van een eenvoudig, visueel aantrekkelijk, geësthetiseerd verha
Zo spelen de originele overgebleven kamprelicten nauwelijks een rol als het gaa
bewijs van de misdaad.  

In principe wordt de lijn doorgetrokken die met de fusillademonumenten is 
ingezet, waarbij het niet gaat om analytische inzichten in complexe historische 
processen, maar om symbolisering, belevi
h
d
bezoeker ten gunste v
 
 
Levende herinnering 
 
Gezien de ontwikkelingen in Vught en Westerbork worden de voormalige 
kampterreinen steeds meer ingezet voor allerlei activiteiten om bezoekers te trekken en 
deze emotioneel te raken door het verleden tot leven te brengen. Er worden verha
voorgedragen en theatervoorstellingen en concerten gegeven (zie afb. 224 en 225). 
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Maar tot hoever moet de kampgeschiedenis in scène worden gezet, wanneer wordt het 
theater van herinnering een decor dat nauwelijks nog iets van doen heeft met de 
kampgeschiedenis? Hoever kan de symbolische betekenisgeving worden uitgerekt of 
getransformeerd zonder de integriteit van de slachtoffers aan te tasten, zonder de plek 
e onth  

 van de 

functie is 

 

ichten 

amelen van bewijsmateriaal. Tussen deze partijen 

 meer alleen over de Tweede 
ereldoorlog en de kampperiode. De overheid wil via de historische plaatsen een ander 

soort k  het 
onderw
 

 
 

l van die bewustwording en van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgerschap. Vrije, onafhankelijke burgers 

rven te 

Ook de  willen bijdragen aan meer verbondenheid met de 
maatsc volgende 
te leze

ag 
pte 

tegenstellingen. Het opkomende islamfundamentalisme in de wereld voedt ook in ons 

                                                

t eiligen? Het zijn vragen die moeilijk zijn te beantwoorden, omdat een voormalig
concentratiekamp veel tegenstrijdige functies wordt toebedacht. De vormgevers
gedenkplaatsen hebben een haast onmogelijke taak.  
  Een kamp is voor de voormalige gevangenen een plek van concrete ervaringen 
en herinneringen, een plek die men wil terugzien, terwijl buitenstaanders meer 
behoefte hebben aan informatie over deze herinneringsplaats. De museale 
dan belangrijker dan die van gedenkteken of herinneringsplek. Nabestaanden zien een 
voormalig kamp als een kerkhof, gewijde grond, die zo min mogelijk ontheiligd dient te
worden, terwijl overheden het willen gebruiken als podium voor openbare 
boetedoening of toonplaats met educatieve doeleinden. Religieuze organisaties st
er een pelgrimsoord of martelaarsplek, en wetenschappers onderzoeken het als een 
archeologische site voor het verz
balanceren de herinneringscentra, die met hun betaald personeel en vrijwilligers, 
evenals ‘gewone’ musea hun bestaansrecht moeten verzekeren door subsidie binnen te 
halen en bezoekers te trekken.  
             In de voormalige kampen gaat het allang niet
W

ennis overbrengen en een ander soort bewustzijn creëren dan via internet en
ijs het geval is. Als doel is geformuleerd: 

Het tot stand brengen van bewustwording primair bij jongeren en hun opvoeders. 
Bewustwording van de betekenis van democratie, vrijheid, grondrechten en
fundamentele normen en waarden, signalen en trends leren herkennen en kritisch leren
reflecteren op de eigen rol van iedere burger in historische contexten, toen en nu. 
‘Zivilcourage’ bijbrengen als onderdee

creëren die – eventueel tegen alle trends in – stelling durven te nemen en du
doen wat er gedaan moet worden.21 

 
 herinneringscentra
happij. In het beleidsplan van Nationaal Monument Kamp Vught is het 
n: 
 
Nederland dat alom bekend stond om de grote tolerantie, de solidariteit, de 
internationale oriëntatie en waar de multiculturele gedachte gekoesterd werd, verloor 
in korte tijd zijn onschuld en ruimdenkendheid. Een langdurige economische terugsl
en twee politieke moorden hebben geleid tot onderling wantrouwen en tot verscher

 
21 ‘Raak de juiste snaar’. Voorlichtingsbeleid herdenking WO II in de periode 2006 tot en met 2010, oktober 
2005. Uitgegeven door VWS, 4 ‐5.  
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land de argwaan en vergroot de intolerantie. De onderlinge verschillen in culturele 
achtergrond roepen ook binnen de landsgrenzen spanning en vragen op, zoals: wat 
verbindt burgers en wat hebben we nog met elkaar gemeen? En hoe kunnen we onze 

onumenten die in de voormalige schietbanen van kamp Amersfoort en kamp 
ught zijn opgericht. Het roept de woorden van Zygmunt Baumann in herinnering. Hij 

schreef
 

seren om het kwaad buiten werking te stellen. 
Bestaat er een magische drempel van trotsering waarachter de technologie van het 

mensen de morele plicht verkozen boven de 
rationa

g 

en die 
enkingsmusea 

met de

tsen 
 

                                                

nationale identiteit nog vorm geven?22 

 
Het zijn vragen, zij het in een andere context, die na de bevrijding ook gesteld werden, 
en in die zin vervullen de herinneringscentra eenzelfde functie als de 
fusilladem
V

:  

Het kwaad is niet almachtig. Het kan weerstreefd worden. De getuigenis van de 
weinigen die verzet pleegden, laat geen spaan heel van de logica van het zelfbehoud. 
Deze maakt duidelijk dat ook deze uiteindelijk een keus is. Je vraagt je af hoeveel 
mensen die logica openlijk moeten trot

kwaad knarsend tot stilstand komt?23  

 
De eerste les van de Holocaust is een waarschuwing, de tweede les biedt volgens 
Bauman hoop. ‘Het maakt niet uit hoeveel 

liteit van het zelfbehoud – het gaat er om dat sommigen van hen deze keus 
maakten.’24 Zij dienen ons tot voorbeeld.  

Maar er is ook een groot verschil. Niet alleen worden de verhalen van de oorlo
in de context geplaatst van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen, ook de 
geschiedenissen na de ‘kamptijd’ worden tegenwoordig betrokken bij de activiteiten 
van de herinneringscentra. De voormalige kampen zijn tegenwoordig monument
deel uitmaken van hun eigen receptiegeschiedenis.25 Hun functie als herd

 vele activiteiten die daarbij horen, bepaalt hun meerwaarde binnen het 
oorlogserfgoed. In de permanente transformatie schuilt hun betekenis.  

Met het ‘traumatisch paradigma’ zijn de voormalige kampen louteringsplaa
geworden waar gezocht wordt naar catharsis en samenleving. Een betekenisgeving die
niet is gestoeld op de glorificatie van het oorlogsverleden, maar waar de prijs van 
vrijheid, de prijs van overleven en het falen van een samenleving worden getoond en 

 
22 Van den Eijnde (red.), Beleidsplan 2005‐2010, 8. 
23 Bauman, De moderne tijd en de Holocaust, 248.  
24 Ibidem, 247‐248. 
25 Zo opende in mei 2009 in Nationaal Monument Kamp Vught de expositie Er is een weg naar de vrijheid. 
Een fototentoonstelling om te belichten welke functies het gebied en de gebouwen van het voormalige 
concentratiekamp nu hebben. Het illustreert dat het niet alleen meer gaat over kamp Vught maar ook 
over de gelaagdheid en veelvormigheid en niet zelden de onderlinge tegengesteldheid van de 
herinneringen die aan deze plek zijn gehecht. De persoonlijke en sociale herinneringen van de 31.000 
gevangenen van het concentratiekamp, de 12.000 Duitsers en meer of minder ‘foute’ Nederlanders, de 
duizenden naar Nederland overgebrachte Molukse soldaten van het voormalige Koninklijk Nederlandsch‐
Indisch Leger, het KNIL, en hun families, en de ‘normale’ gevangenen van de Justitiële Inrichting Vught en 
de sinds 1954 gelegerde militairen. Zie: voordracht Frank van Vree, ‘De Lunettenlaan als plaats van 
herinnering’. http://www.wegnaardevrijheid.nl/opening‐tentoonstelling/ 6/10/2009 3:46 pm. 
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bediscussieerd in een poging tot verzoening te komen. De gedenkplaatsen willen een 
cohesiebevorderende en helende uitwerking hebben op de samenleving. Het verhaal 
an de Tweede Wereldoorlog met zijn vernietigingskampen zal keer op keer opnieuw 

, 
 

en 
 

 
ar 

 teruggebracht tot episoden die zich lenen voor visualisering en 
ramatisering, krijgen de gebeurtenissen uit de kampen op deze wijze de functie van 
riekse tragedies. 

                                                

v
verteld worden om de traditionele normen en waarden te peilen.  
 
De voormalige kampen hebben niet alleen een rituele betekenis maar ook een 
mythische betekenis, ze vertellen een verhaal dat zin geeft aan het bestaan en, tegelijk
betekenis aan verleden, heden en toekomst. Ze zijn nodig om de Europese beschaving
te zuiveren, om nieuwe waarden en normen te scheppen.26 In de voormalige kamp
als gedenkplaats wordt het verhaal van de overlevenden in de toekomst verteld door
anderen, door hun kinderen en kleinkinderen, door schrijvers, door muzikanten of 
acteurs. Geschiedenissen die opgevoerd worden tegen het decor van de voormalige
kampen, die steeds meer aan enscenering en dramatisering worden blootgesteld. Wa
het verleden wordt
d
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Zie Van Vree, ‘Auschwitz hoort bij Europa’. 
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