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                                                           SAMENVATTING 
 
                                  Het gedenkteken, de plek en de herinnering 
 
                     De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland 
 
 
Tijdens de Duitse bezetting zijn er op Nederlandsgrondgebied verschillende kampen 
ingericht die gebruikt werden als detentie‐oorden. Dat waren de kampen Schoorl, 
Amersfoort, Ommen en Vught ‐ in volgorde van oprichting ‐ die aangeduid worden als 
‘concentratiekampen’. Voor de Joden waren er speciale kampen, waarvan Westerbork de 
grootste en bekendste is. Het was een doorgangskamp naar de vernietigingskampen in 
Polen. Het voorportaal van Auschwitz. De kampen in Nederland maakten deel uit van het 
netwerk van de nazi‐terreur die meer dan 10.000 kampen omvatte van tenminste 17 
verschillende type. Elk kamp had zijn eigen naam, voorgeschiedenis en herinnering. De 
meeste voormalige concentratiekampen leven nu voort als lieu de mémoire. Ze vormen het 
toevluchtsoord van het geheugen van de Westerse beschaving. De voormalige kampen zijn 
niet alleen oorden van rouw en overdenking maar ook van herdenking en educatie. Ook de 
voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork zijn nu gedenkplaatsen. 
 
Maar het is niet vanzelfsprekend dat de voormalige concentratiekampen nu gedenkplaatsen 
zijn. Na de oorlog werden de kampen in Nederland voor verschillende doelen hergebruikt. 
Vanaf de jaren zeventig is in Nederland een begin gemaakt om deze plekken in te richten als 
gedenkplaatsen. De vorming van de voormalige kampen tot nationale monumenten is in 
verschillende fases verlopen, waarmee hier het monumentaliseringsproces wordt bedoeld. 
Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag op welke wijze de publieke herinnering aan de 
Duitse concentratiekampen in Nederland op hun historische locatie vorm heeft gekregen. 
Het doel van het onderzoek is om het verloop, de structuur van het 
monumentaliseringsproces te analyseren. Welke vormen heeft de herinnering in de diverse 
periodes aangenomen en wat wilde men hiermee uitdrukken en herdenken? De 
(gedenk)tekens op en rond de voormalige kampen zijn als culturele artefacten de bronnen 
voor het onderzoek en zijn op een kunsthistorische manier onderzocht. Het onderzoek toont 
aan dat de tekens van de herinnering zijn gevormd door een variatie van nationale mythes, 
heersende politieke idealen en behoeften van de tijd waarin ze zijn vervaardigd. 
 
Hoewel elk (voormalig) kamp een andere (naoorlogse) geschiedenis heeft, hebben de 
voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork grof weg eenzelfde 
monumentaliseringsproces doorlopen. Kort samengevat heeft de gestolde herinnering zich 
ontwikkeld van een traditioneel gedenkteken via een (gedeeltelijk) geconserveerde en 
gereconstrueerde historische site tot een museale herdenkingsvorm. Al deze verschillende 
vormen laten zien dat herinneren geen statisch gegeven is maar een voortdurend proces 
met een eigen dynamiek.  
 
Elke gedenkplaats is anders vormgegeven en heeft een eigen karakteristiek of accent. In 
Amersfoort is het standbeeld De Stenen Man in de voormalige schietbaan jarenlang 
bepalend geweest voor de herinnering aan het kamp, en het standbeeld spreekt nog steeds 
tot de verbeelding. In Westerbork moet het voormalig kampterrein met de daarop 
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aangebrachte sporen en gedenktekens de geschiedenis zichtbaar en voelbaar maken. 
Nationaal Monument Kamp Vught heeft de vorm aangenomen van een 
herdenkingsmuseum. Het zijn deze drie bepalende vormen: een gedenkteken, een voormalig 
kampterrein en een herinneringscentrum, die per deel centraal staan en op deze manier het 
boek een chronologisch en thematische opzet geven. De titel van dit onderzoek: Het 
gedenkteken, de plek en de herinnering, is op deze chronologie gebaseerd en weerspiegelt 
tevens de opzet van dit boek.   
    
De eerste monumenten die op of nabij de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork zijn 
opgericht waren gedenktekens in de vorm van een gedenkmuur, een standbeeld en negentig 
meter rails met een stootblok. In het eerste deel: Het gedenkteken, wordt onderzocht door 
wie en voor wie deze herinneringstekens zijn opgericht? Welke plek werd uitgekozen en 
welke betekenis bezitten deze monumenten. Deze drie ‘kampmonumenten’ werden 
opgericht in de context van dertien andere nationale oorlogsmonumenten, en de vraag is in 
welke verhouding de gedenktekens staan tot de nationale oorlogsherdenking. In II staat De 
Stenen Man centraal, in III en IV Nationaal Monument Westerbork. Om de relatie tussen de 
kampmonumenten en de nationale oorlogsherdenking te onderzoeken, wordt hier de 
oprichtingsgeschiedenis behandeld van het Nationaal Monument op de Dam. 
 
De Stenen Man (1953) en de herdenkingsmuur (1947) op de voormalige schietbaan van 
kamp Vught zijn fusillademonumenten die 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 kampmonumenten 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 slachtoffers 
ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de nationale volksgemeenschap. Het 
monument sluit naadloos aan bij de 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. 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 verminderende 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.  
 
Voor de verbeelding van die gevangenen die niet door executie om het leven waren 
gekomen was geen plaats. De gevangenen van Vught die door ondervoeding, ziektes en 
marteling om het leven waren gekomen, werden niet met naam en toenaam herdacht. De 
fusillademonumenten in Amersfoort en Vught herdenken dan wel geen overwinningen, 
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 alsof het plekken waren waar 
gevangenschap het gevolg was van een nationale eendracht waarmee de strijd tegen de 
bezetter was aangegaan. Leed en dood werden geïnterpreteerd als offers voor het 
vaderland. De gedenktekens zijn symbolen die evident niet representatief zijn voor de 
kamppopulatie en hun ervaring binnen de kampen. Feitelijk is hun identificatiemogelijkheid 
beperkt tot een kleine groep kampgevangenen. 
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De totstandkomingsgeschiedenis van het monument voor Westerbork en het monument zelf 
(1970) laten zien dat Westerbork een ander kamp was dan Amersfoort en Vught. Hoewel in 
eerste instantie getracht werd Westerbork te nationaliseren door een dergelijk gedenkteken 
op te richten zoals ook was bedoeld voor Amersfoort en Vught, werd al snel duidelijk dat 
Westerbork zich niet liet voegen in het toen gangbare nationale herinneringsdiscours. Voor 
de Joodse gemeenschap vormde voormalig kamp Westerbork geen geschikte 
herdenkingsplek. 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 kamp was geworden er niet toe bij om 
te dienen als herinneringsplek voor de Joodse gemeenschap. Dat was Amsterdam. Dat het zo 
lang heeft geduurd voordat Westerbork een gedenkteken kreeg, is mede hieruit te 
verklaren. Voorts paste de geschiedenis van Westerbork niet in het toen gangbare nationale 
herdenkingsdiscours. Geen enkele gemeenschap wordt graag geconfronteerd met wat zij 
door eigen falen heeft nagelaten. Daar was pas later ruimte voor. 
 
Het monument voor Westerbork is een gedenkteken dat, in tegenstelling tot die van 
Amersfoort en Vught, de realiteit van Westerbork verbeeld waar alle kampbewoners mee 
geconfronteerd werden, namelijk deportatie. Het gedenkteken toont geen 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 schaamte en schuldbesef, opgericht door 
mensen die vonden dat zij in de hulp aan de Joodse bevolking tekort waren geschoten.  
 
De jaren vijftig mag dan geen periode van stilte en zwijgen meer heten, als het gaat over het 
monumentaliseringsproces van de voormalige kampen zijn de jaren vijftig en zestig de jaren 
waar zo goed als mogelijke alle sporen werden uitgewist. Over de gruwelplekken verscheen 
letterlijk een nieuwe geschiedenislaag. De kampen in Nederland leenden zich niet voor de 
nationale oorlogsherdenkingen, er bestond geen algemeen draagvlak om ze te behouden. 
De schuldige plekken bezaten namelijk de potentie om de kernwaarden van de samenleving 
te ontkrachten. De fusilladeplekken met hun gedenktekens namen de plaats in van de 
kampterreinen als plaats van herinnering. Binnen de hiërarchie van de nationale 
monumenten waren de fusillademonumenten echter van marginale betekenis. De werkelijke 
plekken voor de nationale oorlogsherinnering moesten worden gecreëerd, zoals de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal, het Nationaal Monument op de Dam of De Dokwerker in 
Amsterdam. 
   
Het tweede deel: De plek, gaat over het voormalig kampterrein als historische plaats. Toen 
Amersfoort en Westerbork bedreigd werden met sloop, werd getracht te behouden wat nog 
restte van de oorspronkelijke kampen. Veel kon er niet bewaard worden. Zowel in 
Amersfoort als in Westerbork werden de barakken tot en met de fundamenten afgebroken. 
Al direct na de sloop van Westerbork ontstonden er plannen om de historische plek 
zichtbaar te maken voor het publiek. In V wordt onderzocht hoe het de voormalige kampen 
verging na de oorlog. Welke betekenis hadden de kampen voor de oud‐gevangenen en hun 
omgeving, welke aandacht kregen ze in de media? Alleen in Westerbork was het mogelijk 
het voormalige kampterrein als gedenkplaats in te richten. Met welk doel wilde men het 
voormalig kampterrein herinrichten tot historische plek? Omdat Westerbork het enige 
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voormalige kamp in Nederland is waar het kampterrein is heringericht, wordt om de 
vormgeving beter te begrijpen het terrein in VI vergeleken met Buchenwald, Dachau en 
Bergen‐Belsen. Dit zijn ook kampterreinen waarvan de voormalige barakken ook zijn 
afgebroken en die later werden ingericht tot gedenkplaatsen.  
 
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, deze jaren vormen de periode van de 
herontdekking van het kamp. De verwezenlijking van Nationaal Monument 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 gerealiseerd 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 van het concentratiekampsyndroom en de ervaringen 
van de kampoverlevenden die met hun getuigenissen, vaak ter plekke verteld, in de 
openbaarheid traden.  
 
De deportaties en de vernietiging van de Joden kon haast niet treffender verbeeld worden 
door de sporen, brokstukken, resten en fragmenten te tonen van de misdaad. Als een 
litteken liggen de gehavende rails op het voormalige kampterrein van Westerbork. Maar 
deze ‘sporen’ spreken niet tot ieders verbeelding. Het zijn stille getuigen. Ze laten iets meer 
zien van een verdwenen verleden maar zeggen weinig over wat er feitelijk is gebeurd. Een 
nieuwe generatie vond het gedenkteken van Ralph Prins dan ook al direct bij zijn onthulling 
ontoereikend om duidelijk te maken wat zich op deze plek had afgespeeld. Het gevolg was 
dat het voormalige kampterrein werd ingericht tot een historische locatie. Er werden geen 
barakken herbouwd, hoewel bekend was dat er nog exemplaren bestonden. Herbouw zou 
onecht of ‘kitsch’ zijn, mede omdat het kale heidelandschap uit de oorlog inmiddels was 
veranderd in een weelderig bosgebied. Men volstond met het aanbrengen van symbolische 
‘sporen’ in het landschap, om aan te geven waar de barakken hadden gestaan. De 
herinrichting tot een historische locatie moest dienen als een contactzone naar het verleden, 
maar de symbolische reconstructie laat ook zien dat het verleden voorgoed is verdwenen, en 
dat de sfeer en de angst van de oorlogsjaren niet is terug te halen. Westerbork volgde met 
dit ‘symbolisch herdenken’ het voorbeeld van Dachau en Buchenwald, waar de omtrek van 
de verdwenen barakken werd weergegeven door betonnen omranding. Dat laat de leegte 
voelen die de vernietiging heeft aangericht.  
 
Naast de gedenktekens en de heringerichte kampterreinen werden er bij en op de 
voormalige kampterreinen herinneringscentra gebouwd – in Westerbork (1983) nog voordat 
het kampterrein werd heringericht –  om de geschiedenis van de kampen te vertellen. 
Hiermee kregen de monumenten hersens. Het laatste deel: De herinnering, gaat over de 
totstandkoming van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en specifiek Nationaal 
Monument Kamp Vught. In VII wordt onderzocht welke ideeën ten grondslag lagen aan de 
vormgeving van Nationaal Monument Kamp Vught en welk verhaal er aan de bezoekers 
verteld wordt en op welke manier dat gebeurt. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze 
waarop de tentoonstelling in Vught is ingericht en hoe de bezoeker deze moet ondergaan. 
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Het laatste deel wordt afgesloten met de vraag welke functie de voormalige kampen 
tegenwoordig hebben binnen de nationale oorlogsherinnering. 
 
In het nieuwe herdenkingsperspectief van de jaren zeventig en tachtig, waarbinnen het 
begrip oorlogstrauma zijn intrede deed en de heldhaftige verhalen plaatsmaakten voor 
zelfkritische en zelfverwijtende beschouwingen, nam naast de aandacht voor de vervolging 
van de Joden, ook de belangstelling voor de ervaringen van andere groepen toe. Het thema 
van de mensenrechten domineerde de herinnering aan de oorlog, zoals duidelijk wordt 
weerspiegeld met name in Nationaal Monument Kamp Vught. Het monument, dat in 1990 
onthuld werd, sloot aan 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 de herinnering van kamp Vught niet gelijk op liep 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 in 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 haar beslag in het vernieuwde monument in 2002.  
 
Dat uiteindelijk de persoonlijke, pluralistische, verhalen van de voormalige gevangenen 
benadrukt werden, was niet alleen op te vatten als blijk van de eerbied voor hun ervaringen, 
maar tevens uitdrukking van het besef dat getuigenissen een uiterst effectieve manier zijn 
om de herinnering levend te houden, ook als onderdeel van educatie. Voor de overheid, in 
samenhang met de auratische plek van een voormalig kamp, een reden om de voormalige 
kampen een belangrijke rol te laten spelen in haar in de jaren tachtig geschreven nota: 
Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.  
 
De jaren rond de veertigjarige herdenking van de bevrijding was een tweede 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 steun van de nationale overheid. 
De financiële betrokkenheid van de overheid bij de 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 als een 
vliegwiel voor het levend houden van de herinnering, als een teken voor de blijvende 
verbondenheid van naoorlogse generaties met deze episode. De voormalige kampen 
behoren tegenwoordig tot de belangrijkste plekken waar de herinnering levend wordt 
gehouden en waar naast het verhaal van offer en verzet ruimte is voor de ervaringen van 
andere slachtoffergroepen. De herinnering staat steeds meer in dienst van een permanente 
educatie in burgerschap en democratie. 
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Een gedenkplaats moet herdenken, er moet een concrete geschiedenis zichtbaar gemaakt 
worden, hij moet informeren, interpreteren, identificeren en legitimeren. Een gedenkplaats 
moet opvoeden, indruk maken en daarbij moet hij ook publiek trekken. Een gedenkplaats is 
de visuele weergave van een historisch bewustzijn van een samenleving. Het is niet 
verwonderlijk dat al deze functies op gespannen voet met elkaar verkeren. De voormalige 
kampen veranderen in een sprekend terrein waar herinnering en herdenking overgaan in 
historische beleving. Door de wijze van enscenering dreigt het gevaar dat het zicht op de 
historische werkelijkheid steeds verder verdwijnt ten gunste van een eenvoudig, visueel 
aantrekkelijk narratief geësthetiseerd verhaal. In principe wordt de lijn doorgetrokken die de 
fusillademonumenten zijn gestart, waarbij het niet om gaat analytische inzichten in 
complexe historische processen duidelijk te maken, maar waar symbolisering, beleving van 
en inleving in de kampgeschiedenis en haar slachtoffers vooropstaat ten gunste van een 
actuele ideologische boodschap. In VIII zal blijken dat de voormalige kampen 
transformatieve ruimtes zijn, gericht op karakterverandering van de bezoeker ten gunste van 
een hoger doel. 
 
 


