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Voorwoord

Willemien Meershoek

Directeur Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort

Foto: Marco Peters

Dames en heren,

Vorig jaar was de 19e april extra bijzonder omdat het 
75 jaar was geleden dat Kamp Amersfoort was 
overgedragen aan het Rode Kruis. En ook omdat voorzien 
werd in een alternatieve vorm van herdenken, daar de 
coronamaatregelen het traditionele samenzijn onmogelijk 
maakte. Dit jaar vindt eveneens een speciale virtuele 
herdenking plaats.

Met trots kan ik u namelijk vertellen dat Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort een nieuw museum heeft. 
Dat ondergrondse museum van 1100 vierkante meter zal 
tijdens de virtuele herdenking in gebruik worden genomen 
door de 97-jarige oud-gevangene Arie van Houwelingen, 
tezamen met een bijzondere gast. U hoeft slechts de TV 
of computer thuis aan te zetten om het allemaal mee te 
maken via RTV Utrecht (kanaal 708 Ziggo) of de websites 
www.kampamersfoort.nl, www.herdenken.tv of 
www.rtvutrecht.nl. De uitzending begint om 14.00 uur, 
de herdenking om 14.15 uur en om 14.45 uur wordt live 
overgeschakeld voor de officiële ingebruikname. 

Op dit moment weten wij nog niet wanneer de musea 
open kunnen, maar zodra dat het geval is kunt u uw 
tickets via onze website reserveren. Ik weet zeker dat 
u bij uw bezoek verrast zult zijn. Via de vernieuwde 
binnenplaats met o.a. de nieuwe maquette en de originele 
appèlklok betreedt u het museum. Het kantoor van de 
kampcommandant en de stookkelder leiden u naar vier 
museale ruimtes. In de vaste tentoonstelling treft u o.a. 
tien biografieën met originele objecten en documenten, 
een fotowand van gevangenen, interviews met oud-
gevangenen en een wand met de transporten naar de 
Duitse oorlogsindustrie vanuit Amersfoort. De tweede 
ruimte biedt de wisseltentoonstelling Voor het vuurpeloton, 
gewijd aan de 383 geëxecuteerden rond het kamp 

(waarmee Kamp Amersfoort de grootste executieplek uit 
de Tweede Wereldoorlog is). De groepsruimte biedt plaats 
aan maximaal 16 personen, die hebben geboekt voor het 
programma in Virtual Reality waarbij maatschappelijke 
dilemma’s worden voorgelegd. Tot slot treft u de 
bezinningsruimte. Voor het ontwerp en de invulling van het 
museum hebben Inbo architecten en Tinker Imagineers 
getekend, in samenwerking met Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort. En uiteraard een oprecht woord van 
dank aan de vele instanties die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming; voor de imponerende lijst van donateurs 
verwijs ik naar het overzicht elders in deze magazine. 

In deze InBeeld treft u een indruk van het nieuwe museum 
via prachtige foto’s van Mike Bink. Ook treft u twee grote 
dubbelinterviews en verschillende artikelen. Ik hoop u 
binnenkort, als de coronamaatregelen dat toestaan, in 
ons museum te mogen begroeten. 
Daar kijken wij allemaal naar uit!

Willemien Meershoek VO
O

RW
O

O
RD
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Voetstappen
Een vraag waarmee het programma eindigt: “welke voetstappen zet jij in de geschiedenis, 
hoe vermengen deze zich met de voetstappen die al gezet zijn?”. 
Een indringende vraag waarmee de deelnemers de ruimte verlaten.

Zo worden bezoekers aan de workshop Goed of Fout aan 
het denken gezet. U vraagt zich wellicht af waar dit over 
gaat…

We nemen u even mee op reis in de tijd. De missie van 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort was en blijft: 
herinneren, herdenken en leren. Tijdens rondleidingen 
vertelden gidsen het verhaal van de geschiedenis van het 
kamp en stellen bezoekers gewetensvolle vragen over 
keuzes en dilemma’s. 

Toen de plannen voor een nieuw museum werden 
ontwikkeld, wilden bestuur en medewerkers van NMKA 
deze belangrijke vraagstellingen centraal houden. De 
uitdaging was hoe dit te vertalen naar een eigentijdse 
presentatie.

Een unieke beleving gecreëerd!
Het nieuwe museum onder de grond neemt de bezoeker 
mee langs de geschiedenis van het kamp aan de hand van 
een film, meerdere interviews met oud-gevangenen, een 
digitale tijdlijn, tien thema’s en een nadere kennismaking 
met zes voormalig gevangenen, drie kampbewakers en een 
helper. 

Voor de centrale vraagstellingen en dilemma’s is nu 
een indringende vorm gekozen. Groepen studenten 
en volwassenen (vanaf 14 jaar) kunnen vanaf de 

opening een workshop volgen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van virtual reality. Virtual reality staat voor een 
schijnwerkelijkheid, een 3D-omgeving die wordt gecreëerd 
door een computerprogramma die realistisch wordt door 
gebruikmaking van een speciale bril en koptelefoon. 

Waarom en wat is de bedoeling?
In het museum is een af te sluiten reflectieruimte 
gecreëerd. Daar volgt men onder begeleiding van een 
moderator het programma dat 60 minuten duurt en 
bestaat uit diverse dilemma’s. Met de uitdagende titel Goed 
of Fout ondergaat de deelnemer drie fasen, beginnend 
met een groepstest, daarna individueel in Virtual reality 
en afsluitend met een reflectie op de effecten van het 
programma.

NMKA wil deelnemers niet alleen over onze geschiedenis 
laten leren, maar ook lessen laten trekken van de 
geschiedenis. Daarbij worden de deelnemers uitgedaagd 
om na te denken over de keuzes die zij vandaag de dag 
maken. Hoe kunnen we vanuit de context van het verleden 
lessen trekken uit hedendaagse dilemma’s? Zijn de keuzes 
die we maken zwart of wit of bestaan er ook grijstinten?

We nodigen u uit om met medestudenten, collega’s, 
familieleden of clubgenoten deze uitdaging aan te gaan!

Vie van Steenbergen
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Dubbelinterview 
met scheidend 
voorzitter Ad van Baal 
en penningmeester 
Edmond Wellenstein
Na allebei een dubbele termijn te hebben gediend in 
het bestuur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
verlaten voorzitter Ad van Baal en penningmeester 
Edmond Wellenstein het bestuur. 
Van Baal (1947) diende de krijgsmacht als officier van 
1966-2007 (laatstelijk als luitenant-generaal, in de functies 
van Bevelhebber der Landstrijdkrachten en Inspecteur-
Generaal van de Krijgsmacht).  Daarna leidde hij zes jaren 
de Politieacademie als Hoofdcommissaris en heeft een 
bestuurlijke rol in de Stichting Oorlogsverhalen.
Wellenstein (1949) heeft een lange carrière gehad 
bij de Rijksoverheid (onder andere als diplomaat) en 
is thans bestuurlijk betrokken bij onder andere de 
Oorlogsgravenstichting (OGS) en Nationaal Monument het 
Oranjehotel.

InBeeld nam een dubbelinterview af. Meteen aan het begin 
daarvan gaat de telefoon van de voorzitter. Die kijkt wie belt 
en grijnst: “Kijk, dat is onze directeur Willemien, die komt 
controleren of wij wel op tijd beginnen.”

Wat is jullie band met Kamp Amersfoort, of hoe kwam jij 
in contact met Nationaal Monument Kamp Amersfoort?   

AvB: Als lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd ik als 
spreker uitgenodigd na de ingebruikname van het huidige 
herinneringscentrum. Op dat moment ervoer ik zelf dat 
de geschiedenis van Kamp Amersfoort indrukwekkend, 
maar ook onbekend was bij velen. Mijn interesse is toen 
gewekt en desgevraagd ben ik in 2012 voorzitter van het 
bestuur geworden. Overigens heeft mijn familie de oorlog 
redelijk doorstaan. Mijn vader was kapper, vader van zeven 
kinderen (plus nog vier overleden kinderen) en moest ook 
Duitse militairen knippen in Kruisland, een kerkdorp in 
West-Brabant. Oh ja, ik was als jongste een verschrikkelijk 
verwend jochie!

EW: Mijn band en verbondenheid met het Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort komt voort uit het feit dat 
mijn vader, E.P. Wellenstein, tussen half maart en half 
september 1942 gevangen zat in het kamp. Hij was actief 
in het Delfts studentenverzet, is eind 1941 opgepakt, begin 
1942 gevangengezet in het "Oranjehotel" in Den Haag/
Scheveningen voordat hij naar Kamp Amersfoort werd 
getransporteerd. Om die reden nam en neemt de familie 
ook jaarlijks deel aan de herdenking op 19 april. In het 

najaar van 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van de 
stichting NM Kamp Amersfoort.

Uit onderzoeken blijkt een redelijk stabiele interesse in de 
Tweede Wereldoorlog, ook onder jongeren. Waaraan ligt 
dat, wat maakt de Tweede Wereldoorlog voor ons (land) 
zo bijzonder (en in de VS bijv. de Burgeroorlog, veel meer 
dan de veel recentere Tweede Wereldoorlog)? 

AvB: Nederland heeft in de oorlog haar onschuld 
verloren. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
speelde in mijn beroep als officier bij de landmacht en 
als politiecommissaris een bepalende rol. Ik heb zelf het 
slechte in de mens gezien: tijdens onze missie in Bosnië 
zag ik ondervoede mensen, de enorme uitbreiding van 
het kerkhof op de heuvel en de voortdurende dreiging. 
De beelden van de Balkan deden mij denken aan 
concentratiekampen. Onze hedendaagse waarden en 
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normen worden voor een groot deel bepaald door de 
relatie naar het verleden en onze persoonlijke ervaringen, 
vandaar ook de grote en niet aflatende belangstelling 
van direct betrokkenen en nabestaanden van Kamp 
Amersfoort. Zij hebben in de loop der jaren hun verhaal 
verteld waardoor steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn 
geraakt. Zij leggen de relatie vanuit hun eigen leven naar de 
onvrijheid van toen, treffend tot uitdrukking gebracht in de 
uitstraling van de Stenen Man.

EW: Anders dan in de ons omringende landen 
(België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) is het 
oorlogstrauma in Nederland verbonden met de Tweede 
Wereldoorlog. Het collectief geheugen daarvan wordt 
jaarlijks (in ieder geval) op 4 mei (Dodenherdenking) en 
5 mei (Bevrijdingsdag) levendig gehouden, en staan we 
stil bij de slachtoffers. In het PO-, VO- en MBO-curriculum 
van de scholen wordt ook aandacht besteed aan Tweede 
Wereldoorlog, waarbij (ook) een verbinding wordt gelegd 
met het belang van vrede, van het hebben van een 
rechtsstaat en van een democratische samenleving, en 
het trekken van lessen uit (de) oorlog. Het voor iedereen 
toegankelijke nieuws (ook jeugdjournaal!) over oorlog en 
onrecht elders in de wereld ("in de huiskamer") voedt, denk 
ik, ook de interesse onder jongeren. De herinneringscentra 
en musea van de Tweede Wereldoorlog spelen hierbij een 
onmisbare en toenemend belangrijke rol.  

Hoe zouden authentieke plekken die een rol hebben 
gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, zoals Kamp 
Amersfoort, jongeren kunnen blijven trekken? Hoe zie 

jij daarbij de formele educatie (school) en de informele 
educatie (vriendengroepen, ouders)?

EW: Nou ja, zoals hiervoor ook al aangegeven gaat 
het, volgens mij, wat betreft jongeren (nabestaanden 
uitgezonderd) niet zozeer om het herdenken, maar 
om de bewustwording van wat vrede, democratie en 
een rechtstaat en gelijke behandeling van alle burgers 
betekent, en wat je ervoor moet doen om te zorgen dat 
dat blijft bestaan. In die zin zijn begrippen zoals vrede, 
rechtsstaat en democratie werkwoorden; je moet er zeer 
bewust mee bezig zijn en er voortdurend aan werken. 
Dus ook leren herkennen wanneer vrede, democratie en 
rechtsstaat worden bedreigd. Afgezien van herdenken en 
authentieke plekken bezoeken met familie en vrienden, 
is vooral belangrijk de bewustwording en lessen trekken 
uit het oorlogsverleden d.m.v. educatieve programma's. 
Plekken zoals Kamp Amersfoort fungeren bij wijze van 
spreken als podium voor het curriculum van scholen en 
opleidingscentra (zoals van de krijgsmacht en politie). De 
aantrekkingskracht zit hem in het lesmateriaal dat je biedt 
(interactief) en beeldend materiaal (interviews, foto's, 
documenten, brieven) dat tot de verbeelding spreekt.

AvB: Laat jongeren beseffen wat het verhaal betekent op 
de plek waar het heeft plaatsgevonden. Daarbij ontstaat 
een beeld van de ernst van de gruweldaden en terreur. 
De gevangenen werden ontmenselijkt en teruggebracht 
tot een nummer. Bovendien werd pijnlijk duidelijk met 
welke dilemma’s de gevangenen te maken kregen. Ik denk 
wel dat jongeren beter bereikt moeten worden via social 
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media, maar kijk eens wat een moeite het al kostte om 
die in verkiezingstijd te bereiken! Misschien moeten daar 
bijv. sporthelden of rappers meer bij ingezet worden. Het 
zou pakweg twintig jaar geleden toch ook ondenkbaar zijn 
geweest dat André van Duijn op 4 mei op De Dam zou 
staan.  

Wat was de reden om een museum te ontwikkelen 
en bouwen? Anno 2021 heeft Nederland toch al 115 
oorlogsmusea en herinneringscentra, aldus het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei?

AvB: Dat was met name het gebrek aan capaciteit om de 
educatieve boodschap uit te kunnen dragen. Het is immers 
van groot belang de huidige musea en herinneringscentra 
hun verhaal blijven vertellen als de laatste ooggetuigen ons 
ontvallen zijn. 

EW: De kern van het vernieuwde Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort is niet het begrip 'museum'. Kamp 
Amersfoort was een plek waar gedurende 4 jaren 
de ernstigste vorm van terreur heerste, met vaak de 
dood als gevolg, ter plaatse dan wel in concentratie- en 
vernietigingskampen buiten Nederland. Het belangrijkste 
(verschil met vele andere musea) is dat Kamp Amersfoort 
zelf de plek van terreur was. Vandaar het belang dat allen 
die daar gevangen hebben gezeten een naam en een 
gezicht krijgen, en eer wordt bewezen aan de daden van 
moed en onverzettelijkheid van velen. Vandaar ook de 
portretten van oud-gevangenen. Dat is veel meer dan een 
'museum'. Het museum met authentieke documenten en 

objecten, met verhalen van getuigen, met afscheidsbrieven 
etc. ondersteunt daarnaast de educatieve taak en het doel 
van bewustwording en maakt het belang daarvan tastbaar.

Nationaal Monument Kamp Amersfoort biedt nu een
unieke combinatie van museum met vaste en 
wisseltentoonstellingen, een virtual reality en een 
bezinningsruimte, met een duidelijke relatie tot de 
binnenplaats en het buitenterrein met zijn talloze 
monumenten en grondsporen. In de gevoelige sector 
van oorlogsgetroffenen zijn sommigen beducht voor 
vermenging van educatieve met recreatieve doelen; heeft 
die discussie ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van 
het concept voor het nieuwe museum?  

EW: Wat mij betreft was van die beduchtheid geen sprake. 
Het kan volgens mij niet anders dan dat een zo beladen 
plek als Kamp Amersfoort ("geschiedenis van een plek!") 
verschillende groepen met verschillende achtergrond 
moet kunnen ontvangen. Grofweg kan je nabestaanden 
en overige geïnteresseerden hierbij onderscheiden. Het 
educatieve en recreatieve is niet los van elkaar te zien. 
Recreatie op deze plek is overigens iets heel anders dan 
recreatie in de zin van ontspanning!

AvB: Wat mij betreft speelde die discussie evenmin, 
maar de ervaring bij een bezoek wordt wel echt een 
wezenlijk andere. Zie bijvoorbeeld de bezinningsruimte 
en het reflectieprogramma: iedereen wordt in zijn of 
haar leven geconfronteerd met keuzes en dilemma’s. 
Mijn ervaring in Bosnië is dat militairen vaak op basis van 
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intuïtie goede besluiten namen. Maar ik stuitte ook op 
verschillende kwesties waarbij onafhankelijkheid en ethiek 
een rol speelden. Bij mijn terugkomst in Nederland heb 
ik daarom geijverd om het vak ethiek toe te voegen aan 
militaire besluitvorming, en kregen wij inderdaad een 
nieuw ontwikkeld handboek en een apart bureau belast 
met ethische kwesties. En wat is een bezoek aan Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort anders geworden voor de 
bezoeker: die krijgt vanaf heden een audiotour en er is de 
mogelijkheid tot groepsbezinning met reflectie. Het leren 
omgaan met dilemma’s vormt een rode draad in dat totale 
programma.

Hoe zie jij de toekomst van het herdenken, nu de generatie 
ooggetuigen ons nagenoeg ontvallen is en corona heeft 
geleid tot alternatieve vormen van herdenken?  

AvB: Herdenken van de verschrikkingen in Kamp 
Amersfoort zullen wij altijd blijven doen. Maar de 
ervaring van afgelopen jaar, en dan bedoel ik natuurlijk 
de beperkingen door corona, zullen in de cultuur van 
herdenken en herinneren absoluut worden meegenomen.

EW: Herdenken zal altijd bij ons (moeten) blijven, omdat 
verschrikkingen helaas van alle dag zijn, en verschrikkingen 
uit onze eigen geschiedenis ons voortdurend tot nadenken 
moeten zetten; het gevaar van ontwrichting en terreur is 
nooit ver, getuige de dagelijkse berichten uit de media. 
Met de nieuwe generaties zal de nadruk steeds sterker 
komen te liggen op "welke lessen trekken we uit het 
gewelddadige verleden, en hoe voorkomen we dat we 
daarin weer verzeild raken?" De door de Covid-19 crisis 
opgedrongen alternatieve vorm van herdenken, etc. 
heeft laten zien dat dat heel goed kan, en dat je daarmee 
zelfs een veel groter 'publiek' bereikt dan op de klassieke 
manier. Dat biedt een interessant perspectief voor het 
bereiken van mensen, die misschien anders niet uit eigen 
beweging naar de 'herdenking' zouden zijn gegaan, of die 
niet of minder gemakkelijk de reis naar Leusden kunnen 
maken. Daarbij moet de jongere generatie het ook nog 
eens veel meer hebben van 'streaming', dus past de 
alternatieve vorm van herdenken goed bij de huidige jonge 
generatie.

Wat heeft jou het meeste geraakt de afgelopen jaren in 
jouw rol als bestuurslid? 

EW: Dat het mogelijk is gebleken om op een plek van 
terreur, die na de oorlog geheel is weggewist, iets op te 
bouwen waarmee de slachtoffers en gevangenen van 
toen een gezicht en een naam hebben gekregen. Dat 
is te danken aan degenen, die vele jaren geleden het 
initiatief voor het Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
hebben genomen, en aan allen die dat vervolgens hebben 
voortgezet en financieel mogelijk hebben gemaakt. 

AvB: Mij hebben de verhalen van oud-gevangenen bij 
herdenkingen altijd getroffen. Authentiek, beeldend 
en ook berustend, en allemaal machteloos slachtoffer 
van dat grote systeem van terreur. De onbeschrijfelijke 
wreedheid kwam tot uiting op het appèl, in de Rozentuin, 
in de arbeidsploegen, echt overal. Toch waren er veel 

gevangenen die hun waardigheid konden behouden, 
hetgeen zo mooi tot uitdrukking komt in het beeld van 
de Stenen Man. Overigens ben ik wel van mening dat 
het verhaal van de Tweede Wereldoorlog door anderen 
verteld kan worden, mensen die ook menswaardigheid en 
vredestijd kunnen duiden zoals bijv. uitgezonden militairen. 

Hoe kijk jij als scheidend bestuurslid terug op het traject 
van ontwikkeling en bouw van een nieuw museum? 
Wat is jouw advies voor jouw opvolg(st)er? 

EW: Met alle verschillende visies en meningen die je 
als bestuurslid en bestuur hebt en kan hebben op de 
vernieuwing en verdere ontwikkeling van KA is dit traject 
en project wat mij betreft voorbeeldig verlopen. Het was 
een groot en kostbaar project met vele spelers. Een advies 
heb ik niet: met deze vernieuwing en uitbreiding is het klaar 
met grote plannen en mooie ideeën. De komende jaren 
moeten we in de praktijk gaan brengen hetgeen we met de 
vernieuwing van Kamp Amersfoort hebben beoogd! 

AvB: Met veel plezier heb ik mijn inbreng gehad. Ik zal mijn 
positieve ervaring met mijn opvolg(st)er delen en vooral 
mijn bewondering voor de vrijwilligers. Zij dragen het 
succes van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
 
Zou jij zelf nog iets willen toevoegen?

AvB: Bestuur en de directeur vormden een hecht en 
complementair team zowel in het bedenken van het plan 
als in de uitvoering. Samen met tientallen externe partners 
is een resultaat bereikt waar we trots op mogen zijn. 
Zonder de steun van velen was het ons niet gelukt. Namens 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort en de 47.000 oud-
gevangenen: veel dank! 

EW: Mijn vader als oud-gevangene, die zijn ervaringen nog 
tijdens de oorlog heeft vastgelegd ("Nummers die een ziel 
hebben", Athenaeum Polak, 2013) zou, denk ik, tevreden 
zijn met het resultaat van de verbouwing en vernieuwing. 
Wat er nu staat doet recht aan de bewustwording van de 
dramatische en mensonterende gebeurtenissen die hier 
in de jaren '40 tot '45 hebben plaatsgevonden, en geeft de 
nummers hun gezicht en identiteit terug.

AvB: En wat ik nu ga doen? Mijn oude hobby landschappen 
schilderen oppakken, maar dan geen aquarel maar olieverf. 
Ook hebben we nog een Nijlcruise in het vooruitzicht, dat 
hebben wij eerder gedaan: je waant je in één groot open 
lucht museum. En wie weet stuit ik nog op een nieuw 
boek dat ik als favoriet of inspiratiebron kan aanmerken, 
in aanvulling op The guns of august (Barbara Tuchman), 
Germinal (Emile Zola) en Speeches that changed the world 
(Simon Sebag Montefiore).

EW: Ik ben voorlopig nog bestuurslid, dan wel lid Raad 
van Toezicht, van een aantal stichtingen, waaronder 
de Stichting Nationaal Monument "Oranjehotel" en de 
Oorlogsgraven Stichting. En ik blijf hoe dan ook nauw 
betrokken bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort! 
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Rotaryclub ‘Amersfoort Stad’ 
schenkt bankjes aan bezoekers 
Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort
Er bestaat een innige verhouding tussen Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort en Rotaryclub ‘Amersfoort 
Stad’. Al vanaf 1993 heeft die club een belangrijke rol 
gespeeld bij het eerherstel van deze ‘schuldige plek’, zoals 
uitgebreid te lezen valt in het overzichtswerk van Cees 
Biezeveld over de ontstaansgeschiedenis van het Nationaal 
Monument (Kamp Amersfoort. De bevochten nalatenschap 
van de Tweede Wereldoorlog). Rotaryclub Amersfoort-Stad 
heeft cruciaal pionierswerk geleverd in de eerste periode. 

Met name de clubleden luitenant-kolonel b.d. Piet 
Hoevenaars en landschapsarchitect Dick Haver Droeze 
hebben hun sporen verdiend. Zij hebben met andere 
clubleden - als vrijwilligers op vrije zaterdagen - het 
voormalige kampterrein letterlijk herwonnen op een 
overgroeide wildernis. Begin jaren ’90 hebben zij een 
totaal verwaarloosd kampterrein het eerherstel geboden 
dat uiteindelijk uitgemond is in het vernieuwde museale 
kampmonument van vandaag. 

In latere jaren is de verbinding tussen Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort en Rotaryclub blijven bestaan. Zo heeft 
Piet Hoevenaars zich, vlak voor zijn overlijden, succesvol 
beijverd voor een ‘Schuilplaatsverlenersmonument’, als 
eerbewijs aan diegenen die, vaak met gevaar voor eigen 
leven, onderduikers in huis namen. Dit monument is 

tevens het eindpunt van de ‘Route van Hoop en Vrees’, 
een historische app die de (wandel)route belicht die 
gevangenen van Kamp Amersfoort liepen vanaf NS-station 
Amersfoort. Nog niet zo lang geleden hebben clubleden 
met eigen schop en zaag de houten trap bij de Stenen Man 
vernieuwd. Ook is de club informeel vertegenwoordigd in 
het bestuur van de Kring van Beschermers (Jos Pothof).   

Om de warme banden tussen Rotaryclub en Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort te bevestigen en te vieren, 
wil de club graag iets doneren voor de indrukwekkende 
‘vernieuwbouw’ van Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort. Zij doet dit in de vorm van een tweetal 
bezoekersbankjes, die geplaatst zullen worden bij de 
nieuwe ingang bij de wachttoren. Ze hoopt en gaat ervan 
uit dat het geheel vernieuwde kampterrein veel bezoekers 
zal trekken, met name ook van jonge generaties. 

Rotary Club Amersfoort Stad is er trots op een 
pioniersbijdrage te hebben geleverd aan het naoorlogs 
eerherstel van Kamp Amersfoort. Ze wil ook in de toekomst 
graag intensief betrokken zijn bij deze voor Amersfoort, 
Leusden en Nederland zo belangrijke plek.

Aus Greidanus (voorzitter Rotaryclub ‘Amersfoort Stad’) 
René Cuperus (bestuurslid Kamp Amersfoort/Rotarylid)
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Dubbelinterview 
met Ilse Raaijmakers 
en Dennis Brussaard 
over de toekomst 
van herdenken
Op 19 april 2021 heeft Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort wederom een virtuele herdenking uitgezonden. 
Het herinneringsveld verandert door het ontvallen van 
de generatie ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, 
terwijl de klassieke vorm van collectief herdenken 
door coronamaatregelen nog onmogelijk is. Over 
deze ontwikkelingen en de toekomst nam InBeeld een 
dubbelinterview af met Ilse Raaijmakers, expert van de 
Nederlandse herinneringscultuur en de psychosociale 
gevolgen van oorlog, en Dennis Brussaard, regisseur van 
diverse online en virtuele herdenkingen. 

Dr. Ilse Raaijmakers (1984) werkt bij ARQ Kenniscentrum 
Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij studeerde Geschiedenis, 
Europese Studies en Duitse Taal en Cultuur in Amsterdam, 
Utrecht en Wenen en promoveerde in 2014 op de 
herdenkingscultuur in Nederland. Van haar hand is het 
boek ‘De stilte en de storm’, waarin zij onderzoekt hoe de 
geschiedenis van oorlog en bevrijding levend gehouden 
wordt. Zij beantwoordt wat, wie of waarom er jaarlijks 
wordt herdacht en gevierd op 4 en 5 mei en waarom er, 
ondanks de grote verbondenheid, jaarlijks toch gedoe is 
rond deze dagen. 

Dennis Brussaard (1969) is sinds 1986 programmamaker 
en televisieregisseur bij publieke omroepen en tv-
producenten. Hij werkte in meer dan 80 landen als 
reporter, voornamelijk in crisisgebieden zoals Afghanistan, 
Congo, Eritrea, India, Pakistan, Rwanda en Soedan. Sinds 
2014 legt Dennis zich toe op live en online herdenkingen, 
social media marketing, evenementenregie en radio & TV 
commercials. Hij is bedenker en regisseur van Ereveld Vol 
Leven, geefeengezicht.nl, herdenken.tv en het Nationale 
Vredesevent 2022, en verzorgde herdenkingen van o.a. 
Kamp Amersfoort, Nationaal Ereveld Loenen, Hannie Schaft 
Stichting, Gemeente Amersfoort en Leusden (zie www.
herdenken.tv).

Uit onderzoeken blijkt een redelijk stabiele interesse in de 
Tweede Wereldoorlog onder jongeren. Waaraan ligt dat, 
wat maakt de Tweede Wereldoorlog voor ons (land) zo 
bijzonder (en in de VS bijv. de Burgeroorlog, veel meer dan 
de veel recentere Tweede Wereldoorlog)?

IR: De Tweede Wereldoorlog is zonder twijfel de grootste 
ramp geweest die ons land in het recente verleden heeft 
getroffen. Dit verleden is voor Nederland heel belangrijk. 

Het maakt deel uit van de Nederlandse identiteit. Die 
gevoelens worden weerspiegeld in de herdenkingen. 
Kinderen zijn daar nieuwsgierig naar en willen deel 
uitmaken van het herdenken. Maar dat betekent niet dat 
ze precies begrijpen wat er tijdens het herdenken gebeurt, 
zonder oorlogsverhalen en zonder context, en daarom is 
die toelichting zo belangrijk: waarom zijn wij stil, waarom 
leggen wij een krans, waarom herdenken wij deze mensen 
etc. Rituelen hebben iets vanzelfsprekends over zich, maar 
verdienen wel echt toelichting, weten we uit het onderzoek 
Hoe willen kinderen herdenken? Van Mitima-Verloop e.a. 
En dat behoeft steeds weer aandacht. Er is in dat opzicht 
wel degelijk verschil tussen volwassenen en jongeren. De 
herdenkingscultuur in de Verenigde Staten heeft veel meer 
te maken met identiteit en hedendaagse problemen in dat 
land. De Amerikaanse Burgeroorlog is voor de Amerikanen 
veel belangrijker geweest dan de Tweede Wereldoorlog. 
Zo vielen er meer Amerikaanse slachtoffers tijdens de 
burgeroorlog  

DB: Wat mij in de afgelopen jaren duidelijk is geworden, 
is dat binnen ieder gezin in Nederland de Tweede 
Wereldoorlog altijd op een bepaalde manier aanwezig 
is, of is geweest. De soms verzwegen verhalen van opa 
en oma, de (groot)ouders die het er nooit of juist héél 
veel over spraken, de kinderen en kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen die op zoek gaan naar het ware 
verhaal en in gesprek raken met oma of opa… Je merkt 
dat er eigenlijk maar een klein ‘vonkje’ voor nodig is om 
die ruimte te openen. En als dat niet zo is dan blijft dat 
verhaal ergens ‘hangen’ totdat het wel gebeurt. De Tweede 
Wereldoorlog is bij onze jongeren in Nederland dus héél 
dichtbij bezien vanuit hun eigen omgeving en hun eigen 
familieverhaal. Het ging immers óók nog eens om een 
buurland dat de agressor was. Dat ligt anders voor veel 
Amerikaanse jongeren, waarbij de Burgeroorlog in hun 
beleving dichterbij plaatsvond in vergelijking met de ‘verre’ 
Tweede Wereldoorlog. Misschien kun je het vergelijken met 
de Nederlandse vredesmissies van nu. De één staat daar 
pal achter en vindt het relevant omdat het de wereld om 
ons heen treft, de ander vindt het niet relevant omdat het 
meer ‘ver-van-mijn-bed’ is.

De groep ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog is ons 
bijna ontvallen. Is het veld van oorlogsgetroffenen op dit 
moment naar jouw mening voldoende voorbereid om de 
educatieve boodschap te kunnen (blijven) brengen? Welke IN
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middelen of ontwikkelingen zou jij hierbij onderscheiden 
(digitaliseren archieven, beeldbanken, livestreams, musea, 
onderzoek etc.)?

DB: De belevingswereld van onze nieuwe generaties 
is heden ten dage anders dan zeg vijftig jaar geleden. 
Er valt in dat opzicht nog veel te ‘moderniseren’: denk 
aan het doorvertellen van de oorlogsverhalen via online 
media. En hoe doe je dat? Dáár ligt de uitdaging. We gaan 
immers van ‘herinnering’ (vanuit de eerste en tweede 
generaties) naar ‘geschiedenis’ (er leeft bijna geen directe 
ooggetuige meer). Daarmee staan de verhalen verder weg 
dan ooit voor toekomstige generaties. Denk hierbij niet 
alleen aan de (achter)kleinkinderen van de oer-Hollandse 
oorlogsgeneraties, maar ook aan de groep migranten 
die met hun oorlogsverleden net zo goed een onderdeel 
vormen van onze maatschappij. In plaats van alleen maar 
‘vertellen’ wordt het ook ‘vertalen’ ervan een doel op zich. 
Daarbij maak je gebruik van alle nieuwe mediatechnieken 
en trends die waar te nemen zijn; een podcast, een 
indrukwekkend verhaal in beeld en geluid, een film of 
documentaire raakt eigenlijk alleen wanneer het dichtbij 
jezelf staat. Maar voor wat betreft inhoud en context zal 
je daarbij moeten bepalen wat de relevantie en urgentie 
zijn in het ‘hier en nu’. En dat geldt ook wat, mij betreft, 
voor het toekomstige herdenken. Niet voor niets betekent 
het woord eigenlijk ‘opnieuw-denken’, na-denken. Dat is 
waartoe je jongeren best kunt uitdagen, maar dan moet 
het wel ergens aansluiten in het ‘nu’. En waar kun je dat 
beter doen dan op een plek die ertoe doet? Dus hup, 
die klas uit en de velden in. Letterlijk. Het beleven! Maar 
dan wel met oog voor je klasgenoten en vrienden met 

een migratieachtergrond die bij oorlog ook hún verhaal 
en verlies met zich meedragen. Daar ligt ook ergens een 
verbinding.

IR: Er heerst een soort angst om zonder ooggetuigen het 
verhaal van de oorlog niet goed meer te kunnen vertellen, 
maar die deel ik niet. Ik zie dat namelijk kansrijker. Die 
educatieve opdracht is tweeledig: enerzijds leren van de 
oorlog (lessen trekken uit het verleden), anderzijds leren 
over de oorlog (feitenkennis). Het eerste kan niet zonder 
het tweede. Ik hoop dat leren van en leren over de oorlog 
in de toekomst wat meer in balans komen. Op de vraag 
of het veld voldoende toegerust is om de educatieve 
boodschap te brengen zeg ik: zeker wel, maar heb oog 
voor die beide zaken. Veel jongeren halen hun kennis uit 
films als The boy in the striped pyjamas, geromantiseerde 
fictie die een vertekend en problematisch beeld schetst van 
wat een concentratiekamp was. Het ontbreekt jongeren 
vaak aan historisch inzicht. Leren over de oorlog is dus 
nog steeds van essentieel belang. Ik pleit daarbij niet voor 
een terugkeer naar de ouderwetse geschiedenisles van 
feiten stampen, maar maakgebruik van de intrinsieke 
belangstelling van kinderen en jongeren voor de oorlog 
en zet moderne tools in (apps, games, VR, etc.) om hun te 
leren over de oorlog. Jongeren kunnen zo best een plek 
‘ervaren’, als daarbij de kritische distantie, die zo belangrijk 
is voor geschiedenisonderwijs, niet uit het oog verloren 
wordt. Ze moeten zich kunnen realiseren dat ze vanuit het 
heden terugkijken op het verleden. Musea zouden wat 
meer kunnen gaan doen aan digitale geletterdheid: de 
bezoeker bewust maken van de effecten van digitale tools. 
Voor meer informatie over digitale herinnering verwijs ik 
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naar het themanummer van WO2 Onderzoek uitgelicht op 
de website www.tweedewereldoorlog.nl.

In hoeverre hebben de maatregelen ter bestrijding van 
corona een rol gespeeld bij een aangepaste vorm van 
herdenken (namelijk zonder eerste generatie)?

DB: Zoals ik eerder schetste gaat het bij her-denken 
óók over nadenken. Op de plek waar je ‘het’ voelt: door 
de voetstappen van slachtoffers én nabestaanden, in 
steen gebeitelde namen, op graven, monumenten of 
kunstwerken. Je herkent de namen of de leeftijd. Dat ene 
symbool... En daar sta je dan… je kunt er niet omheen. De 
aanwezigheid van de eerste generatie maakt die ervaring 
heel tastbaar. Alle jonge mensen die wij opleiden in ons 
bedrijf vertellen áltijd dat zij dit het meest indrukwekkend 
vinden: de aanwezigheid van de eerste generatie. Dat geldt 
voor mij persoonlijk óók. En het is juist dan ook zo bitter 
dat dit door de coronamaatregelen (voorlopig) niet meer 
kan. Gelukkig vinden onze jonge medewerkers óók het 
verhaal van Nic Snaas (oud-kampgevangene), dat we vorig 
jaar maakten voor de online herdenking Kamp Amersfoort, 
nu nóg steeds indrukwekkend! En wij hebben het al 100 
keer gezien! Dat heeft denk ik te maken met de wijze 
waarop je zijn persoonlijke verhaal kunt voelen door de 
vorm waarin het verbeeld wordt. Dat is wezenlijk anders 
dan een 15 minuten toespraak die volgt op vele andere 
sprekers tijdens een live ceremonie. Daarin moet je dus 
afwegingen maken en de keuze wié je wilt aanspreken. In 
dat opzicht blijven we ernaar streven, ondanks corona, 
om deze eerste generatie in beeld te houden. Hoe dan 
ook. Dus is er soms bestaand videomateriaal dat we in 
een nieuwe vorm verwerken, of gaan we als het kan de 
opnamen vooraf maken zodat hun verhaal altijd verteld zal 
worden. Daarom is het beste dat we nu nog kunnen doen: 
hun verhaal optekenen en dóórgeven! In welke vorm dan 
ook.

IR: Zeker heeft corona een grote rol gespeeld op het 
verlaten van de klassieke vormen van herdenken. 
Men moest à la minute iets gaan verzinnen op de 
onmogelijkheid van grote mensenmassa’s bijeenbrengen. 
Er zijn echter grote verschillen in de aanpak van die 
alternatieven. Jullie als Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort hebben vooraf opnames gemaakt en daar 
kunnen ooggetuigen en historische beelden dan een rol 
in krijgen. In de praktijk zag ik al geregeld dat de eerste 
generatie bij herdenkingen geen grote rol meer heeft om 
de simpele reden dat de ooggetuigen op hoge leeftijd zijn 
of zelfs al overleden. Bij veel herdenkingen krijgen juist 
de 2e,3e en zelfs 4e generatie een rol. Opvallend is dat 
veel organisatoren melden dat het aantal kijkers naar een 
online herdenking hoger is dan het aantal bezoekers dat 
voorheen fysiek de herdenking bezocht. Toch kan naar 
mijn idee een online herdenking nooit helemaal een fysieke 
herdenking vervangen. Het gevoel van verbondenheid 
(met alle zintuigen in een herdenking zitten en oogcontact 
kunnen maken) en het ervaren van empathie en steun heb 
ik wel gemist bij de alternatieve herdenkingen. Je vraagt een 
voorbeeld? Ik was aanwezig bij de laatste, fysieke Holocaust 
herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam (2020). 
Daar bood onze minister-president excuses aan voor 
de Nederlandse houding tegenover de Jodenvervolging 

in de Tweede Wereldoorlog, voor het niet overzien van 
de consequenties van registraties en deportaties. De 
collectieve reactie hierop van alle aanwezigen, die schokgolf 
van ongeloof in de ogen, die blikken van ‘hoor ik dat nou 
goed?’, dàt zijn gevoelens die je natuurlijk niet met een 
virtuele herdenking bereikt.

Volgens sommigen is een groei merkbaar van interesse 
naar lokale geschiedenis. Herken jij dat, zo ja, waaraan 
herken je dat dan? Vind je die ontwikkeling wenselijk of is 
dat zogezegd het verhaal van de oorlog op micro-niveau 
vertellen?

IR: Dat herken ik zeker, dat is een trend die al sinds 
begin deze eeuw gaande is. In het geval van de Tweede 
Wereldoorlog zie je letterlijk dat op straat liggende 
oorlogsgeschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. Denk 
aan Stolpersteine, Open Joodse Huizen/Huizen van 
Verzet of Oorlog in mijn buurt. Ik denk dat het ook 
wel wenselijk is. We zitten in de overgang van, wat de 
bekende wetenschapper Jan Assmann heeft genoemd, 
communicatief naar cultureel geheugen. Bij het 
communicatief geheugen worden verhalen uit eerste 
hand verteld binnen families en gemeenschappen. 
Dat duurt volgens Assmann tot ongeveer 80 jaar na de 
betreffende gebeurtenis. Daarna zullen de verhalen over 
de oorlog via artefacten, onderwijs, musea e.d. moeten 
worden overgedragen, dat noemt hij cultureel geheugen. 
Ik realiseer mij dat wij momenteel in die overgangsfase 
zitten. Het verklaart ook waarom wij iets meer om ons 
heen zijn gaan kijken: plekken doen ertoe, dus daarom 
zijn historische plekken als Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort van groot belang. Keerzijde is dat dit verhaal 
niet werkt voor verhalen waar wij in Nederland weinig of 
geen fysieke plekken voor hebben, zoals het koloniale 
verleden en het slavernijverleden. Terwijl de personen 
die betrokken zijn bij die persoonlijke verhalen wél in 
Nederland wonen.      

DB: Ik denk dat er in het verleden te weinig aandacht is 
geweest voor de lokale geschiedenis, dus de verhalen uit 
de buurt. Juist dichtbij huis wordt het relevant als het gaat 
om het betrekken van jongere generaties want daardoor 
is het geen ‘ver-van-mijn-bed’. Zelf groeide ik als kind op 
in Harderwijk en zag op de begraafplaats oorlogsgraven… 
maar niemand heeft mij ooit de kans geboden daar meer 
over te horen. Begin als primair onderwijs eens met 
een bezoek aan een oorlogsmonument in de buurt, een 
oorlogsgraf of de verhalen van mensen daar achter. Zo 
denk ik dat alle scholen in de omgeving van Amersfoort 
echt jaarlijks met hun nieuwe groep 8 een bezoek moéten 
brengen aan Kamp Amersfoort en dat er méér aandacht 
zou moeten zijn voor de oorlogshandelingen die in de 
deelgemeenten eromheen een wezenlijke rol hebben 
gespeeld bij de verdediging én bevrijding van Nederland. 
Pas dan begrijp je het ‘grotere’ verhaal gemakkelijker 
wanneer je Koning Willem Alexander bij het Monument 
op de Dam ziet staan. De context wordt begrijpelijker 
en tastbaar. Ik zie ook dat vanuit de inwoners van een 
buurt mooie initiatieven worden ondernomen. Een lokaal 
monument voor de Merwedegijzelaars en het in beton 
gieten van struikelstenen zijn enkele voorbeelden. Dié 
stenen geven letterlijk de voetafdruk weer van degenen die IN
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werden afgevoerd. Jouw buurman of buurvrouw…. Maar 
net even in een andere tijd. Daar gaat het om! In het ‘nu’ 
reflecteren, dan kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Hoe zouden authentieke plekken die een rol hebben 
gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, zoals Kamp 
Amersfoort, jongeren kunnen blijven trekken? Hoe zie 
jij daarbij de formele educatie (school) en de informele 
educatie (vriendengroepen, ouders)? Is daarin een rol 
weggelegd voor (aangepast) herdenken? 

DB: Als ik op een oorlogsbegraafplaats wandel of een 
ereveld, voel ik bijna de ‘schreeuw’ om aandacht. De rijen 
met graven, de jonge leeftijden en de namen vragen om 
die vertaling naar het ‘nu’. Die schreeuw is niet zozeer 
vanuit slachtofferschap of heldendom, maar méér vanuit: 
‘Doe hier iets mee zodat het niet voor niets is geweest’. Dat 
heb ik ook als ik het ondergrondse museum binnenstap 
bij Kamp Amersfoort of de 250 meter lange schietbaan 
oploop richting de Stenen Man. Je voelt het en als je goed 
luistert hoor je dat ook. Pas dáár leer je dat uitsluiting 
de bron is van het kwaad en dat groepsdruk er óók voor 
kan zorgen dat je niet de verkeerde kant oploopt als het 
erop aankomt. Dat moeten jongeren voelen en ervaren! 
Weg met die onverschilligheid. Kijk naar jouw eigen 
verantwoordelijkheden, opties én doe wat binnen jouw 
mogelijkheden ligt om dit nooit weer te laten gebeuren! 
Dat kan op school zijn, met vrienden, bij een bezoek 
aan een herinneringscentrum, een goed samengestelde 
herdenking, een film of documentaire, een podcast. We 

zijn goed op weg, maar er zou veel meer moeten gebeuren 
om die vertaalslag te maken. Door nieuwe generaties 
meer intrinsiek te betrekken bij de oorlog van toen én de 
(gevaren van) oorlogen van nu, kun je de ruimte openen 
om hen bewust te maken wat groepsdruk, inclusiviteit en 
onverschilligheid betekenen. Dat is her-denken.

IR: Ik denk aan zowel formele als informele educatie, zowel 
via goed onderwijs met bijbehorende kritische distantie 
als het trekken van lessen uit het verleden. De kernvraag 
is en blijft: wat betekent dit voor jou, wat doet deze plek 
met jou? Sterker nog, uit onderzoek is ook gebleken dat je 
ouders nodig hebt om een verhaal of herdenking te laten 
nagalmen. De cultuur van herdenken waar je mee opgroeit 
is daarin heel belangrijk. Goed voorbeeld doet volgen. 
Eenmalig een boodschap met een schoolklas delen is 
onvoldoende. Voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
biedt dat volop kansen met een groot netwerk aan 
nabestaanden en vrienden die zich betrokken voelen bij de 
plek. Denk aan de beelden van het nabestaandenkoor bij 
de virtuele herdenking van 2020, dat vond ik heel mooi. Je 
zag het gedeelde gevoel en die onderlinge band, iets wat 
positief en krachtig is in het heden op een plek waar in het 
verleden gruwelijkheden hebben plaatsgevonden. Daar 
willen jongeren ook deel van uitmaken en dat kan door ze 
beide te laten ervaren: leren over de oorlog en leren van de 
oorlog. 

Dennis, jij bent de man van het verbeelden. Kun je kort 
schetsen hoe jij zelf het liefst de toekomst ziet van 
herdenken, bijv. met nieuwe technische toepassingen?

DB: Kijk, een herdenking moet geen entertainment 
worden, maar zal uiteindelijk wel een opzet (inhoud en 
vorm) moeten hebben waarmee je in de toekomst de 
aandacht voor de Tweede Wereldoorlog kunt bestendigen. 
Mede om die reden ben ik mij juist als televisiemaker én 
verhalenverteller zo’n zes jaar geleden gaan toeleggen 
op live én online herdenkingen, omdat die tóch ergens 
nog heel traditioneel plaatsvinden. Wat goed is voor de 
eerste en tweede generaties, maar niet volstaat om die 
vonk bij de derde, vierde en latere generaties te laten 
ontspringen. Het concept ‘Ik Geef Een Gezicht’ (voorheen 
Ereveld Vol Leven) heb ik zes jaar geleden bedacht en 
ontwikkeld omdat ik zag dat mijn kinderen niet echt werden 
aangesproken (lees: geraakt) door de 4 mei herdenking. 
Door hen zelf de ervaring en beleving te bieden (in het 
concept komen mensen achter de oorlogsgraven te 
staan om het oorlogsslachtoffer van ongeveer dezelfde 
leeftijd een gezicht te geven) gebeurde er ineens iets 
waardoor zij zich begonnen te realiseren hoe verlies door 
oorlogsgeweld eruitziet. Ze zagen mensen zoals jij en ik 
staan, in plaats van een graf- of gedenksteen. Dat is wat 
anders dan een monument waar een krans wordt gelegd. 
De toekomstige herdenking is een goed gebalanceerde 
reis die je als kijker of bezoeker maakt aan de hand van 
de oorlogsverhalen, ooggetuigen, de actualiteit en jouw 
rol die hierbij van betekenis kan zijn. Ik vind dat de 4 mei 
herdenking op de Dam hier ook écht mooie elementen aan 
heeft toegevoegd waardoor de betekenis van bijvoorbeeld 
het leggen van kransen beter geduid wordt. En vergeet niet 
dat jongere generaties dagelijks zoveel keuzes hebben in 
de media, dat het een wonder mag heten wanneer je daar IN
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bovenuit stijgt. Er zal naar mijn bescheiden mening wel 
meer ruimte moeten komen voor co-creatie: combineer de 
‘taal’ van oorlogsdeskundigen (medewerkers en experts bij 
de huidige herdenkingen, herinneringscentra, erevelden, 
musea) sámen met de taal van het verbeelden door 
professionals in de media (film, televisie, evenementen, 
podcasts, social media etc). Toets dit met jongeren en hun 
docenten zodat je weet dat je de juiste taal spreekt en zoek 
hierin samen een weg.

Ilse, jij bent een onderzoekster pur sang. Kun je kort 
schetsen hoe jij zelf het liefst de toekomst ziet in de 
sector van herdenken en vieren, wat is de rol van bijv. 
wetenschappelijk onderzoek daar bij?

IR: Zoals gezegd zie ik de toekomst het liefst dus in een 
betere koppeling tussen ‘leren van’ en ‘leren over’. Wel 
zou ik meer integratie van ‘evidence based’ onderwijs 
terug willen zien. Er wordt de laatste jaren veel onderzoek 
gedaan naar bijvoorbeeld educatie over de Holocaust: 
hoe leren jongeren over de Holocaust? Wat werkt goed 
en wat niet? Maar dergelijke kennis komt meestal niet 
terecht bij de lerarenopleiding, scholen of  de musea, de 
plekken waar het in de praktijk moet gebeuren. De kloof 
tussen onderzoek en praktijk mag kleiner wat mij betreft. 
Dat is een heel concrete wens. Daarnaast moeten we ons 
meer realiseren dat herdenken en vieren telkens opnieuw 
duiding en toelichting behoeven. Lange tijd is het als heel 
vanzelfsprekend gezien om te herdenken en niet stil te 
staan bij de vraag: waarom doen we het zo en niet anders? 
Kinderen en jongeren stellen die vragen wel en daar 
moeten we een antwoord op kunnen geven. 

Wil je zelf nog iets toevoegen of opmerken? 

IR: Afgelopen jaar heb ik een aantal herdenkingstoespraken 
geanalyseerd. Twee dingen sprongen in het oog: nog 
steeds is er een hoofdrol voor de persoonlijke verhalen 
van de oorlog en wat ons allen raakt, maar anderzijds is 
er ook een kritische blik op het verleden. Die twee gaan 
hand in hand: je kunt dus geraakt worden maar toch 
mag, en misschien moet, je wel kritisch zijn. Dat vind ik 
bemoedigend voor het hele werkveld van herdenken en 
herinneren, van onderzoek en onderwijs tot musea en 
herdenkingscomités. Daarnaast heb ik ook een oproep aan 

mijn collega’s. Kom als wetenschappers en beleidsmakers 
uit je ivoren toren. Het werk van ons als onderzoekers 
moet meer naar de praktijk gebracht worden zodat wij als 
wetenschappers dan de meerwaarde uit kunnen leggen 
van evidence based methoden bij het lesgeven. En alle 
geïnteresseerden zou ik willen wijzen op de websites van 
ARQ, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en WO2: Onderzoek 
uitgelicht, waar bijzonder relevante onderzoeken op staan.   
Of wij over honderd jaar nog steeds de Tweede 
Wereldoorlog herdenken? Zeker weten! Met elke generatie 
verandert er natuurlijk wel iets, maar zolang we erover 
met elkaar praten en discussiëren blijft het herdenken 
springlevend. 

DB: Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoeveel 
vrijwilligers én professionals zich inzetten om ieder jaar 
het thema Tweede Wereldoorlog op de kaart te zetten. 
Daar mogen we echt met z’n allen trots op zijn! Ook de 
herinneringscentra en andere bijzondere oorlogslocaties 
ontwikkelen mee in deze tijd door moderne én tastbare 
initiatieven te ontwikkelen, zodat iedereen in Nederland 
op zijn of haar eigen manier kennis kan maken met ons 
eigen oorlogsverleden. En ik denk dat de vragen die in dit 
interview gesteld zijn daarom héél relevant zijn en ik hoop 
daarmee de antwoorden erop ook. 
Maar hoe nu verder? Ergens zal er (ook gedwongen door 
de coronamaatregelen) een beweging op gang moeten 
komen die iets anders vraagt dan we gewend zijn. Gaan 
we de herdenkingen live streamen? Welke mogelijkheden 
biedt dit méér dan hiervoor? Aan welke voorwaarden moet 
dit voldoen en hoe realiseer je die? En wat houdt dit in voor 
de opzet en organisatie? Na de live videostreams die wij in 
de afgelopen jaren produceerden in samenwerking met 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de gemeenten 
Amersfoort en Leusden, de Oorlogsgravenstichting en de 
Hannie Schaft Stichting kregen alle betrokken organisaties 
(en wij ook) extreem veel en positieve reacties. Uit binnen- 
en buitenland! De wijze waarop de live herdenking werd 
vertaald naar een herdenking op afstand heeft dus zeker 
dé toekomt, al hoop ik dat we daarmee niet hoeven te 
zeggen dat we nóóit weer bijeen kunnen komen. Want 
dat blijft als een paal boven water staan: het zit hem in de 
ontmoeting. Live én digitaal.

Floris van Dijk
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Van herinneringscentrum 
naar museum
Nationaal Monument Kamp Amersfoort zal vanaf dit voorjaar beschikken over een gloednieuw ondergrondse 
museale ruimte van 1100 m2 met een filmruimte, een vaste expositie en een ruimte voor wisseltentoonstellingen. 
Dit is financieel mogelijk gemaakt door fondsen, overheden en de Nationale Postcodeloterij. Maar dan zijn wij er 
nog niet. Het herinneringscentrum ambieert de status van museum: 

Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, 
documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Het besef om het oorlogsverleden door te vertellen, 
mensen aan het denken te zetten is in Nederland steeds 
belangrijker geworden. De vijf herinneringscentra, waar 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort er één van is, 
willen zich daarom graag positioneren als museum van 
kennisoverdracht over de oorlog. Die kennisoverdracht kan 
in allerlei vormen tot uiting komen. Waarvan onderwijs er 
één is. Scholen uit de omgeving van Amersfoort hebben 
een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort al 
als een vast onderdeel van hun lesprogramma opgenomen.

Bijdrage
Nu kom ik als bestuurslid van de Kring van Beschermers 
bij u aankloppen. Mijn mening is dat het doorvertellen van 
het verhaal van de verschrikkingen van de oorlog, en de 
beperking in je vrijheden, aan de jeugd van groot belang is. 
Zo lang geleden was de oorlog niet.

Voor de kennisoverdracht heeft Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort materiaal nodig. Denk aan een leskaart 
waar de hiervoor genoemde scholen die Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort bezoeken gebruik van 
kunnen maken. Hiervoor ontbreken op dit moment nog de 
financiële middelen.

Door beschermer te worden, voor minimaal € 45 per jaar, 
kunt u hieraan bijdragen. U ontvangt dan ook nog eens 

een pasje waarmee u gratis het museum kunt betreden. U 
ontvangt uiteraard ook alle relevante informatie, zoals het 
magazine InBeeld en uitnodigingen voor herdenkingen.

Nu wil ik u een voorstel doen met een belastingvoordeel, 
omdat stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
een zogenaamd algemeen nut beogende instelling is. Stel u 
doneert vijfjaarlijks een vast bedrag van € 150.  U ontvangt 
dan van de belastingdienst € 73 terug, berekend bij een 
modaal inkomen. U betaalt slechts € 77 euro per jaar en 
Kamp Amersfoort ontvangt € 150 per jaar.

Om een indruk te geven wat het één en ander kost. 
Een leskaart voor de bezoekende scholen en jeugd die 
ontworpen dient te worden en daarbij 5.000 maal gedrukt 
wordt. Daarvan zijn de kosten in totaal € 1.500. Dus met 
10 periodieke giftgevers van € 150 kunnen wij dat al direct 
realiseren. Hoe mooi zou dat zijn!

De leskaart is slechts één van de vele plannen die 
klaarliggen om uit te gaan voeren om ervoor te zorgen dat 
de volgende generaties bewust blijven van hun vrijheid en 
de verschrikkingen van de oorlog. 

Hoe werkt zo’n periodieke overeenkomst?
U legt uw gift eenvoudig vast in een overeenkomst voor 
minimaal vijf jaar. Anders ontvangt u het belastingvoordeel 
niet. De formulieren mailen of sturen wij u graag toe, ze 
zijn ook te vinden op de website van Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort. Vul zowel de overeenkomst als de 
volmacht in en stuur alle formulieren aan ons terug. U 
ontvangt van ons een getekend exemplaar retour. 

Mijn naam is Jeroen van Dijke. Ik ben secretaris van de 
stichting Kring van Beschermers en gespecialiseerd in 
donaties en legaten. Ik help u graag verder. Schroom niet 
om mij te benaderen met vragen hoe u kunt bijdragen. 
Denk daarbij aan informatie over een bepaald project wat 
u kunt financieren. Of bijvoorbeeld over het opnemen 
van een legaat in uw testament. Ik ben te bereiken op 
telefoonnummer 06-24688304. U kunt ook mailen naar: 
jeroenvandijke@me.com. 

We hopen van harte dat we nu en ook in de toekomst op 
uw steun mogen rekenen! 

Jeroen van Dijke 
Secretaris stichting Kring van Beschermers Kamp 
Amersfoort (ANBI).



Projecten bij Kamp Amersfoort worden mede mogelijk gemaakt door:

De kring van beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
maakt extra projecten mogelijk met uw bijdrage.
U bent al lid vanaf € 45,- per jaar.

U kunt per bankoverschrijving een bedrag doneren op
bankrekeningnummer NL03RABO0175898928
t.n.v. Kring van Beschermers. 
Vermeld daarbij: ‘beschermer Kamp Amersfoort.’

Het kan ook online: Ga dan naar 
www.kampamersfoort.nl/doneren/

Word beschermer 
van Kamp Amersfoort

In Memoriam
Bestuur en medewerkers van Kamp Amersfoort ontvingen bericht van het overlijden van de oud-gevangenen:
 
 Kees Bezemer geboren op 3 oktober 1925 te Giessendam
  overleden op 22 januari 2020 te Papendrecht

 Marius den Breejen geboren op 23 april 1926 te Hardinxveld
  overleden op 20 september 2020 te Sliedrecht 

 Aart Dubbeldam geboren op 2 april 1922 te Hardinxveld
  overleden op 8 oktober 2020 te Capelle aan den IJssel

 Jan van der Meulen geboren op 25 maart 1924 te Holten
  overleden op 17 december 2020 te Holten

 Cornelis Marinus Mijnster geboren op 27 december 1924 te Sliedrecht
  overleden op 7 januari 2021 te Sliedrecht

 Arie Quartel geboren op 25 januari 1923 te Dordrecht
  overleden op 22 februari 2019 te Dordrecht 

 Huibert Rietveld geboren op 9 juli 1922 te Giessendam
  overleden op 26 januari 2021 in Leerdam

Vanaf deze plaats spreken wij onze deelneming uit.


