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Samenvatting  

Kampen als betwist bezit bestudeert de hedendaagse omgang met de voormalige kampen 

Westerbork, Vught en Amersfoort als herdenkingsplek, herinneringsplaats en erfgoedsite. 

Met het wegvallen van de generatie van getuigen, degenen die de oorlog bewust hebben 

meegemaakt, stijgt de waarde van historische plekken en overblijfselen als brug naar het 

verleden. Dit geldt zeker voor de voormalige kampen Westerbork, Vught en Amersfoort. Al in 

1946 zijn deze drie voormalige kampen aangewezen als locatie voor een Nationaal 

Monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers, maar zij kennen nog slechts een 

korte geschiedenis als plaats van herinnering. 

Centraal in dit proefschrift staan de verschillende betekenissen en functies van de 

kampen, die daaraan worden toegekend door uiteenlopende (herinnerings)gemeenschappen 

en groepen. Dit zijn niet alleen de verschillende slachtoffergroepen en hun nakomelingen, 

maar ook geïnterneerde Duitsers en zogenoemde ‘foute’ Nederlanders alsmede Molukse 

(oud)bewoners van de plek en hun families. Daarnaast richt dit onderzoek zich op de 

voormalige kampen in relatie tot de internationale Holocaust Memory Boom en de groeiende 

stroom bezoekers zonder levende herinnering aan de oorlog, waardoor de verstilde 

herinneringsplaatsen steeds meer in toeristische trekpleisters veranderen. Deze nieuwe 

omgangsvormen met het verleden van de kampen vragen om een zeer verschillende 

inrichting en enscenering van de voormalige kampterreinen, hetgeen niet zelden gepaard 

gaat met heftige emoties en debatten. Daarover gaat dit onderzoek, met als centrale vraag 

welke tendensen en spanningen zich voordoen als gevolg van de verschillende functies en 

betekenissen van de voormalige kampen Westerbork, Vught en Amersfoort. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd die 

achtereenvolgens in vier hoofstukken worden behandeld. Hoofdstuk 1 richt zich op de vraag 

hoe het authentieke kamp (en het beeld van het authentieke kamp) zich verhoudt tot de 

beleving en enscenering van deze plekken. Aan de hand van een aantal voormalige kampen 

in Europa wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop op deze plekken met 

authenticiteit en de behoefte van nieuwe generaties aan visualisering en beleving wordt 

omgegaan. Veel voormalige kampgebouwen zijn in de loop van de tijd afgebroken, 

hergebruikt of vergaan. Hoe wordt verbeeld wat er niet meer is? En wat staat bij de 

vormgeving van deze herinneringsplekken voorop: de authenticiteit van de getuigenissen en 

overblijfselen, of juist de mogelijkheid tot een historisch-toeristische beleving? Ook komen in 

dit hoofdstuk enkele Holocaustmusea aan bod, die niet op de historische plek van een kamp 

zijn gelegen maar waarvan de museale presentaties deel uitmaken van dezelfde 

(internationale) discussie over authenticiteit, reconstructies en symbolische representaties. 

De kampen Westerbork, Vught en Amersfoort werden kort na de bevrijding opnieuw 

in gebruik genomen als interneringskamp voor leden van de NSB en andere van collaboratie 



verdachte personen. De omgang met deze naoorlogse interneringsgeschiedenis vormt het 

onderwerp van hoofdstuk 2, dat wordt geplaatst in de context van Raul Hilbergs befaamde 

driedeling slachtoffer, dader en omstander. In de geschiedwetenschap is een precieze 

invulling van deze driedeling net als een strikt onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’ niet langer 

gangbaar. Dit geldt echter niet in dezelfde mate voor de publieke herinnering in Nederland, 

zoals ook uit dit hoofdstuk blijkt. Zo ligt oorlogserfgoed dat aan daders of aan collaboratie 

refereert vaak nog zeer gevoelig. De casus van dit hoofdstuk is een tentoonstelling over het 

interneringskamp Westerbork in Herinneringscentrum Kamp Westerbork uit 2008 en de 

storm aan emotionele reacties die daarop volgde. 

Hoofdstuk 3 behandelt de wijze waarop de collectieve oorlogsherinneringen aan de 

kampen en de postkoloniale Molukse herinneringen aan deze plekken zich tot elkaar 

verhouden. Begin jaren vijftig werden de voormalige kampen Westerbork en Vught 

omgevormd tot Moluks woonoord en kwamen Molukkers, voornamelijk ex-KNIL militairen en 

hun gezinnen, in de voormalige kampbarakken te wonen. In de loop der jaren eigenden 

Molukse bewoners zich de kampen toe als onderdeel van hun culturele erfenis. Betoogd 

wordt dat de oorlogsherinneringen aan het kamp en de postkoloniale herinneringen aan het 

woonoord zich niet enkel competitief tot elkaar verhouden, maar dat sprake is van een 

complexe, vaak wederzijds versterkende wisselwerking. De casus die wordt behandeld in dit 

hoofdstuk is het musealiseringsproces en de presentatie van Barak 1B, de laatst 

overgebleven authentieke barak van kamp Vught én van het Molukse woonoord Lunetten, 

die sinds 2013 voor het publiek is geopend. 

Centraal in het laatste hoofdstuk staat de opkomst van een nieuwe discipline in het 

voormalige kamplandschap: de archeologie. Na Polen, Duitsland en Oostenrijk vindt 

archeologisch onderzoek nu ook op voormalige kampterreinen in Nederland plaats. 

Onderzocht wordt waarom dergelijk archeologisch onderzoek plaatsvindt en wat de 

toegevoegde waarde ervan is voor de historische feitenkennis, de museale presentatie van 

het kampverleden en de inrichting van het voormalige kampterrein. Het archeologisch 

onderzoeksproject naar kamp Westerbork dat eind 2011 van start ging vormt de casus van 

dit hoofdstuk. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek diende zich in dit archeologische kader 

een nieuwe ‘toe-eigenaar’ aan: de gemeente. Uit dit hoofdstuk blijkt dat met de ontdekking 

van het kamp als archeologische vindplaats de herinneringsdynamiek van het voormalige 

kampterrein op de tocht is komen te staan. 

Dit onderzoek wordt afgesloten met een beschouwing van enkele huidige en 

toekomstige ontwikkelingen op de voormalige kampterreinen. Eén volgende stap in de 

(museale) beleving van het kampverleden, die inmiddels voorzichtig is gezet is virtual reality. 

Een voorbeeld daarvan is de app. waarmee bezoekers van het voormalige kampterrein van 

Bergen-Belsen – het kamp werd na de bevrijding met de grond gelijkgemaakt en afgebrand 



wegens besmettingsgevaar – een virtuele reconstructie van het kamp kunnen bekijken. 

Critici menen dat dat te ver gaat. Net als bij ensceneringen in het voormalige 

kamplandschap, zoals het terugplaatsen van barakken en treinwagons, benadrukken 

voorstanders van virtual reality het educatieve belang. In al deze kwesties ten slotte, heeft 

geen enkele (herinnerings)gemeenschap, andere groepering of belanghebbende instelling 

het laatste woord. De betekenis- en vormgeving van de kampen is een voortdurend 

dynamisch proces en de strijd om de invulling van de herinnering aan de voormalige kampen 

is daarom nog niet ten einde – en zal dat ook nooit zijn.  

 


