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“Ter herinnering en als waarschuwing!”, zo luidde het korte antwoord dat ik als 
burgemeester van Vught gaf op de vraag waarom er anno 1990, 45 jaar na het einde van de 
oorlog, een Nationaal Monument was opgericht op het terrein van het voormalige 
Konzentrationslager Herzogenbusch, kortweg Kamp Vught. 
Ook het ontstaan van dit Nationaal Monument, Kamp Amersfoort, kan met dezelfde twee 
begrippen worden verklaard. 
Het is dan ook om die reden, dat wij hier vandaag zijn samengekomen. 
Om 72 jaar na de overdracht van dit kamp door de Duitse bezetter aan het Nederlandse 
Rode Kruis eerbiedig stil te staan bij allen die in en door dit kamp zijn omgekomen en bij hen 
die dit kamp hebben overleefd! 
De herinnering is immers voorbehouden aan de generaties die de oorlog bewust hebben 
meegemaakt, maar ook de bevrijding hebben mogen beleven. 
 
Op enig moment zullen echter ook de laatsten van de oorlogsgeneraties ons ontvallen en zal 
ook hun herinnering tot de geschiedenis gaan behoren. 
Maar ook al leven de herinneringen dan niet meer in mensen, ze zijn gelukkig niet 
verdwenen, want in ruime mate geboekstaafd of op andere wijze vastgelegd. 
En toch zal er een dimensie aan het gedenken en herdenken gaan ontbreken. 
Wij en de generaties na ons kunnen lezen over en kijken en luisteren naar de lotgevallen van 
hen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden of met angst en beven hebben 
doorstaan, maar dat is toch wezenlijk anders dan dat lot persoonlijk te hebben ondergaan. 
Ons daarin verplaatsen is onmogelijk, omdat de vredesomstandigheden van nu zo 
fundamenteel verschillen van de oorlogsomstandigheden van toen. 
Anders gezegd: ook jaarlijks hier op 19 april zal het zichtbaar ingehouden of getoonde 
verdriet op enig moment komen te ontbreken. 
 
“Ter herinnering en als waarschuwing!” 
Wanneer de originele herinnering zal zijn verdwenen met de laatsten van de 
oorlogsgeneraties, komt de nadruk te liggen op de waarschuwing die uitgaat van onze 
oorlogsmonumenten. 
Maar hoe die waarschuwing actueel en scherp te houden is een vraag die velen al enige 
jaren bezig houdt. 
Hoe bereik je de opeenvolgende generaties landgenoten, die na de oorlog zijn geboren en al 
72 jaren in vrede leven? 
Generaties die evenzeer dagelijks, via de hypermoderne communicatiemiddelen, worden 
overspoeld door de meest gruwelijke berichten over burgeroorlogen, grove schendingen van 
mensenrechten, terroristische aanslagen, hongersnood en hongerdood, 
zij het in landen om de hoek en ver weg. 
De neiging om je ogen te sluiten voor al die berichten en beelden en je vast te klampen aan 
de hoop, dat oorlog en geweld niet ook ons land weer zullen treffen, is begrijpelijk, maar 
niet zonder gevaar. 
 
In ons land, dat tot de meidagen van 1940 bijna 150 jaar geen oorlogsgeweld op eigen 
bodem had gekend, is de Tweede Wereldoorlog een referentiekader en moreel ijkpunt 



 
 

geworden voor het duiden van de betekenis van het verlies van vrijheid, democratie en 
rechtsstaat. 
Voor het zoeken van een antwoord op de vraag wat jij zelf zou doen in dergelijke 
omstandigheden, je verzetten, vechten, vluchten of wegkijken. 
Anders dan honderdduizenden mensen elders in de wereld hoeven wij ons dit soort vragen 
niet, of moet ik zeggen nog niet dagelijks te stellen. 
Onze momenten van bezinning zijn de herdenkingen die in de loop van elk jaar worden 
gehouden bij vele honderden monumenten, die zijn opgericht ter ere van de gevallenen en 
ter viering van de bevrijding. 
In die monumenten ligt immers de waarschuwing besloten, die steeds opnieuw moet 
worden uitgesproken en aan de werkelijkheid van alle dag moet worden verbonden. 
 
Het is bemoedigend vast te kunnen stellen, dat uit jaarlijks onderzoek van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei steeds weer blijkt, dat meer dan 75% van onze bevolking van mening is 
dat we moeten blijven herdenken. 
Vorm en inhoud van de herdenkingen vergen wel voortdurend aandacht en zullen moeten 
meebewegen in de tijd. 
Dat de aandacht al jaren vooral op onze jongeren is gericht, is van groot belang, want zij zijn 
de volwassenen van de toekomst en de dragers van continuïteit. 
Het al lang lopende project “Adopteer een monument”, bedoeld voor de hoogste groep van 
de basisschool, is bewezen succesvol en internationaal geprezen. 
Ik haast mij hierbij aan te tekenen, dat ook de leraren van onze jongeren behoren tot de 
naoorlogse generaties en daarom evenzeer aandacht behoren te krijgen. 
 
Een opvallende tendens in het herdenken van de laatste jaren is de verschuiving van het 
grote, omvattende verhaal, naar het kleine, persoonlijke verhaal. 
Het gaat hierbij om vragen als: wie waren de personen achter de namen op de grafstenen en 
de monumenten? 
Het geven van een gezicht aan die namen en het opsporen van hun persoonlijke 
levensverhaal raakt ons telkens weer diep en brengt ons dicht bij het leed dat hen en hun 
nabestaanden is aangedaan en het ultieme offer dat zij hebben gebracht voor onze vrijheid. 
 
Ter ere en nagedachtenis van allen die in en door dit kamp zijn omgekomen en van hen die 
dit kamp hebben overleefd, moge ik eindigen met de dichtregels van H.M. van Randwijk, die 
niet aan actualiteit hebben ingeboet: 
 
“Een volk dat voor tirannen zwicht 
 zal meer dan lijf en goed verliezen 
 dan dooft het licht” 
 
 


