
We proberen het verhaal van Kamp Westerbork zo goed mogelijk te 
vertellen. Aan jou en aan iedereen die ons bezoekt. Steeds zoeken we 
naar manieren om dat zo goed mogelijk te doen. Soms lopen we tegen 
‘vraagstukken’ aan waar we niet meteen een oplossing voor hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan de uitbraak van het coronavirus! Scholen zijn dicht. 
Evenementen die niet door kunnen gaan. En ook de herdenking op 4 mei 
kan dit jaar niet op de manier plaatsvinden zoals we dat altijd doen. 

Daarom schakelen we jullie hulp in! 

Jullie hebben vast en zeker heel veel nieuwe ideeën
waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Op de volgende pagina’s vind je drie verschillende vraagstukken. Lees ze
rustig door en wie weet, beginnen er meteen al ideeën bij je op te borrelen! 
Kies er één uit en ga daarmee aan de slag, alleen of met een groepje. 

Hoe jij je advies geeft, mag je zelf bepalen. Je kunt het opschrijven, je kunt 
een collage maken en een filmpje opsturen kan ook een goede manier 
zijn. Maar wie weet, heb je een nóg betere vorm bedacht. Belangrijk is dat 
wij het goed kunnen beoordelen en dat je zo laat zien dat je aan alles hebt 
gedacht waarmee je rekening moet houden. 

We zijn heel benieuwd naar jullie creatieve oplossingen.
Leef je uit, we houden ons mailbox en brievenbus 
in de gaten. 

Per post

Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork
T.a.v. afdeling Edcuatie
Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen

Kies je vraagstuk

Hoe geef jij 
je advies?

Hoe lever jij
je advies aan?

+ +

Geef Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork
een goed advies!

Bezoek aan de 
commandant-
woning 

De voormalige 
woning van de 
commandant is heel 
kwetsbaar en daarom 
niet toegankelijk 
voor publiek. Alleen 
in uitzonderlijke 
gevallen mogen 
mensen met onze 
conservator naar 
binnen.

Bezoek aan
het depot 

Ook nemen we je 
mee in het depot in 
ons museum. Daar 
liggen voorwerpen 
die te maken hebben 
met de geschiedenis 
van het Kamp. Ook 
dit depot is niet
geopend voor publiek.
Voor de winnaar 
maken we graag een 
uitzondering.

Waardebon

Natuurlijk hebben 
we een prijs voor het 
beste idee. Allereerst 
belonen we je met 
een waardebon van 
Bol.com ter waarde 
van € 100,00.
Daarnaast krijg 
je samen met je 
klas een exclusief 
bezoek aan de 
commandantwoning 
op het kampterrein.  

Per e-mail

info@kampwesterbork.nl

Een 
bijzondere

prijs
voor het
beste idee

Veel succes! 

Thuis-
opdracht 

voor
jongeren
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Ieder jaar wordt op 4 mei de Dodenherdenking gehouden bij het 
Nationaal Monument Westerbork (het monument met de rails). Meer 
dan 3.000 mensen komen ’s avonds naar het kampterrein. Ze lopen dan 
in een stille tocht van de slagboom bij de ingang naar het monument. 
Daar is een herdenkingsprogramma met sprekers en muziek. Hoewel we 
hopen dat de Corona-maatregelen tegen die tijd voorbij zijn, bestaat de 
kans dat er geen herdenking gehouden kan worden.

Daarom denken we na over de vraag: 

Hoe kunnen we op 4 mei stilstaan bij de mensen die 
vanuit kamp Westerbork werden weggevoerd en 
vermoord, zonder dat we een herdenking op de plek zelf 
organiseren? 

• De herdenking in kamp Westerbork wordt bijgewoond door veel 
 oudere mensen, waaronder overlevenden en hun kinderen. 
 Zij moeten jouw oplossing ook kunnen gebruiken.
• Er moet aandacht zijn voor alle groepen mensen die gevangen zaten 
 in kamp Westerbork: 
 – Joden
 – Sinti en Roma
 – Verzetsmensen

• Hier kun je de Dodenherdenking bij kamp Westerbork uit 2019
 terugkijken: https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/35/  
 Dodenherdenking-Westerbork/aflevering/43643
• Op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei vind je meer informatie 
 over de Dodenherdenking: 
 https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/herdenken
• In januari zijn op het terrein van kamp Westerbork de namen   
 voorgelezen van alle Joden en Sinti en Roma die tijdens de 
 Tweede Wereldoorlog uit Nederland werden weggevoerd en vermoord. 
 Over deze manier van herdenken:
 https://www.youtube.com/watch?v=l3QKowD-S-g
• Op www.westerborkportretten.nl vind je informatie over alle groepen 
 mensen die in kamp Westerbork gevangen zaten.

Houd hier rekening mee

• Het Herinneringscentrum   

 Kamp Westerbork wordt 

 bezocht door mensen van alle 

 leeftijden. Jouw oplossing moet

 geschikt zijn voor jong en oud. 

• Sommige bezoekers lopen 

 moeilijk, zitten in een rolstoel, 

 zijn slechtziend of slechthorend.

Meer informatie

Veel informatie over kamp 

Westerbork vind je online. Het 

Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork heeft heel veel foto’s, 

brieven en dagboeken die nog 

niet online staan. Zoek je een bron 

die past bij het verhaal dat jullie 

willen vertellen, mail dan naar 

info@kampwesterbork.nl  

Waarmee moet 
je rekening 
houden?

Waar vind je 
informatie?

Vraagstuk

1 Herdenking 4 mei 2020: 
hoe doen we dat? 

Bedenk
hiervoor 

een
oplossing
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Wanneer je met je klas kamp Westerbork bezoekt, loop je drie kilometer
van het museum naar het kampterrein. Na de rondleiding loop je weer
drie kilometer terug. Waarom is dat? Op het terrein van kamp Westerbork
staan radiotelescopen, die ruimteonderzoek doen. Daarom kun je niet
met de auto naar het kampterrein en mag je in een omtrek van 3 kilometer
om het terrein je telefoon alleen op vliegtuigmodus gebruiken. Er zijn 
drie routes naar het kampterrein. Eén wandelpad tussen museum en 
kampterrein geeft informatie over de telescopen en over planeten, maar
niet over kamp Westerbork. Het tweede wandelpad geeft geen informatie.

Daarom denken we na over de vraag: 

Wat kunnen we doen om deze wandeling voor jou 
interessanter te maken?

• Door de aanwezigheid van de radiotelescopen mag je in je oplossing 
 geen gebruik maken van apparatuur die straling uitzendt. Dat betekent:
 geen motoren en alleen apparatuur die offline werkt (zoals je telefoon 
 in de vliegtuigmodus). 
• Er zijn drie routes tussen het museum en het kampterrein, die je kunt 
 gebruiken of inrichten: 
 – Het Melkwegpad over de zon en de planeten;
 – Het Bospad, een wandelroute door het bos en langs een heidegebied;
 – De hoofdweg, hier rijdt iedere 20 minuten een pendelbus die 
  heen en weer mag rijden voor o.a. oudere mensen
• Er is geen toezicht op de route tussen museum en kampterrein. 
 Jouw oplossing moet daarom ‘hufterproof’ zijn. 

• In de werkstukwijzer van het Herinneringscentrum vind je meer 
 informatie over het dagelijks leven in het kamp. Die vind je onder 
 www.kampwesterbork.nl/onderwijs
• In deze clip van Museum TV vind je meer informatie over het 
 museum, het kampterreinen en de geschiedenis van het kamp: 
 https://www.youtube.com/watch?v=5VcJnT3aqI8&t=382s
• Langs de weg tussen het museum en het kampterrein lag vroeger de 
 spoorlijn waarlangs de mensen uit het kamp werden weggevoerd. 
 Over de transporten: https://www.beladentreinen.nl/
• In 1944 is er in kamp Westerbork gefilmd. Deze filmbeelden kun je 
 online bekijken: 
 https://www.youtube.com/watch?v=W7fMUGRyZnw en  
 https://www.youtube.com/watch?v=cnA_NdgWII4&t=9s

Waarmee moet 
je rekening 
houden?

Waar vind je 
informatie?

Vraagstuk

2 Hoe maken we de wandeling naar
het kampterrein interessant?

Houd hier rekening mee

• Het Herinneringscentrum   

 Kamp Westerbork wordt 

 bezocht door mensen van alle 

 leeftijden. Jouw oplossing moet

 geschikt zijn voor jong en oud. 

• Sommige bezoekers lopen 

 moeilijk, zitten in een rolstoel, 

 zijn slechtziend of slechthorend.

Meer informatie

Veel informatie over kamp 

Westerbork vind je online. Het 

Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork heeft heel veel foto’s, 

brieven en dagboeken die nog 

niet online staan. Zoek je een bron 

die past bij het verhaal dat jullie 

willen vertellen, mail dan naar 

info@kampwesterbork.nl  
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De gebouwen van kamp Westerbork zijn vijftig jaar geleden gesloopt. 
In die tijd vond niemand het nodig om het kamp als museum te bewaren. 
Het terrein van kamp Westerbork is nu een lege plek, waar monumenten 
herinneren aan de mensen die vanuit het kamp werden weggevoerd. 
Maar midden op het kampterrein staat één barak: barak 56. Deze barak is na
de oorlog verkocht aan een boer, die er op zijn eigen erf een kippenschuur
van maakte. De barak is nu weer terug in kamp Westerbork. Maar een lege 
barak vertelt geen verhaal...

Daarom denken we na over de vraag: 

Hoe kun je barak 56 laten spreken? 

• Op het terrein van kamp Westerbork is geen toezicht en het is 24 uur 
 per dag toegankelijk. Jouw oplossing moet daarom ‘hufterproof’ zijn.
• Door de aanwezigheid van de radiotelescopen mag je in je oplossing 
 geen gebruik maken van apparatuur die straling uitzendt. 
 Dat betekent: geen motoren en alleen apparatuur die offline werkt 
 (zoals je telefoon in de vliegtuigmodus).

• In de werkstukwijzer van het Herinneringscentrum vind je meer 
 informatie over het dagelijks leven in het kamp. Die vind je onder  
 www.kampwesterbork.nl/onderwijs  
• In deze clip van Museum TV vind je meer informatie over het 
 museum, het kampterreinen en de geschiedenis van het kamp: 
 https://www.youtube.com/watch?v=5VcJnT3aqI8&t=382s
• In 1944 is er in kamp Westerbork gefilmd. Deze filmbeelden kun je 
 online bekijken: 
 https://www.youtube.com/watch?v=W7fMUGRyZnw 
 https://www.youtube.com/watch?v=cnA_NdgWII4&t=9s
 https://www.youtube.com/watch?v=W7fMUGRyZnw&list=
 PLT4ZP-omKlUZPo3zqLZoGY9HMtbAf4ST4
• Verhalen over de mensen die gevangen zaten in kamp Westerbork  
 vind je op www.westerborkportretten.nl
• Op www.joodsmonument.nl kun je zoeken naar de namen en 
 verhalen van de Joodse mannen, vrouwen en kinderen die uit jouw 
 stad of dorp kwamen.

Waarmee moet 
je rekening 
houden?

Waar vind je 
informatie?
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3 Hoe vertellen we het verhaal 
bij barak 56? 

Houd hier rekening mee

• Het Herinneringscentrum   

 Kamp Westerbork wordt 

 bezocht door mensen van alle 

 leeftijden. Jouw oplossing moet

 geschikt zijn voor jong en oud. 

• Sommige bezoekers lopen 

 moeilijk, zitten in een rolstoel, 

 zijn slechtziend of slechthorend.

Meer informatie

Veel informatie over kamp 

Westerbork vind je online. Het 

Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork heeft heel veel foto’s, 

brieven en dagboeken die nog 

niet online staan. Zoek je een bron 

die past bij het verhaal dat jullie 

willen vertellen, mail dan naar 

info@kampwesterbork.nl  
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