
Veel gestelde vragen over de herdenking bij het  

Nationaal Monument Westerbork op 4 mei 2023 

 

 

Hoe laat begint de Dodenherdenking en waar? 

Het programma begint om 19.00 uur bij de slagboom van het kampterrein met een Stille Tocht. Om de 

herdenking voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is het podium verplaatst. De Stille 

Tocht eindigt hierdoor dit jaar niet naast het monument maar ervóór. 

Hoe laat moet ik precies aanwezig zijn? 

Wilt u meelopen in de Stille Tocht dan moet u uiterlijk 18.45 uur bij de slagboom aanwezig zijn. Door 

de verkeersdrukte kan er oponthoud ontstaan bij de aanvoer naar het kampterrein. Houdt u daar 

rekening mee. Vanaf 16.30 uur kunt u met uw auto doorrijden naar het kampterrein.  

Waar kan ik parkeren en waar niet? 

U wordt doorverwezen door verkeersregelaars naar een parkeerplek onder de radiotelescopen. Voor 

mindervaliden is er ruimte gereserveerd aan de verharde weg. Volg de aanwijzingen van deze 

verkeersregelaars en de politie op. U mag niet in de berm van de weg naar het kampterrein parkeren. 

Hier geldt een stopverbod. Keren op de weg geeft oponthoud en de berm is zeer drassig! 

Hoe kom ik op het kampterrein?  

Met de auto kunt u van 16.30 tot 18.30 uur doorrijden richting het kampterrein, voor het parkeren 

volgt u de instructies van de verkeersregelaars. 

U kunt naar kampterrein fietsen via het Bospad en kunt op aanwijzing van de verkeersregelaar uw fiets 

parkeren – daarna nog 100 meter lopen naar slagboom. Fietsen bij de ingang van het kampterrein en 

de commandant woning worden verwijderd, dit gebied wordt vrijgehouden i.v.m. calamiteiten. 

U kunt naar het kampterrein wandelen via het Melkwegpad (reken hiervoor 40 minuten).  

De pendelbus brengt u zo dicht mogelijk bij de slagboom zo lang het verkeer het toelaat. Er rijdt na 

16.30 uur nog één keer een bus, uitsluitend voor mensen die slecht ter been zijn. 

 

Let op: de achterzijde van het kampterrein (vanaf Amen) is afgesloten voor alle verkeer (dus ook 

wandelaars) op last van de Brandweer en de Politie. Via deze weg is de herdenking niet toegankelijk.  

Hoe ver is de slagboom van het parkeerterrein onder de telescopen vandaan?  

U moet gemiddeld nog 400 meter lopen naar de slagboom 

Vanaf hoe laat mag ik met mijn auto doorrijden naar het kampterrein? 

U kunt doorrijden naar het kampterrein vanaf 16:30 uur. Volg de instructies van de verkeersregelaars.  

Wie worden herdacht tijden de Dodenherdenking op 4 mei? 

De officiële tekst van het memorandum, het gedenkschrift voor de Nederlandse dodenherdenking, 

stelt: 'Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in 

het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’ 



Wat gebeurt er als ik op de fiets via het fietspad aan de achterkant van het kampterrein 

aankom? 

Medewerkers van het Herinneringscentrum zullen u vragen door te fietsen over het fietspad naar de 

voorkant van het kampterrein en aan de voorzijde uw fiets, op aanwijzen van een medewerker, te 

parkeren. Daarna is het nog 100 meter lopen naar de slagboom.  

Hoe is de stoet voor de Stille Tocht samengesteld? 

Op het kampterrein achter de slagboom staan de schoolkinderen van de adoptiescholen. Hierachter 

lopen de programmamedewerkers en oud-kampgevangenen met hun familie. Vertegenwoordigers van 

organisaties 40-45, van overheidsinstellingen en van militairen volgen daarna met de leden van de 

Raad van Toezicht en de directeur van het Herinneringscentrum. Hier achter sluiten de medewerkers 

van het Herinneringscentrum die deel uitmaken van de organisatie aan.  

Waarom moet ik voor de slagboom wachten tot de Stille Tocht begint?  

Uit respect voor de slachtoffers die van deze plek werden weggevoerd begint de Stille Tocht op een 

leeg kampterrein. Het publiek wordt daarom verzocht te wachten voor de slagboom. Alle wandelaars 

die nog op het kampterrein aanwezig zijn worden gevraagd zich bij de Stille Tocht aan te sluiten.  

Zijn er rolstoelen beschikbaar? 

Er zijn enkele rolstoelen beschikbaar. Als u zelf in het bezit van een rolstoel bent, adviseren wij u deze 

mee te nemen. 

Waarom staan er kinderen langs het monument? 

Twee scholen uit Westerbork hebben de monumenten geadopteerd. Leerlingen van deze scholen 

vormen een rij langs het Nationaal Monument Westerbork. Zij steken de rails over na de 2 minuten 

stilte en leggen een rode roos op de rails. Daarna volgen de andere bloemstukken en kransen.  

Wie leggen bloemen, bloemstukken en kransen? 

De adoptiescholen, programmamedewerkers en hun familie, vertegenwoordiger van organisaties 40-

45, overheidsinstellingen en militairen. Op aanwijzing van medewerkers van Herinneringscentrum 

Kamp Westerbork kunnen daarna alle aanwezigen desgewenst hun bloemen leggen en/of hun respect 

betonen op het monument. Bij het stootblok slaat u linksaf het pad met houtsnippers op, daarna leidt 

de verharde weg weer terug naar het kampterrein. 

Hoe gaat de bloemlegging in zijn werk? 

Bloemen en kransen worden, net als voorgaande jaren ,bij het stootblok neergelegd. Volg de 

aanwijzing van de medewerkers voor het leggen van bloemen.    

Wat moet ik doen als ik bloemen namens een organisatie wil leggen? 

U kunt uw organisatie aanmelden voor het leggen van bloemen bij het Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork via info@kampwesterbork.nl. Op de avond zelf staan er medewerkers op het plein voor de 

slagboom, bij wie u terecht kunt. Zij bepalen de volgorde van de bloemlegging. Na het programma en 

de 2 minuten stilte kunt u op een teken van de organisatie bloemen leggen.  

Wie zendt de herdenking uit op radio en tv? 

De Dodenherdenking op 4 mei 2023 is live te volgen via RTV Drenthe.  

Wat betekent het jizkor en kaddisj? 

Het Jizkor is een gebed ter herinnering, herdenking en nagedachtenis. Het kaddisj is een lofzang op 

God en een uiting van blijvend vertrouwen in de toekomst. Het wordt door een naaste gezegd bij het 

overlijden en begraven. Ondanks het verlies blijft het zinvol om door te leven en verder te gaan. 



Bovendien tonen de nabestaanden door het kaddisj dat zij bereid zijn de joodse tradities en de waarden 

waar de overledene voor stond, in hun eigen leven voort te zetten. 

Hoeveel mensen nemen deel aan de Dodenherdenking op het kampterrein? 

Ca. 5000 mensen 

Wat moet ik doen als ik te laat ben voor de herdenking? 

U kunt doorlopen en aansluiten bij het publiek dat zich verzameld heeft bij het Nationaal Monument. 

Wij vragen u tijdens het lopen stilte in acht te nemen. 

Is er EHBO aanwezig? 

Ja, er zijn 10 EHBO’ers verspreid tussen het publiek aanwezig. Daarnaast zijn er 2 ambu bikers op het 

kampterrein. De centrale post is in de overkapping van de commandantswoning, nabij de slagboom.  

Waarom mag ik op andere momenten niet naar het kampterrein doorrijden met mijn auto? 

Vanwege de aanwezigheid van radiotelescopen op het kampterrein geldt er een storingsvrije zone in 

het gebied. ASTRON geeft ons toestemming om voor, tijdens en na de Dodenherdenking door de 

storingsvrije zone te rijden. Ook zetten zij gedurende de Stille Tocht de telescopen in ‘rouwstand’. 

Is er een wc op het kampterrein? 

Ja, aan de rand van het kampterrein, aan de verharde weg richting Astron, staat een sanitaire unit, die 

ook toegankelijk is voor rolstoelen. 

Hoe herken ik de medewerkers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork? 

De medewerkers in het publiek dragen een paars hes met logo en/of een badge. 

 

Wat gebeurt er na de herdenking en de bloemlegging? 

Na de bloemlegging is de herdenking afgelopen. Het museum is na afloop van de herdenking  

gesloten.  

 

 


