
‘Geroofd, maar van wie?’ realisatie 2006

Tijdelijke tentoonstelling op de binnenplaats van de 
Hollandsche Schouwburg. Tijdens de tweede wereldoorlog 
fungeerde de schouwburg als deportatieplek van joden.  
In 1962 werd de Hollandsche Schouwburg een monument 
ter nagedachtenis aan de joodse slachtoffers van de nazi-
terreur. Op de plek van het voormalige toneel is een obelisk 
opgericht en de schouwburgzaal heeft plaats gemaakt voor 
een binnenhof. De voorhal biedt toegang tot de gedenk-
ruimte met een eeuwige vlam. In deze ruimte worden alle 
joodse slachtoffers uit Nederland herdacht. Op de eerste 
verdieping is een tentoonstelling te bezichtigen over 
jodenvervolging in Nederland. Het interieur en de tentoon-
stelling zijn in 1993 door ROO ontworpen in samenwerking 
met Victor Levie (MVLevievandermeer). 
In 2006 vroeg het ministerie van VWS aan het Joods 
Historisch Museum een tentoonstelling te organiseren over 
geroofde kunst tijdens WOII.
Omdat het JHM toen zelf bezig was met een grootschalige 
verbouwing (waaronder het JHM Kindermuseum) werd ROO 
benaderd om mee te denken over een tentoonstelling in 
de Hollandsche Schouwburg. ROO kwam met het idee een 
tijdelijke kas te plaatsen op de binnenplaats. 

Inhoud en vorm
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden 
kunstvoorwerpen van joodse particulieren in Duitsland 
terechtgekomen. Na de oorlog werden zoveel mogelijk 
objecten teruggehaald naar Nederland met de bedoeling 
de eigenaren ervan te achterhalen. Met een groot aan-
tal voorwerpen is dat destijds niet gelukt. In 1998 gaf de 
overheid opdracht aan Bureau Herkomst Gezocht om de 
oorspronkelijke eigenaren van de kunstvoorwerpen op te 
sporen. ‘Geroofd, maar van wie?’ vertelt aan de hand van 
een veertigtal schilderijen en objecten over het intensieve 
speurwerk van Bureau Herkomst Gezocht en het resultaat 
van deze zoektocht. De objecten zijn tentoongesteld in een 
geklimatiseerde kas. Het verhaal van de zoektocht wordt 
buiten verteld op panelen en met filmpjes. 
Door de transparantie van de kas, vormen de binnen- en 
buitententoonstelling één geheel en blijft het zicht op het 
monument intact.

Opdrachtgever

Joods Historisch Museum

Jonas Daniël Meijerplein 2-4

Postbus 16737

1001 RE Amsterdam

Contactpersoon: De heer Joël Cahen

Datum opdracht

Juli 2006: brainstormsessie met directeur JHM, waarin ROO voor-

stelt een kas te plaatsen 

Uitvoeringsduur

Voorbereiding: 3 maanden (ontwerp, offertes, vergunning)

Uitvoering: 2 maanden (plaatsing kas, klimaatinstallatie, tentoon-

stellingsmeubelen, ophangen/plaatsen kunst, audiovisuele produc-

ties). Opening: 30 november 2006 

Realisatiebedrag

Totaal kosten tentoonstelling, , excl. btw : €158.000

Exclusief honoraria, exclusief audiovisuele producties

Informatie

www.hollandscheschouwburg.nl

www.geroofdmaarvanwie.nl

Doorsnede over entreegebouw 
en binnenplaats met kas

Plattegrond entreegebouw 
en binnenplaats met kas

Hollandsche Schouwburg en impressie 
tentoonstelling op verdieping



‘Geroofd maar van wie?’, realisatie 2006

Doorsnede over kas en 
galerijen met buitententoonstelling

Plattegrond kas en 
galerijen met buitententoonstelling




