‘Alle kinderen, ze zijn weg. Kamp Vught 1943’
5 juni 2011 - 15 april 2012
Betreft ontwerp, uitwerking en begeleiding bij uitvoering
van een tijdelijke, reizende tentoonstelling in het Nationaal
Monument Kamp Vught.
In 2011 is het 68 jaar geleden dat op 6 en 7 juni 1943
tenminste 1296 kinderen werden gedeporteerd naar het
vernietigingskamp Sobibor in Polen. Er werd gezegd dat
de kinderen, van enkele dagen tot 17 jaar oud, naar een
‘kinderkamp ‘zouden worden gebracht, omdat Kamp Vught
te vol was. Voor het eerst wordt in een expositie deze
dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van het SSconcentratiekamp belicht. De levensverhalen van betrokken kinderen en ooggetuigenverslagen van gevangenen en
omstanders brengen de gebeurtenissen dichterbij en geven
de bezoeker een indringend beeld van het verloop van deze
chaotische dagen.
Er is slechts van 160 kinderen een foto bekend; deze
zijn verwerkt in de expositie. Nationaal Monument Kamp
Vught wil meer verhalen en foto’s over de andere kinderen
verkrijgen, zodat hun levens in herinnering blijven. Op 3
november 2011 zijn 13 nieuwe foto’s onthuld die na de
opening zijn aangeleverd.
Inhoud en vorm
Basis voor de invulling van de opdracht vormde het
scenario, geschreven door historicus Alex Bakker.
De nadruk in de expositie ligt op het vertellen van de gebeurtenissen in die dramatische week. Het verhaal begint
bij het voorlezen van de proclamatie op zaterdag 5 juni
1943 (een verordening waarin aangekondigd werd dat alle
kinderen weg moesten) en eindigt op 11 juni, de dag dat
de kinderen vermoord werden in Sobibor. De vele getuigenissen in de vorm van dagboekfragmenten, brieven, en
interviews met overlevenden, vertellen het verhaal.
Een geabstraheerde barakvorm staat symbool voor de
scheiding tussen de volwassenen die het zagen gebeuren
maar niets konden doen, en de kinderen in de barakken
die niet begrepen wat hen overkwam. Op tafels worden
tien kinderen uitgelicht. De enkele bewaard gebleven
objecten, zoals een viool, een bestek, een schoenmakerskist, een poppenstoeltje en een pop, maken het verhaal
tastbaarder. Videofragmenten van kinderen die het hebben
overleefd vullen het aan. Ook wordt het leven in de kinderbarakken toegelicht. De vele krukjes nodigen de bezoekers
uit te gaan zitten en de rust te nemen de verhalen tot zich
te nemen.
Opdrachtgever en situatie
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught
Contactpersoon: Jeroen van den Eijnde

Foto’s opening tentoonstelling
door Jan van de Ven

Datum opdracht
Februari 2011
Uitvoeringsduur
Voorbereiding: 2 maanden (ontwerp, tekeningen, begeleiding
uitvoering)
Uitvoering: 1 maand (ruimtelijk, audiovisuele producties en apparatuur, grafische produkties)
Realisatiebedrag
Totaal kosten tentoonstelling, exclusief audiovisuele produkties en
apparatuur, excl. btw : €60.000. Exclusief honoraria.
Informatie: www.nmkampvught.nl
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