Barak 1 – Als muren konden spreken
Nationaal monument Kamp Vught,
Realisatie 2013
De enige overgebleven originele concentratiekampbarak van
Nederland staat in Vught. Voor dit gebouw heeft Rietbroek
Oudijn Ontwerpers, in samenwerking met het Nationaal
Monument Kamp Vught, de nieuwe bestemming ontwikkeld.
Na renovatie van de totaal vervallen barak door Wijnen
Architectuur in 2012 wordt zij nu gebruikt als expositie- en
workshopruimte als onderdeel van Nationaal Monument
Kamp Vught. De barak is gebouwd in 1942 en had tijdens
de Duitse bezetting een functie als ‘postbarak’. Na de
bevrijding functioneerde de barak als deel van het
interneringskamp en als opvang voor Duitse evacuees.
Vanaf 1951 is de barak de kerk van het Molukse woonoord
Lunetten. Nu wordt de geschiedenis van deze vier episodes
in de barak verhaald.
Aan de hand van persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s,
filmfragmenten en geluidsopnames krijgen bezoekers een
beeld van dit verleden en hoe dit verleden ook tegenwoordig
nog invloed heeft. Een deel van de barak wordt gebruikt
voor workshops en educatie waar de geschiedenis van het
gebouw en het terrein aan de orde komen. Samen met
Neon, voor het grafisch ontwerp en Ellen van Kempen voor
de audiovisuele producties, was ROO verantwoordelijk voor
het ontwerp, de uitwerking en de begeleiding bij de
uitvoering.

Inhoud en vorm
Het interieur van de barak is zo oorspronkelijk mogelijk
gehouden. De vormgeving is sober met als doel de objecten,
verhalen, brieven foto’s en het gebouw zelf het verhaal te
laten doen. De tentoonstelling is opgebouwd uit een aantal
‘eilanden’ die thema’s belichten die door alle vier de groepen
zijn ervaren zoals aankomst, verblijf, macht en onmacht,
dagelijks bestaan en het eventuele vertrek. Per eiland wordt
zo een gelaagde wijze de verhalen achter de personen en
objecten verteld. De verschillende functies die de barak door
de jaren heen heeft gehad worden toegelicht in vier
barakmaquettes die een doorlopende lijn vormen in het
gangpad. Door het gebruik van kleuren en grafische
elementen en titels kan de bezoeker zelf zijn weg vinden in
de gelaagde geschiedenis.
In de workshopruimtes is het meubilair flexibel met
gemakkelijk te verplaatsen en te schakelen
garderobekasten, tafels en stoelen. In beide
workshopruimtes staan eenvoudige wandkasten met
schuifdeuren om divers materiaal en apparatuur op te
bergen. De vroegere beheerdersruimte is nu ontvangstbalie
en werkruimte voor de museummedewerkers.
Opdrachtgever
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught
Contactpersoon: Jeroen van den Eijnde
Datum opdracht
September 2011 - mei 2012: brainstormfase en ontwikkeling
projectplan
Mei-december 2012: fondsenwerving
December 2012 – juni 2013: ontwerp- en uitwerkingsfase
Juli – november 2013: opbouw en uitvoering
Uitvoeringsduur
Voorbereiding: 15 maanden
Uitvoering interieur en tentoonstelling: 5maanden
Realisatiebedrag
Totaal kosten tentoonstelling, inclusief bouwkundige
aanpassingen en audiovisuele producties excl. Btw €460.000.
Exclusief honoraria

