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Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2021 van de Stichting Nationaal 
 Monument Kamp Vught (hierna: NM Kamp Vught). Dit jaarverslag bevat ach-
tereenvolgens het verslag van de Raad van Toezicht (2), het verslag van de 
Raad van Bestuur (3), het activiteitenverslag (4), de jaarrekening (5), de overige 
 gegevens met de controleverklaring (6) en de bijlagen (7). 
Ook het afgelopen jaar kan natuurlijk en helaas niet worden beschouwd zonder 
de coronacrisis te benoemen. Als gevolg hiervan ontving NM Kamp Vught in 
verslagjaar, vooral door het wegvallen van de schoolbezoeken, slechts 34.485 
bezoekers (2020: 37.242). 

In financieel opzicht is het verslagjaar ondanks de tegenslagen en dankzij 
een goede zomer en een succesvolle exploitatie van het vernieuwde herinne-
ringscentrum geëindigd met een negatief saldo op de reguliere activiteiten van  
€ 11.074, terwijl € 53.904 negatief begroot was. Meer hierover verderop  
in dit jaaroverzicht. 
Graag wil ik op deze plek mijn dank uitspreken aan het Ministerie van VWS 
en het vfonds voor de, net als in 2020, geboden noodsteun in het kader van de 
coronapandemie. 

Opnieuw waren het de flexibiliteit en veerkracht van team en vrijwilligers die het 
NM Kamp Vught door het jaar heen loodsten. 
Ondanks de stilte op het terrein en in de gebouwen gedurende een belangrijk 
deel van het jaar, werd achter de schermen hard doorgewerkt. Aan nieuwe 
activiteiten en projecten bijvoorbeeld. Aan meerjarenperspectieven. Ook werd 
grondig nagedacht over de toekomst en werd in de tweede jaarhelft een stevig 
fundament gelegd onder het beleid voor de periode 2022-2026. Een beleid dat 
begin 2022 kan worden vastgesteld.

De indringende plek die wij beheren en in stand houden, slaat met zijn authen-
tieke elementen en indringende verhalen een stevige brug die verleden en  heden 
op effectieve wijze verbindt.
De inrichting en functionaliteit van ons herinneringscentrum staan in dienst  
van een markante en doelgerichte onderstreping van het belang hiervan.
Hier kruipt het verleden onder je huid. En prikkelt tot nadenken. 
Telkens weer.

Vught, maart 2022

drs. J. van den Eijnde 
Directeur

1. Inleiding 
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Het jaar 2021 zal voor NM Kamp Vught 
worden herinnerd als een jaar waarin de 
coronacrisis nog steeds van grote invloed 
was op het realiseren van haar doelstellingen. 
Als RvT hebben wij kunnen ervaren dat de 
organisatie onder leiding van Jeroen van 
den Eijnde NM Kamp Vught niet alleen goed 
door de periode heeft gemanaged, maar ook 
de tijd heeft aangegrepen om te werken aan 
vernieuwingen en plannen voor de toekomst. 
Hierdoor zal het herinneringscentrum ook de 
komende jaren een belangrijke rol blijven 
vervullen in het herdenken van het verhaal van 
Kamp Vught tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Wij verwachten daarbij de komende jaren 
een groeiend aantal bezoekers te ontvangen. 
NM Kamp Vught zal, te midden van groeiende 
polarisatie en maatschappelijke spanningen, 
ook steeds nadrukkelijker een plek zijn van 
dialoog en verbinding. 

In 2021 namen wij afscheid van de heer 
Willem Louwers. Willem Louwers was vele 
jaren lid van de RvT en later als voorzitter. 
Onder zijn voorzitterschap heeft het NM 
Kamp Vught weer grote stappen voorwaarts 
gemaakt en kon onder meer eind 2019 een 
grootscheepse vernieuwing worden geopend. 
Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. 

Vanaf juni 2021 heeft Hans de Jong het 
stokje van Willem Louwers overgenomen als 
voorzitter van de RvT. De RvT stelt, naast haar 
toezichthoudende rol, zich met name ten doel de 
organisatie met raad en daad te ondersteunen. 
Een organisatie met een beperkt aantal, zeer 
gekwalificeerde, vaste medewerkers en een 
groot aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. 
Wij willen als RvT aan het gehele team onze 

2. Verslag van de Raad van Toezicht

grote waardering en dankbaarheid uitspreken 
over de wijze waarop iedereen heeft bijgedragen 
om NM Kamp Vught door deze moeilijke tijd te 
loodsen. Met dit team zien wij de toekomst met 
veel vertrouwen tegemoet. 

De RvT is ook dankbaar voor de steun die de 
directie en de organisatie heeft mogen ontvangen 
van alle sponsoren en andere ondersteunende 
partijen en individuen. 

De tijd en bezinning die deze coronaperiode 
heeft gebracht, zal een verdere verbreding en 
verdieping brengen in de wijze waarop NM 
Kamp Vught haar rol in de regio, het land en 
daarbuiten zal blijven vervullen. 

Wij kijken met vertrouwen en enthousiasme uit 
naar het komende jaar en de jaren daarna. 

Vught, maart 2022

ir. H. De Jong
Voorzitter

De Raad was in 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter  Dhr. mr. W.J.J. Louwers (tot juni)
 Dhr. ir. H. de Jong (vanaf juni)

Leden   Dhr. drs. M.A. Kok 
 Dhr. ing. M. van der Linden
 Dhr. ing. J. Nijhof
 Mw. Y. van Straten
 Mw. mr. dr. M. van Toorenburg
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3.1 Algemene identificatiegegevens

Gegevens rechtspersoon 
Naam  Stichting Nationaal Monument Kamp Vught 
Adres  Lunettenlaan 600 
Postcode/Plaats  5263 NT Vught 
Telefoonnummer  073-6566764 
Nummer KvK  41083132 
Website  www.nmkampvught.nl

3. Verslag van de Raad van Bestuur

3.2 Organisatiestructuur van de stichting

De functies binnen de organisatie van NM Kamp Vught zijn 
ingedeeld zoals hierna is aangegeven. Naast deze vaste 
 medewerkers waren in NM Kamp Vught 129 vrijwilligers  actief.

Directeur  Jeroen van den Eijnde 
Collectie, exposities  Brigitte de Kok 
Communicatie Anja Spaninks 
Marketing Mignon Griffioen
Educatie  Cecile Post
Educatie Eveline Erens 
Financiën  Ad Vogels 
Huismeester  Wim Mosink 
Jaarprogramma  Ruud Verstraten
Operationeel manager  Liesbeth Prijt 
Secretariaat  Jessica Gommers

Op basis van een overeenkomst wordt door de 
stichting de cao en het personeelsbeleid van de  
gemeente Vught gevolgd. Dat geldt onder meer 
voor de indeling in functieniveaus en de daaraan 
gekoppelde salarisschalen. De salarisadministra-
tie wordt door de  gemeente Vught uitgevoerd. 
De stichting kent een Raad van Toezicht. Deze 
heeft tot taak integraal toezicht te houden op het 
beleid van de directie en op de algemene gang 

van zaken in de stichting. Aan de goedkeuring 
van de Raad van Toezicht zijn o.a. de begroting 
en de jaarrekening onderworpen, alsmede de 
aanstelling van de directeur.

NM Kamp Vught kent een directeur, die tevens 
fungeert als Raad van Bestuur. De nevenfuncties 
van de directeur worden vermeld op 
www.nmkampvught.nl.
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In 2021 waren er 129 vrijwilligers actief bij NM 
Kamp Vught. Deze vrijwilligers kunnen worden 
onderverdeeld in rondleiders, baliemedewerkers, 
gastvrouwen/heren voor het museumcafé en his-
torisch onderzoekers.

Dit jaar waren er door de coronamaatregelen 
geen gezamenlijke activiteiten mogelijk voor de 
vrijwilligers. Tijdens een versoepeling van de 
maatregelen heeft een groep vrijwilligers en me-
dewerkers de film ‘De Slag om de Schelde’ be-
zocht. Ook kon het team eenmaal uit eten gaan in 
een periode waarin groepen groter mochten zijn. 

Er is gedurende 2021 regelmatig telefonisch con-
tact gehouden met de vrijwilligers. In plaats van 
één informatieavond is deze opgesplitst in drie 
bijeenkomsten waarbij het aantal vrijwilligers 
beperkt was, analoog aan de geldende regels. 
Verder was er i.v.m. de verplichte sluiting en co-
ronamaatregelen geen tweede informatieavond 
of een andere plenaire bijeenkomst mogelijk. Het 
klankbordoverleg van gedelegeerde vrijwilligers 
en de directeur kon enkele malen plaatshebben.

8
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3.3 Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere aanduiding 
NM Kamp Vught richt zich op het in stand hou-
den van de materiële en immateriële herinnering 
aan de lotgevallen van de mensen die voor korte 
of langere tijd verbleven in het concentratiekamp 
Vught (1943-1944) of het interneringskamp 
Vught (1944-1949). Daarnaast zijn met de ont-
wikkeling van Barak 1B aan de Lunettenlaan ook 
de verhalen van de Duitse burgerevacués uit de 
grensstreek (1944-1945) en de sinds 1951 op 
het voormalige kampterrein wonende Molukkers 
aandachtsgebieden geworden.

Naast het herinneren en herdenken ziet NM Kamp 
Vught als kernactiviteit het leggen van verbindin-
gen tussen het verleden van de plek die wordt 
beheerd en de actualiteit: het bewustmaken.
De aan voorgaande kerndoelen gekoppelde ac-
tiviteiten zijn het faciliteren en organiseren van 
(groeps-)bezoek, het verzorgen van adequate 
educatieve rondleidingen, het organiseren van 
een educatief aanbod, het organiseren van wisse-
lexposities en het organiseren van uiteenlopende 
publieksactiviteiten.

Een uiterst belangrijke doelgroep zijn de scholen. 
Ongeveer de helft van het bezoek aan NM Kamp
Vught bestaat uit schoolgroepen. Daarnaast is er 
een algemeen publiek van individuele bezoekers, 
dat in essentie bestaat uit mensen die geïnteres-
seerd zijn in de (Tweede Wereldoorlog-) geschie-
denis en de actuele relevantie daarvan.

Bezoekersaantallen 
In 2021 bezochten in totaal 34.485 bezoekers 
NM Kamp Vught; hiervan waren er 9.154 jon-
ger dan 19 jaar. Het museum was helaas geslo-
ten tot 5 juni en wederom vanaf 19 december. 
Vanaf 5 juni (heropening musea in 2021) tot 1 
oktober is voor online verkoop van entreekaarten 
met tijdsloten en verplicht reserveren gewerkt, met 
een maximum aantal bezoekers per tijdslot. Vanaf 
oktober tot de sluiting van musea op 19 decem-
ber is gewerkt op basis van vrije inloop, maar 
wel op vertoon van een coronatoegangsbewijs. 
Hieronder de aantallen van individueel bezoek in 
de afgelopen vijf jaren:

“Waar 2020 al liet zien dat de musea het met 
60 procent minder bezoekers moesten doen 
vergeleken met het jaar daarvoor, lijkt 2021 
nog dramatischer uit te pakken (NRC 3 janua-
ri 2022).” Als reden wordt de lange lockdown 
genoemd. In totaal waren musea in 2021 24 
weken gesloten (2020: 19 weken). Ook wa-
ren er in 2020 minder restricties, zoals het co-
ronatoegangsbewijs dat in de loop van 2021 
als voorwaarde voor toegang tot musea werd 
ingevoerd. In beide jaren is landelijk veel er-
varing opgedaan met het online reserveren 
voor museumbezoek, met tijdslot in verband 
met het kunnen spreiden van bezoekers over 
de dag en binnen de beschikbare ruimte.  

Uit onderzoek van het Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat 
45 procent van de Nederlanders positiever is 
gaan denken over een vakantie in eigen land 
en dit ook serieus overweegt. Binnenlandse 
gasten zijn net als in 2020 de steunpilaar van 
de verblijfsaccommodaties in Nederland. Mu-
seumkaarthouders bezochten wederom vaker 
een museum in de buurt vanwege de negatie-
ve reisadviezen voor binnen- en buitenland. In 
2019 was het buitenlands bezoek goed voor 
een derde (10 miljoen) van de 33 miljoen 
museumbezoeken. In 2020 ontvingen musea 
slechts 1,8 miljoen buitenlandse bezoekers 
(het aantal over 2021 is nog niet bekend). 
Bron: Museumvereniging.

Jaar Totaal Van wie 18- 

2017 72.591 33.250 

2018 72.611 34.268 

2019 72.738 34.249 

2020 37.242 10.201

2021 34.485 10.974

9
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Groepsrondleidingen
Ook in 2021 nam NM Kamp Vught deel aan de 
campagne ‘Museumschatjes’ van Erfgoed Bra-
bant. Het museum werd ‘gratis’ bezocht door 
1600 leerlingen. Dit was mogelijk omdat het ta-
rief voor de rondleiding en het begeleidend les-
materiaal van ‘Kamp Vught in de klas’ financieel 
werd gecompenseerd dankzij een regeling i.s.m. 
de Provincie Noord-Brabant.
Hieronder een overzicht van de diverse soorten 
rondleidingen, waarbij de basisrondleiding het 
bezoek van scholen betreft.
Eerder werd in de vakanties van (zuid-)Nederland 
een rondleiding aangeboden waarbij individuele 
bezoekers konden aansluiten. Vanwege de coro-
namaatregelen werd deze sinds half maart 2020 
niet meer aangeboden. De audiotour vervangt in 
feite het eerdere aanbod van zondag- en vakantie-
rondleidingen. 
De zomerrondleiding over het voormalig SS-terrein 
op zondagen was net als in 2020 niet mogelijk. 

en bestuursleden is) ontplooide activiteiten en in 
het kader van de campagne Brabant Remembers 
die in 2019-2020 werd uitgerold rond 75 jaar 
bevrijding en, na positieve evaluatie in 2020-
2021, de komende jaren wordt voortgezet.
Daarnaast werkt NM Kamp Vught samen met ener-
zijds de vier andere nationale herinneringscentra 
(Westerbork, Amersfoort, Indisch Herinneringscen-
trum en Oranjehotel Scheveningen) en anderzijds 
de Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-
‘45 (SMH). Nationaal wordt ook samengewerkt 
met het Platform WO2 en het Netwerk Oorlogs-
bronnen.
NM Kamp Vught is een geregistreerd museum en 
is lid van de Nederlandse Museumvereniging.
Ook maakt NM Kamp Vught sinds 2019 deel uit 
van het landelijke Canon-netwerk van musea.

 Basis Zomer Zondag Vakantie- TOTAAL % stijging

2017 1753 30 59 82 1924 1,3 
2018 1789 18 57 83 1947 1,2 
2019 1760 18 55 76 1909 -1,9 
2020 398 0 11 9 418 -78,1
2021 488 0 0 0 488 +16.7

Zie voor een uitgebreide verkenning van de bezoekersgroepen aan NM Kamp Vught bijlage 7.1.

Samenwerkingsrelaties
NM Kamp Vught participeert bewust en actief in 
samenwerkingsverbanden op landelijk en regio-
naal niveau. Er bestaan daarnaast uiteenlopende 
samenwerkingen met organisaties en instellingen
op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Lokaal 
werkt NM Kamp Vught - structureel en inciden-
teel - samen met diverse instellingen in Vught en 
omstreken, waaronder het Vughts Museum en het 
Geniemuseum. Ook participeert NM Kamp Vught 
in de werkgroep Erfgoed en Toerisme van de ge-
meente Vught.
In regionaal verband wordt samengewerkt met 
onder meer Erfgoed Brabant, VisitBrabant en 
Liberation Route Europe. Dit dan met name ook 
in het kader van de door Stichting Crossroads 
(waarvan NM Kamp Vught één van de oprichters 

Bij de presentatie ontmoette Will Rutten, een van de  
hoofdpersonen in de audiotour junior, zijn ‘stem’ Shayne
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3.4 Educatie

Dit jaar stond uitbreiding van het gezinsaanbod 
centraal. Samen met Patsboem Educatief! is de 
audiotour junior ‘Achter prikkeldraad’ ontwikkeld. 
Kinderen van 10 tot en met 12 jaar kunnen met 
de audiotour en fotoalbum op pad in de vaste 
expositie en over het voormalig kampterrein. Met 
voice-over Lisa Wade (bekend van programma’s 
als ‘Het Klokhuis’ en ‘13 in de oorlog’) leren jon-
ge bezoekers over de verhalen van leeftijdgeno-
ten. Waarom kwamen Tanneke en Hans met hun 
ouders in Kamp Vught terecht? En hoe was het 
voor de Joodse Lotty, George en Ursula? Ook ho-
ren de bezoekers verhalen van kinderen die op 
een andere manier met Kamp Vught te maken 
krijgen, zoals de jonge Will uit Vught. De ver-
schillende kijk- en doe-opdrachten en dilemma’s 

nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. 
Er is een Nederlandse en Engelse versie beschik-
baar. Na uitgebreid testen in de zomermaanden 
is onder leiding van Lisa Wade de nieuwe au-
diotour op 13 oktober gepresenteerd. Dit gebeur-
de in het bijzijn van de (nabestaanden van de) 
ooggetuigen wiens ervaringen ingesproken door 
kinderen te horen zijn in de tour. 
De gezinsexpositie ‘Kind onder Vuur’ was vanwe-
ge de eerdere sluiting verlengd tot maart, in de 
hoop dat meer bezoekers deze expositie konden 
zien en alsnog schoolgroepen gebruik konden 
maken van het onderwijsprogramma bij de expo-
sitie. Helaas bleef dit vanwege een tweede slui-
ting én verlenging van de maatregelen beperkt. 
De expositie kon herplaatst worden in het Bevrij-
dingsmuseum Zeeland.

Bekijk hier de 
audiotour junior:

Jongeren voeren opdrachten uit met de audiotour junior



Samenwerking 
Voor de expositie ‘Mode op de bon’ is samen-
gewerkt met de mbo-opleiding Junior Stylist van 
het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. 
23 studenten hebben elk een eigen ontwerp uitge-
werkt. Zij lieten zich daarbij inspireren door het 
kledingbeeld tijdens de oorlog waarbij zij binnen 
een van de vier thema’s: mode van toen, impro-
viseren, nationale feestrok of hergebruik een ei-
gen vertaling maakten. De studenten hebben de 
ontwerpen vanwege de lockdown grotendeels 
thuis i.p.v. op school gemaakt. Een jury, naast de 
educatief medewerker bestaande uit Francisco 
van Benthum (modelabel HACKED BY), Yasmina 
Ajbilou (House of Useless) en conservator Karlien 
Metz van het Verzetsmuseum Amsterdam heeft op 
basis van foto’s van de ontwerpen en een toelich-

ting van de studenten de vier winnende ontwer-
pen gekozen. 

Daarnaast werkte NM Kamp Vught mee aan 
meerdere projecten. Zoals Ondernemend On-
derwijs Den Bosch, waarbij Fontys Pabo-studen-
ten in samenwerking met bedrijven en instel-
lingen een educatief project opzetten. Dankzij 
de regeling ‘Museumschatjes’ van de Provincie 
Noord-Brabant konden vele basisschoolleerlin-
gen het museum ‘gratis’ bezoeken. Dit jaar was 
het begin van een nieuwe samenwerking met 
FC Den Bosch en de Anne Frank Stichting met 
als doel bewustwording van de verschillende 
vormen van discriminatie en uitsluiting en een 
inclusief (sport)klimaat te creëren waarin zoveel 
mogelijk mensen zich thuis voelen.

12

“Iedereen heeft de oorlog op een ande-

re manier meegemaakt, in andere po-

sities en toch hebben ze allemaal het-

zelfde meegemaakt. Zo heb ik gebruik 

gemaakt van verschillende theedoeken. 

Deze komen allemaal uit verschillende 

huishoudens en hebben allemaal hun 

eigen verhaal/geschiedenis. 

De theedoeken heb ik gebruikt als  

basis voor mijn spencerjurkje.  

Dit straalt hergebruik en  

verbondenheid uit: Connected Story’s!”  

Femke Bouwens, die een van 

de winnende ontwerpen maakte:

12
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Uitbreiding
Vanaf april is de formatie educatie met 20 uur 
uitgebreid en is een projectmedewerker educatie 
aangesteld. Vanwege corona heeft NM Kamp 
Vught slechts een gedeelte van het jaar (school)
groepen kunnen ontvangen voor rondleidingen. 
Museumlessen en de rondleiderscursus hebben 
geen doorgang kunnen vinden.

Klankbordgroepen
De klankbordgroepen met docenten uit het voort-
gezet onderwijs, gericht op vernieuwing van het 
educatief aanbod hebben samen met de collega’s 
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork online 
plaatsgevonden. Daarnaast bood de situatie nieu-
we kansen en zijn samen met Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork online workshops gegeven aan 
studenten van de NHL Stenden Hogeschool en de 
Fontys Hogeschool. Uit de klankbordgroepen kwam 
onder meer naar voren dat er een grote behoefte 
is aan een opdracht voor scholieren bij hun bezoek 
aan de fusilladeplaats die zij zelfstandig kunnen uit-
voeren. Dit komt overeen met de wens om de omge-
ving van NM Kamp Vught meer te betrekken bij het 
educatief aanbod. Dit jaar is een start gemaakt met 
de ontwikkeling van deze opdracht, waarbij eerst 
online sessies met docenten en leerlingen hebben 
plaatsgevonden gevolgd door de eerste testgroe-
pen aan het einde van het jaar. 

3.5 Communicatie en marketing

Gewoonlijk wordt de meeste tijd geïnvesteerd in 
het bekend maken van publieksactiviteiten, wat 
nu niet van toepassing was. Veel media-aandacht 
kreeg het transport van twee historische treinwa-
gons (zie verder) en de drie foto’s van gevange-
nen, wachtend op het station van Vught in mei 
1943. Voor het NOS Journaal werd de directeur 
geïnterviewd op 31 maart en hierna volgden 
NPO Radio 1, Omroep Brabant, Brabants Dag-
blad met de voorpagina van alle edities, NRC, 
Het Parool, andere media en websites. Op 26 
mei verscheen een exclusief achtergrondartikel van 
4 pagina’s in de culturele bijlage van De Volks-
krant over de fotograaf, en duiding van de foto’s.  
Op 20 en 21 september werden twee historische 
goederenwagons vanuit het Drentse Hooghalen 

met een dieplader naar Vught verplaatst. De wa-
gons zijn geschonken door Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Het werk van de Genie Op-
leidings- en Trainingscentrum van de Koninklijke 
Landmacht behaalde alle voorpagina’s van het Bra-
bants Dagblad en kreeg aandacht van de NOS-si-
te tot en met Omroep Brabant. De wagons worden 
gerestaureerd en geplaatst nabij NM Kamp Vught 
(streefdatum: voor 4 mei 2022). Deze wagons zijn 
nog altijd een iconisch beeld van vervolging en de-
portatie. Met de plaatsing van de wagons op het 
traject van de kampspoorlijn wordt benadrukt hoe 
de hele omgeving van de Lunettenlaan een stempel 
draagt van het concentratiekamp. 

‘Oog in oog met het verleden’ staat prominent op 
de nieuwe website van NM Kamp Vught, die na 
voorbereiding in 2020 in juli 2021 online ging. 
De site is ontwikkeld door Something Big uit ’s-Her-
togenbosch en kenmerkt zich door eenvoud en 
meer beeld. Van een informatieve site, ontwikkeld 
in 2014 naar een meer verhalende site die de be-
zoeker persoonlijk aanspreekt. De kernboodschap 
is: de verhalen blijven. Het educatieve aanbod 
is nu overzichtelijk weergegeven per leerniveau. 
Ook voor individuele bezoekers is alle praktische 
informatie eenvoudig te vinden. Een veel bezocht 
onderdeel op de website betreft de levensverha-
len van de 751 mensen die in Kamp Vught zijn 
omgekomen. De bezoeker kan nu handiger alle 
biografieën doornemen, gesorteerd op alfabet.  
Musea hebben een voorbeeldfunctie op het ge-
bied van toegankelijkheid. De opmaak is ruim 
opgezet voor mensen met een beperkte motoriek 
en verminderd visueel vermogen. De website is 
ontworpen met de nadruk op toegankelijkheid.

In 2020 is voor een ander, gebruiksvriendelijker 
verzendsysteem voor de digitale nieuwsbrief ge-
kozen. Er is een ander bedrijf gekozen voor de 
zoekmachineoptimalisatie (SEO) van de website, 
een bedrijf dat zich specifiek richt op de culturele 
sector. Voor verzending van persberichten is een 
abonnement aangegaan met een gespecialiseerd 
bedrijf dat media-contacten (persoonlijke en re-
dactieadressen) verzamelt. Zo leidde het directe 
mailcontact met een moderedacteur van De Tele-
graaf zo tot een pagina over ‘Mode op de bon’. 
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Vanaf januari tot en met oktober participeerden we 
in de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, ge-
initieerd door VisitBrabant in opdracht van de Pro-
vincie Noord-Brabant; hiervoor zijn campagnes, 
advertenties in dagbladen en filmpjes ontwikkeld.  
In de aanloop naar 4 en 5 mei werden de oor-
logsmusea en herinneringscentra onder de aan-
dacht gebracht via een korte campagne (19 
april t/m 5 mei) in samenwerking met SMH en 
de Museumvereniging. Dankzij de inzet van de 
15 SMH-musea is de campagne erg aanspre-
kend geworden en uitgezet via de dagbladen 
van DPG Media, radio, Historisch Nieuwsblad en 
dergelijke. De landingspagina voor de campag-
ne tweedewereldoorlog.nl/na75jaar blijft online.  
In het najaar is deelgenomen aan een herhaling 
van de campagne ‘Ontdek het verleden, begrijp 
het heden’ die in 2021 is gestart door de Libe-
ration Route Europe, waarbij filmpjes op social 
media werden uitgezet; tevens werden filmpjes 
vertoond op NS-stations en in treinen. 

Marketing
2021 is opnieuw een ongewoon jaar geweest 
voor NM Kamp Vught. Het museum was bijna 
een half jaar gesloten en een aantal maanden 
geopend met forse beperkingen. Daarom zijn 
de marketinginspanningen (en -uitgaven) in deze 
periode teruggeschroefd en is vooral gewerkt 
aan een goede basis voor de komende jaren. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste ac-
tiviteiten.

Kort voor en in de vakantieperiodes is geïnves-
teerd in vooral online campagnes, wat heeft 
geleid tot aanmerkelijk meer bezoekers op de 
website. De zomercampagne had als onderwerp 
de tijdelijke tentoonstelling ‘Mode op de bon’, 
de campagne in het najaar had als thema de 
nieuwe audiotour junior ‘Achter prikkeldraad’. 
Online campagnes zijn relatief goedkoop (met 
name ten opzichte van bijvoorbeeld advertenties 
in landelijke media) en kunnen worden ingericht 
op het bereiken van specifieke doelgroepen, 
gedurende langere periodes. Het succes is niet 
direct te meten in een stijgend bezoek aan het 
museum, maar wel in meer bezoekers op de 
website en laat daarin goede resultaten zien. 

“Met de nieuwe website willen we 

belangstellenden nieuwsgierig maken 

naar de historische plek van het 

voormalig Kamp Vught. ‘Indrukwekkend’ 

is wat we het meeste horen van 

bezoekers. De website biedt een 

voorproefje van die bezoekervaring.” 

Met een compact menu wordt de 

geschiedenis van het kamp beschreven 

en volgen we de indeling van de vaste 

expositie ‘Kamp Vught: 32.000  

verhalen en zeven seizoenen’. 

Directeur Jeroen van den Eijnde: 

Bekijk hier de website:
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In de zomer won NM Kamp Vught een door de 
site Dagjeweg.nl uitgereikte prijs. Om musea en 
andere toeristische bestemmingen een hart onder 
de riem te steken, konden zij meedingen naar 
een pakket aan gratis promotionele acties ter 
waarde van € 15.000. Tot dit pakket behoorde 
een videoreportage over de audiotour junior. Het 
pakket is volledig verzilverd, waarbij net als in 
de tweede online campagne vooral de nieuwe 
audiotour junior is gepromoot. Naast de hierbo-
ven beschreven campagnes is geadverteerd met 
een kleine rubrieksadvertentie in de culturele bij-
lage van dagblad Trouw en in de Recreatiekrant 
Zuid-Nederland (oplage 25.000) en de Museum-
krant (oplage 55.000). Einde zomer zijn 30.000 
A5-flyers verspreid bij toeristische locaties, hore-
ca en culturele instellingen binnen de regio ‘s-Her-
togenbosch/Eindhoven/Tilburg/Breda. Dit naast 
de reguliere folderdistributie, gericht op met name 
verblijfsaccommodaties.

Omdat het museum vrijwel direct na de verbou-
wing in 2019 dicht ging als gevolg van de coro-
namaatregelen, waren er nog vrijwel geen foto’s 
van de nieuwe expositie met bezoekers. Daar-
naast was behoefte aan aanvullend beeldmate-
riaal, met name ter illustratie van familiebezoek 
in het algemeen en de audiotour junior in het bij-
zonder. Daarom zijn fotoreportages met twee ge-
zinnen gemaakt, die rechtenvrij kunnen worden 
gebruikt. In overleg met de collega’s wordt hier in 
2022 een vervolg aan gegeven met onder meer 
beelden van een bezoek aan Barak 1B.

Overige activiteiten  
In 2021 is aanvullende informatie verzameld met 
betrekking tot de doelgroepen die in het lange 
termijn marketingplan specifiek zijn benoemd, 
zoals expats, mensen met een migratieachter-
grond en buitenlandse toeristen. Deze informatie 
wordt verder geanalyseerd, zodat in 2022 ge-
richte acties kunnen worden opgezet. In samen-
hang hiermee is de samenwerking met hoge-
scholen in de regio geïntensiveerd. We bieden 
kleinere en grotere onderzoeksopdrachten aan 
bij diverse opleidingen om (nog) meer informatie 
te vergaren of ideeën te toetsen. In november is 
deelgenomen aan de AMX-week van Avans Ho-
geschool en ook voor 2022 staan diverse initia-
tieven gepland. Zo draagt NM Kamp Vught bij 
aan praktijkgericht onderwijs en komt het muse-
um bij nieuwe doelgroepen onder de aandacht. 
In de zomer is op drie zondagen kwalitatief pu-
blieksonderzoek uitgevoerd waarbij ruim 70 ge-
sprekken zijn gehouden met jongere bezoekers 
en gezinnen. Daarnaast zijn er ruim 300 korte 
vragenlijsten ter plaatse door bezoekers ingevuld. 
Hierna wordt een aantal verbeterpunten uitge-
voerd in de vaste expositie en de bewegwijzering.

3.6  Museumcollectie, archief,  
bibliotheek

Door de realisatie en ontwikkeling van de nieu-
we vaste presentatie én aansluiting bij het Net-
werk Oorlogsbronnen is in 2021 de focus van 
de afdeling voornamelijk gericht geweest op het 

Bekijk hier Ontdek het 
 verleden, begrijp het heden:

Beeld uit de campagne ‘Hier moet 
je zijn in Brabant’ van VisitBrabant



zichtbaar maken van de collectie. In de vernieuw-
de vaste presentatie staan ruim 250 objecten ten-
toongesteld, in de campagne ‘De verhalen blijven’ 
staan de topstukken centraal en ook worden steeds 
vaker op social media verhalen van oud-gevange-
nen of bijzondere objecten verteld.
Kortom: aan de ‘voorkant’ zit het voorlopig wel 
goed met de collectie. In de komende jaren is 
de ‘achterkant’ aan de beurt en komt de focus te 
liggen op houdbaar en bruikbaar maken van de 
collectie. Plan is om het fundament onder de col-
lectie-pilaar te verstevigen en een goed beheerde 
en vooral toegankelijke museumcollectie te reali-
seren. Door financiële bijdragen van onder meer 
het  Ministerie van VWS en het Mondriaan Fonds 
kunnen medewerkers een flinke stap maken om 
de collectieregistratie te optimaliseren om digitaal 
duurzame collecties te ontwikkelen. 

Deltaplan 
Met het Deltaplan ‘Collectieontsluiting Oorlogsmu-
sea- en Herinneringscentra’ hebben de SMH-leden 
de krachten gebundeld, met als doel gestandaar-
diseerd en duurzaam gedigitaliseerd bronnen-
materiaal beschikbaar te maken. 70 bijzondere 
voorwerpen - de topstukken uit onze collectie - zijn 
hoogwaardig gefotografeerd. De foto’s zijn bestemd 
voor gebruik door media en de website (2022).

Voor het tweede onderdeel van het Deltaplan zijn 
de deelcollecties ‘Egodocumenten’ en ‘Interviews’ 
aan de beurt. NM Kamp Vught bezit ruim 100 
naoorlogs geschreven memoires van oud-gevan-
genen of hun familieleden en dozen vol cassette-
bandjes met interviews met oud-gevangenen en 
stapels transcripties hiervan. Een prachtige collec-
tie, maar alleen raadpleegbaar op locatie en ma-
tig geïndexeerd. Een nieuwe projectmedewerker 
heeft alle interviews en memoires geordend, ge-
catalogiseerd, omgepakt en gereed gemaakt voor 
het digitaliseren. Het digitaliseren is in handen van 
een gespecialiseerd bedrijf. Bij terugkomst worden 
de ‘authentieke dragers’ en hun digitale bestan-
den opgenomen in het collectieregistratiesysteem. 
Pas dan is de collectie digitaal doorzoekbaar en 
kan informatie gekoppeld worden aan website en 
portals. Nog een lange weg te gaan, maar het 
begin is er. De egodocumenten zijn gereed om gescand te worden
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Oorlogsbronnen
Een aantal jaar geleden heeft het NIOD in samen-
werking met oorlogsmusea en archieven foto’s uit 
de oorlog op een website beschikbaar gesteld 
voor publiek; de website beeldbankWO2.nl. 
Dit initiatief is uitgegroeid tot het Netwerk Oor-
logsbronnen: een portal waarin vanuit een grote 
hoeveelheid collecties en archieven de persoonlij-
ke verhalen van mensen tijdens de oorlog zicht-
baar gemaakt en met elkaar verbonden worden. 
Inmiddels zijn de bij ons bekende foto’s van de in 
Vught overleden gevangenen en de kinderen van 
het Kindertransport vanuit onze collectie gedeeld 
met Oorlogsbronnen en hiermee digitaal zicht-
baar voor iedereen. 

Werk aan de archieven
In het personenarchief is veel informatie, ver-
spreid over digitale bestanden en fysieke hang-
mappen vol papieren kopietjes, foto’s, knipsels 
et cetera van oud-gevangenen. Om deze infor-
matie digitaal toegankelijk te maken, werd het 
materiaal opgeschoond en geordend. Dit werk 
is in coronatijd uitgevoerd door vrijwilligers van 
de historische commissie. Vijfduizend namen zijn 



nu geordend in hangmappen. Een stagiaire scant 
alles en ordent de scans in het digitale archief, om 
later in het collectieregistratiesysteem op te nemen. 
Hetzelfde traject is gevolgd voor het trefwoorden-
archief: een kast met hangmappen en beknopte 
beschrijvingen met allerlei informatie over plaat-
sen en gebeurtenissen in het kamp. Van Aufseherin 
tot Zerlegebetrieb is hier de geschiedenis van het 
kamp te vinden. 

Museumcollectie
NM Kamp Vught bewaart in het depot ruim vijfdui-
zend objecten en de collectie groeit nog steeds, 
bijvoorbeeld voorwerpen uit nalatenschappen van 
oud-gevangenen uit hun kamptijd. Ook tijdelijke ex-
posities motiveren mensen tot het schenken van een 
voorwerp, zoals het bloesje uit Nederlands-Indië 
(zie kader). Een prachtig object maar niet passend 
in de collectie. Na de expositie is het bloesje opge-
nomen in de collectie van het Museon in Den Haag.

En natuurlijk de drie in 2021 verworven foto’s 
van een groep Joodse gevangenen op het perron 
van station Vught; dit zijn topstukken voor NM 
Kamp Vught.

Beheer 
Fragiele en unieke objecten vragen om een zorg-
vuldige behandeling en opslag. In 2021 is de kli-
maatinstallatie in het depot vervangen en zijn alle 
wanden geïsoleerd. Hierdoor zal het omgevings-
klimaat stabiel blijven; weinig schommelingen in 
relatieve vochtigheid en temperatuur verlengen de 
levensduur van de voorwerpen. 

Speerpunt voor het behoud van de collectie is 
duurzame toegankelijkheid. Naast de fysieke in-
vesteringen in depot en opslagmiddelen (zuurvrije 
dozen, pest-control, kasten et cetera) wordt het col-
lectieregistratiesysteem vernieuwd. Het oude sys-
teem (sinds 2010) wordt vervangen, ook om de 
aansluiting bij websites en de toegankelijkheid te 
vergroten. De vernieuwing van het systeem is on-
derdeel van het Deltaplan.

Als gevolg van de inzet voor de nieuwbouw en her-
ziening van de vaste presentatie is een grote achter-
stand opgelopen in het verwerken en registreren van 
nieuwe schenkingen. Met behulp van het Mondriaan 
Fonds is een projectmedewerker vanaf januari 2022 
aangesteld om de achterstand weg te werken. 

Waar zijn voorwerpen en verhalen uit onze collec-
tie (in de toekomst) zichtbaar?
- I n de vaste en tijdelijke tentoonstellingen NM 

Kamp Vught;
-  In de audiotour junior ‘Achter prikkeldraad’; 
-  In exposities en in vaste presentaties van  
andere musea;

-  In de museumgids (voorbereiding gestart); 
-  Bij de herinrichting van de historische omgeving; 
-  Via particulieren: door tv-programma zoals
 ‘Andere Tijden’ en ‘Verborgen verleden’ worden 
mensen nieuwsgierig naar hun eigen geschiede-
nis. Sinds de coronacrisis ontving de afdeling veel 
meer informatievragen dan in de jaren daarvoor.

Documentairemakers, onderzoekers en schrijvers 
doen veelvuldig een beroep op de expertise en 
beeldmateriaal voor publicaties, podcasts en derge-
lijke. Bijvoorbeeld voor onderzoek voor het boek en 
de expositie ‘De Zwarte Driehoek: de geschiedenis 
van de als ‘asociaal’ vervolgden, 1933-1945’ van 
het Vrijheidsmuseum in Groesbeek (2022). Fotograaf Chris Booms aan het werk
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De medewerker Collectie & Presentatie heeft zitting 
in het collectie-overleg SMH; redactie van ‘Onder-
zoek Uitgelicht’ (digitaal magazine van Nationaal 
Comité 4 en 5 mei) en de Werkgroep Vught WO2.

3.7 Bedrijfsvoering

Overleg Lunettenlaan
Het zogenoemde ‘burenoverleg’ is sinds een 
aantal jaren een vaste gewoonte. Bij dit halfjaar-
lijkse overleg informeren afgevaardigden van de 
verschillende bewoners van de Lunettenlaan el-
kaar over en weer en worden diverse praktische 
afstemmingsafspraken gemaakt. Bij het overleg 
in juni was ook dit jaar de impact van de co-
ronacrisis een belangrijk thema. Daarnaast is 
uitgebreid gesproken over de herinrichting van 
de Lunettenlaan en de daarmee samenhangende 
voortdurende zorg over de verkeersveiligheid en 
de plannen van de Penitentiaire Inrichting Vught 
om de ingang te verplaatsen. Het overleg in de-
cember is vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen uitgesteld tot 2022.

Calamiteitenbeheersing
Er is volgens de regelgeving een jaarlijkse trai-
ning gegeven aan de BHV-medewerkers. In to-
taal beschikte NM Kamp Vught in 2021 over 
23 vrijwilligers en acht teamleden met een 
BHV-achtergrond. Van Oort Arbo Advies heeft 
medio 2021 een risico-inventarisatie en -evalu-
atie (RI&E) uitgevoerd. De aanbevelingen uit het 
rapport zullen, waar nodig, in 2022 opgevolgd 
worden. 

IT
In januari is volgens plan de telefonie onderge-
bracht bij IsaBEL, onderdeel van Virtual Compu-
ting, de operationeel beheerder van de ICT-om-
geving van NM Kamp Vught. Deze keuze is 
gemaakt op basis van gebruiksgemak en kosten-
reductie. In juli is de geheel vernieuwde website  
http://www.nmkampvught.nl opgeleverd door 
internetbureau Something Big uit ‘s-Hertogen-
bosch. In november hebben we aanvullende 
maatregelen genomen om de QR-codes van 
bezoekers en personeel van derden te kunnen 
toetsen.

Bloesje 

Naar aanleiding van ‘Mode op de bon’ 

kreeg het museum een bijzondere schen-

king. Een bezoeker bood een bloesje aan, 

dat gemaakt is in een kamp in Neder-

lands-Indië. De blouse bevat geborduurde 

teksten en tekeningen aan een roerige tijd 

op Oost-Java in Nederlands- Indië. Van 

eind 1945 tot medio 1947 was daar een 

kamp waar Nederlandse vrouwen en hun 

kinderen werden geïnterneerd. Het bloesje 

is geschonken uit de nalatenschap van Tine 

Groenewald, voormalig gevangene van 

Madioen. Het betreft een zeldzaam object; 

er zijn weinig kledingstukken bewaard ge-

bleven uit de kampen in  Nederlands-Indië. 

Het bloesje is na het einde van de tijdelijke 

expositie geschonken aan het Museon in 

Den Haag, dat een  grote Indië- collectie 

heeft.
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4.1 Exposities

Mini-expositie ‘Het was hier – en nog’
Januari 2021 – heden

In 2020 bestond NM Kamp Vught 30 jaar. Er 
werd een mini-expositie met zes fotopanelen ont-
wikkeld om begin 2021 in de ontvangsthal te 
plaatsen. Dit ook met het oogpunt om de bezoe-
kers beter te kunnen spreiden, omdat er minder 
mensen tegelijk de introductiefilm van de vaste 
expositie konden bezoeken. De expositie bevat 
een overzicht van de verschillende mijlpalen in de 
geschiedenis van het herinneringscentrum.

‘Kind onder Vuur: Oorlog en vrijheid’ 
Tot 16 maart 

In de expositie vertelden verschillende kinderen 
over hun ervaringen met oorlogssituaties, toen en 
nu. Door de ogen van Angie uit Colombia, Helma 
uit Syrië, Otim uit Oeganda en Hans uit Nederland 
ervaarden bezoekers hoe je leven verandert als er 
oorlog uitbreekt. ‘Kind onder Vuur’ was bestemd 
voor groepen leerlingen en individuele bezoekers 
vanaf 10 jaar. De expositie is verlengd vanwege 
de sluiting van het museum in een deel van 2020. 
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp her-
plaatste de expositie in 2021. 

4. Activiteitenverslag 2021 

Verschillende publieksactiviteiten moesten (weer) worden geannuleerd 

vanwege de coronamaatregelen, zoals de Vriendendag voor donateurs, 

Bevrijdingsdag, de zomerrondleidin-

gen over het voormalig SS-terrein, 

deelname aan Open Monumentendag 

en aan de Maand van de Geschiedenis.
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Mode op de bon: een nieuw modebeeld 
in oorlogstijd
5 juni 2021 tot 10 januari 2022

Tijdens de museumsluiting werd de expositie ‘Mode 
op de bon’ voorbereid, die gepland was om geo-
pend te worden op 25 maart. Deze expositie is in 
2020 ontwikkeld door het Verzetsmuseum Amster-
dam en werd op onderdelen aangepast (indeling, 
andere bruiklenen van kleding en objecten uit de 
collectie van NM Kamp Vught). Uiteindelijk kon het 
museum pas weer bezoekers ontvangen vanaf 5 
juni. Als alternatief voor een opening is een film-
pje gemaakt waarin modejournalist Cécile Narinx 
(onder meer De Volkskrant) op ons verzoek de ex-
positie bezocht met Brigitte de Kok, medewerker 
collectie van NM Kamp Vught. In de expositie was 
te zien hoe het modebeeld veranderde tijdens de 
bezetting vanwege een tekort aan stoffen en mate-
rialen. Er werd steeds meer geïmproviseerd. Jurken 
werden gemaakt van jute en meelzakken, kragen 
van bont van mollen of muizen, schoenen van 
hout, autobanden, karton, kurk en stro. Nieuw was 
ook het nylon van parachutes, een tot dan toe nog 
onbekende stof die soepel valt en razend populair 
werd voor trouwjurken. Verschillende persoonlijke 
verhalen verlevendigden de tentoonstelling, zoals 
het verhaal bij de feestrok of bevrijdingsrok van 
verzetsstrijder Mies Boissevain-van Lennep. Het is 
bijzonder dat deze rok te zien was op de plek 
waar zij gevangen werd gehouden. 

Lain sayang lain: vier generaties 
 Molukkers in Nederland – in Barak 1B
24 juli tot en met 19 september

In de foto-expositie stelden documentair foto-
graaf Suzanne Liem en schrijfster Sylvia Pessi-
reron de veerkracht van Molukkers centraal. De 
expositie bestond uit portretten en reportage-
beelden, gecombineerd met foto’s uit persoon-
lijke fotoalbums, foto’s uit archieven en per-
soonlijke ervaringen van de geportretteerden. 
In 2021 was het 70 jaar geleden dat Molukse 
KNIL-militairen in 1951 in Nederland – en ook 
in voormalig Kamp Vught - aankwamen. ‘Lain 
Sayang Lain’ (vrij vertaald: wij geven om elkaar) 
vat de saamhorigheid onder Molukkers samen.  
Het voormalig concentratiekamp Vught was één 
van de grootste Molukse woonoorden. In 1992 
werden de barakken gesloopt, waarna op de-
zelfde plek de wijk Lunetten is gebouwd.

Voor ‘Laing sayang lain’ heeft Suzanne Liem 
tien portretten gemaakt van inwoners van de 
naastgelegen wijk Lunetten; deze wand is in-
tact gehouden na ontmanteling van de overige 
onderdelen. Voor het eerst gebruikten we deze 
workshopruimte voor een expositie; de ruimte 
is gewoonlijk bestemd voor groepsontvangsten. 
Een tijdelijke expositie op deze plek is voor her-
haling vatbaar en daarom wordt beoogd om 
de ruimte ook in 2022 als zodanig te benutten. 

Bekijk hier de video bij  
Mode op de bon: 
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Nederlandse muziekgeschiedenis is maar wei-
nig verteld. De bezoeker maakte kennis met 
deze – bijna – vergeten componisten door ver-
halen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten 
te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat 
brengt de componisten en hun werk dichterbij.

Ony Sahalessy

Ony Sahalessy (links op foto) was net 15 toen 
hij werd geronseld voor het guerrillaleger van 
mr. dr. Chris Soumokil, de tweede president 
van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS). 
In het leger, dat in de jungle van Seram zat, 
had hij twee functies. “Als we niet werden 
aangevallen door het Indonesische leger, gaf 
ik les. Bij een aanval was ik militair.” 

In 1959 schreef Soumokil een concours uit 
voor een volkslied. “Ik schreef al liedjes voor 
onze zangkoren, dus toen ik van de competitie 
hoorde, ben ik direct aan de slag gegaan.’ 
De drie coupletten en de melodie van Maluku 
Tanah Airku had ik in korte tijd genoteerd.” 
Eind jaren 70 vluchtte hij via Duitsland naar 
Nederland, waar hij politiek asiel kreeg. 
Suzanne Liem fotografeerde hem thuis: aan de 
muur een zelfgeschilderde afbeelding van de 
baai van zijn geboortedorp Amahei (Seram).

Componisten in oorlogstijd 
1 december 2021 tot 1 april 2022

De tentoonstelling ‘Componisten in oorlogstijd’ 
is ontwikkeld door de Leo Smit Stichting. Op 
basis van hun onderzoek werden de levens van 
twintig in Nederland vervolgde musici belicht 
met foto’s, documenten, brieven, tekeningen 
en muziekfragmenten. De componisten wer-
den vervolgd om hun afkomst of standpunten, 
doken onder, gingen in het verzet of werden 
gedeporteerd. Acht componisten hebben de 
oorlog niet overleefd. Tijdens de oorlog was 
hun werk verboden; na de oorlog werden hun 
namen en hun werken vergeten. Enkele musici 
werden in Kamp Vught gevangen gehouden.  
Nederland was een veilige haven waar buiten-
landse vluchtelingen een nieuw leven opbouw-
den, dat in het teken stond van hun muzikale 
ambities. De Tweede Wereldoorlog maakte een 
abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms 
glansrijke muzikale carrières. Dit deel van de 

Trio á cordes (1938), tekening van  Dick Kattenburg
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4.2 Activiteiten

 Dodenherdenking 
4 mei

Voor het tweede jaar is een speciale herden-
kingsuitzending gemaakt, als alternatief voor 
de publieke 4 mei-herdenking. Journalist Theo 
Verbruggen presenteerde de uitzending met bij-
dragen van onder anderen Joost Prinsen, Wil-
lemijn Smeets en de toen net 100 jaar gewor-
den oud-gevangene Marie Verbraeken. Het 
programma was op 4 mei te zien bij Omroep 
Brabant vanaf 18.00 uur (14 maal; in totaal 
73.000 kijkers), tevens via de lokale tv-zenders 
en het YouTube-kanaal van NM Kamp Vught.  
Marie Verbraeken (1921) werd door Verbruggen 
geïnterviewd bij haar thuis in Westzaan. In de 
oorlog werd Marie koerierster voor het verzet; 
ook bood het gezin hulp aan onderduikers. Na 
verraden te zijn, kwam ze in september 1943 te-
recht in gijzelaarskamp Haaren, waar ze drie van 
de vijf maanden alleen in een cel verbleef. Be-
gin maart 1944 werd Marie overgeplaatst naar 
Kamp Vught, waar ze twee maanden gevangen 
werd gehouden. De inmiddels 100-jarige Marie 
verzorgt nog steeds gastlessen voor scholen. 
Ook was er een bijdrage van acteur, zanger en 
schrijver Joost Prinsen. Zijn wieg stond in 1942 
in Vught, niet ver van waar kort daarna het con-
centratiekamp in gebruik zou worden genomen. 
Hij stond in de uitzending stil bij een vormende 
herinnering uit zijn jeugd, die hem bewust maak-

te van zijn eigen voor-
oordelen. Kleinkunste-
naar Willemijn Smeets 
zong het lied ‘Muren’, dat zij eerder schreef 
voor NM Kamp Vught. Rosalie Beijerink en Pleun 
Fieten, leerlingen van het Maurick College uit 
Vught, werden in 2021 verkozen tot jeugddorps-
dichters en droegen samen een gedicht voor. 
Directeur Jeroen van den Eijnde sprak het memo-
randum uit, waarin de slachtoffers van de oorlog 
en in het bijzonder van Kamp Vught worden her-
dacht. Een kleinzoon en achterkleindochter van 
Herman Alers, die gefusilleerd werd in Kamp 
Vught, legden symbolisch een gezamenlijke 
krans, namens alle betrokkenen. Ook dit jaar lei-
den twee tamboers van het Gilde Sint Catharina 
Vught de kranslegging en de daaropvolgende 
twee minuten stilte in.

Bekijk hier de 
herdenking: 
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Herdenk met een bloem 

Omdat een bezoek aan het voormalig concen-

tratiekamp door de lockdown niet mogelijk was, 

nodigde NM Kamp Vught mensen uit om één 

of meerdere bloemen te laten leggen. Via een 

link op de website kon men een bloem bestellen 

voor € 1,50 per stuk. Zo werden op 4 mei circa 

170 bloemen (rood, wit en blauw) bij het cre-

matorium van voormalig Kamp Vught gelegd. 
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Elk jaar zijn we even stil

We lachen, zijn zorgeloos en blij 

Moeten van alles, toch zijn we vrij 

Maar elk jaar zijn we even stil

De toekomst staat op ons te wachten 

We hebben alles al gepland in gedachten 

Maar elk jaar zijn we even stil

Stil voor 72 miljoen doden wereldwijd 

Stil voor de soldaten die vochten voor onze vrijheid 

Stil voor de verzetsstrijders en de Joden 

Stil voor de 72 miljoen doden

We denken aan Anne, Piet en Carolien 

Die nooit de vrijheid hebben gezien 

We denken aan Maria, Abraham en Ireen  

En alle kinderen op jonge leeftijd alleen 

We denken aan Corry, Levi en Willemijn 

Die in hun pubertijd nooit zorgeloos konden zijn

En daarom zijn we ook dit jaar stil 

Stil voor de vrijheid waarin wij leven 

En we juichen voor de vrijheid die ons is gegeven

Door Rosalie Beijerink en Pleun Fieten 

Jeugddorpsdichters van Vught 2021
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 Wat draag jij op 5 mei
i.s.m. Verzetsmuseum Amsterdam

Aansluitend op de 
expositie ‘Mode 
op de bon’ werd 
de actie ‘Wat 
draag jij op 5 
mei’ herhaald. 
Hierbij is samen-

gewerkt met het Verzetsmuseum Amsterdam, dat 
de expositie ontwikkelde. De musea waren in die 
periode gesloten en via social media werd daar-
om opgeroepen: “Welk verhaal vertel jij met jouw 
kleding om vrijheid te vieren?”
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 Herdenking kindertransporten
6 juni

Elk jaar op de eerste zondag van juni herdenkt 
NM Kamp Vught in samenwerking met Stichting 
Sobibor de kindertransporten van 6 en 7 juni 
1943. Bijna 1.300 Joodse kinderen werden toen 
vanuit Kamp Vught gedeporteerd naar het vernie-
tigingskamp Sobibor in bezet Polen, waar ze kort 
na aankomst werden vergast. NM Kamp Vught en 
Stichting Sobibor stonden daar bij stil met een her-
denkingsprogramma, dat op 6 juni werd uitgezon-
den bij Omroep Brabant, de lokale omroep en het 
YouTube-kanaal van het museum. Net als in 2020 
kon geen publieke herdenking plaatsvinden.

Dit jaar is gekozen voor een documentaire vorm, 
afgewisseld met momenten van de reguliere her-
denking. Dit maakte het tijdloos en meer persoon-
lijk. Selma en Esther Huffener vertelden over hun 
oma Lotty Huffener-Veffer. Zij moest in juni 1943 
in Kamp Vught afscheid nemen van haar 15-ja-
rige zusje Carla en haar ouders. Een paar da-
gen later werden zij vermoord in Sobibor. Selma 
en Esther vertelden over oma Lotty, die meerdere 
kampen overleefde, en hoe zij zich altijd heeft 
ingezet voor de nagedachtenis aan de vermoor-
de  kinderen. In 1999 onthulde Lotty in voorma-

Bekijk hier de 
herdenking: 

lig Kamp Vught het 
kinder monument. Op 
het monument zijn de 
 namen te lezen van 
de vermoorde kind-
eren, waaronder die van  Lotty’s zusje Carla.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs sprak een kort 
gedenkwoord uit. Jeroen van den Eijnde, direc-
teur van NM Kamp Vught, en Christine  Gispen-  
de Wied, voorzitter van Stichting Sobibor, legden 
een bloemstuk. Ook Esther en Selma  Huffener 
legden een bloemstuk, namens de nabestaan-
den. Leerlingen van de Vughtse basisschool De 
Schalm lazen namen voor van de kinderen die 
werden weggevoerd. De leerlingen uit groep 7 
bevestigden hun zelfgemaakte vlinders op het 
kindermonument en in het prikkeldraad. Ook 
leerlingen van andere scholen, die dit jaar niet 
konden komen voor een rondleiding, hebben na 
een oproep van het museum vlinders gemaakt die 
aan het prikkeldraad werden gehangen. Omdat 
het museum op 5 juni weer open mocht, hebben 
veel bezoekers dit beeld gezien, dat zeer werd 
gewaardeerd.

25



26

 Onthulling feestrok en  podcast 
25 juni

Bibliotheek Vught (onderdeel van Huis73) maak-
te met podcastmaker Marcia Sandee en leerlin-
gen van De Springplank, De Koningslinde en De 
Schalm uit Vught de podcast ‘Oorlog, vrede en 
vrijheid’. De podcast werd al ontwikkeld in het 
najaar van 2019, toen het 75 jaar geleden was 
dat Noord-Brabant werd bevrijd. Om meer be-
kendheid te geven aan de podcast, ging Huis73 
een samenwerking aan met NM Kamp Vught. Op 
vrijdag 25 juni onthulde Jeroen van den Eijnde 
met Nan van Schendel (directeur Huis73) een 
grote raamsticker bij de entree van het museum. 
Bezoekers en voorbijgangers luisteren naar de 
podcast ‘Oorlog, vrede en vrijheid’. 

“De feestrok is een kleurrijke eyecatcher 

voor de expositie, die vanwege de lange 

sluiting van ons museum pas sinds kort 

te zien is. Mooi dat dit product van 

een gezamenlijke Vughtse inspanning 

nu weer te bewonderen is voor de 

duizenden bezoekers uit alle delen van 

ons land die wij de komende maanden 

ontvangen.”
Directeur Jeroen van den Eijnde

 
links: Judith Abels

Directeuren Nan van Schendel en Jeroen van den Eijnde  
bij de raamsticker

Scholieren van De Springplank
Dit werd gecombineerd met de plaatsing van een 
vier meter hoge feestrok op het voorterrein van NM 
Kamp Vught. De enorme feestrok was geïnspireerd 
op een idee van Mies Boissevain, die gevangen 
werd gehouden in Vught. Scholieren, hun ouders 
en opa en oma’s uit Vught bewerkten 1400 lap-
jes met een persoonlijke boodschap naar een idee 
en ontwerp van kunstenares Judith Abels, ter gele-
genheid van 75 jaar vrijheid van Vught in 2019. 
Abels: “Ik ben blij dat de rok op de plek terugkomt, 
waar het verhaal ooit is begonnen met het sjaaltje 
dat Mies Boissevain van familie en vrienden kreeg. 
Hopelijk geeft de rok veel gespreksstof voor ieder-
een die naar het museum komt.”
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 Herdenking Sachsenhausen- transport
4 september

Op 5 en 6 september 1944 vond het laatste trans-
port van gevangenen vanuit ‘Konzentrationslager 
Herzogenbusch’ (bekend als Kamp Vught) naar het 
concentratiekamp Sachsenhausen plaats. In totaal 
zouden meer dan 1.400 Nederlandse gevangenen 
van ‘KZ Sachsenhausen’ in het Duitse Oranienburg 
de oorlog niet overleven. Daarom worden ieder 
jaar in september de Nederlandse slachtoffers van 
kamp Sachsenhausen herdacht in Vught. Een van 
de sprekers was Catherine Keyl (1946). Ze schreef 
het boek ‘Oorlogsvader: een herinnering’, over 
haar vader Ed die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gevangen werd gehouden in de kampen van Vught 
en Sachsenhausen. Haar Joodse vader had tijdens 
de oorlog een vals persoonsbewijs en was actief 
als verspreider van het illegale verzetsblad Vrij Ne-
derland. Hij werd opgepakt en gevangen gezet in 
de strafgevangenis in Scheveningen, waarna hij de 
kampen van Vught en Sachsenhausen overleefde.  
Tevens was er een muzikale bijdrage van Naomi 
Inez (zang) en Hajo Sanders (toetsen). Scholieren 
van basisschool De Springplank uit Vught lazen 
zelfgemaakte gedichten voor. Tot slot volgden de 
traditionele twee minuten stilte en het leggen van 
kransen en bloemen bij het monument. NM Kamp 
Vught organiseert de openbare herdenking in sa-
menwerking met de Stichting Centraal Orgaan 
Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS). De  ge-
meente Vught faciliteerde de herdenking en twee 
tamboers van het Gilde Sint Catharina Vught ver-
leenden tevens hun medewerking.

 Toneelvoorstelling ‘Oorlogstuig’
10, 11 en 12 september

De voorstelling ‘Oorlogstuig’ was uitgesteld sinds 
2020 en kon alsnog doorgang vinden in sep-
tember. De geëmancipeerde Joodse Roosje Gla-
ser boekt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
succes als danslerares. Ze heeft verschillende 
dansscholen in Noord-Brabant, maar wordt later 
gevangen gehouden in Kamp Vught. In verschil-
lende concentratiekampen probeert ze te overle-
ven door dansles te geven aan SS’ers. ‘Oorlogs-
tuig’ is een verhaal over liefde, klein geluk, moed 
en overleven in tijden van oorlog. Hoe Roosje de 
oorlog doorstond en zich in tijden van diepe el-
lende toch mens kon blijven voelen. Met Theater-
groep BLUV vertelde regisseur Harold Schraven 
Roosjes verhaal in een bijzondere setting, op het 
buitenterrein. De eerste avond moest voortijdig 
worden afgebroken in verband met zeer zware 
regen. Elke voorstelling was uitverkocht, met on-
geveer 250 bezoekers per avond. 
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 Catherine Keyl Scènes uit ‘Oorlogstuig’
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 Duo-lezing ‘Oorlog in inkt’
22 september

Omdat de jaarlijkse Vriendendag wederom werd 
uitgesteld, werd tussentijds een gratis activiteit aan-
geboden voor donateurs. Auteurs Suzanne Wou-
da en Annemarie van den Brink bewerkten voor 
hun boek ‘Oorlog in inkt’ veertien dagboeken tot 
verhalen. In een boeiende duo-lezing vertelden ze 
over priegelige handschriften, de zoektocht naar 
de dagboekschrijvers, de achtergrondverhalen en 
het schrijfproces. In verband met de beperkte zaal-
capaciteit werd de presentatie twee keer aange-
boden op deze middag, die met financiële steun 
van De Schrijverscentrale werd georganiseerd.  

 Beschermerslezing
26 september

Michael van Praag verzorgde de veertiende Be-
schermerslezing in NM Kamp Vught. Michael 
van Praag was ruim veertien jaar voorzitter van 
Ajax. In 2008 werd hij gekozen tot voorzitter 
van de KNVB. Hij voelt zich verbonden met NM 
Kamp Vught en heeft zich altijd sterk gemaakt 
om discriminatie in de sport tegen te gaan. Over 
dat actuele thema en de impact van de Tweede 
Wereldoorlog op zijn Joodse vader heeft hij het 
woord gevoerd.

Theo Verbruggen (journalist en tevens bestuurslid 
van de Stichting Beschermers) ging aansluitend op 
de lezing in gesprek met drie panelleden;  Wouter 
van der Steen (keeper FC Den Bosch), Minke 
Booij (voormalig hockey-international) en Joram 
Verhoeven (junior project manager anti racisme 
projecten Anne Frank Stichting). In  verband met 
de verkleinde zaalcapaciteit vond de bijeenkomst 
met een beperkt aantal genodigden plaats.
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Michael van Praag Suzanne Wouda en Annemarie van den Brink
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Verschillende medewerkers hielpen bij de voorbereiding en begeleiding van tv-/radio programma’s  

en podcasts. Dit draagt duidelijk bij aan een grotere naamsbekendheid van het museum, dat soms  

ten tijde van de uitzending helaas gesloten was vanwege de coronamaatregelen.

4.3 Films, documentaires en boeken

EenVandaag
NPO 1, 30 januari
Voor de reportage ‘De Nederlandse SS’ers in 
Auschwitz’ is gefilmd in het museum. 

‘Het verhaal van Nederland’
NPO 1 
Voor deze nieuwe historische serie in tien delen is 
voor aflevering tien, over de bezetting van Neder-
land, gefilmd op het voormalig kampterrein. De 
uitzendingen zijn te zien vanaf 2 februari 2022.

‘BETA DISINI’
online 21 maart 
Het Moluks Historisch Museum presenteerde op 
zondag 21 maart de eerste online uitzending van 
het programma ‘BETA DISINI’ (‘IK BEN HIER’). Op 
deze dag was het exact 70 jaar geleden dat de 
eerste schepen met grote groepen Molukse gezin-
nen in Nederland aankwamen. Vanuit Museum 
Sophiahof in Den Haag werd geschakeld naar lo-
caties door heel Nederland die een belangrijke rol 
spelen in deze geschiedenis. Vught was één van 
die locaties; Barak 1B diende als decor voor onder 
meer de gesproken boodschap van Louise Pariha-
la, een van de rondleiders van NM Kamp Vught. 

‘70 jaar Molukkers in Nederland’ 
NPO 2, 21 maart
Voor de herdenkingsuitzending over de komst van 
de Molukse KNIL-militairen naar Nederland heeft 

de NOS voor sfeerbeelden gefilmd in en rond Ba-
rak 1B, in de wijk Lunetten die vanaf 1951 woon-
oord Lunetten was, waar de militairen en hun ge-
zinnen in de voormalige kampbarakken werden 
ondergebracht. 

Reportage Omroep Gelderland
7 maart 
Een inhoudelijke bijdrage is geleverd voor een 
reportage over Jan Herberts, een 18-jarige die 
gevangen werd gehouden in Kamp Vught, en die 
hier geëxecuteerd werd. 

‘Spraakmakers’ 
NPO Radio 1, 18 april
Op 26 mei verkreeg De Volkskrant de primeur over 
drie door NM Kamp Vught ontdekte foto’s van Jood-
se gevangenen, wachtend op deportatie vanaf 
station Vught, gemaakt door een Duitse fotograaf. 
Dit genereerde veel media-aandacht (zie 3.5)  
Naar aanleiding van het nieuws wijdde het pro-
gramma Spraakmakers vijf uitzendingen aan het 
thema ‘Wie verdienen er nog geld aan de Twee-
de Wereldoorlog?’ Directeur Jeroen van den Eijn-
de werd geïnterviewd. 

‘Twintig vrouwen in verzet’
NOS online, 4 mei 
In een social media-campagne over vrouwen in 
verzet werd Gisela Söhnlein-Wieberdink (1921) 
geportretteerd; zij overleed in november 2021. 



Documentaire over Edo en Lex  Hornemann
Medio september heeft Anne-Marie van Oosteren 
gefilmd met enkele scholieren uit Eindhoven voor 
een documentaire over de jongetjes Edo en Lex 
Hornemann, die in Eindhoven woonden en na 
Kamp Vught in Neuengamme werden vermoord. 
De uitzending wordt beoogd uit te zenden in 
2022 bij Omroep Brabant en in Duitsland.

Documentaire ’70 jaar Molukkers’
In september is medewerking verleend aan op-
names voor een documentaire over de allereer-
ste inwoners van woonoord Lunetten, nog steeds 
de enige wijk in Nederland met woningen die 
alleen bestemd zijn voor bewoners van Moluk-
se afkomst. De documentaire van regisseur Ellen 
van Kempen wordt gemaakt in opdracht van het 
Vughts Museum en wordt in 2022 uitgezonden 
bij Omroep Brabant.

‘Uit liefde afgestaan’
Kruispunt TV (KRO-NCRV), 11 oktober NPO2  
Met de Molukse gemeenschap kwam een oude 
traditie mee naar Holland: de traditie om kinderen 
binnen families weg te geven. Dat gebeurde bij-
voorbeeld als een vrouw geen kinderen kon krijgen.  
Pede Saija (1959) was als peuter weggegeven 
aan de broer van zijn vader en vertelde bij Barak 
1B hoe hij hier jaren mee worstelde.

‘In het spoor van Selma’ Omroep MAX 
In oktober reisde oud-gevangene Selma van de 
Perre (1922) vanuit Londen naar Vught voor film-
opnames met Philip Freriks. Zij bezochten plekken 

die in haar leven in Nederland belangrijk waren. 
De uitzending is gepland op 3 mei 2022.

De Oorlogsgraven-
stich t ing maakte een 
filmportret over Celine 
de Vries (1936-1943), 
een van de bijna 1300 kinderen die in juni 1943 
vanuit Kamp Vught is weggevoerd naar Sobibor. 
Vanwege het 75-jarig bestaan van de stichting in 
2021 verschijnt elke week een verhaal van een 
oorlogsslachtoffer op zijn of haar geboortedag in 
de online serie ‘Lang zouden ze leven’, die vanaf 
haar geboortedag 15 november ook breed uit-
gezet is via social media. In Vught werd Sara de 
Vries, het nichtje van Celine geïnterviewd bij het 
kindermonument. 

Podcast ‘Sjef’
Het Regionaal Archief Tilburg (RAT) maakte een 
podcast over Sjef Paijmans uit Oisterwijk. Na de 
bevrijding wordt hij opgepakt en gevangen gezet 
in het interneringskamp Vught. Wat hij misdaan 
zou hebben, is nooit duidelijk geworden. In deze 
podcast gaat Daan Doesborgh in gesprek met 
kenners en familie om uit te vinden wie Sjef was. 
Wat is hem overkomen en wat leert ons dat over 
de begrippen goed en fout? Directeur Jeroen van 
den Eijnde komt in meerdere afleveringen aan het 
woord over het interneringskamp Vught. 

Bekijk hier de 
video over 

Celine de Vries:



Magazine voor mbo-docenten, december
In docentenmagazine ’Magazine vrijheid & bur-
gerschap 4 Free’ van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei is een uitgebreid artikel over de samenwer-
king met het Koning Willem I College opgeno-
men; het verhaal gaat tevens in op andere vor-
men van samenwerking in het land.

Boek ‘Noem geen namen’ van Astrid Sy 
Historicus Astrid Sy onderzocht de motieven van 
jonge verzetsvrouwen; hiervoor kreeg zij mede-
werking van onder meer NM Kamp Vught. Het 
 resulteerde in mei 2021 in een aangrijpende r o-
man over drie moedige vrouwen die met gevaar 
voor eigen leven Joodse kinderen hebben gered. 
De hoofdpersonen Rosie, Kaat en Josephine zijn 
geïnspireerd op de levens van onder anderen 
 Gisela Söhnlein, Hetty Voûte en Sieny Kattenburg. 
Gisela en Hetty waren gevangenen in Vught 
 (uitgeverij Luitingh-Sijthoff).

Overig

Nominatie Beste Bossche Gebouw 
2015-2020
Het vernieuwde museumgebouw was in 2021 ge-
nomineerd voor de verkiezing tot ‘Beste Bossche 
Gebouw 2015-2020’. De organisatie verzocht 
architect DoepelStrijkers om een inzending. Hier-
bij telt na de selectie door de vakjury het aantal 
stemmen van het publiek. Vanwege corona is de 
live bekendmaking van de winnaar uitgesteld tot 
voorjaar 2022.

New York Festivals TV & Film 
Awards 2021 
De film ‘Niet alles is wat het lijkt’ van regisseur 
Sanne Kortooms werd genomineerd voor de New 
York Festivals TV & Film Awards 2021, maar viel 
niet in de prijzen. Uit honderden inzendingen 
nomineerde de vakjury de film naast producties 
uit Groot-Brittannië, Hongkong, Rusland en de 
 Verenigde Staten. De film is in 2019 in opdracht 
van NM Kamp Vught gemaakt. De (interactieve) 
film wordt getoond in de ‘reflectieruimte’, waar 
de bezoeker uitgedaagd wordt zich te buigen 
over zijn eigen rol in de maatschappij. Keuzebe-
wustzijn, verantwoordelijkheid en vooroordelen 
spelen hierbij een grote rol.

In memoriam 
Veel oud-gevangenen die bekend zijn bij NM 
Kamp Vught, zijn inmiddels overleden. Enkele 
oud-gevangenen die nauw betrokken waren bij 
de organisatie waren Gisela Wieberdink-Söhnlein 
(1921-2021), Beppie Ottenbros-Bosboom (1926-
2021) en Ernst Verduin (1927-2021). Hun overlij-
den kreeg landelijk veel aandacht in de media; op 
verzoek bood NM Kamp Vught beeldmateriaal. 
Sinds 1990 verleenden vele oud-gevangenen me-
dewerking aan publieksactviteiten, met name de 
herdenkingen. Het is duidelijk dat vanaf 2022 een 
andere invulling moet wordt gegeven aan derge-
lijke activiteiten, met bijvoorbeeld (klein-)kinderen 
die hun familieverhaal delen. Ook beeldhouwer 
Teus van den Berg-Been, die in 1999 het kinder-
monument maakte, is in 2021 overleden.

Regelmatig leveren medewerkers bijdragen aan artikelen en boeken. 

Hieronder lichten we er enkele uit:



De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties zon-
der winststreven. Daarnaast is de rekening van baten 
en lasten ingedeeld naar de voorschriften vanuit de 
Subsidieverlening instellingssubsidie van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De afschrijvingen op de inventaris en automatisering 
vinden plaats in vijf jaar. De voorraden boeken, mer-
chandise, foto’s en handleidingen worden gewaar-
deerd tegen de historische aankoopprijs. De gebou-
wen van NM Kamp Vught worden niet geactiveerd 
op de balans (ook zie 5.6). Voor zover niet anders 
vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op de 
nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden opgenomen in de jaarre-
kening van het jaar waarin zij ontstaan, ongeacht de 
daadwerkelijk in dat jaar geheel of ten dele verkregen 
ontvangsten respectievelijk verrichte uitgaven. 

Risicoparagraaf
Waar mogelijk zijn de risico’s van beheer en gebou-
wen afgedekt door het afsluiten van verzekeringen. 
Ten behoeve van de kosten van personeelsverzuim als 
gevolg van ziekte is een verzekering afgesloten. Hier-
bij geldt een wachttijd van 65 werkdagen. Voor de 
kosten van wachtgelden en overige kosten als gevolg 
van bv. conflicten of anderszins is geen voorziening 
aanwezig.

Liquiditeit
In een afzonderlijk bijlage is het verloop van de liqui-
diteiten in het verslagjaar weergegeven. Er zijn geen 
middelen geleend. Onder 7.3 is een kasstroomschema 
opgenomen. Dit schema is volgens de indirecte metho-
de samengesteld.

5. Jaarrekening 2021

5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
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5.2 Balans per 31 december 2021 

2021 2020

ACTIVA

Investeringen

Gebouwen € 1.561 € 3.798

Inventaris € 25.526 € 21.538

€ 27.087 € 25.336

Voorraden

Voorraden € 33.529 € 32.828

Vlottende activa

Diverse vorderingen € 54.354 € 55.279

Liquide middelen € 1.464.397 € 1.481.906

€ 1.518.752 € 1.537.185

Totaal Activa € 1.579.368 € 1.595.349

    

PASSIVA

Eigen Vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene exploitatiereserve € 88.828 € 97.417

Exploitatiereserve VWS € 43.412 € 51.083

€ 132.239 € 148.500

Bestemmingsfondsen

NS-gelden € 1.056.071 € 1.244.411

€ 1.056.071 € 1.244.411

Diverse fondsen € 122.041 € 127.468

€ 122.041 € 127.468

Lopende projecten

Nationaliteitenonderzoek € 8.639

Collectiemedewerker Mondriaan 
Fonds € 50.000

Audiotour junior € 5.000 € 14.000

€ 63.639 € 14.000

Vlottende passiva

Nog te betalen posten € 205.378 € 60.969

€ 205.378 € 60.969

Totaal Passiva € 1.579.368 € 1.595.349
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Rekening Begroting Rekening

2021 2021 2020

Baten      

Baten Behoud en Beheer      

Inkomsten verhuur van accommodatie € 318 € 1.250 € 496

Subsidie VWS € 493.473 € 462.095 € 510.833

VWS subsidie boven maximum     -€ 11.436

Doorberekening kosten € 2.500 € 2.500 € 2.500

Totaal baten Behoud en Beheer € 496.291 € 465.845 € 502.393

     

Baten herdenken en herinneren      

Subsidie van de provincie Noord-Brabant € 36.747 € 37.000 € 36.747

Totaal baten herdenken en herinneren € 36.747 € 37.000 € 36.747

     

Baten voorlichting en educatie      

Subsidie van de gemeente Vught € 31.868 € 31.400 € 31.397

Subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch € 20.530 € 20.530 € 20.530

Subsidie van de provincie Noord-Brabant € 50.000 € 50.000 € 50.000

Opbrengst van rondleidingen groepen € 5.555 € 23.373 € 34.237

Opbrengst van rondleidingen scholen € 21.309 € 55.282  

Opbrengst workshops en museumlessen   € 3.000 € 180

Baten voorstellingen en lezingen   € 1.000 € 298

Corona steun vfonds € 58.328   € 60.000

NOW q1 en q2 € 42.752    

Terugbetalen NOW -€ 24.200    

TVL q1 en q2 € 20.170    

Subsidie Coronatest Vught € 500    

Boek Stationskoffiehuis/Daadkracht     € 4.240

Baten jaarprogramma     € 31

Totaal baten voorlichting en educatie € 226.812 € 184.584 € 200.912

     

Baten van kennis en museum      

Opbrengst van entreegelden € 190.736 € 302.844 € 228.374

Baten audiotour € 870   € 66

Subsidie van de provincie Noord-Brabant € 13.253 € 13.000 € 13.253

Totaal baten kennis en museum € 204.859 € 315.844 € 241.693

   

Baten van overige activiteiten    

Resultaat van de verkoop van boeken etc. € 4.349 € 16.000 € 1.436

Resultaat van de horeca € 26.037 € 19.000 € 21.509

Giften en donaties € 3.509 € 4.000 € 4.533

Baten Vriendenkring NM Kamp Vught € 20.727 € 20.000 € 19.445

Totaal baten overige activiteiten € 54.622 € 59.000 € 46.924

     

 5.3 Rekening van baten en lasten 2021
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NS-gelden      

NS ontvangen gelden     € 1.250.000

  € 1.250.000

Totaal baten € 1.019.331 € 1.062.273 € 2.278.669

Rekening Begroting Rekening

2021 2021 2020

Lasten      

Uitgaven Behoud en Beheer      

Materiele kosten      

Kosten van de huisvesting € 178.082 € 166.715 € 150.902

Kosten Corona uitgaven     € 8.958

Kosten van de afschrijvingen € 10.259 € 10.423 € 10.340

Totaal materiële kosten € 188.341 € 177.138 € 170.200

Personeelskosten € 268.134 € 269.498 € 260.290

Subtotaal € 456.476 € 446.636 € 430.490

Algemene kosten € 47.487 € 45.211 € 40.206

Totaal uitgaven Behoud en Beheer € 503.963 € 491.847 € 470.696

     

Uitgaven herdenken en herinnering      

Materiële kosten      

Uitgaven herdenken en herinneren € 14.625 € 14.000 € 10.166

Totaal materiele kosten € 14.625 € 14.000 € 10.166

Personeelskosten € 35.271 € 33.655 € 30.628

Subtotaal € 49.895 € 47.655 € 40.794

Algemene kosten € 5.191 € 4.824 € 3.810

Totaal uitgaven herdenken en herinneren € 55.086 € 52.479 € 44.604

     

Uitgaven Voorlichting en educatie      

Materiële kosten      

Marketingcampagne € 25.296 € 30.000 € 27.347

Jaarprogramma en educatieve kosten € 32.119 € 81.800 € 37.306

Totaal materiële kosten € 57.415 € 111.800 € 64.653

Personeelskosten € 228.086 € 237.811 € 193.024

Subtotaal € 285.502 € 349.611 € 257.677

Algemene kosten € 29.701 € 35.390 € 24.066

Totaal uitgaven Voorlichting etc, € 315.202 € 385.001 € 281.743

     

Kosten van kennis en museum      

Materiële kosten      

Kosten van de documentatie € 22.388 € 30.000 € 23.237

Totaal Materiële kosten € 22.388 € 30.000 € 23.237

Personeelskosten € 100.118 € 100.212 € 94.187

Subtotaal € 122.507 € 130.212 € 117.424

Algemene kosten € 12.744 € 13.181 € 10.967

Totaal uitgaven kennis en museum € 135.251 € 143.393 € 128.391
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Resultaat regulier -€ 11.074    

     

Projecten:      

Baten project Audiotour junior € 21.812  

Baten project Nationaliteitenonderzoek € 33.480  

Baten project collectie Mondriaan Fonds € 50.000  

€ 105.292  

     

Lasten NS-gelden € 188.340 € 5.589

Lasten diverse projecten -€ 6.198    

Lasten Vrienden incidenteel € 16.812  

Lasten project Audiotour junior € 30.812  

Lasten project Nationaliteitenonderzoek € 24.841  

Lasten project Mondriaan Fonds € 0    

Totaal lasten incidenteel € 254.607 € 5.589

   

Resultaat Projecten -€ 149.315  

     

Resultaat totaal -€ 160.389 -€ 53.904 € 1.307.201

Resultaat naar balans

Resultaat NS  €         -188.340 

Resultaat Vrienden incidenteel  €           -16.812 

Resultaat projecten  €              6.198 

Resultaat project Audiotour junior  €             -9.000 

Resultaat project Nationaliteitenonderzoek  €              8.639 

Resultaat project Mondriaan Fonds  €            50.000 

Resultaat VWS regulier  €             -7.671 

Resultaat Vrienden regulier  €            11.385

Resultaat NMKV regulier €           -14.788  

 €         -160.389 

Overige activiteiten      

Materiële kosten      

Kosten van de financiering € 1.661 € 4.000 € 4.258

Vrijwilligersreis -€ 3.998 € 6.000 € 3.998

Kosten Vriendenkring € 9.342 € 20.000 € 19.445

Totaal materiële kosten € 7.004 € 30.000 € 27.701

Personeelskosten € 11.929 € 9.463 € 9.289

Subtotaal € 18.933 € 39.463 € 36.990

Algemene kosten € 1.970 € 3.995 € 3.455

Totaal Overig € 20.903 € 43.458 € 40.445

   

Subtotaal generaal € 933.313 € 1.013.577 € 883.375
Totaal algemene kosten € 97.092 € 102.600 € 82.504

Totaal generaal € 1.030.405 € 1.116.177 € 965.879
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Activa

Gebouwen en terrein    

De boekwaarde van het gebouw etc. per 1 januari 2021 bedraagt € 3.798

Bij: investering gebouw  

€ 3.798

Afschrijving 2021 € 2.236

Boekwaarde per 31 december 2021 € 1.561

Inventaris  

De boekwaarde van de inventaris per 1 januari 2021 bedraagt € 21.538

Investering inventaris € 12.011

 € 33.549

Afschrijving 2021 € 8.023

Boekwaarde per 31 december 2021 € 25.526

Voorraden 2021 2020

Voorraad boeken € 28.445

Voorraad merchandise € 5.084  

Totaal € 33.529 € 32.828

Vlottende activa 2021 2020

Vorderingen:

Debiteuren € 9.044 € 20.205

Afrekening Museumkaart € 4.301 € 6.233

n.t.o. salaris projectmedewerker (NC) € 2.511

BTW n.t.o € 38.498 € 28.841

Totaal € 54.354 € 55.279

Liquide middelen 2021 2020

Rendementsrekening Rabobank € 1.190.000 € 1.450.000

Rekening courant Rabobank € 173.397 € 0

Rekening courant ING € 101.000 € 31.906

Totaal € 1.464.397 € 1.481.906

 5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021 
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Passiva

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene exploitatiereserve 

De exploitatiereserve bedraagt per 1 januari 2021 € 97.417

Resultaat projecten 2021 € 6.198

Saldo B/E 2021 -€ 14.788

Exploitatiereserve per 31 december 2021 € 88.828

Exploitatiereserve VWS

Saldo per 1 januari 2021 € 51.083

Saldo A 2021 -€ 7.671

Exploitatiereserve per 31 december 2021 € 43.412
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Bestemmingsfondsen

1-1-2021 Mutatie 2021 31-12-2021

Bestemmingsfonds speciale giften € 4.139 € 4.139

Bestemmingsfonds activiteiten Vriendenkring € 94.718 -€ 5.427 € 89.291

Voorziening actie vrijwilligers barak 1B € 28.610   € 28.610

Totaal € 127.468 -€ 5.427 € 122.041

 Uitgaven  Inkomsten 

NS-gelden

Stand per 1 januari 2021 € 1.244.411

Gedane uitgaven / inkomsten 2021 € 188.340  

Stand per 31 december 2021 € 1.056.071

Audiotour junior

Stand per 1 januari 2021 € 14.000

Gedane uitgaven / inkomsten 2021 € 30.812 € 21.812

Stand per 31 december 2021 € 5.000

Nationaliteitenonderzoek

Stand per 1 januari 2021 € 0

Gedane uitgaven / inkomsten 2021 € 24.841 € 33.480

Stand per 31 december 2021 € 8.639

Collectiemedewerker Mondriaan Fonds

Stand per 1 januari 2021 € 0

Gedane uitgaven / inkomsten 2021 € 0 € 50.000

Stand per 31 december 2021 € 50.000

Vlottende passiva 2021 2020

Diverse crediteuren € 167.133 € 27.064

Gemeente Vught salaris q4 € 3.525

Terug te betalen subsidie VWS € 11.436

N.t.b. elektriciteit 2021 € 745

N.t.b. accountant € 350

N.t.b. rente deposito € 5.550

N.t.b. gas 2021 € 7.400

NOW terug te betalen € 24.200 € 12.585

 Totaal € 205.378 € 60.969
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Algemeen
De jaarrekening en de exploitatierekening van de 
stichting zijn ingedeeld in de hierna te  noemen 
hoofdfuncties: 
A  Behoud en Beheer (subsidiabel VWS) 
B  Herdenken en herinneren 
C  Voorlichting en educatie 
D  Kennis en museum 
E  Overige activiteiten 
F NS-gelden 
P Projecten 

Baten 2021
De baten bedroegen in 2021 circa € 1.019.000. Met 
de noodsteun van VWS (circa € 26.000), vfonds (€ 
58.000), de TVL (€ 20.000) en de NOW (€ 43.000) 
als compensatie voor de gederfde inkomsten als ge-
volg van de pandemie zijn de baten circa € 43.000 
lager dan begroot. Uit de definitieve berekening blijkt 
dat NM Kamp Vught de NOW gedeeltelijk (€ 24.000) 
terug moet betalen. Dit bedrag is als “nog te betalen 
post” opgenomen in de jaarrekening.

Lasten 2021
De totale lasten bedroegen in 2021 circa € 1.030.000 
en zijn daarmee lager dan begroot (€ 1.116.000). 
NM Kamp Vught heeft bewust gestuurd op het beper-
ken van de uitgaven.

Materiële lasten
De materiële lasten bedroegen € 290.000 en zijn 
daarmee € 73.000 lager dan begroot.

Personele lasten
Met het Ministerie van VWS is een verdeling afge-
sproken van de personeelskosten over de hiervoor 
gemelde functies. De kosten van de medewerkers 
worden procentueel verdeeld op basis van de aan 
die functies bestede tijd. De totale personele kos-
ten zijn met € 643.000 wat lager dan begroot (€ 
651.000). De personeelsformatie van de orga-
nisatie was in 2021 0.7 fte hoger dan in 2020.  
Op deze plaats worden ook de bijkomende perso-
neelskosten verantwoord. Het gaat hier om verzeke-
ringen, reis- en verblijfkosten etc. Ook de kosten van 
de vrijwilligers zijn hier geboekt. De 129 vrijwilligers 
worden ingezet voor het geven van rondleidingen, de 

bezetting van de balie, de horecavoorziening en ar-
chief/onderzoek. 

Algemene lasten
Vanaf 2019 worden ook de algemene kosten verdeeld 
over de diverse functies. Dit gebeurt naar rato van de 
som van de materiële en personele lasten van de func-
tie. De algemene kosten hebben in 2021 € 97.000 
bedragen. Begroot was € 103.000. 
 
A Behoud en Beheer 
De totale kosten van de huisvesting over 2021 hebben 
€ 178.082 bedragen (2020: € 150.902). 
Door het Ministerie van VWS wordt voor de kosten van 
dit onderdeel subsidie verleend. De totale kosten van 
het behoud en beheer hebben in 2021 € 503.964 
(2020 € 470.696) bedragen. De baten bedragen € 
496.291. Op dit onderdeel is een dus negatief saldo 
is van € 7.671. Dit bedrag wordt ten laste gebracht 
van de exploitatiereserve VWS. 

Functies B/F
Voor de overige functie B/F spreekt de staat van baten 
en lasten voor zich.
In 2021 is een project gedeeltelijk ten laste van het 
bestemmingsfonds Vrienden gebracht. Het betreft een 
bedrag van € 16.812 ten behoeve van het project Au-
diotour Junior. Het batig saldo Vrienden 2021 was € 
11.385. Na aftrek van genoemde projectkosten en de 
kosten van de Vrienden (organisatie Vriendendag en 
de verstrekking van de Vriendenbrieven) is een bedrag 
van afgerond € 5.427 ten laste gebracht van het be-
stemmingsfonds Vrienden.

Saldo van de exploitatie 
Reguliere activiteiten:
De exploitatie laat, op de reguliere activiteiten, een 
negatief saldo zien van € 11.074. De baten zijn nage-
noeg conform de begroting. In het kader van corona 
heeft NM Kamp Vught bewust op de kosten gestuurd.
Dit saldo wordt als volgt verwerkt:
-  € 7.671 wordt ten laste gebracht van de exploitatie-
reserve VWS,

+  € 11.385 wordt toegevoegd aan de Voorziening 
bestemmingen (Vrienden),

-   € 14.788 wordt ten laste gebracht van de exploita-
tiereserve NMKV.

 5.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten
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 5.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

NM Kamp Vught kent een aantal onroerende zaken, te weten: 
- Hoofdgebouw (verzekerde waarde 2020: € 8.300.000) 
- Barak 1B (verzekerde waarde 2018: € 1.600.000) 
- Barak 13 
- Crematorium 

De gebouwen zijn niet op de balans opgenomen. NM Kamp Vught 
is alleen eigenaar van de gebouwen, de grond wordt gepacht en 
is eigendom van de Rijksoverheid. 
Er is bij NM Kamp Vught verder geen sprake van significante 
rechten en verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen. 

41

Niet reguliere activiteiten:
De exploitatie laat, op de niet reguliere activiteiten, 
een negatief saldo zien van € 149.315. 
Dit saldo wordt als volgt verwerkt:
-  € 188.340 wordt ten laste gebracht van het bestem-
mingsfonds NS-gelden,- € 16.812 wordt ten laste ge-
bracht van de Voorziening bestemmingen (Vrienden)

+  € 6.198 wordt toegevoegd aan de exploitatie-
reserve NMKV,

-  € 9.000 wordt ten laste gebracht van de voorziening 
Audiotour junior,

+  € 8.639 wordt toegevoegd aan de voorziening 
 project Nationaliteitenonderzoek,

+  € 50.000 wordt toegevoegd aan het project Collec-
tiemedewerker Mondriaanfonds

De exploitatiereserve VWS is verplicht voorgeschre-
ven en bedraagt maximaal 10% van de subsidie van 
VWS. Dat betekent voor 2021 een bedrag van maxi-
maal € 49.347. De exploitatiereserve VWS bedraagt 
€ 43.412 per 31 december 2021.

De exploitatiereserve NM Kamp Vught bedraagt per 
31 december 2021 € 88.828. 
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6.1 Besluit Bestuur bestemming resultaat 2021 
Het bestuur besluit:
-  € 7.671 wordt ten laste gebracht van de exploitatiere-
serve VWS,

+  € 11.385 wordt toegevoegd aan de Voorziening be-
stemmingen (Vrienden),

-  € 14.788 wordt ten laste gebracht van de exploitatiere-
serve NMKV.

-  € 188.340 wordt ten laste gebracht van het bestem-
mingsfonds NS-gelden,

-  € 16.812 wordt ten laste gebracht van de Voorziening 
bestemmingen (Vrienden)

+  € 6.198 wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve 
NMKV,

-  € 9.000 wordt ten laste gebracht van de voorziening 
Audiotour kinderen,

+  € 8.639 wordt toegevoegd aan de voorziening project 
Nationaliteitenonderzoek,

+  € 50.000 wordt toegevoegd aan het project Collectie-
medewerker Mondriaanfonds

Het Bestuur neemt kennis van de nog te betalen post van € 
24.200 ten behoeve van de terug te betalen NOW.

6.2 Besluiten Bestuur na balansdatum 
Het Bestuur heeft na balansdatum geen besluiten 
genomen die van invloed zijn op de resultaten van 
deze jaarrekening. 

6.3 Werkkostenregeling 
De volgende uitgaven welke onder de werkkosten-
regeling vallen zijn gedaan:
•  uitkering kilometervergoeding dienstreizen a  

€ 0.29, € 0.10 meer dan fiscaal toegestaan, 
•  kosten personeelsuitstapje, 
•  diverse attenties personeel zoals afscheid of an-

dere persoonlijke gebeurtenissen, - kleine atten-
tie rond de jaarwisseling. 

Uit een nacalculatie blijkt dat NM Kamp Vught 
ruim binnen de regels van de werkkostenregeling 
heeft gehandeld. 

6.4 Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topin-
komens (WNT) in werking getreden. De WNT is 
van toepassing op NM Kamp Vught. Het voor NM 
Kamp Vught toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2021 € 209.000.

 6. Overige gegevens
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6.6  CONTROLEVERKLARING VAN DE  ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal 
Monument Kamp Vught
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag op-
genomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Stichting 
 Nationaal Monument Kamp Vught te Vught gecontro-
leerd. 
Naar ons oordeel:
•  geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 

een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van de Stichting Nationaal  Monument 
Kamp Vught op 31 december 2021 en van het resul-
taat over 2021 in overeenstemming met de richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving C1 voor “Kleine Organi-
saties-zonder-winststreven”, en de  bepalingen van en 
krachtens de Wet normering topinkomens (WNT);

•  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalin-
gen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen. 

Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de rekening van baten en lasten over 2021;
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en ande-
re toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
 Nederlands recht, waaronder ook;
•   de Nederlandse controlestandaarden;
•  het accountantsprotocol behorend bij de Kaderrege-

ling subsidies OCW, SZW en VWS;
•  de Regeling controleprotocol subsidies Noord- 

Brabant;
•  en het controleprotocol Wet normering topinkomens 

(WNT) vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Nationaal 
 Monument Kamp Vught zoals vereist in de Verorde-
ning inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Neder-
land. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
Wij vinden dat de door ons verkregen  controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet 
gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 
2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
 betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel 
of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de 
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag op-
genomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:
• het jaarverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 
van mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen  materiële 

afwijkingen bevat;

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse standaard 720.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 
C1 “Kleine Organisaties zonder winststreven”.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur en de 
raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-
stemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
C1 voor “Kleine-Organisaties-zonder-winststreven” en 
de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de organisatie in staat is om haar werk-
zaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsver-
onderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 
de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindi-
gen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandighe-
den waardoor gerede twijfel zou kunnen  bestaan of de 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
 verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mo-
gelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten 
en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als 
gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-
derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 

de aard, timing en omvang van onze controlewerk-
zaamheden en de evaluatie van het effect van onder-
kende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professi-
onele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:  
•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening  afwijkingen van materieel belang 
 bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie 
op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-infor-
matie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspan-
ning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
 interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stich-
ting; 

•  het evalueren van de geschiktheid van de  gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door  het bestuur  en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteer-
de continuïteits-veronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-in-
formatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstan-
digheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar activiteiten in conti-
nuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
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zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controlever-
klaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandighe-
den kunnen er echter toe leiden dat een onderneming 
haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toe-
lichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit 
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne be-
heersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de 
relevante ethische voorschriften over onafhankelijk-
heid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met 
de raad over alle relaties en andere zaken die redelij-
kerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 
over de daarmee verband houdende maatregelen om 
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de 
jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de 
raad van toezicht afstemmen. Wij beschrijven deze 
kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is 
 verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon 
zeldzame omstandigheden wanneer het niet  vermelden 
in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

’s-Hertogenbosch, 30 maart 2022
Abel accountants B.V.
Namens deze:

was getekend
H.J.M. Boeren AA
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7. Bijlagen

Basis Zomerrl. Zondagrl. Vakantierl. TOTAAL

2017 1753 30 59 82 1924

2018 1789 18 57 83 1947

2019 1760 18 55 76 1909

2020 398 0 11 9 418

2021 488 0 0 0 488
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7.1 Analyse groepsbezoek NM Kamp Vught 2021

In 2021 was NM Kamp Vught vanwege corona langere tijd gesloten voor publiek én rondleidingen: van 2 
januari tot 5 juni en van 19 december tot 1 januari. 

In 2021 zijn er 488 rondleidingen gegeven aan 221 verschillende scholen, organisaties of particuliere groe-
pen. Sinds de coronapandemie en vanwege de audiotour die inclusief is bij de entreeprijs, zijn er in 2021 geen 
rondleidingen gegeven voor individuele bezoekers op zondag of in de vakantie. De jaarlijkse zomerrondlei-
dingen (op het voormalig SS-terrein) zijn ook in 2021 geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Ondanks 
het annuleren van deze rondleidingen en de lange periode van sluiting zijn er ten opzichte van 2020 meer 
rondleidingen gegeven, een stijging van 16,7 procent. 

Het schema geeft de verschillende rondleidingen en het totaal per jaar weer van 2017 – 2021. Zondag- en 
vakantierondleidingen werden t/m half maart 2020 aangeboden. 
Evenals in 2020 hoefde de groepsgrootte voor basisscholen (bijna) niet te worden aangepast, waardoor deze 
rondleidingen doorgang konden vinden. Het percentage basisscholen is hierdoor in 2021 weer erg groot, om-
dat er voor de basisscholen dus geen belemmeringen waren in groepsbezoek. Voor de middelbare scholen was 
er een beperking door o.a. busvervoer. Hierdoor zijn er in 2021 door middelbare scholen vaker rondleidingen 
geannuleerd. Volwassenen konden in een gedeelte van het jaar alleen in kleine groepen van 4 á 5 personen 
worden rondgeleid. In het najaar hebben we meer rondleidingen voor volwassenen in kunnen plannen en was 
de maximale groepsgrootte ook hoger. 
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Aantal rondleidingen per groep 2021
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personeel

geüniformeerden

familie

overige volwassenen

Verwachting
In een coronavrij jaar hadden we wederom zo’n 1900 rondleidingen verwacht in de planning. Omdat er een 
sluiting was van meer dan vijf maanden, hebben we de groepen in het normale hoogseizoen (maart – mei) 
niet kunnen ontvangen. Het najaar was daarnaast ook rustiger dan gebruikelijk. Het vierde kwartaal staan er 
normaal 400 rondleidingen gepland; nu waren dat ongeveer 250 rondleidingen.
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Herkomst
Door de coronabeperkingen is opnieuw een heel klein gedeelte van de groepen dit jaar afkomstig uit het buiten-
land: alleen uit België en Duitsland. De meeste groepen komen uit Noord-Brabant. Uit de provincies Flevoland, 
Friesland, Groningen en Drenthe heeft NM Kamp Vught dit jaar geen groepen ontvangen. Omdat met name 
scholen ons een bezoek hebben gebracht, komt 71% van de groepen uit Noord-Brabant. 
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7.2 Kasstroomoverzicht 2021
 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -€ 16.261

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen € 10.259
Investeringen -€ 12.011
Mutatie voorzieningen:
Mutatie vorderingen € 925
Mutatie voorraden -€ 702
Mutatie kortlopende schulden € 144.409

Kasstroom per saldo (behoudens afrondingsverschil) € 126.619

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie NS-gelden -€ 188.340
Mutatie bestemmingsvoorzieningen -€ 5.427
Mutatie VWS en NMKV € 0
Mutatie projecten € 49.639

-€ 144.128
 

Totale mutatie -€ 17.509

Liquide middelen per 1 januari 2021 € 1.481.906

Mutatie 2021 -€ 17.509
 

Liquide middelen per 31 december 2021 € 1.464.397

Op balans € 1.464.397
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7.3 Bezoekersaantallen 

Bezoekers met vrij entree 18+

Totaal aantal rondleidingen 

Bezoekers met vrij entree 18- (incl. scholieren in rondleidingen)

Aantal betalende bezoekers totaal (excl. Museumkaarthouders) 

Totaal aantal bezoekers, incl. Museumkaarthouders 

2020: 37.242 

2.279

488

8.748

34.485

16.833 2020: 19.570

2020: 7.265

2020: 2.194

2020: 418
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Familie Herberts: 29 derde foto
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