
Kamp Vught 

Dit jaar gaan we voor het eerst met de mavo 3 klassen naar Kamp Vught. 

Vinkeveen gaat donderdag 30 oktober en Mijdrecht vrijdag 31 oktober a.s. Dit 

bezoek sluit aan bij de stof die we behandelen in deze periode. 

Kamp Vught was een van de drie Duitse concentratiekampen in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kamp Vught bevond zich in Vught nabij de 

recreatieplas de IJzeren Man. Het was het enige SS-concentratiekamp buiten 

Duitsland en de door Duitsland geannexeerde gebieden. Het heeft ruim twee jaar 

als concentratiekamp gefunctioneerd. 

 

In het kamp was een werkplaats waar producten voor Philips werden gemaakt. 

De directie van Philips had pas na lange aarzeling meegewerkt aan de 

werkplaats, en slaagde erin om de situatie van de tewerkgestelden aanzienlijk te 

verbeteren [bron?] Het werken voor Philips werd aangeduid als het 'Philips 

commando'. 

Het kamp werd in september 1944 ontruimd en later overgedragen aan de 

geallieerden. Het Nederlandse en geallieerde leger nam het gedeeltelijk in 

gebruik, en daarnaast werden er Duitsers, collaborateurs en oorlogsmisdadigers 

geïnterneerd. 

In 1951 kreeg (een deel van) het kamp een nieuwe naam: woonoord Lunetten, 

naar de verdedigingswerken die ten oosten ervan liggen. Er werden gezinnen van 

Molukse KNIL-militairen gehuisvest, die op dienstbevel van het Koninklijk 

Nederlandsch-Indisch Leger uit de Molukken waren geëvacueerd. Vanaf 1960 zijn 

velen van hen naar andere plaatsen verhuisd. Na een overeenkomst in 1989 

tussen de Nederlandse regering, de gemeente Vught en de meerderheid van de 

resterende Molukse bewoners, zijn in 1992 alle barakken gesloopt op barak 1 na, 

die dienst doet als kerk, en is op dezelfde plek een nieuwe woonwijk, woonoord 

Lunetten, gebouwd. 

Een groot deel van het terrein wordt tegenwoordig in beslag genomen door de 

Penitentiaire Inrichting Vught, twee kazernes en een woonwijk. Op de 

noordoostpunt van het vroegere kampterrein is het museum Nationaal 

Monument Kamp Vught gevestigd, met daarin, naast het hoofdgebouw met 
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tentoonstellingen, een halve nagebouwde barak, een aantal nagebouwde 

wachttorens en het voormalig crematorium. Dit laatste gebouw is als enige op 

het museumterrein nog origineel. De wachttorens zijn lager dan de originele 

torens ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, omdat men anders over de muren 

van de penitentiaire inrichting heen zou kunnen kijken. 

Een aantal gebouwen van het voormalige concentratiekamp buiten het 

museumterrein is tot op heden bewaard gebleven. Midden op het terrein van de 

gevangenis staat de voormalige kampgevangenis 'de Bunker'. Omdat dit gebouw 

voor de bezoekers van het museum niet toegankelijk is, heeft men de cel waarin 

het bunkerdrama zich afspeelde in het voormalige crematorium nagebouwd. De 

keuken en wasserij van het kamp zijn tegenwoordig onderdeel van een van de 

twee kazernes, net als de op het SS-terrein gevestigde huisvesting, bakkerij, 

keuken en garages van de SS en de 'Kommandantur'. Ook de net buiten het 

kamp gebouwde SS-barakken, bestaande uit vier hoekvormige gebouwen die 

samen een Duits Kruis vormen, bestaan nog steeds. 

Ook gaan we een bezoek brengen aan de Fusilladeplaats. 

 

De fusilladeplaats Vught was de schietbaan van het kamp, op ongeveer vijftien 

minuten lopen van het kamp. Vanuit verschillende gevangenissen werden 

verzetsmensen naar Vught gebracht en hier vermoord. De daders waren 

Nederlandse SS'ers, die normaal gesproken de wachttorens bemanden. 

Er staat nu een gedenkteken met de namen van de 329 mannen die hier werden 

doodgeschoten, dat op 20 december 1947 werd onthuld door prinses Juliana. Het 

houten kruis achter het gedenkteken was er al eerder neergezet door 

buurtbewoners. In 1995 en 1996 werd het gedenkteken beklad. De dader is 

nooit gevonden. De bekladde panelen hebben een vaste plek gekregen in 

Nationaal Monument Kamp Vught. Naar aanleiding van de bekladdingen 

bevestigde een onbekende een stuk karton met daarop een gedicht aan het hek 

bij de fusilladeplaats. De tekst is later in brons gegoten en hangt bij de ingang 

van het hek.  

We hopen als sectie geschiedenis met deze dag een indrukwekkend stukje 

geschiedenis te laten zien. 

Marc van Vugt 
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