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Parijse fotograaf Alexis Cordesse. In het najaar 
toonde Kazerne dossin het werk van daniel 
hernández-Salazar in Genocide Dismissed : De 
doodgezwegen tragedie van Guatemala. 

Een van de hoogtepunten in het publiekspro-
gramma was zonder twijfel de Europalezing op 
4 april 2014. herman Van Rompuy, voorzitter van 
de Europese Raad, bracht er als key-notespeaker 
een lezing over de Europese waarden. Verder 
kon het publiek enkele premières beleven in  
Kazerne dossin : het concert van de Amerikaanse 
pianist Roger Peltzman, de Belgische première 
van de documentaire Der Anständige, de  
wereldpremière van de opera ‘onvoltooid ver-
leden’ en een intiem optreden van Liesbeth List, 
die op indrukwekkende wijze de Mauthausen-
liederen bracht.

Een bijzondere verjaardag vormde de her-
denking van de bevrijding van Kazerne dossin, 

2014 startte voor Kazerne dossin met het offi-
cialiseren van een bijzondere samenwerking. op 
27 januari ondertekenden Catherine de Bolle, 
commissaris-generaal van de Federale Politie,  
en herman Van Goethem, algemeen directeur 
van Kazerne dossin, de samenwerkingsovereen-
komst tussen het museum en de politie. dat be-
tekent dat vanaf 2014 elke politieagent in oplei-
ding Kazerne dossin bezoekt en er het traject 
rond holocaust, Politie en Mensenrechten volgt. 

Meer dan 100.000 mensen brachten een  
bezoek aan het Memoriaal, de permanente ten-
toonstelling, de tijdelijke expo’s of de evene-
menten in Kazerne dossin. Met de steun van de 
Vlaamse overheid, de founding partners en an-
dere donateurs kon het museum enkele sterke 
tentoonstellingen presenteren rond fotografie 
en mensenrechten. In het voorjaar was er de 
expo Rwanda : Wounded Vision van de jonge  
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precies 70 jaar geleden. Tijdens de plechtigheid 
bracht een van de laatste getuigen van de be-
vrijding op 4 september 1944 zijn verhaal en 
werden nieuwe portretfoto’s toegevoegd aan 
de portrettenwand. het documentatiecentrum 
kreeg ook dit jaar honderden aanvragen en 
voorzag onderzoekers, journalisten en familie-
leden van slachtoffers van foto’s, dossiers en 
informatie. 

op internationaal vlak werkte het museum 
verder aan partnerships met buitenlandse 
musea. Zo trok een team van medewerkers,  
gidsen en multiplicatoren naar Yad Vashem  
in Israël voor een intensieve studieweek rond 
holocaust en Mensenrechten. het onderzoek- 
en documentatiecentrum verleende zijn mede-
werking aan buitenlandse tentoonstellingen en 
werkte verder aan de ontsluiting van de collec-
ties en archieven. 

Samen met het Flossenbürg Memoriaal uit 
duitsland mocht Kazerne dossin een bijzondere 
onderscheiding in ontvangst nemen tijdens de 
European Museum Awards 2014 in Talinn. de 
jury loofde het museum voor zijn vernieuwende 
aanpak, die model kan staan voor andere histo-
rische musea overal ter wereld. het geeft aan dat 
Kazerne dossin haar plaats onder de topmusea 
verdiend heeft. 

eric stroobants, 
voorzitter Kazerne Dossin

Voorwoord
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2014 in cijfers

75.936 bezoekers voor het museum

26.000 bezoekers voor het memoriaal

67.398 unieke bezoekers  
op de website

2907 volgers op sociale media

500 digitale 
aanvragen voor het 

documentatiecentrum

129 bezoekers voor het documentatiecentrum

102.065  
FYsIeKe BeZOeKers

70.676 
DIgITale 

BeZOeKers
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47 nieuwe foto’s toegevoegd  
aan de portrettenwand

232 verschenen persartikels

4307 leerkrachten

44.770 jongeren
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Federale Politie en Kazerne Dossin officialiseren hun samenwerking op 27 januari,  
Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust

2014  
in vogelvlucht
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Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy  
is key-notespeaker bij de Europalezing.
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Opening van de tijdelijke  
tentoonstelling Rwanda :  
Wounded vision

Kazerne Dossin ontvangt  
een bijzondere onderscheiding  
bij de European Museum  
Awards in Talinn
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Opening van de tijdelijke  
tentoonstelling  
Genocide Dismissed

Nationale Bank wint  
de Caïusprijs voor cultureel  
mecenaat van Kazerne Dossin
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Publiek

TEVREDEN OVER HET ONTHAAl ?

50 % 34 % 11 % 2 %

WAT VINDEN ONzE BEzOEKERs OVER...

de introfilm 43 % 47 % 3 % 1 %

de audiogids 25 % 60 % 6 % 2 %

de aanraakschermen 34 % 46 % 15 % 2 %

Interviews 26 % 54 % 7 % 2 %

Legendeboekje 25 % 45 % 9 % 3 %

documenten en foto’s 46 % 44 % 6 % 2 %
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HOE lANg BlIjVEN ONzE BEzOEKERs IN HET MusEuM ?

1 % 36 % 41 % 18 %

Meerwaarde voor bezoek 28 % 52 % 0 % 4 %

Aangepast aan de groep 36 % 44 % 4 % 4 %

duidelijk & verstaanbaar 48 % 28 % 4 % 8 %

duur 40 % 36 % 8 % 4 %

INSTAPSESSIE

68%

HOE BEOORDElEN ONzE BEzOEKERs DE INsTAPsEssIE ?
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Interactieve rondleiding 42 % 42 % 8 % 0 %

Aangepast aan de groep 41 % 50 % 0 % 0 %

duidelijk & verstaanbaar 42 % 42 % 8 % 0 %

Inhoudelijke kennis 75 % 17 % 0 % 0 %

opbouw en stuctuur 42 % 50 % 0 % 0 %

GELEID BEZOEK

32%

HOE BEOORDElEN ONzE BEzOEKERs DE gIDsEN ?
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Tijdelijke tentoonstellingen

27.11.2013 – 30.03.2014
gezichtsverlies, jan Vanriet 

Zowel pers als publiek waren erg lovend over  
de tentoonstelling Gezichtsverlies, met het ver-
zamelde werk van kunstenaar Jan Vanriet. Blik-
vanger waren de geschilderde portretten van 
gedeporteerden uit Kazerne dossin, gebaseerd 
op de foto’s van de portrettenmuur. Gezichts-
verlies zal in 2015 te zien zijn in het Joods Mu-
seum in Moskou en het Joods Museum van  
Warschau. 

05.04.2014 – 14.09.2014
Rwanda : Wounded vision, Alexis Cordesse

naar aanleiding van de twintigste verjaardag 
van de genocide in Rwanda bracht Kazerne  
dossin een fototentoonstelling van de Franse 
fotograaf Alexis Cordesse (°1971, Parijs). Als on-
afhankelijk persfotograaf was hij tussen 1996 
en 2013 in Rwanda om er de nasleep van de ge-
nocide te documenteren. de tentoonstelling 
toonde drie aspecten : de film Itsembatsemba 
uit 2004, de fotoreportage De Bekentenis, met 
interviews en bekentenissen van mannen en 
vrouwen die deelnamen aan de genocide, en 
Leemten, over de leegte die achterbleef bij de 
overlevenden en in de Rwandese samenleving. 

04.09.2014 – 20.01.2015
jacques Rozenberg  :
Tussen wanhoop en weerbaarheid

Tijdelijke tentoonstelling met het werk van  
kunstenaar Jacques Rozenberg (1922-1999). 
de schilder vertrok op 31 juli 1943 met Transport 
XXI vanuit de dossinkazerne naar Auschwitz. hij 
keerde in mei 1945 als een van de weinige over-
levenden terug en begon op latere leeftijd te schil-
deren. Zijn inspiratie vond hij in zijn verleden : wan-
hoop en weerbaarheid in kleur en verhaal. na 
een schenking in 2014 is het volledige oeuvre van 
de schilder nu in het bezit van Kazerne dossin. 

Rwanda : Wounded vision



30.09.2014 – 22.03.2015
Genocide Dismissed : De doodgezwegen 
tragedie van guatemala, 
Daniel Hernández-salazar

op de vierde verdieping van het museum toont de 
Guatemalteekse kunstenaar daniel hernández- 
Salazar zijn fotografisch werk van de voorbije 
drie decennia. Tot vandaag is de massamoord in 
Guatemala in de jaren ’80 onbekend gebleven 
voor het ruime publiek. de foto van de proteste-
rende engel, een Maya met schouderbladen van 
een omgebrachte indiaan, is een icoonbeeld. 
het maakt sinds 2012 ook deel uit van de per-
manente tentoonstelling van Kazerne dossin. 

Openingen en vernissages

04.04.2014
lezing | europalezing en opening 
Rwanda : Wounded vision 

Lezing rond Europese waarden en internationaal 
recht. Met gastsprekers herman Van Rompuy 
(gewezen voorzitter van de Europese Raad) en 
Serge Brammertz (hoofdaanklager van het ex-
Joego slaviëtribunaal). 

De Amerikaanse pianist Roger Peltzman speelt in Kazerne Dossin
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04.09.2014
Opening | Tijdelijke tentoonstelling 
‘Tussen wanhoop en weerbaarheid’ 
van jacques rozenberg 

29.09.2014
Opening | Tijdelijke tentoonstelling 
Genocide Dismissed

Gastsprekers : Jan Jarab (Regional Representative 
office of the high Commissioner for human 
Rights) en Kate doyle (Senior Analyst u.S. Policy 
in Latin America in het national Security Archive)

Culturele evenementen 

19.02.2014
Concert | Dedication, roger Peltzman

de Amerikaanse pianist Roger Peltzman speelt 
een uitverkocht concert ter nagedachtenis van 
zijn oom norbert Stern, een getalenteerd pianist 
die via dossin werd gedeporteerd en de holo-
caust niet overleefde.

02.04.2014
Theater | ‘gembloux : Op zoek naar het 
vergeten leger’ (school- en avondvoorstelling)

Theaterstuk van twee Marokkaanse artiesten 
over de zoektocht naar het vergeten verhaal 
achter de slag bij Gembloux in 1940. 

gembloux : Op zoek naar het vergeten leger
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27.04.2014
Film & pop-up expo | erfgoeddag

Vertoning van de documentaire Silent Stories,  
in samenwerking met journaliste Catherine 
Vuylsteke. Pop-up tentoonstelling over de dis-
criminatie en de rechten van homoseksuelen.

03.05.2014
Concert | Festival van vlaanderen

Wereldpremière van de opera ‘onvoltooid ver-
leden’ met Christianne Stotijn en actrice Julika 
Marijn. Fragmenten uit de dagboeken van Etty 
hillesum. 

15.06.2014
literatuurontbijt | 1000 heuvels

Bloemlezing uit de roman ‘1000 heuvels’ door 
auteur Koen Peeters. Een caleidoscopisch beeld 
van Rwanda in vijf verhalen. 

01.10.2014
Boekvoorstelling | Genocide, 
risk and resilience

Presentatie van de publicatie over vergeten ge-
nocides, in samenwerking met uCSIA (universi-
teit Antwerpen). Sprekers : Stephan Parmentier, 
Saskia Baas, Bert Ingelaere, Kate doyle e.a. 

19.10.2014
Film | Der Anständige

Belgische première van de documentaire over 
de persoonlijke correspondentie van himmler 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met nabespre-
king door de Belgisch-Israëlische cineaste 
Vanessa Lapa. In samenwerking met Filmhuis 
Mechelen en Stichting Auschwitz. 

Pop-up tentoonstelling tijdens Erfgoeddag

Belgische première Der Anständige met cineaste Vanessa lapa
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05.11.2014
avondopening | Mechelse nocturne

nocturne rond de tentoonstelling Genocide  
Dismissed. Gratis toegang voor Mechelaars.

15.11.2014
Concert | Canto Ostinato

Pianoconcert ‘Canto ostinato’ van Simeon Ten holt, 
uitgevoerd door het Conservatorium Mechelen. 

vormingsmomenten

15.10.2014 & 29.10.2014
lerarendagen 

Lerarendagen waarop leerkrachten het educa-
tief aanbod ontdekken, inhoudelijke lezingen 

volgen en aan verschillende educatieve work-
shops deelnemen. In samenwerking met démo-
cratie ou Barbarie, Stichting Auschwitz en Klasse. 

Herdenkingen

04.09.2014
Herdenking 70 jaar bevrijding

op 4 september 1944 werd Mechelen bevrijd. 
nuchim Manelewitsch, die opgesloten was in 
Kazerne dossin en in 1944 werd bevrijd, legt  
een indrukwekkende getuigenis af. Ter nage-
dachtenis worden kransen neergelegd bij het 
monument en worden 47 nieuwe portretten 
toegevoegd aan de portrettenmuur.

lerarendag in het museum
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educatief aanbod

Nieuwe museumformule

om een alternatief te bieden voor de klassieke 
rondleiding met gids, werkt Kazerne dossin aan 
een traject waarin actie en beleving meer cen-
traal staan. Persoonlijke verhalen en interactie 
vormen de insteek voor een ‘beleefparcours’. In 
dat parcours, dat maximaal rekening houdt  
met de verschillende leerstijlen van leerlingen, 
speelt het memoriaal als gedenkplaats een  
cruciale rol. het beleefparcours zal vanaf sep-
tember 2015 deel uitmaken van het educatieve 
aanbod. 

rondleidingen op maat 

de educatieve dienst werkte samen met de gid-
senploeg verschillende bezoeken uit die tege-
moet komen aan de interesses en behoeften 
van specifieke doelgroepen, zoals blinden en 
slechtzienden, studenten van het hoger onder-
wijs, mensen die nederlands leren,...
 

educatief materiaal

het voorbije werkjaar ontwikkelde het educa-
tieve team een pakket in het thema van de tijde-
lijke tentoonstelling Rwanda : Wounded Vision. 
het lessenpakket bood een breed overzicht van 
de Rwandese genocide en kwam tot stand in  
samenwerking met de ngo RCn Justice & démo-
cratie. ook voor de tijdelijke tentoonstelling  
Genocide Dismissed werd de vertaalslag ge-
maakt naar een educatief pakket. dat bestaat 
uit historisch achtergrondinformatie over Gua-
temala en een brede kijk op het fenomeen street 
art. de wedstrijd ‘Schreeuw het uit tegen on-
recht’ i.s.m. Graffiti vzw riep jongeren op om een 
eigen creatieve street-art project uit te werken 
om hun eigen maatschappelijk engagement te 
tonen. 

Educatie
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Workshops

In het afgelopen werkjaar kreeg ook de work-
shop ‘Enkeltje Mensenrechten’ meer vorm. na 
enkele succesvolle testmomenten bij scholen 
van de film ‘Belonging’ startte de educatieve 
dienst met de concrete uitwerking. ook aan de 
workshop en het museale traject ‘Een duivelse 
transitie’ werd stilaan gestalte gegeven.

gidsenwerking

Voor het team van gidsen organiseerde Kazerne 
dossin tweemaandelijkse gidsenbijeenkomsten 
met lezingen, filmvertoningen, discussies, op-
leidings- en feedbackmomenten. Met succes 
lanceerde het museum ook een nieuw online-
platform, waar gidsen meer inhoudelijke en 
praktische tips en informatie terugvinden. 
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leraren

Tijdens de lerarendagen in oktober ontving het 
museum een tweehonderdtal nederlands- en 
Franstalige leerkrachten. naast een kennis-
making met het museale aanbod, stonden ook  
een historisch, actueel en didactisch luik op het 
programma. de lerarendagen werden telkens 
afgesloten met pakkende getuigenissen, zoals 
het verhaal van Koenraad Tinel en Simon Gro-
nowski. Kazerne dossin werkte samen met Klasse, 
de Stichting Auschwitz en de cel ‘démocratie ou 
Barbarie’.

Outreachwerking

Politie, Holocaust en Mensenrechten

In 2014 ontving het museum enkele honderden 
politieagenten in het kader van de opleiding 
‘holocaust, Politie en Mensenrechten’ (hPM). 
het educatieve team van Kazerne dossin zorgde 
voor ondersteuning en werkte mee de ‘train-de- 
trainersessies’ en de syllabus uit. Rond deze  
bijzondere samenwerking tussen politie en  
museum werd ook een initiatief opgezet rond 
een congres over Politie- en holocausteducatie. 
Voor dat project worden nog financieringska-
nalen gezocht. 
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studiereis Yad vashem

Voor de vierde keer organiseerde het museum 
een studiereis naar de International School for 
holocaust Studies in Yad Vashem (Jeruzalem). 
Een twintigtal medewerkers, gidsen en multi-
plicatoren uit het onderwijs namen deel aan de 
reis. In Israël hadden de deelnemers een ont-
moeting met de Belgische ambassadeur. 

Theaterstuk ‘gembloux : Op zoek 
naar het vergeten leger’

In april organiseerde het museum de toneel-
voorstelling ‘Gembloux : op zoek naar het verge-
ten leger’ over de noord-Afrikaanse soldaten 
die meevochten in de Tweede Wereldoorlog. Bij 
de voorstelling werd een educatieve fiche en 
een alternatief museumparcours ontwikkeld. 
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Trein der Duizend

Kazerne dossin speelde een belangrijke rol in de 
voorbereiding en jurering van de ‘Trein der dui-
zend’, een project van de Stichting Auschwitz en 
het Instituut voor Veteranen. Alle groepen die 
deelnamen aan dit project, brachten ook een 
gegidst bezoek aan Kazerne dossin. 

vertegenwoordiging

Kazerne dossin huisvest 
het Bijzonder Comité 
voor herinneringsedu-
catie (BCh). hoofd Edu catie & outreach Marjan 
Verplancke is coördinator. daarnaast is Kazerne 
dossin ook ver tegenwoordigd in de Conseil de 
la Transmission de la Mémoire van de Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles door odile Remy, hoofd 
Admi nistratie & op dracht houder voor Fransta-
lige Gemeenschap.
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Collectie

Collectieplan

In 2014 werd een volledig nieuw collectieplan 
uitgewerkt. het beschrijft retrospectief de oor-
sprong, de samenstelling, het profiel, de waarde 
en de indeling van de collectie, en bepaalt de 
kern- en deelcollecties. daarnaast werd een stand 
van zaken opgesteld van de collecties en de col-
lectieverwerking vandaag. Ten slotte schenkt 
het collectieplan ook aandacht aan de toekomst. 

hoe worden de kern- en deelcollecties verder 
(online) ontsloten? hoe worden nieuwe aan-
winsten verwerkt? En welke projecten kunnen 
op basis van de collecties worden opgestart?

archiefschenkingen

Kazerne dossin ontving in 2014 niet alleen heel 
wat kleinere fondsen, maar ook enkele uitge-
breide collecties. Stuk voor stuk werden die 
schenkingen met zorg gedigitaliseerd, genum-
merd, beschreven, zuurvrij verpakt en in de ge-
acclimatiseerde archiefruimte opgeslagen.

Collecties &  
 onderzoek
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schenking lammel : de duitse Galerie Lammel, 
geleid door het echtpaar Lammel, schonk in 
2014 opnieuw een deel van haar waardevolle 
(kunst)collectie aan Kazerne dossin. naast een 
verzameling judaïca en antisemitische post-
kaarten werden ook 153 tekeningen en etsen 
van de Joodse kunstenaar en holocaustover-

Wie was Osias Hofstätter ?

Osias Hofstätter wordt op 28 december 1905 in Bochnia 
(Polen) geboren. In zijn jeugd verhuist hij vaak : van 
Polen naar Oostenrijk, en verder naar Nederland en 
Duitsland. Hij ontwikkelt steeds meer zijn kunstenaars-
talent. Na de Anschluss in 1938 vlucht Osias Hofstätter 
vanuit Wenen naar België. zijn ouders worden gedepor-
teerd en komen in het getto van lodz om. Op vertoon 
van zijn schetsboek wordt Osias zelf toegelaten tot  
de Brusselse Academie. In mei 1940 arresteert de  
Bel gische staat hem als ‘verdachte Duitser’ en inter-
neert hem in Frankrijk. In de kampen saint-Cyprien en 
gurs portretteert Osias Hofstätter medegevangenen. 
Na twee jaar weet hij uit gurs te ontsnappen en het  
neutrale zwitserland te bereiken. Osias studeert er  
verder aan de stedelijke Kunstschool in zürich en keert 
na de oorlog naar Polen terug. In 1957 migreert hij  
definitief naar Israël. Osias Hofstätter exposeert volop 
en wint talrijke prijzen. Hij overlijdt in 1994. 

levende osias hofstätter overgedragen. Kazerne 
dossin opende in samenwerking met kunste-
naar André Goezu op basis van de werken van 
hostätter op 27 januari 2015 de tijdelijke ten-
toonstelling Kunst is een kreet. Galeriehouder 
Manfred Lammel overleed helaas in het najaar 
van 2014.
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Wie was regine Beer?

Regine Beer wordt 
op 5 november 
1920 in Amster-
dam geboren. In 
mei 1940 beleeft 
ze in Antwerpen 
het begin van de 
bezetting. Aan-
vankelijk werkt 
Regine er verder 
als lerares, ook al 
schrijft ze zich  
op aanraden van 
haar schooldirectrice in het jodenregister in.  
In de nacht van 3 op 4 september 1943 arres-
teren de nazi’s honderden Belgische joden, die 
tot dan toe gespaard werden. Regine belandt  
in de Dossinkazerne bij groep E. De nazi’s moe-
ten zich nog entscheiden, beslissen over hun  
lot. In april 1944 verschijnt Regines naam toch  
op een deportatielijst. Transport XXV voert  
haar naar Auschwitz-Birkenau. Regine overleeft 
de deportatie en dodenmarsen naar Ravens-
brück en Malchow. Vanaf de jaren 1970 getuigt 
ze als Holocaustoverlevende en overtuigd  
antifasciste in ontelbare scholen, bij culturele 
verenigingen en voor mensenrechtenorgani-
saties. Haar memoires verschijnen in 1992.  
Regine ontvangt verschillende eretekens, waar-
onder de Prijs voor de Democratie (1993). ze 
overlijdt op 23 maart 2014.

schenking regine Beer : op 23 maart 2014 
overleed holocaustoverlevende Regine 
Beer. Ze was haar leven lang een voorvecht-
ster van mensenrechten. Bij haar overlijden 
liet Regine Beer Kazerne dossin vier dozen 
met archiefmateriaal en haar tatoeage-
nummer na. de focus van de stukken ligt in 
de eerste plaats op herinneringseducatie. In 
2015 zal de geschiedenis van Regine Beer 
ook deel uitmaken van de permanente ten-
toonstelling.

schenking eisendrath : de familie Eisen-
drath liet een collectie van ruim honderd 
brieven uit 1942-1943 door de dienst di-
gitalisering scannen, waarna de originelen 
aan de nabestaanden werden terugbezorgd. 
deze brieven werden geschreven in de 
dossin kazerne, door de Joodse diamant-
bewerker Albert Eisendrath, aan zijn niet-
Joodse echtgenote. Vanwege dat gemengde 
huwelijk werd Albert niet gedeporteerd, 
maar in het kamp tewerkgesteld, eerst als 
schoonmaker, later als zaal-oudste. Albert 
werd op 25 mei 1943 vrijgelaten en met zijn 
gezin herenigd. naast de brieven omvat de 
col lectie ook enkele foto’s en stukken die 
gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de 
familie Eisendrath.

schenking Izaks : op 10 oktober 2014 be-
zocht voormalig ondergedoken kind Conny 
Izaks de dossinkazerne. Ze deelde haar  
verhaal met het documentatiecentrum en 
doneerde 115 originele foto’s, brieven en 
documenten over haar familiegeschiedenis 
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aan Kazerne dossin. de brieven ontving ze tij-
dens haar onderduikperiode wekelijks van haar 
eveneens verstopte moeder en stiefvader. 
Conny’s ouders werden echter opgepakt en via 
de dossinkazerne weggevoerd. Geen van beiden 
overleefde de deportatie. Kazerne dossin be-
zorgde Conny Izaks een complete digitale en  
papieren kopie van haar schenking. die werd  
geschoond, genummerd, gedigitaliseerd, be-
schreven en zuurvrij verpakt.

Kunstschenkingen

schenking rozenberg

In 2014 ontving Kazerne dossin het volledige 
oeuvre abstracte schilderijen en gedichten van 
kunstenaar Jacques Rozenberg. naar aanleiding 
van die schenking liep op de gelijkvloerse ver-
dieping van het museum de tentoonstelling  
Van wanhoop tot weerbaarheid.

schenking Tran

In het voorjaar van 2014 vertrouwde Georges 
Tran een monumentaal schilderij toe aan Ka-
zerne dossin. Tran overleefde de oorlog in België 
als ondergedoken kind. hij overleed in het na-
jaar van 2014.

Onderzoek

Doctoraat SS Sammellager Mecheln

Senior researcher Laurence Schram deed in 2014 
verder onderzoek naar de dossinkazerne in het 
kader van haar doctoraat over het SS-Sammel-
lager Mechelen (1942-1944). Ze zal in 2015 
haar doctoraat inleveren en verdedigen. 

Doctoraat over de joodse gemeenschap 
in België tijdens het interbellum

In juni 2014 sloot junior researcher Janiv Stam-
berger zich aan bij het Kazerne dossin-team 
Collecties & onderzoek. de Joodse gemeen-
schap in België tijdens het interbellum vormt het 
uitgangspunt voor zijn onderzoek naar sociale 
en politieke stromingen binnen die gemeen-
schap in de periode 1918-1940.

In 2015

Kazerne dossin pakt uit met de tijdelijke expo 
Bevrijding! Belgen in Duitse kampen. deze dub-
beltentoonstelling is een gezamenlijk initiatief 
van Kazerne dossin, het Fort van Breendonk en 
CEGESoMA. Kazerne dossin belicht de bevrijding 
van Buchenwald, gezien door de ogen van de 
bevrijders, aan de hand van een bijzondere foto-
reeks. historica dorien Styven kaderde de beel-
den in hun historische context en identificeerde 
tientallen gefotografeerde Belgen. Ze maakte 
daarvoor gebruik van de archieven van het  
CEGESoMA, de directie-generaal oorlogsslacht-
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offers en Gedenkstätte Buchenwald. de iden-
tificatie van de slachtoffers en het rehumanise-
ren van de overlevenden vormen de rode draad 
doorheen Bevrijding! Belgen in Duitse kampen. 

Ontsluiting

Bibliotheek

de wetenschappelijke bibliotheek bevat eind 
2014 zo’n 7.380 werken, waaronder biogra-
fieën, monografieën, memoires, historiografische 
en pedagogisch georiënteerde boeken, naslag-
werken en gepubliceerde registers. In 2014 

werd een afstotingsbeleid uitgetekend. Kazerne 
dossin richt zich vanaf 2015 op het verwerven 
van holocaust- en mensenrechtengerelateerde 
publicaties door middel van schenkingen. 

Publicaties

het laatste onderzoek voor de langverwachte 
publicatie Drancy-Auschwitz, 1942-1944. Joden 
uit België, gedeporteerd via Frankrijk werd in 
2014 afgerond. het boek zal bestaan uit een 
historische introductie, de portrettenreeks, per-
soonlijke verhalen en een namenregister. 

In december 2014 publiceerde openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen een themanummer over 
Kazerne dossin. de tekst, van de hand van con-
servator Prof. dr. herman Van Goethem, focust 

Campagnebeeld Bevrijding! Belgen in Duitse kampen
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zowel op de evolutie van de dossinkazerne  
als historische site, als op de geschiedenis van 
de Jodenvervolging en -deportatie in België en 
de verwerking van mensenrechtenthema’s in  
de permanente tentoonstelling. 

Media Haven

het digitaliseren en ontsluiten van de gehele  
Kazerne dossin-collectie werd in 2014 voort-
gezet in de vorm van het Media haven-project. 
Via Media haven worden honderdduizenden 
dossiers, documenten, kostbare drukwerken en 
foto’s aan elkaar gekoppeld. Partnerinstellingen 
zoals Yad Vashem, het united States holocaust 
Memorial Museum, het Mémorial de la Shoah, 
het Auschwitz State Museum, het haus der Wann-
see-Konferenz en het Algemeen Rijksarchief 
krijgen rechtstreeks toegang tot de zoekrobot. 

eHrI

In 2013 engageerde Kazerne dossin zich als een 
van de partners voor EhRI, het European Holo-
caust Research Infrastructure-project. dat in-
ternationale archiefproject streeft naar het toe-
gankelijk maken van bestandsbeschrijvingen 
over holocaust-gerelateerde collecties ver-
spreid wereldwijd. 

Belgisch Paviljoen in
auschwitz state Museum

Voor het jaarlijkse onderhoud van het Belgisch 
Paviljoen en bijhorende tentoonstelling in het 
Auschwitz State Museum ontving Kazerne  
dossin een subsidie van de nationale Loterij en 
de Kanselarij van de Eerste Minister.
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lezingen en presentaties

18.01.2014
Presentatie door prof. dr. herman Van Goethem, 
European Sites of Consciousness (Antwerpen)

03.02.2014
Lezing Dadergedrag bij collectief geweld door 
Christophe Busch, Centrum voor Gelijke Kansen 
en Racismebestrijding (Brussel)

24.02.2014
Lezing door prof. dr. herman Van Goethem, direc-
torate General Education and Culture (Brussel)

26.02.2014
De vervolging en deportatie van de zigeuners, 
door Laurence Schram, Maison notre-dame du 
Chant d’oiseau (Brussel)

28.02.2014
Presentatie door prof. dr. herman Van Goethem, 
Archief- en documentatiecentrum over het 
Vlaams nationalisme (AdVn, Antwerpen)

12.03.2014
Lezing door prof. dr. herman Van Goethem, Sym-
posium Persécutions et résistances en Italie,  
de la période fasciste à l’occupation nazie 
(1922-1945), université de Liège (Luik)

24.03.2014
Lezing Cultuur als beleving, prof. dr. herman Van 
Goethem, Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, 
universiteit Antwerpen

14.03.2014
Presentatie Kazerne dossin, door prof. dr. herman 
Van Goethem, European Museum Award (Talinn, 
Estland)

29.04.2014
Lezing Toeristische publiekswerking en Kazerne 
Dossin door Klaartje de Boeck en Charlotte  
Stevens, Kazerne dossin

Outreach
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15.05.2015
Lezing Een Duivelse Transitie door Marjan Ver-
plancke, Erfgoedcel ’t Erf (Roeselare) 

22.05.2014
Lezing  Dadergedrag bij collectief geweld  door 
Christophe Busch, voor het netwerk excellente 
politiezorg provincie Antwerpen

27.05.2014
Lezing door prof. dr. herman Van Goethem, Sym-
posium ‘The power of communities’, Kazerne 
dossin

26.06.2014
Lezing Dadergedrag bij collectief geweld / sociale 
psychologie van terrorisme door Christophe 
Busch, voor het federaal parket, comité P, crisis-
psycholoog KMS, oCAd, FGP Brussel, Kabinet 
Milquet, centrale dienst TERRo federale politie 
en het netwerk CoPPRA trainers

07.09.2014
Lezing Zigeunervervolging en -deportatie door 
Laurence Schram, Joods Museum (oslo, noor-
wegen)

19.09.2014
Herinneringseducatie voor kleuter- en lager  
onderwijs, door Simon Schepers, Kaho (Aalst)

26.09.2014
Herinneringseducatie voor kleuter- en lager  
onderwijs, door Simon Schepers, PEdIC (Gent)

13.10.2014
Lezing Geschiedenis voor een breed publiek, door 
dorien Styven, Katholieke universiteit Leuven

20.10.2014
Lezing door dorien Styven, Workshop Names  
of Shoah Victims, denkmal Ermordeten Juden 
Europas (Berlijn)

23.10.2014
De transitkampen in Europa onder het Nazisme, 
door Laurence Schram, Koninklijke Bibliotheek 
van België (Brussel)
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04.11.2014
Lezingenreeks  Genocidale geweldsmechanis-
men (Duivelse transitie - stadia van een geno-
cide)  door Christophe Busch, Lerarenopleiding 
hogeschool utrecht - Minor Tweede Wereld-
oorlog Educatie 

29.11.2014
Voorstelling van de samenwerking tussen Kazerne 
dossin en RoJM door Marjan Verplancke en Sahd 
Jaballah ter gelegenheid van het publiekseve-
nement ‘op maat van Mechelen’ 

03.12.2014
Lezing  Dadergedrag bij collectief geweld en 
mensenrechten  door Christophe Busch, uni ver-
siteit Antwerpen - Vrijzinnige dienst uA

10.12.2014
Presentatie Kazerne dossin, door Sara Lanoye 
en Sara Verhaert, duitstalige Gemeenschap en 
Gedenkstätte Vogelsang (Eupen)

16.12.2014
Lezing What Works ! - Behandeling van delictple-
gers binnen de forensische psychiatrie  – door 
Christophe Busch, Permanente Vorming uGent

Publicaties

AIZEnBERG Isidoro, “Kazerne dossin Museum 
and documentation Centre on the holocaust 
and human Rights, Mechelen, Belgium issue”, in 

Judaica Thematic Society Newsletter, nr. 106 
(September 2014), p. 5-6. Met ondersteuning 
van Laurence Schram.

BoELAERT Luk, dEMEuLEnAERE Brecht & TER-
RYn dirk (red.), 100 jaar Groote Oorlog herden-
ken in de klas, Canon Cultuurcel (digitale druk), 
Brussel, 2014. Met medewerking van het Bijzon-
der Comité voor herinneringseducatie.

BuSCh Christophe, De grijze zone van norma-
liteit en complexiteit - onderzoek, pedagogie  
en musealisering van dadergedrag bij collectief 
geweld, in  : Kleio, 2014, nr. 3, jg. 55, p. 50-56.

BuSCh Christophe, De rehabilitatie van daders : 
naar een integratie van RNR en GLM ?, in  : Per-
manente vorming Forensische Gedragsweten-
schappen, ugent - hogent (in press).

dEMEYERE Frederic (red.), Toetssteen ’14-’18, 
provincie West-Vlaanderen, Sint-Andries, 2014.
Met medewerking van het Bijzonder Comité voor 
herinneringseducatie.

hAPPE Katja, LAMBAuER Barbara & MAIER- 
WoLThAuSEn CLEMEnS (red.), Die Verfolgung 
und Ermordung der europäischen Juden durch 
das nationalsozialistische Deutschland, 1933-
1945. Teil 12. West- und Nordeuropa. April 
1942-1945, oldenbourg, 2014. Met onder-
steuning van Laurence Schram.

SChRAM Laurence, The deportation of the Jews 
from Nazi camps in Western Europe : the exam-
ple of Drancy in France and Malines in Belgium, 
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EhRI online cursus, 2014. Laurence Schram  
(Senior onderzoeker) werkte op vraag van  
European Holocaust Research Infrastructure 
(EhRI) een publicatie/cursus uit die online zal 
verschijnen op de EhRI-website. ook het Mémo-
rial de la Shoah (Parijs) ervan gebruikmaken in 
het kader van academische vorming.

SPIESSEnS Anneleen & STAMBERGER Janiv,  
“Revealing the image, revealing truth : daniel her-
nández-Salazar’s visual memory of the genocide 
in Guatemala”, in Getuigen / Témoigner, nr. 119 
(december 2014), p. 10-17.

STAMBERGER Janiv, “Zionist Pioneers at the 
Shores of the Scheldt. The hashomer hatzair 
Youth Movement in Antwerp, 1924-1946”, in 
Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering / Les 
Cahiers de la Mémoire contemporaine, nr. 11 
(2014), p. 67-105.

STYVEn dorien, “Populaire mythevorming rond 
het Joods Verdedigingscomité”, in Bijdragen tot 
de Eigentijdse Herinnering / Les Cahiers de la Mé-
moire contemporaine, nr. 11 (2014), p. 153-201.

VAn GoEThEM herman, VAn REETh bob & VAn 
ABBEnEYEn Bob, Museum Kazerne Dossin, in 
openbaar Kunstbezit Vlaanderen, jg. 52, nr. 6 
(2014).

VERPLAnCKE, Marjan & BRIGou Patricia, “Een 
man, een gebouw. herinnering en herinnerings-
educatie in Kazerne dossin”, 2014, 21 p.

VERPLAnCKE, Marjan & SChEPERS, Simon “her-
inneringseducatie op kindermaat, in Sint-Cani-
siusblad, september 2014, p. 29-33.

Waarom lesgeven over de Holocaust?, unESCo, 
2014. Met ondersteuning van Marjan Verplancke, 
Christophe Busch en Simon Schepers (Bijzonder 
Comité voor herinneringseducatie).
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Marketing- en publieksplan 
2015-2019

Binnen de dienst Marketing & Communicatie 
werd een marketing- en publieksstrategie uit-
gewerkt, gebaseerd op de missie, visie en kern-
waarden van Kazerne dossin. de strategie start 
vanuit een volledige interne en externe analyse 
van het museum, het imago en de verschillende 
aspecten van de werking. Een van de resultaten 
van dit plan is een gedegen doelgroepenanalyse 
en een strategisch plan voor de marketing  
en publiekswerking van het museum in de ko-
mende jaren. Als laatste kwam er ook een ope-
rationeel plan uit voort, waarin de concrete 
doelstellingen en acties voor de dienst Mar-
keting & Communicatie beschreven staan. 

Communicatie

In 2014 lanceerde Kazerne dossin een nieuwe, 
meer visuele en gebruiksvriendelijke website in 
vier talen. de nieuwe website is een belangrijke 
tool in de digitale marketing van het museum  
en omvat ook een online ticketingtool. Via die 
webshop kunnen individuele bezoekers vooraf 
een e-ticket aankopen. Bezoekers in groep  
kunnen dan weer de beschikbare momenten 
voor rondleidingen bekijken en hun groeps-
bezoek reserveren. 

het leeuwendeel van de communicatie- 
activiteiten bestond uit de voorbereiding en 

Marketing &  
Communicatie
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Dossinkazerne

Zeventig jaar na bevrijding Mechelen worden schilderijen gedeporteerde jood getoond

“Bloed keert terug op doek”

Weduwe Andrée Caillet bij de geschon-
ken schilderijen van haar man Jacques 
Rozenberg: “Toen hij van Auschwitz en 
Dachau terugkeerde naar België, was 
hij een wrak, maar hij heeft het wel 
gehaald.” FOTO’S PATRICK HATTORI

Aan de indrukwekkende portret-
tenmuur werden nog 73 extra 
foto’s toegevoegd. 

Exact zeventig jaar 
geleden bevrijdden 
geallieerde soldaten 
Mechelen. Dat werd 

gisteren uitgebreid herdacht 
aan het museum Kazerne 
Dossin. Ook Jacques 
Rozenberg was bij de 26.000 
joden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog naar Auschwitz 
werden gedeporteerd vanuit 
Mechelen. Voor hij stierf 
schilderde de man de gruwel 
van zich af. Zijn weduwe keek 
geëmotioneerd toe hoe zijn 
werk de erkenning krijgt die 
het verdient op de plek waar 
het allemaal begon.

Heel wat hoge gasten namen 
deel aan de herdenkingsplechtig-
heid. Zelfs de Amerikaanse ambas-
sadeur was present. Ondervoorzit-
ter van Kazerne Dossin Claude Ma-
rinower was tevreden met de gro-
te belangstelling. “We herdenken 
nu de zeventigste verjaardag van 
de bevrijding van Kazerne Dossin. 
Het was niet nodig om te wachten 
tot 75 of 100 jaar. Nu zijn er nog 
getuigen die hun verhaal kunnen 
doen. Het blijft me vooral bij dat 
de getuigen meestal nog elk detail 
kennen van wat ze hebben meege-
maakt. Het was zo ingrijpend dat 
het in hun geheugen gegrift staat”, 
aldus Marinower. 

In Dossin, een verzamelkamp 
van de SS, troffen de geallieer-
den 500 joden aan die klaar 
waren voor een volgend trans-
port naar een concentratie-
kamp. “Ze werden zeventig 
jaar geleden bevrijd, maar 
ruimte voor vreugde was 
er bijna niet. Want vrij 
snel werd duidelijk wat 
er was gebeurd met al 
die andere familieleden 
of kennissen die wegge-
bracht waren. De depor-
tatie van de joden blijft 
in mijn ogen de groot-
ste oorlogsmisdaad die 
er ooit in België heeft 
plaatsgevonden.”

Schilder
Bij zulke herdenkings-

●●Op de indrukwekkende por-
trettenmuur van het museum Ka-
zerne Dossin staan de foto’s van 
de gedeporteerden afgebeeld. 
Dankzij grote inspanningen wer-
den al foto’s van meer dan 19.000 
van de 26.000 namen teruggevon-
den. “Vandaag hebben we weer 
73 nieuwe gezichten kunnen toe-
voegen. We hebben ze terugge-
vonden door opzoekwerk in oude 
archieven of krijgen ze in handen 
door schenkingen vanuit fami-
lies. Op die manier hopen we elke 
naam een gezicht te kunnen ge-
ven. Dat zijn we deze mensen ver-
schuldigd”, zegt persverantwoor-
delijke Sara Verhaert van Dossin. 
“Het wordt natuurlijk altijd moei-
lijker om de ontbrekende foto’s 
op te zoeken. We denken wel dat 
er nog veel foto’s in het bezit zijn 
van Antwerpse joodse families. Zij 
mogen ons altijd contacteren. We 
willen echt elk slachtoffer een ge-
zicht geven.” BEPR

“Antwerpse joden 
hebben nog foto’s”

“Als de 
schilderijen helpen 
om het verhaal 
van de oorlog 
levendig te 
houden, is de 
missie van mijn 
man geslaagd.”
ANDRÉE CAILLET
WEDUWE JACQUES ROZENBERG

plechtigheden zijn zakdoekjes 
nooit ver weg. De 84-jarige An-
drée Caillet had het extra moeilijk 
om haar tranen te bedwingen als 
ze luisterde naar de getuigenissen 
en toespraken. Ze kreeg langs alle 
kanten felicitaties voor haar vijf-
tien jaar geleden overleden echt-
genoot Jacques Rozenberg. “Hij is 
in Polen geboren, maar kwam als 
peuter in Brussel wonen. Hij werd 
in 1943 opgepakt. Via Dossin is hij 
naar Auschwitz gestuurd. In de ja-
ren voor zijn dood is hij beginnen 
schilderen. Alles wat hij tijdens 
zijn leven moeilijk onder woorden 
heeft kunnen brengen, kon hij met 
verf wel uiten. Ik heb al zijn werk nu 

aan het museum geschon-
ken zodat iedereen het 

kan zien”, vertelt de 
weduwe. 

In Auschwitz 
m a a k te  Ro -
zenberg de 
hel mee. “Hij 
moest daar en 
in andere kam-
pen slavenar-
beid verrich-
ten. Tussen-

door speelde hij 
viool om hem en 

de andere gevange-
nen moed in te 

spre-

ken. Hij overleefde daarna nog 
de dodenmars naar Dachau. Toen 
hij weer in België was, was hij een 
wrak. Maar hij had het tenminste 
gehaald”, vertelt Andrée.

Het koppel leerde elkaar kennen 
in 1969. Hoewel de oorlog dan al 
lang voorbij was, wilde Jacques 
nog altijd geen woord zeggen over 
de gruwel die hij had meegemaakt. 
“Die eerste jaren was spreken over 
de deportatie vanuit Mechelen en 
over het concentratiekamp abso-
luut taboe. Pas de laatste jaren voor 
zijn dood kon hij erover vertellen. 
En eens hij over die grens was, bleef 
hij maar vertellen. Hij zei me dat hij 
wilde dat niet vergeten zou worden 
wat hij gezien had. Daarom ging hij 
ook plots langs scholen om zijn ver-
haal te doen en leidde hij mensen 
rond in Auschwitz. Alleen op die 
manier zou hij kunnen voorkomen 
dat hetzelfde nog zou gebeuren, 
zei hij altijd. Naarmate hij ouder 
en zieker werd, was schilderen zijn 
enige manier nog om het verhaal 
te blijven vertellen. In 1999 is hij 
gestorven.”

Rood
Opvallend is dat Rozenberg heel 

vaak rood in zijn schilderijen ge-
bruikte. “Hij wilde het bloed en 
de dood laten terugkomen op zijn 
doeken. Daarom gebruikte hij veel 
felle rode lijnen. Zo maakte hij ab-
stracte schilderijen en op die ma-
nier verwees hij naar die dingen 
die zo moeilijk onder woorden te 
brengen zijn. Maar rood was ook 
de kleur van levendigheid volgens 
Jacques. Je kunt het dus dubbel in-
terpreteren.”

Voor Andrée is het feit dat het 
werk van haar man vijftien jaar na 
zijn dood nog zo geapprecieerd 
wordt, een hele opsteker. “Ik had 
nooit durven denken dat hij na zijn 
dood nog zo bekend zou worden. 
Nu staan hier zo veel belangrijke 
mensen rond zijn schilderijen. Dat 
zou hij geweldig hebben gevonden. 
Als dit kan helpen om het verhaal 
van de oorlog levendig te houden, 
dan is zijn missie geslaagd. Dit 

pakt me.” 

BERT PROVOOST
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“Ik heb nood aan 
schoonheid en 

kunst en wil mooie 
dingen zien”

Herman Van Goethe
voor wetenschapsco

Mechelen Herman V

In zijn ‘zijn’ is hij
dan jurist, diep 
schuilt vooral ee
Herman Van Go

serieus, zijn titel v
klinkt muffig. Zijn 
intonatie en plage
verraden evenwel 
ook een frivole spe
“Maar ben ik gewo
beetje raar?”

Laat ons beginn
baanprijs. Ik wil ni
nen, maar dat klink
Herman Van Goeth
carrière ben, ja. Noch
indruk niet. Ik heb alt
werkt, maar nu zit ik 
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em, conservator in Kazerne Dossin, kreeg de loopbaanprijs 
ommunicatie overhandigd.  FOTO’S PATRICK HATTORI

U zit nochtans ook nog in enkele 
Raden van Bestuur.
Ja. Dat hoort er bij. Vooral het Interfede-
raal Gelijkekansencentrum volg ik van 
nabij.  Maar bon, op je 55ste kan dat er 
nog net bij. 

En dan hebt u nog een echtgenote 
en vier kinderen.
Het lukt, vooral dankzij hun goodwill. 
De kinderen worden al wat ouder, zijn 
het wel gewend. Ik heb m’n hele leven 
lang veel gewerkt. Ik studeerde rechten 
en geschiedenis… (Switcht van intonatie) 
Twee richtingen tegelijkertijd! Blokken, 
blokken, blokken! En dan een doctoraat, 
en schrijven, schrijven, schrijven! (Seri-
euzer) Ik doe zo’n 60 uur per werkweek, 
maar zo zijn er veel mensen. Dat betekent 
dat je ’s avonds gewoon opnieuw begint. 
En eerlijk: die avonden vind ik het aange-
naamste. Want mijn natuur is die van de 
schrijver. Ik ben een schrijver! Van kinds-
been af. Wel eentje die analytisch vermo-
gen combineert met een gerichtheid op 
het verleden. Op mijn veertiende was ik 
al in archieven aan het snuisteren. Zo muf-
fig. Dat is raar. Raar! (Met een rollende ‘r’) 
Het belette me trouwens niet om een wil-
de jeugd te hebben. Een combinatie van 
archiefwerk, buizen en fuiven. Ach, zelf 
noem ik het gedrevenheid.

Uw werk is uw passie.
Absoluut. Al kijk ik er naar uit om op pen-
sioen te gaan. Om wat vrije tijd te hebben. 
En ook weer in het archief te duiken, om 
eindelijk de boeken te schrijven die al zo-
lang in mijn vingers zitten.

Zoals?
Er komt al zeker een boek over Antwerpen 
in 1942. Van 2004 tot 2008 heb ik dag in 
dag uit in de archieven van de Antwerp-
se politie gezeten. Tot Kazerne Dossin op 
mijn pad kwam. Alles wat ik toen gevon-
den heb, heb ik in het museum gegooid. 
Maar ik wil dat onderzoek nu ook eens 
uitschrijven. Nadien… Neen. Dossin, de 
unief, het boek: dat zal me wel een paar 
jaar zoet houden.

Van Goethem (55) : frivole speelvogel verstopt in de huid van een curator
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U werd twintig jaar geleden geno-
mineerd voor de Gouden Uil, catego-
rie non-fictie. Hebt u ambitie in de 
schrijverij?
Neen. En zeker niet om prijzen te winnen. 
Ik voel me daar ongemakkelijk bij, kruip 
dan liever weg. Eens een boek klaar is, be-
kijk ik het niet meer. Dat loslaten zie je in 
heel mijn carrière, ik ben vaak van thema 
geswitcht. De rechtsgeschiedenis, de po-
litieke geschiedenis van België, de Vlaam-
se Beweging, ... Op een dag zal ik ook de 
Tweede Wereldoorlog loslaten.

Dezer dagen opnieuw bewezen: 
voor thema’s als de politieke geschie-
denis van België en de Vlaamse Be-
weging komen journalisten vaak bij 
u aankloppen voor duiding.
Ja, dat klopt. Ik moet vaak publiekelijk 
spreken. Voordrachten en lezingen doe 
ik bijna niet meer. Omdat het rendement 
te laag ligt. Ik spreek alleen nog voor grote 
groepen. Ho, dat klinkt pretentieus! Ter-
wijl het simpelweg een kwestie van tijd is. 
De media en boeken, dat zijn communi-
catiekanalen naar een ruim publiek. Daar 
mik ik op.

Dan zijn we opnieuw bij het begin: 
uw prijs. Helder en duidelijk commu-
niceren, is vermoeiend, toch?
Zeer zeker. Al doe ik het ook mezelf aan, 
door de manier waarop ik communiceer. 
Ik ben een soort vuur, heel ‘invasief’ in 
mijn spreken. Tijdens mijn colleges stel-
len studenten geen vragen. Neen, ik geef 
een twee uur durende performance. Drie 
uur, dat gaat niet – dan ben ik dood.

Naar het schijnt ben u een zeer ge-
liefd lesgever.
(Gezellig lachje) Nochtans heb ik door 
mijn manier van lesgeven geen contact 
met de studenten. Er zijn groepen waar ik 
geen enkele student bij naam ken. (Fijn-
tjes) Maar het is wel zo: ik geef goed les. 
Een bepaald type van les wel, ik ben een 
uitstervend ras. Studenten hebben graag 
een goed uitgeschreven cursus en een 
goede uitleg. Die bied ik hen.

U hebt een Facebookpagina met 
500 likes. De omschrijving: “Herman 
Van Goethem is hoogleraar en doet 
dat zeer goed.”
Die is geopend door studenten, niet door 
mij. Ik wil niet op Facebook. Ik heb die pa-
gina wel eens gezien, maar of ze ooit ge-
consulteerd wordt? Het is wel charmant. 
Iemand heeft me ook een Wikipedia-bio-
grafie aangesmeerd. Ik neem er akte van, 
maar lig er niet van wakker. Trouwens, 
wat de pers en belangstelling betreft … 
De betovering is voorbij. Als je jong bent 
en geïnterviewd wordt, dan sta je ‘s mor-
gens om 6u aan de krantenwinkel. Nu is 
die vorm van communicatie gewoon ge-
worden. Maar ik doe dit nog altijd graag, 
want het loont. Het dringt bij veel men-
sen door – echo’s!

Waarom hangt men aan ùw lippen, 
en niet aan die van anderen?
De thema’s? Ik kan nu eenmaal uitpakken 
met wat ik onderzoek. Dat is toeval. De 
politieke geschiedenis van België, in de 
twintigste eeuw, doet het goed. Kijk naar 
Bruno De Wever, Koen Aerts, Nico Wou-
ters, … Dat zijn mensen die zich omwille 
van hun thematiek kunnen positioneren. 
Ik heb daarbij Kazerne Dossin als extra 
springplank gekregen. Als ik me zou be-
zighouden met Hadewych en de mystiek, 
zou mijn publiek heel wat kleiner zijn.

Hoe kennen mensen u eigenlijk het 
beste? Als de jurist of de historicus?
Het tweede. Historicus is mijn ‘zijn’. Ik 
vind de geschiedenisopleiding ook vol-
lediger dan die van de rechten. Rechten 
is vooral een techniek, een argumenta-
tieleer. Geschiedenis is een meer volledi-
ge wetenschap, een studie van het func-
tioneren van de mens in zijn tijdsdimen-
sie. De combinatie van de twee is heel 
bijzonder. Dan kijk je naar het institutio-
neel functioneren van mensen in een ge-
schiedkundig perspectief. Dàt heeft me 
altijd beziggehouden. In dat opzicht is 
die prijs die ik nu mocht ontvangen, ook 
de prijs voor interdisciplinariteit. Ik zit op 
een leeftijd dat ik naar andere gedragswe-
tenschappen wil evolueren. Langzaam-
aan word ik oud genoeg om een synthe-
se te schrijven. Ik heb al meer te zeggen 
dan vroeger, al moet ik nog veel wijsheid 
en kennis opdoen.

Misschien moet u ook eens een 
hobby zoeken?
Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik ben wel 
een verzamelaar. Postzegels, gravures 
van Antwerpen, oude foto’s. Maar ook dat 
heb ik dan weer wetenschappelijk uitge-
bouwd … De weinige tijd die ik heb spen-
deer ik dus aan mijn gezin. Gezellig tafe-
len, af en toe samen een tentoonstelling 
en een reis, en ik ben tevreden. Op zo’n 
momenten wil ik ook niet aangesproken 
worden op Dossin. Net zomin ik nog ro-
mans lees over de Tweede Wereldoorlog. 
Er kruipt een zeker thematiek-moeheid in 
mij. Ik heb nood aan schoonheid en kunst, 
ik wil mooie dingen zien.

Volgens mij schuilt er een roman-
cier in u en is het een kwestie van tijd 
voor u in dat genre debuteert.
Waar heb je dat gehoord?

Nergens. ’t Was een pure gok.
Sterke gok! In alle eerlijkheid: met dat 
boek over Antwerpen worstel ik echt 
met de vraag of een romanvorm niet be-
ter is. Vargas Llosa is mijn ideale voor-
beeld. Wat in wetenschappelijk onder-
zoek een hypothese is, kan je in een ro-
man reëel vorm geven. Ik worstel daar-
mee … Ook met mijn uitgever. Hij zegt: 
‘Jij mag dat niet doen, jij moet een histo-
risch boek schrijven.’ Ik ben er misschien 
wel mee akkoord. Al mijn archiefmate-
riaal ligt nu bij Jeroen Olyslaegers. Hij 
gaat het thema in een roman gieten, ik in 
een wetenschappelijk werk. (Twijfelt op-
nieuw) Ik denk toch … Ik weet het niet. 
We zullen zien.

Wordt uw volgende prijs een lite-
raire?
Hm. Neen. Bwa. (Lacht) Ik hecht wel be-
lang aan de omgang met taal, aan de juis-
te omschrijvingen. Zoals Tom Lanoye het 
zou verwoorden: ‘De taal is mijn weerbar-
stig lief.’ De manier waarop ik schrijf, is 
mijn dagelijks gevecht. Naast mijn bed lig-
gen soms potlood en papier, voor het ge-
val een mooie zin mijn slaap binnensluipt. 
Ons schrijven houdt verband met ons 
denken, hè. Mensen die slecht schrijven, 
denken vaak ook niet goed. Dat houdt me 
dus intens bezig: wat wil ik zeggen? Hoe 
omschrijf ik het? Alleen al over de inde-
ling van paragrafen en witregels kan ik 
urenlang doordraven (lachje). 

Zo win je dus communicatieprij-
zen.

MARIJN SILLIS

communicatie van tijdelijke tentoonstellingen. 
Rond de twee grote expo’s liepen communica-
tiecampagnes in de treinstations en in de grote 
steden. de dienst Marketing & Communicatie 
ontwikkelde per tentoonstelling ook een info-
folder, die verspreid werd op meer dan 400  
locaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Kazerne dossin verstevigde haar externe com-
municatie verder met een maandelijkse nieuws-
brief, verschillende advertenties, affiches en 
flyers, en voor het eerst ook met een scholen-
brochure. deze werd verspreid naar alle Bel gi-
sche scholen. ook bij de sociale media groeide het 
aantal volgers en fans. Een gratis tentoonstel-

lingskrant over het museum 
werd op 80.000 exemplaren 
verdeeld. 

Samen met koepelorga ni sa-
ties of media werden verschil-
lende partnerships uitgewerkt 
rond het museum of de tijde-
lijke tentoonstellingen. het 
merendeel van deze acties 
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bestond uit gratis tickets of korting in ruil voor 
publiciteit in magazines of nieuwsbrieven.

Perswerking

Vanuit het museum werd veel geïnvesteerd in 
een degelijke en meertalige perswerking. naast 
het contact met individuele journalisten, wer-
den bijna maandelijks persberichten verstuurd 
en persmomenten georganiseerd. Veel belang-
stelling was er voor de samenwerking met de 
politie en de bijzondere onderscheiding van de 
European Museum Awards. In totaal vermeldden 
journalisten Kazerne dossin in 232 artikels en 
reportages in binnen- en 
buitenland. het persarchief 
is sinds 2014 volledig ge-
digitaliseerd en wordt per-
manent aangevuld met 
nieuwe persknipsels. 

Publiekswerking

op vlak van productontwikkeling stond 2014 in 
het teken van de eerste museumapplicatie, die 
in maart 2015 wordt gelanceerd met de steun 
van Toerisme Vlaanderen en Toerisme Meche-
len. de digitale applicatie is in het bijzonder ge-
richt op individuele bezoekers en biedt een 
schat aan extra materiaal en interactieve toe-
passingen. de mensenrechtenwandeling van de 
stad Mechelen werd speciaal voor deze app in 

een nieuw kleedje gestoken. door extra in te 
zetten op de beleving brengt deze toeristische 
applicatie een symbiose tot stand tussen Kazerne 
dossin en de stad Mechelen met haar mensen-
rechtenwandeling.

de publiekswerker ontwikkelde ook een 
structurele aanpak om bezoekersfeedback in te 
winnen : een kwalitatieve bezoekersbevraging 
met 25 vragen die polst naar de bezoekerserva-
ring van individuen en groepen. daarnaast wordt 
ook alle feedback uit gastenboeken en spon-
tane feedback gebundeld. In 2014 kreeg Ka-
zerne dossin het ‘Certificaat van uitmuntend-
heid’ van de internationale beoordelingssite 
TripAdvisor. het merendeel van de reizigers-
beoordelingen over Kazerne dossin werden met 
‘uitstekend’ gequoteerd. het museum werd zo 
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uitgeroepen tot nr. 1 te bezoeken attractie in 
Mechelen. Kazerne dossin blijft ook in de toe-
komst sterk inzetten op professionele beurzen, 
infomarkten en een nauwe samenwerking met 
toeristische partners en reisorganisatoren. 

Fondsenwerving

Met de steun van talloze sponsors en donateurs 
kan het museum zijn ambities realiseren op het 
vlak van collectiebeheer, wetenschappelijk on-
derzoek, eigen publicaties, educatieve program-
ma’s en tijdelijke tentoonstellingen. In 2014 
werd de bestaande Vriendenwerking volledig 
herwerkt en uitgebouwd tot een werking met 
verschillende formules : Jonge Vriend (25 euro), 
Vriend (60 euro), Steunende Vriend (300 euro), 
Beschermende Vriend (1.000 euro) en Vriend- 
Mecenas (vanaf 5.500 euro). Bij de nieuwe wer-
king werd ook een nieuwe Vriendenbrochure 
uitgegeven op 3.500 exemplaren. Zowel online 
als offline startte een grootschalige fondsen-
wervingscampagne. In 2014 werd ook contact 
gelegd met een aantal bedrijven met het oog op 
structurele sponsoring of projectsponsoring.
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Organisatie

op 1 december 2014 vierde Kazerne dossin 
haar tweede verjaardag. het grote succes bracht 
enkele logistieke en organisatorische uitdagin-
gen met zich mee. Tijdens het tweede werkings-
jaar werd volop ingezet op het opbouwen van 
sociaal kapitaal en het uitbouwen van een ef-
fectieve organisatiestructuur. op 31 december 
2014 telde Kazerne dossin 25 voltijdse en 4 
deeltijdse medewerkers, waaronder 14 mannen 
en 15 vrouwen met diverse profielen. In 2014 
groeide de organisatie met 5 nieuwe medewer-
kers. 2 medewerkers verlieten de organisatie. 
 

speerpunten en strategie

de nieuwe uitdagingen voor de orga-
nisatie vormen de basis voor het Meer-

jarenbeleidsplan 2015-2019, dat de strate-
gische keuzes en prioriteiten stelt voor de 
komende beleidsperiode. het plan omvat acht 
speerpunten : 

1.  Kazerne dossin investeert in de ver-
dere uitbouw en professionalisering 
van de organisatie

2.  Kazerne dossin ontsluit zijn collectie, 
verhaal en boodschap op een wijze 
die de bezoekersbeleving maximali-
seert

3.  Kazerne dossin zal het bezoekers- 
en gebruikers potentieel verbreden, 
verdiepen en verbinden

4.  Kazerne dossin zet maximaal in op 
het vergroten van het bereik en de 
reputatie van de organisatie

5.  Kazerne dossin bouwt een stevig 
partnernetwerk uit en zet in op 
duurzaam relatiebeheer

6. Kazerne dossin kiest voor een finan-
cieel gezonde en duurzame orga-
nisatie door een optimale inzet van 
personen en middelen

7.  Kazerne dossin experimenteert en 
innoveert met nieuwe technolo-
gieën op vlak van bezoekersbeleving 
(digitale product ontwikkeling)

8.  Kazerne dossin analyseert veilig-
heidsrisico’s en zet alles in het werk 
om een veilige omgeving te creëren 
voor zowel haar personeel als be-
zoekers
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Organisatieontwikkeling

In 2014 kende Kazerne dossin een snelle per-
soneelsuitbreiding, een nieuwe structuur (orga-
nogram), nieuwe teams en teamhoofden. om  
de organisatieontwikkeling te ondersteunen, 
werd in samenwerking met Komos een intensief 
leertraject opgestart voor het trainen van lei-
derschapsvaardigheden, omgaan met verande-
ringen, verbondenheid en bouwen aan een 
team. Er werden twee programma’s voorzien : 
een traject voor de leidinggevenden en een 
apart traject voor alle teams. 

Binnen het traject voor teamhoofden lag de 
focus op situationeel leiderschap (o.m. dISC- 
model, fasen van het coachingproces, niveaus 
van ontwikkeling, feedback geven), omgaan met 
weerstanden en verandering (transitie- en ver-
anderingsproces, rol van de leidinggevende, 
creëren van draagvlak), omgaan met conflicten 
(conflictstijlen en de rol van de leidinggevende), 
omgaan met moeilijke situaties (functionerings- 
en evaluatiegesprek, slechtnieuwsgesprek) en 
werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

Voor alle teams werden twee opleidingsdagen 
georganiseerd rond verbondenheid (dISC- 
model, feedback geven, sterktes en valkuilen in 
samenwerken) en omgaan met veranderingen 
(psychologisch proces bij transities). In 2015 
wordt een vervolgtraject opgezet.

Opleidingen

Kazerne dossin zet in op een open leercultuur 
en stimuleert het volgen van externe opleidin-
gen. de medewerkers van het museum hebben 
onderstaande opleidingen gevolgd in 2014:

educatie en outreach 
Musea voor blinden en slechtzienden, opstarten 
van vrijwilligerswerking, Vrijwilligerswerk in de 
erfgoedsector, Identiteitsvorming bij jongeren, 
Rondleiden en gidsen van personen met een  
beperking e.a.

Marketing en communicatie
Storytelling op plaatsen van herinnering, Publieks-
werking voor cultuur en toerisme, Museumshops, 
Cultuurmarketing : Vloek of zegen, Attracties en 
musea op de MICE-markt e.a. 

administratie en Hr 
Werken met Salesforce, Sociaal-juridische ac-
tualiteit, opleidingsinspanningen in de sociale  
balans, Functiebeschrijvingen e.a. 

veiligheid en IT 
opleiding datacenters, Back-up voor systeem-
beheerders, Museumbeveiliging, Media haven 
Pro, EhBo e.a. 
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Medewerkers, gidsen en vrijwilligers 
van Kazerne Dossin

Dagelijks Bestuur

Eric Stroobants, voorzitter
Claude Marinower, ondervoorzitter
Georges Ingber, penningmeester
norbert de Batselier, secretaris

raad van Bestuur

Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges  
Ingber, norbert de Batselier, Marc Gross,  
hilde Kieboom, Michel Laub, Bart Somers,  
oscar Vankesbeeck en diane Verstraeten.

algemene vergadering

Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges  
Ingber, norbert de Batselier, Marc Gross, hilde 
Kieboom, Michel Laub, Bart Somers, oscar Van 
Kesbeeck, diane Verstraeten, Luk Lemmens,    
Joël Kotek, dimokritos Kavadias, Marleen  
Vanderpoorten, Louis Vos (toegetreden lid)  
en Roger Claeys (toegetreden lid).

Founding Partners

nationale Bank van België
Stichting Belgisch Jodendom
Telenet

Pedagogisch Comité

Lisbet Colson (VSKO)
nicky demayer (CPEONS)
Philippe Plumet (Démocratie ou Barbarie – SEGEC)
Belen Sanchez (Démocratie ou Barbarie)
herbert Ruland (Duitstalige Gemeenschap)
Frie van Camp (OVSG)
Jef Van de Wiele (POV)
Luc Vernaillen (GO!)
Wim Verdyck (pedagogisch adviseur)

stuurgroep Tijdelijke tentoonstellingen

heidi denijn, Ernest Van Buynder,  
Stephan Parmentier, Steven op de Beeck  
en Rudi Van doorslaer

Met dank aan
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Met dank aan

Vlaamse overheid 
Stad Mechelen  
Provincie Antwerpen  
Fédération Wallonie-Bruxelles  
Brussels hoofdstedelijk Gewest  
Ministerie van onderwijs  
Koning Boudewijnstichting  
nationale Loterij  
Sd Worx  
Europe for Citizens/Europa voor de Burger 
Claims Conference 
Toerisme Vlaanderen  
Toerisme Mechelen 

Kazerne Dossin dankt al haar 
vrienden, in het bijzonder

steunende vrienden

de heer en Mevrouw Jacques Roth,  
Antwerpen, België

Barry Kirschner Esq and Leslie nixon esq.,  
Tucson, Arizona, u.S.A.

de heer Erik Clinck, Wilrijk, België
 

Beschermende vrienden

de heer en Mevrouw Thomas en Sabine Cohn,  
Israël

 
voor de steun aan Yad vashem seminarie

de Stichting Belgisch Jodendom en de Vrienden 
van het Joods Museum van deportatie en Verzet, 
met name: Mevr. Patsi Ambach, Mevr. Rose  
Fachler en Mevr. denise Gaertner-Ramet 
 

giften Fonds vrienden van Kazerne Dossin

de heer Arthur Trau, Antwerpen, België
diamantclub van Antwerpen, Antwerpen, België
Tekst & Beeld BVBA, Sint-Amandsberg, België
 

Ook dank aan de andere vrienden van 
Kazerne Dossin van wie de bijdragen 
een grote steun betekenden.
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“Aangrijpend” 
Een aangrijpende kijk op de deportatie via een heel persoonlijke blik  
op het leven van slachtoffers van onverdraagzaamheid. Jammer genoeg  
actueler dan ooit, en dit terwijl de gebeurtenissen dreigen verloren  
te gaan in de anonimiteit van het verleden.
Thierry, België

“Wat we nooit mogen vergeten” 
Dit is een onvergetelijke plaats. Het focust op de Holocaust  
in het algemeen, maar ook wat specifiek in België gebeurde.  

Mechelen had een belangrijke rol als doorgangskamp tijdens  
het naziregime. Als niet-Europees burger heb ik nooit geleerd  

over dit deel van de Tweede Wereldoorlog, dus het was  
een erg leerrijk bezoek.

lucas, Brazilië
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“Prachtig museum” 
Prachtig museum, dat echt naar de keel grijpt. Goed opgevat met interessant  
materiaal en persoonlijke getuigenissen. Ik vind het ook super hoe het museum  
de link legt met hedendaags racisme en de vervolging van minderheden.  
Als dit museum zou opgenomen worden in het leerplan van onze scholen,  
dan weet ik zeker dat de kans dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt,  
veel kleiner wordt!
Chloé, België

“Doet nadenken” 
Hoewel het museum over de Holocaust in België gaat,  

trekt het enkele belangrijke parallellen met meer recente genocide.  
Doet nadenken over hedendaagse schendingen van mensenrechten. 

Mo, Nederland

“Indrukwekkend” 
De geschiedenis in beeld en klank. Het museum en memorial zijn  
zeer goed samengesteld. Door al die verhalen en documentaties  
krijgt men nog een betere kijk op hoe het nooit meer mag !  
Zeker een bezoek waard ! 
Rasta, België

“Ontroerende ervaring” 
Het museum brengt een grote rijkdom aan informatie door zowel visuele  

als audiogetuigenissen. Op een interactief scherm kan je alle foto van slachtoffers  
op een portrettenmuur bekijken en meer over die persoon te weten komen.  

Een triest onderwerp, maar erg goed gebracht. Ik zou dit museum zeker aanbevelen. 
lucy, Verenigde staten







Kazerne dossin
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2800 Mechelen, België 
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www.kazernedossin.eu


