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Aan het begin van 2016 kan ik als voorzitter van
vzw Kazerne Dossin terugblikken op drie jaar van
intense en performante werking. Met meer dan
250.000 bezoekers in het museum, onder wie
veel scholieren en leerkrachten, honderden be
zoekers in het documentatiecentrum, meer dan
100 opgeleide gidsen en vrijwilligers... neemt
Kazerne Dossin stilaan een belangrijke plaats in
binnen het museale landschap.
Het afgelopen jaar stelden we alles in het
werk om de bezoeker een nog betere museum
beleving te garanderen. Naast de lancering van
een gloednieuwe digitale museumapplicatie
vulden we de permanente tentoonstelling aan
met honderden authentieke objecten van gede
porteerden. We vertaalden onze boodschap
naar nieuwe werkvormen: het verhaal van Simon
Gronowski in een workshop voor het basis
onderwijs, en een belevingstraject rond Malvine
Löwenwirth op tablet. Jongeren komen zo oog
in oog te staan met overlevenden.
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Voor de zeventigste verjaardag van de bevrijding
van Buchenwald organiseerden we samen met
het Fort van Breendonk de tijdelijke tentoon
stelling Bevrijding! Belgen in Duitse kampen.
Een nooit eerder vertoonde fotoreeks gaf de be
zoeker een nieuwe kijk op de laatste woelige
oorlogsmaanden van 1945. De tentoonstelling,
die liep van april tot het einde van het jaar, kon
weer op heel wat belangstelling rekenen.
Nabestaanden van de slachtoffers hebben
opnieuw interessante familiearchieven geschon
ken. Die komen tot uiting op de portrettenwand,
als markante en ontroerende representatie van
de vele verhalen die achter de portretten schuil
gaan. Naar jaarlijkse traditie konden we die foto
muur op de derde verjaardag van het museum
aanvullen met ontbrekende foto’s.
Steeds vaker bewegen we ons als organisatie
ook in internationale middens: de museale
projectwerking van Kazerne Dossin maakt dat
we sterk betrokken zijn in het internationale net

Voorwoord

werk van Holocaust- en mensenrechtenmusea.
Vanuit onze expertise is het duidelijk dat Kazerne
Dossin vandaag de dag een rol kan en moet spe
len in de thematiek van radicalisering.
Het mensenrechtenconcept van Kazerne
Dossin, dat vertaald wordt in een analyse van
massageweld in de hedendaagse samenleving,
is in deze tijden van radicalisering en terreur
meer dan ooit relevant. De belangrijkste spin-off
van die thematische werking is op dit moment
de samenwerking met de geïntegreerde politie.
We zijn betrokken bij hun vorming, en ontvangen
jaarlijks zo’n 2000 politiemannen en -vrouwen
voor een intensieve dagopleiding.
Kazerne Dossin werkt ook mee aan het inter
nationale Holocaustonderzoek. Onze senior
researcher Laurence Schram verdedigde in 2015
met succes haar doctoraal proefschrift over de
Dossinkazerne. Daarmee hebben we een alles
omvattende studie over de geschiedenis van
het SS-Sammellager Mecheln, die we binnen

afzienbare tijd als boek zullen publiceren.
Daarnaast verscheen zopas de lijvige studie
Drancy-Auschwitz, over de Joden uit België die
gedeporteerd zijn via Frankrijk.
Vorig jaar is Ward Adriaens met welverdiend
pensioen gegaan. Hij was directeur van het in
1996 geopende Joods Museum van Deportatie
en Verzet en was als archivaris en ereconserva
tor actief binnen Kazerne Dossin na de opening
in 2012. Voor zijn verdiensten werd hij eind
2015 door de Vlaamse Regering benoemd tot
Ridder in de Leopoldsorde.
In 2016 zullen we met
de steun van onze vele
partners en schenkers
opnieuw boeiende en
bijzondere projecten
kunnen realiseren.
Eric Stroobants

voorzitter Kazerne Dossin
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2015 in cijfers
64.394 bezoekers voor het museum

194 bezoekers voor het documentatiecentrum

26.429 bezoekers voor het memoriaal,
waarvan 1000 unieke bezoekers. De overige
bezoekers deden ook het museum aan.

1485 digitale
aanvragen voor het
documentatiecentrum

87.604 unieke bezoekers

92.754
DIGITALE
BEZOEKERS

op de website

3665 volgers op sociale media
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3884 leerkrachten

27.860 jongeren
(zowel in groep als individueel)

280 verschenen persartikels

182 nieuwe foto’s toegevoegd
aan de portrettenwand
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Ondertekenen engagementsverklaring

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ondertekent samen
met de onderwijshoofden een engagementsverklaring voor
meer herinneringseducatie in het onderwijs.

27.01.2015

Nocturne | Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust

Opening expo | Kunst is een kreet
van Osias Hofstätter

Op 27 januari herdenkt de wereld de 70ste verjaardag van de
bevrijding van Auschwitz-Birkenau. Kazerne Dossin opent haar
deuren voor een bijzondere nocturne, in samenwerking met de
Verenigde Naties.
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In 2012 schonk de Duitse Galerie Lammel aan Ka
zerne Dossin een groot aantal werken van schilder
Osias Hofstätter. Het museum stelt het werk van
die kunstenaar voor aan het grote publiek.

Tijdelijke
tentoonstellingen
& evenementen
22.03.2015

02.04.2015 – 31.12.2015

Lancering | applicatie Kazerne Dossin

Voorstelling van de interactieve applicatie,
in aanwezigheid van Vlaams minister van
Toerisme Ben Weyts.

Expo | Bevrijding !
Belgen in Duitse kampen

Zeventig jaar geleden werd het concentratie
kamp Buchenwald bevrijd. Een nooit eerder
vertoonde fotoreeks geeft de situatie weer
waarin de Belgische militaire missies en jour
nalisten er bevrijde landgenoten aantroffen.
De expo toont het kampleven van daders en
slachtoffers, hun folteringen, de bevrijding en
hun repatriëring. Hoogtepunt vormen de por
tretten van bevrijde Belgen die door onder
zoek geïdentificeerd werden. Een onthullende
kijk op de laatste turbulente oorlogsmaanden
van 1945 en de impact ervan op het dage
lijkse leven. In samenwerking met CEGESOMA
en het Fort van Breendonk.

7

ARTISTIEK | Contour: Biënnale
voor Bewegend Beeld

VIP-vakantie voor leraren

Leerkrachten krijgen gratis toegang tot
het museum om het educatieve aanbod
te ontdekken, rondleidingen te volgen en
deel te nemen aan workshops.

06.04 - 19.04.2015

17.04.2015

Film | Im Labyrinth des Schweigens

Avant-première van de Duitse film Im Labyrinth des
Schweigens, over de naziprocessen in Frankfurt. Regis
seur Giulio Ricciarelli en acteur Alexander Fehling voe
ren een nabespreking. In samenwerking met Lumière.
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CONTOUR 7, de zevende editie van de Biënnale
voor Bewegend Beeld, presenteert het werk van
meer dan twintig internationale kunstenaars op
verschillende locaties in Mechelen. Kazerne Dos
sin toont een installatie van de Nederlanders
Sander Breure en Witte Van Hulzen, met confron
terende beelden van vluchtelingen op de Middel
landse Zee en van het eiland Utøya, waar in 2011
een aanslag plaatsvond.

29.08 – 08.11.2015

Lezing | Het Boek der Kampen
door Sis Van Eeckhout

Een samenwerking van Kazerne Dossin, 8 Mei
Comité, HVV Mechelen, UPV Mechelen en het
Vermeylenfonds Mechelen.

Open Monumentendag
Themarondleiding in de
historische Dossinkazerne

13.09.2015

07.10.2015

11.10.2015

Themarondleiding
Lerarendag (NL)

Nederlandstalige leerkrachten volgen
workshops, rondleidingen en lezingen
rond herinneringseducatie.

Dag van de Architectuur

Architectuurwandeling met
een van de architecten in het
nieuwe museumgebouw.
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Theater | De Weg door Ekaterina Levental

Vertelconcert door harpiste en zangeres Ekaterina
Levental en kunstenaar Chris Koolmees. Ekaterina
vertelt het verhaal van haar vlucht uit de voormalige
Sovjet-Unie twintig jaar geleden. Over haar weg, van
land naar land, met vallen en opstaan, en de moeilijke
periode die ze als tiener doormaakte. Over hoe vluch
ten de grond onder je voeten weghaalt, maar tege
lijkertijd nieuwe deuren opent naar de toekomst. In
samenwerking met De Bijloke.

13.10.2015
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Lerarendag (FR)

Franstalige leerkrachten volgen
workshops, rondleidingen en lezin
gen rond herinneringseducatie.

14.10.2015

Herdenking |
Drie jaar Kazerne Dossin

Naar aanleiding van de derde verjaardag
van het museum worden 182 foto’s toege
voegd aan de portrettenmuur, in het bijzijn
van familieleden en vrienden.

27.10.2015

30.11.2015

Lezing | Orgelman
door Mark Schaevers

De auteur en winnaar van
de Gouden Boekenuil
brengt een bloemlezing
over Felix Nussbaum, een
Joodse kunstenaar die
gedeporteerd is vanuit de
Dossinkazerne. Een ode
aan een artiest van wie
het de laatste wens was
dat zijn werken ook na
zijn dood zouden blijven
voortbestaan.
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10.12.2015

Nocturne | Opening expo
100 jaar Armeense genocide

Precies honderd jaar geleden lie
ten meer dan 1 miljoen mensen
het leven in een van de grootste
massamoorden in het begin van de
20ste eeuw: de Armeense geno
cide. De wereld staat stil bij deze
zwarte bladzijde uit de geschiede
nis. Op de Dag van de Mensen
rechten opent het museum de
tentoonstelling 100 jaar Armeense
genocide, in aanwezigheid van de
Armeense gemeenschap van Me
chelen. Een samenwerking van Ka
zerne Dossin, de stad Mechelen,
het Agentschap Integratie en In
burgering, de Mechels-Armeense
vereniging ANI vzw en de Assyri
sche gemeenschap.
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Educatie

Engagementsverklaring
Op de Internationale Herdenkingsdag voor de
Holocaust ondertekenden Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits en de hoofden van de
verschillende onderwijsnetten een gezamenlijke
engagementsverklaring in Kazerne Dossin. Die
staat in het teken van bewustwording rond ge
nocides en misdaden tegen de menselijkheid
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderwijs
zal zich voortaan expliciet engageren om het
thema naar de klas te brengen en leerkrachten
op een duurzame manier daarin te stimuleren.
Doelstelling is om alle leerlingen in het secundair
onderwijs kritisch te laten reflecteren over hoe
conflicten tot stand komen en hoe daar vandaag
mee wordt omgegaan.

Educatieve projecten
Het educatieve team werkt aan de actualisering
van het bestaande aanbod en zoekt daarnaast
nieuwe werkvormen die geschikt zijn voor jon
geren. Helemaal nieuw in het educatieve aan
bod is Een leven beleven (zie kaderstuk), een

beleefparcours gericht op jongeren uit het se
cundair onderwijs. De reizende tentoonstelling
Ondergedoken kinderen werd opnieuw vorm
gegeven en op handige banners geprint. Daar
naast startte het team met de herwerking van
de workshop rond Simon Gronowski, in samen
werking met Tarantella. Begin 2016 wordt de
herwerkte workshop gelanceerd.
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Een leven beleven
In dit nieuwe educatieve traject staat het beklijvende
verhaal van Malvine Löwenwirth centraal. Samen
met hun leerkracht verkennen jongeren het museum
en memoriaal, terwijl Malvine over haar persoonlijke
geschiedenis en die van haar familie vertelt. Een
creatieve en interactieve ontdekkingstocht waarbij
gebruikgemaakt wordt van tablets.

Kazerne Dossin werkte ook mee aan het project
Jeugd van Samenwoordig, dat twaalf jongeren
met verschillende achtergronden (vrijzinnig,
christelijk, joods, moslim) samenbracht. Tijdens
verschillende creatieve workshops gingen de
jongeren in dialoog om elkaar en elkaars achter
grond beter te kunnen begrijpen. In samenwer
king met Vormen vzw, Regionaal Open Jeugd
centrum (ROJM) en De Veerman. Op het vlak van
onderwijs nam Kazerne Dossin het initiatief
om onderwijs-, welzijns- en jeugdorganisaties
samen te brengen in een netwerk rond radicali
sering en extremisme, een piste die in 2016 ver
der uitgewerkt wordt.
Tot slot organiseerden het Instituut voor
Veteranen en de Stichting Auschwitz opnieuw
een Trein der Duizend: duizend jongeren uit heel
Europa trokken met de trein naar AuschwitzBirkenau om die plek van massavernietiging te
bezoeken. Alle Belgische jongeren brachten tij
dens de voorbereiding van de reis een bezoek
aan Kazerne Dossin. Hoofd van het educatieve
team Marjan Verplancke reisde mee naar Polen
en stond mee in voor de begeleiding van de
jongeren. Odile Remy vertegenwoordigde
Kazerne Dossin in de Conseil de la Transmission
de la Mémoire van de Fédération WallonieBruxelles. Marjan Verplancke coördineerde het
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Gidsenwerking
Zes inhoudelijke en didactische vormingsavon
den boden extra achtergrond aan de gidsen. Het
online gidsenplatform werd aangevuld met nut
tige documenten en weetjes. Vanaf september
leidde het museum bovendien zo’n 30 nieuwe
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(instap)gidsen op. Zij volgden acht opleidings
sessies, deden twee maal observaties en gaven
twee stagerondleidingen.

Vrijwilligerswerking
In de zomer gingen de eerste vrijwilligers aan de
slag in het museum. Als hosts staan ze in voor
de verwelkoming en begeleiding van bezoekers,
de ondersteuning bij evenementen en voor het
verzamelen van feedback in het kader van de
bezoekersbevraging. Intussen zijn ook de eerste
vrijwilligers op andere diensten, zoals het docu
mentatiecentrum, gestart. Elke vrijwilliger wordt
uitgenodigd voor een intakegesprek en volgt
een opleiding ter voorbereiding. De vrijwilligers
vormen een grote meerwaarde voor onze orga
nisatie, want alleen dankzij hun hulp kan Kazerne
Dossin elke dag groeien en verbeteren.

Holocaust, Politie
en Mensenrechten
Het traject ‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’
kende in zijn tweede jaar opnieuw veel succes.
Bijna tweeduizend politieagenten volgden de
opleiding rond mensenrechten in het museum.
Om hen te coachen, werden zeventien nieuwe
begeleiders opgeleid. Na een grootschalige be
vraging bij meer dan duizend deelnemers werd
het format van het traject lichtjes gewijzigd.
In 2016 organiseert Kazerne Dossin het eerste
internationale congres rond de samenwerking
tussen musea/memorialen en civil servants.
Eind september zullen tijdens Connecting Law
& Memory tientallen good practices uit heel

“De mooiste opleidingsdag van mijn carrière!”

“Ik was verrast dat deze zware
materie aan de politiepraktijk
kan worden gelinkt.”

“Goede afwisseling van
theorie en praktijk. Méér van
dit soort opleidingen!”

Europa voorgesteld worden. Het congres is een
samenwerking tussen Kazerne Dossin, de Fede
rale Politie, IHRA, de Raad van Europa, Oprecht
Mechelen, het Interfederaal Gelijkekansen
centrum Kansen en Gedenkstätte Flossenbürg.

“Zeer aangename, goed
georganiseerde opleiding.
Boeiend en nuttig voor
de praktijk.”
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Studiereis Buchenwald
Tussen 3 en 8 november 2015 reisde een
delegatie van 25 personeelsleden, gidsen en
externe multiplicatoren af naar Buchenwald
bij Weimar. Ter plaatse volgden ze een semi
narie met als voornaamste insteek de ver
schillende lagen van de geschiedenis en de
verantwoordelijkheid van de omstanders.
Naast Buchenwald bezochten de deelne
mers Mittelbau-Dora en Topf und Söhne, de
voormalige werkplaats van de ovenbouwers
van Auschwitz. De indrukken van de reis
werden gebundeld in zeven ‘lessen’, die de
deelnemers doorgaven binnen hun netwerk.
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Publiekswerking

Objecten
Tijdens het najaar voegde Kazerne Dossin meer
dan honderd nieuwe objecten toe aan de per
manente tentoonstelling: allerhande propagan
damateriaal (kinderboeken, wandelstokken,
postkaarten), religieuze voorwerpen (zilver
werk, gebedsriemen), foto’s en documenten
(het Jodenregister van Gent, paspoorten). Die

voorwerpen geven het museum een persoon
lijke dimensie en verrijken de beleving van de
bezoeker. Bijzondere items zijn het poëziealbum
van Karola Jalowiec en de geborduurde riemen
van Rosie Mandel recta Kwadrat. Deze realisatie
kwam tot stand dankzij de steun van de Natio
nale Loterij.
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geschiedenis ervan in de stad. De mobiele ap
plicatie is gratis te downloaden via de Google
Playstore of de Apple Appstore en is in vier talen
beschikbaar. De Kazerne Dossinapp kwam tot
stand met de steun van het Impulsfonds van
Toerisme Vlaanderen.

Duitstalige bezoekers
Applicatie
Nog meer inzetten op beleving vertaalde zich in
een gloednieuwe Kazerne Dossinapplicatie, een
bijzondere tool om het museum met een tablet
te ontdekken. Verschillende portals geven de
bezoeker toegang tot nieuwe verhalen en beel
den en bieden een ander perspectief. De appli
catie brengt de bezoeker ook voorbij de muren
van het museum, door de stad Mechelen. In een
vernieuwde mensenrechtenwandeling volgen
bezoekers het spoor van mensenrechten en de
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Het museum werd het afgelopen jaar volledig
toegankelijk gemaakt voor Duitstalige bezoe
kers. Dankzij het Departement internationaal
Vlaanderen werden de introductiefilm en audio
fragmenten uit het museum vertaald in het Duits
en werd een geïntegreerde Duitstalige bezoe
kersgids ontwikkeld. Verder zette Kazerne Dossin
ook in op sterke contacten met de Duitstalige
Gemeenschap, onder meer door samen te wer
ken met het Duitse herinneringscentrum Vogel
sang. In 2016 staat er een eerste Duitstalige
lerarendag gepland.

Collecties &
onderzoek
Schenkingen

Dossin. De volledige collectie omvat enkele hon
derden foto’s, correspondentie, aktes, persknip
sels, Jodensterren... uit de periode 1892-1984.

Schenking Engels
Schenking Sudwerts

De heer Jacques Engels, politiek gevangene,
schonk zijn verzameling originele documenten en
kostbare drukwerken aan Kazerne Dossin. De
collectie omvat vijf strekkende meter archief en
bestaat voornamelijk uit propagandadrukwerk,
postkaarten, foto’s, brochures, publicaties over
antisemitisme, zionisme, nazisme en antinazisme.

Kazerne Dossin digitaliseerde de originele docu
menten over de onderduik en deportatie van de
familie Sudwerts. De collectie Sudwerts omvat
officiële aktes, identiteitskaarten, een Jodenster,
postkaarten en formulieren die verstuurd zijn
vanuit de Dossinkazerne. Na de digitalisering
zijn de originelen aan de familie terugbezorgd.

Schenking Quadens-Szmulewicz
Schenking Goldenberg

Mevrouw Quadens-Szmulewicz schonk de me
moires van haar vader, verzetsstrijder Mojsze
Szmulewicz, aan Kazerne Dossin. Les Valises
d’un Juif - Un récit vécu telt 88 pagina’s en
bevat ook het overlijdensbericht van de auteur
uit 1978.
Schenking Tolkowsky

De heer Gabriel Tolkowsky en zijn familie schon
ken een tweede deel van zijn archief aan Kazerne

De heer Salomon Goldenberg schonk het archief
van zijn ouders. De originele stukken omvatten
administratieve documenten, paspoorten, origi
nele brieven en postkaarten die verstuurd zijn
vanuit het SS-Sammellager Mecheln.
Schenking Joods Museum van België

Het Joods Museum van België schonk driehon
derd boeken, toegespitst op de thema’s anti
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Familie Fischler
In 1928-1929 migreert de familie FischlerHollander naar België. Het gezin is streng gelo
vig. In de meidagen van 1940 vlucht de oudste
zoon Abraham naar Portugal. Door brieven te
sturen blijft hij in contact met zijn familie in
Antwerpen. Zij vertellen hem over het dagelijkse
leven in België – de voetbalwedstrijden, bezoek

jes aan de kapper ... – maar uiten ook hun be
zorgdheid. Dankzij zijn talenkennis kan Abraham
als tolk meezeilen op een schip naar Cuba. De
stroom brieven stopt. Als Abraham na de oorlog
naar Antwerpen terugkeert, blijken zijn ouders,
broers en zussen gedeporteerd te zijn. Geen van
hen keert terug.

De familie Tolkowsky migreert aan het
einde van de 19de eeuw naar België.
Abraham Tolkowsky, diamantkoopman,
wordt het boegbeeld van de Joodse ge
meenschap in Antwerpen. Zijn zoon
Charles treedt in zijn voetsporen. Leden
van de familie Tolkowsky zijn heel actief
in de filantropie en het publieke leven. Ze
liggen aan de basis van de zionistisch
georiënteerde organisatie Agoudath Zion
en richten niet ver van Antwerpen Villa
Altol op. In die vakantiekolonie kunnen
verzwakte kinderen uit de Joodse ge
meenschap herstellen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog wordt Charles Tolkowsky
met transport XXVI, het laatste transport vanuit
België naar Auschwitz-Birkenau, weggevoerd.
Hij komt onder onbekende omstandigheden

om. Zijn zus Denise overleeft de bezetting en
zet na de oorlog samen met de kinderen van
Charles het werk van de familie voort.
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semitisme en Joodse cultuur. De zeldzame en
waardevolle exemplaren werden uit de schen
king gehaald en toegevoegd aan de collectie
kostbare drukwerken. De overige titels werden
geïnventariseerd en aan de bibliotheek toege
voegd.
Schenking Fischler

Kazerne Dossin digitaliseerde dankzij zijn kinde
ren de correspondentie van Abraham Fischler.
Hij correspondeerde vanuit Cuba met zijn ach
tergebleven familieleden in bezet België.

Onderzoek
Senior researcher Laurence Schram werkte in
2015 haar doctoraat af over de werking van het
SS-Sammellager Mecheln in de periode 19421944. Naast de verhalen van de slachtoffers
focust ze ook op de organisatie van het kamp,
dat in handen was van de Sipo-SD en hun Vlaamse
hulpkrachten. De persoonlijke trajecten van elk
van de daders wordt gereconstrueerd. Het
regime, de mishandelingen en het misbruik dat
de gedetineerden moesten ondergaan, worden
uitvoerig beschreven. Geconfronteerd met het
onaanvaardbare, passen de geïnterneerden zich
aan. Hun gedrag varieert van collaboratie tot
weerstand. Het proefschrift legt de nadruk op
de gedwongen betrokkenheid van gedetineer
den in hun eigen vernietiging en op de genoci
daire functie van het kamp, schakel tussen de
SS’ers in Berlijn en Auschwitz-Birkenau. In 2016
wordt volop gewerkt aan een uitgave van het
proefschrift in boekvorm.

Publicatie
Drancy-Auschwitz 1942-1944
In 2015 publiceerde Kazerne Dossin het lang
verwachte boek Drancy-Auschwitz 1942-1944.
Joden uit België, gedeporteerd via Frankrijk.
Het boek is een vervolg op de vierdelige reeks
Mecheln-Auschwitz 1942-1944, die in 2009 ver
scheen. Die spraakmakende publicatie bevatte
niet minder dan 18.522 portretten van personen
die in 1942-1944 vanuit de Mechelse Dossin
kazerne werden weggevoerd. In geen enkel land
zijn procentueel zo veel foto’s van gedepor
teerde Joden, Roma en Sinti teruggevonden.
Het onderzoeksteam van Kazerne Dossin
publiceert in Drancy-Auschwitz niet minder dan
4177 foto’s van gedeporteerden uit België,
weggevoerd via Frankrijk. De portretten komen
hoofdzakelijk uit de dossiers van de Belgische
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Vreemdelingenpolitie. Anders dan in andere
landen waren de meeste Joden in België immers
vreemdeling: 90% was immigrant. DrancyAuschwitz sluit naadloos aan bij het thema van
museum Kazerne Dossin, waarin de focus ligt op
de Jodenvervolging in bezet België. Het werk
is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van
de Jodenvervolging, met de focus op buurland
Frankrijk. Het boek kwam tot stand in samen
werking met het ‘Mémorial de la Shoah’ in Parijs.
Met bijdragen van Herman Van Goethem, Patri
cia Ramet, Laurence Schram, Dorien Styven en
Alexandre Doulut. Voorwoorden door Serge
Klarsfeld en Sven Gatz, Vlaams minister van
Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

Ontsluiting en digitalisering
De dienst Collecties en Onderzoek stelde in
2015 een lijvig collectieplan op. Dat document
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dient in 2015-2019 als leidraad voor de ont
wikkeling van Kazerne Dossin als Holocaustkenniscentrum. Het collectieplan genereert niet
alleen een overzicht van de al verworven collec
ties, maar gaat ook dieper in op de procedures
voor beschrijving en bewaring, toekomstige ver
werving en ontsluiting.
Kazerne Dossin gaat verder met de ontwik
keling van het online archiefplatform Media
Haven. In 2015 werden dertig privécollecties
succesvol geüpload. Daarnaast ontwikkelde
Kazerne Dossin een stramien om naamindexen
te koppelen aan archiefcollecties, zodat docu
menten over een bepaalde persoon uit verschil
lende collecties tegelijk opgevraagd kunnen
worden. Kazerne Dossin is volop in overleg met
partnerinstellingen om in leeszalen over de hele
wereld toegang tot MediaHaven te kunnen
garanderen. Vanaf 2016 zou een eerste deel
van de Kazerne Dossin-archiefcollectie voor
bezoekers van leeszalen toegankelijk zijn.

Lezingen &
publicaties
Lezingen en presentaties
23.01.2015
Lezing Een duivelse transitie door Marjan Ver
plancke, Hotel- en Toerismeschool Spermalie
(Brugge)

28.03.2015
Lezing Herinneringseducatie en de Groote Oorlog door Simon Schepers, Centrum Nascholing
Onderwijs van UA (Antwerpen)

19.02.2015
Lezing door Christophe Busch, Vriendenkring
Flossenbürg

04.05.2015
Presentatie Een toeristische bezoekersapplicatie voor Kazerne Dossin door Klaartje De Boeck,
FARO (Brussel)

27.02.2015
Lezing Dadergedrag en mechanismen van
polarisering en radicalisering door Christophe
Busch, Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge

25.08.2015
Lezing Een duivelse transitie door Christophe
Busch, Internationaal Vredestreffen (Ieper)

03.03.2015
Lezing door Marjan Verplancke en Christophe
Busch, Instituut voor Veteranen (Brussel)

05.09.2015
Lezing Clandestiene Joodse pers en Joods verzet door Laurence Schram, CCLJ (Brussel)

03.03.2015
Lezing Een duivelse transitie door Christophe
Busch, Thomas More Hogeschool (Mechelen)

09.10.2015
Lezing Radicalisering en extremisme door Chris
tophe Busch, Katholiek Onderwijs (Veurne)

11.03.2015
Presentatie Kazerne Dossin door Herman Van
Goethem, Flanders House, New York

12.09.2015
Lezing Transport XX door Laurence Schram,
Haacht
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17.09.2015
Lezing Collaboratie en Jodenvervolging in Antwerpen tijdens WO II door Herman Van Goethem,
Universiteit Antwerpen
18.09.2015
Lezing Toeristische werking van Kazerne Dossin
door Klaartje De Boeck, Thomas More Hoge
school (Mechelen)
29.09.2015
Lezing Dadergedrag en radicaliseringsprocessen door Christophe Busch, COPPRA (Community
Policing, Preventing, Radicalisation and Terror
ism), Nederland
21.10.2015
Lezing Jodenvervolging en deportatie vanuit
Dossin door Laurence Schram, ULB (Brussel)
10.11.2015
Lezing Porajmos door Laurence Schram, Red Star
Line (Antwerpen)
11.11.2015
Lezing Joden in Limburg door Dorien Styven,
Heemkundige Kring Dilsen-Stokkem (Elen)
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12.11.2015
Boekvoorstelling Drancy-Auschwitz Laurence
Schram en Herman Van Goethem, CCLJ (Brussel)
12.11.2015
Lezing Demonic Transitions door Christophe
Busch, Pearls in policing, Amsterdam
24.11.2015
Lezing Kazerne Dossin als organisatie en project
door Dorien Styven, KU Leuven
25.11.2015
Spreker webinar Radicalisering door Christophe
Busch, Bijzonder Comité voor Herinnerings
educatie
01.12.2015
Inleiding bij filmvoorstelling Son of Saul door
Laurence Schram, Filmhuis Mechelen
01.12.2015
Lezing Radicalisering, extremisme en terrorisme
door Christophe Busch, Vlaams Parlement, Brussel

Publicaties
07.12.2015
Lezing Les persécutions et les déportations
tsiganes door Laurence Schram, Maison de la
Laïcité, Amay

VAN GOETHEM Herman & RAMET Patricia (ed.),
Drancy-Auschwitz 1942-1944. Joden uit België,
gedeporteerd via Frankrijk, VUB-Press, Brussel,
2015.

08.12.2015
Boekvoorstelling Drancy-Auschwitz door Lau
rence Schram, Territoires de la Mémoire, Luik

VAN GOETHEM Herman & SCHRAM Laurence,
“Dit is géén Jodendeportatie. Een enigmatische
foto in de Plantin en Moretuslei in Antwer
pen”, Kazerne Dossin Issues, 2015-1, www.
kazernedossin.eu.

09.12.2015
Lezing De Joodse aanwezigheid in Limburg door
Dorien Styven, Familiekunde Vlaanderen (Genk)
14.12.2015
Lezing Deradicalisering en disengagement door
Christophe Busch, Gevangeniswezen, Brussel
15.12.2015
Lezing Kazerne Dossin, 1942-1944 door Laurence
Schram, Joods Museum van België (Brussel)

SCHRAM Laurence, « Les sources autour de la
caserne Dossin : comment faire l’histoire d’un
lieu ? » in Ed. du Seuil, Revue Le Genre humain,
La Microhistoire de la Shoah, Volume 2 – Les
sources.
SCHRAM Laurence, Biografie van Robert Mais
triau in de Nouvelle Biographie nationale op
verzoek van de Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
Recensie door Laurence Schram van het boek
SAERENS Lieven, Rachel, Jacob, Paul et les autres
– Une histoire des Juifs à Bruxelles, Mardaga,
Bruxelles, 2014 in het Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis op aanvraag van het
CEGESOMA.
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Marketing &
Communicatie
Scholenonderzoek
In het kader van de scholencampagne werd er
een enquête uitgewerkt in samenwerking met
het Fort van Breendonk. De enquête peilde naar
de tevredenheid van leerkrachten die met hun
klas een of beide sites bezoeken, maar wou
meteen ook de motieven voor schoolbezoeken
in kaart brengen. De meest voorkomende sug
gesties tot verbetering waren de prijs per leer
ling, de beschikbaarheid, de ontwikkeling van
educatief materiaal en de match tussen gids en
groep. Op basis van de resultaten worden con
crete acties opgezet om meer scholen de weg
te laten vinden naar Kazerne Dossin en het Fort
van Breendonk.

Communicatie
Het bestaande marketingplan kreeg een update
en werd uitgebreid met een operationeel plan
dat een overzicht geeft van de geplande com
municatieacties op jaarbasis die gebonden zijn
aan een aantal duidelijke kwantitatieve perfor

mantie-indicatoren. Een van de belangrijkste
doelstellingen was de optimalisering en ver
betering van de digitale communicatie en het
relatiebeheer.
De website van het museum werd uitgebreid
geëvalueerd en werd grondig geüpdatet op
basis van de verzamelde feedback. Zo werden
lezingen toegevoegd aan het vaste aanbod van
het museum en breidden we het historische
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deel op de website uit. Voor het internationale
publiek kwam er een landingspagina in het
Hebreeuws en Spaans. Daarnaast werd via
Search Engine Optimization verder gewerkt aan
een bredere bekendheid van de website.
Naast de bestaande nieuwsbrief van Kazerne
Dossin verscheen voor het eerst een nieuws
brief voor leerkrachten. Elke drie maanden ont
vangen ze meer informatie over het museum,
het educatieve aanbod en tips rond herinne
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ringseducatie. Twee keer werd een grootscha
lige donatiemailing uitgestuurd, met het oog op
fondsenwerving. Alle nieuwsbrieven verschij
nen in het Nederlands en Frans, sommige ook in
het Engels en Duits.
Daarnaast werd er een nieuwe informatie
folder over het museum gedrukt in vier talen en
verschenen er nieuwe brochures voor scholen
en vrienden van het museum. Samen met uitge
verij Adrem gaf Kazerne Dossin een tentoonstel

lings- en evenementenkrant uit, die werd verspreid
in en rond Mechelen. Het toeristische informatie
kantoor van Toerisme Vlaanderen in Brussel stond
tijdens de zomermaanden volledig in het teken
van de nieuwe Kazerne Dossinapplicatie.
Ook op interne communicatie werd verder in
gezet. Het intranet werd grondig opgefrist en
kreeg een nieuwe lay-out.

Les Belges des camps, “héros” oubliés

Kazerne Dossin verscheen 280 keer in de pers.
Naast de tijdelijke tentoonstellingen en evene
menten was er ook veel aandacht voor het poli
tieproject, de viering van 70 jaar bevrijding van de
kampen en de Biënnale voor Bewegend Beeld
CONTOUR 7.

photographe Gérard “Raphaël” Algoet.

n Kazerne Dossin, Breendonk et
le Ceges marquent ensemble les
70 ans de la fin de la 2e Guerre.

Un double périple émouvant

Il connaissait bien les lieux… Il en fut
en effet le “pensionnaire” pendant un
ans pour avoir refusé de prêter sa voix
de journaliste de l’INR – l’ancêtre de la
RTB(F) à l’occupant. La radio de Londres
avait annoncé sa mort en novem
bre 1941; les nazis décidèrent donc de le
libérer pour montrer le contraire, mais
n’avaient pas tenu compte de sa volonté

D6

D.R.

L

e septantenaire de la libération de
la Belgique a été marqué en mode
mineur puisqu’aucune manifesta
tion fédérale n’a été mise sur pied
l’automne dernier. On risquait de revi
vre ce que certains estiment être un
déni de mémoire ces deux prochains
mois à propos cette fois des 70 ans de la
fin de la Seconde Guerre. La commu
nauté historienne du pays a donc pris
les devants.
En collaboration avec le Ceges (lire ci
dessous), le Mémorial de Breendonk
(seul camp de concentration belge) et
Kazerne Dossin, le musée de la Shoah à
Malines, inaugurent ces joursci une
double exposition focalisée sur le sort
des prisonniers belges dans les camps de
l’horreur du Reich. Breendonk accueille
depuis lundi soir une expo de photos
mais aussi de documents et de pièces
historique concrètes sur les traces du
grand correspondant de guerre que fut
le journaliste et sociologue Paul M.G.
Lévy qui présida pendant de longues
années le Mémorial de Breendonk.
Paul M.G. Lévy avait “cassé” sa voix…

Internationale communicatie

En bref

Belgique Actualité

Perswerking

Ultime photo commune à Dachau… Paul Lévy – en militaire – est en bas à droite, au 2e rang.

A la Libération,
il fit partie du
réseau Samoyède
qui rendit les
ondes belges libres.

cultuur&media
Ulfa Binet

de résister jusqu’au bout. Assigné à rési
dence, il échappa à ses contrôleurs et a
fini par rejoindre Londres où il retâta du
micro. A la Libération, il fit partie du ré
seau Samoyède qui rendit les ondes bel
ges libres avant de se muer en corres
pondant de guerre. C’est alors qu’il dé
cida d’aller participer à la libération des
camps nazis accompagné du cinéaste

Ils passèrent par BergenBelsen,
Berchtesgaden, DoraMittelbau, Bu
chenwald et Dachau. L’occasion de fa
meux reportages émaillés de moments
émouvants comme par exemple les re
trouvailles entre Lévy et Arthur Haulot,
tous deux journalistes, des deux côtés
des grilles du camp de Dachau…
Paul Michel Gabriel Lévy retrouva
l’Allemagne, mais comme conseiller
technique au Commissariat pour le ra
patriement, quoique cette fois sans son
ami Algoet, rencontré en Angleterre
dans les sphères gravitant autour de la
Brigade Piron. Parallèlement, Kazerne
Dossin accueille à Malines une exposi
tion sur la mission belge qui suivit de
près la libération de Buchenwald par
l’armée américaine. Appelée mission
van Zeeland, elle comprenait aussi Wal
terJean Ganshof van der Meersch, audi
teur général qui, ironie de l’histoire, y a
retrouvé des compatriotes qu’il avait
écartés en mai 40 parce que susceptibles
de porter atteinte à l’Etat belge. Ici en
core, le duo LévyAlgoet qui y a rencon
tré des rescapés laisse des souvenirs pre
nants, mais l’équipe de Kazerne Dossin
sous la direction d’Herman Van
Goethem a aussi renforcé la qualité de
l’expo en identifiant quelque 60 prison
niers belges et en reconstruisant leurs
histoires. “Ils n’étaient plus qu’un numéro,
nous leur avons rendu un visage”, expli
que Dorien Styven, la collaboratrice
scientifique de Malines…
Christian Laporte

U Les deux expositions seront ouvertes
jusqu’au 31 décembre. Rens.: www.kazer
nedossin.eu et www.breendonk.be

DE STANDAARD
Le nouveau coup de gueule du Ceges,
menacé de disparition par les coupes budgétaires

Justice
Farid Bamouhammad d

La première chambre de la cour d
à néant lundi l’ordonnance de rem
médicale de Farid Bamouhamma
non fondée. “Farid Le Fou”, tel es
30 novembre dernier par le prési
instance pour raisons de santé. L
souligné que Farid Bamouhamma
d’urgence en décidant d’entamer

“Bruxelles ignore tou

RASSEMBLEMENT BRUXE
L’HABITA

Suite de la publication lundi d’une
logement, la RBDH a appelé le m
connaissances sur les difficult

Police
Boom des jouets contre
en 2014

Pas moins de 118 019 jouets con
services des douanes l’an dernier
Il s’agit d’une augmentation sans
indique lundi, dans les colonnes
Sudpresse, le SPF Finances, qui r
produits non conformes et dange
(Belga)

Et si votre e

Dans le cadre de la 9e
du 4 juin 2015, nous s
mettre des entreprises
choisies en 2015 parc
un projet d’excellence,
s’appuyant sur une dim
facteurs clés du succès
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BIENNALE VOOR VIDEOKUNST CONTOUR PALMT MECHELEN IN

Verschillende touroperators en journalisten
bezochten het museum in groep of individueel.
Tijdens persmeetings in Hamburg en Berlijn werd
het museum voorgesteld aan een vijftigtal Duitse
journalisten. In februari brachten zes Franse tour
operators als prospectie een bezoek aan het
museum om het mogelijk op te nemen in hun
aanbod. Daarnaast nam Kazerne Dossin deel aan
de Benelux Roadshow in Frankfurt en Essen om
er contacten te leggen met Duitstalige tourope
rators. Dankzij de succesvolle samenwerking met
Toerisme Mechelen wordt de komende jaren ver
der ingezet op de toeristische en internationale
publiekswerking.

compagnon de route de la NVA chargé d’une
La Belgique, pays du surréalisme et des para
doxes: dans la ligne de mire des restrictions du expertise à ce sujet par Elke Sleurs.
gouvernement fédéral, le Centre Guerre et
Le sage-expert de la N-VA a été réduit au silence…
sociétés contemporaines, l’institution de
Le “hic” est que les propos de l’expert, qui,
recherches fédérale Ceges (ou Cegesoma) est
sérieusement menacé de passer à la trappe si le par ailleurs enseigne l’histoire de l’art à la VUB,
n’ont pas été appréciés. Il a donc été viré par le
gouvernement fédéral maintient en 2016 les
cabinet Sleurs que les scientifiques estiment
restrictions linéaires.
Son directeur, Rudi Van Doorslaer l’a dit sans très mal entourée, arguant notamment que la
Secrétaire d’Etat n’a toujours pas répondu à la
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Van Utopia tot Utoya
collection
été 2015

J

gen de utopie uitmondde in een land op om hun persoonlijke uto
een enorme invloed heb
pieën op te sturen. Die zet hij ver
regelrechte dystopie.
ben uitgeoefend. Neem
volgens in tekeningen en anima
Ademruimte
La Libre
Belgique
- mardi 31 mars 2015
nu Utopia van Thomas
More.
Hij
ties om.
Contour gaat ook – letterlijk – on De bezoeker wordt op deze editie
lanceerde daarmee niet alleen de
dergronds in de Vlietenkelder, niet murw geslagen met een over
courant gebruikte term ‘utopie’,
© S.A. IPM
Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque
forme
cenieuwe
soit, est locaties
interdite sans
et écrite
de l'éditeur
een van
deque
drie
op autorisation
maar formuleerde
ook2015.
pertinente
vloed aan préalable
videobeelden,
zoals
wel ou de ses ayants droit.
deze editie. Het gaat om een zes eens kan gebeuren op dergelijke
reflecties over de (ideale) maat
tiendeeeuws gedempt en over
schappij. ‘More schreef het werk
dekt stadskanaaltje dat tijdens de
als kritiek op het Europa van die
Tweede Wereldoorlog fungeerde
tijd’, zegt curator Nicola Setari.
De bezoeker wordt
als schuilkelder. Michael Fliri’s
‘Veel van die kritiek is tegenwoor
op deze editie niet
(zie cover DS2) videoinstallatie I
dig nog steeds van kracht. Ik vind
Jan Fabre toont een video waarin hij bloemen
pray to God I’m a false prophet
de link met het Europa van van
murw geslagen
plukt in de botanische tuin van Antwerpen. Die
komt er mooi tot haar recht in het
daag, met haar immigratiecrisis
met een overvloed
laat hij achter voor het huis in Mechelen waar
duistere krocht. Het werk is ver
en grexit, zeer interessant.’
Thomas More verbleef. © Jan Fabre
aan videobeelden,
noemd naar een uitspraak van
Setari nodigde 21 kunstenaars uit
More en verwijst zowel naar was
om in Mechelen aan de slag te
zoals weleens
afdrukken van heiligen als ont
gaan rond begrippen zoals utopie
gebeurt op
hoofdingen.
en dystopie. En het moet gezegd:
biënnales
De Libanees Rahib Mroué had
Setari heeft zijn huiswerk goed ge
ook geen betere locatie voor zijn
maakt. Hij graaft niet alleen in het
werk kunnen wensen. Hij vertrekt
verleden van Mechelen, met als
van een jeugdherinnering over
centraal gegeven de passage van
door het Israëlische leger ver biënnales. Er worden nooit te veel
More, maar ook in het onderbe
spreidde strooibriefjes. Daarin werken in één locatie getoond en
wustzijn van de stad aan de hand
werd de Libanese bevolking opge bovendien krijgen ze voldoende
van haar legendes en volksverha
roepen te vluchten indien ze niet ademruimte. Drie vierden zijn
len. Zoals de klopgeest De Nekker,
gebombardeerd wilden worden. nieuwe producties, een erezaak
een metafoor voor het kwaad, die
Dergelijke briefjes deelde hij voor Contour, wat wellicht mede
later akelig realistisch beli
haast dertig jaar later opnieuw uit verklaart waarom de werken zo
chaamd zou worden door het na
aan mensen die er toen bij waren. mooi inspelen op de ruimtes.
ziregime.
Tijdens het gesprek gaan ze die Dit is een overtuigende editie met
‘Mechelen is een ambigue stad’,
onder zenuwachtig gefrunnik on gedegen werk, zonder echter al te
zegt de curator. ‘Het heeft een rijk
bewust verscheuren, verfromme veel uitschieters die je van je sok
verleden. Het was de hoofdstad
len, verbranden of bekladden. Het ken blazen. Het levert niettemin
van de Lage Landen. In de zestien
resultaat wordt getoond in een een compact parcours op dat het
de eeuw had je hier figuren zoals
reeks kleurenfoto’s. In een video unieke, rijke erfgoed van Meche
Margaretha van Oostenrijk en
wat verderop wordt het huis van len mooi tot haar recht laat ko
Keizer Karel. Maar in de twintig
Mroué vertraagd gefilmd terwijl men.
ste eeuw werd het een dystopie.
het wordt opgeblazen. Het zet de
De nazi’s kozen de stad als transit
kunstenaar aan tot een mijmering
kamp voor deportaties.’
Contour 7
over het verleden, herinneren en
Dat zie je in de vernieuwde Dos
¨¨¨èè
vergeten.
sinkazerne, het museum dat die
Tot 8 november op verschillende
Jan Fabre palmt de mooiste loca
donkere pagina uit de Mechelse
locaties in Mechelen.
tie in met Hof van Busleyden,
geschiedenis herdenkt. Daar kan
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Een verlaten, idyllisch eiland blijkt het fatale Noorse Utoya te zijn.

©

Sander Breure & Witte Van Hulzen
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Fondsenwerving
Dankzij de steun van belangrijke financiële part
ners werden in 2015 bestaande projecten ver
der uitgebouwd en zagen nieuwe initiatieven
het licht. De Stichting Belgisch Jodendom, als
Founding Partner, blijft dat engagement nako
men en financierde onder andere de jaarlijkse
studiereis en de verdere digitale ontsluiting van
het archief. Voor de ondersteuning van onze
pedagogische expertise (in het bijzonder de
vertaalslag naar specifieke doelgroepen) was
Kazerne Dossin bijzonder verheugd en vereerd
dat ze het Fonds Baillet-Latour als genereuze
sponsor aan boord kreeg.
Dankzij een subsidie van het IHRA (Interna
tional Holocaust Remembrance Alliance) kregen
de voorbereiding en praktische uitwerking van
‘Connecting Law & Memory’ (congres in 2016)
concreet vorm. Dat overtuigde andere partners,
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zoals de Raad van Europa, het Departement in
ternationaal Vlaanderen en de stad Mechelen
(Op.Recht.Mechelen) om als cosponsor mee
hun schouders onder dit initiatief te zetten.
De lancering van de museumapp kwam tot
stand dankzij een impulssubsidie van Toerisme
Vlaanderen, terwijl een educatieve app verder
ontwikkeld werd met de steun van Claims Con
ference. Het opzetten van een strategisch loop
baan- en competentiebeleid nam het voorbije
jaar een start met de steun van het ESF (Euro
pees Sociaal Fonds). Dankzij de steun van de
Nationale Loterij werd opnieuw voorzien in het
jaarlijkse onderhoud van het Belgische paviljoen
in Auschwitz. Ook voor de aanmaak van vitrine
kasten voor de permanente tentoonstelling
konden we rekenen op een projectsubsidie van
de Nationale Loterij. Met gerichte acties kreeg
Kazerne Dossin er een pak nieuwe vrienden bij.
Het aantal vrienden steeg en veel loyale vrien
den hernieuwden hun engagement.

Het voorbije jaar werd een eerste aanzet
gegeven voor het aanboren van nieuwe inkom
stenbronnen (in-memoriamplaatjes en erfenis
sen en legaten). Vanaf 2016 zal iedereen die
Kazerne Dossin een warm hart toedraagt, de
kans krijgen het museum en memoriaal te steu
nen en te helpen om de educatieve en museale

missie te vervullen. Een kleine delegatie van
Kazerne Dossin bracht een werkbezoek aan
New York als eerste prospectie in het kader van
fondsenwerving. De vooruitzichten en oppor
tuniteiten zijn veelbelovend en de eerste Ame
rikaanse giften worden in 2016 verwacht.

“Grande ouverture sur les
différentes problématiques
mondiales.”

Feedback

“Een museum dat niemand mag missen.”

“Everyone should come here on
a regular visit and self assess
what comes out from their
hearts, minds and mouths.”

“The visit was extremely moving and
very informative. I believe it is a must
for any human being in order to learn
an important lesson from history.”

“Indrukwekkend. Een topmuseum.”
“Très belle réalisation pour
remémorer à chacun ce que
fut une des pages les plus
sombres de notre histoire.”

“I found the experience
particularly interesting
for its being full of light,
which is quite uncommon
for holocaust museums,
and for the attempt to
open the discussion to
human rights today and
to other genocides.”

“Danke für ein ausgewogene
Darstellung! Es gab auch
Entlastendes für deutsche
Besucher!”

“Een niet te ontlopen boodschap van
het verleden aan het heden, en dat
alles in een bijzonder geslaagd gebouw.”
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Organisatie

Personeel

Organisatieontwikkeling

20 voltijdse medewerkers
8 mannen / 12 vrouwen
4 deeltijdse medewerkers
4 vrouwen
Instroom
Uitstroom

32

4
9

Kazerne Dossin vertoonde als organisatie de
voorbije jaren een explosieve groei. In 2015 trad
een fase van stabilisering in, waarin de be
staande organisatiestructuur werd herbekeken
en functioneel aangepast aan de strategische
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan.
De diensten Educatie en Marketing en Commu
nicatie zijn in 2015 een fusiebeweging gestart
om in 2016 samen te smelten tot één team
Publiek. Dat team zal zich de komende jaren
focussen op publieksbegeleiding, -projecten,
-bemiddeling en -bereik, met het oog op een
geïntegreerde aanpak en strategie, waarbij de
bezoeker centraal staat. Het meerjarenbeleids
plan 2015-2019 werd verder uitgebreid met
operationele doelstellingen en acties.

Hoofd Collecties & Onderzoek

Medewerkers digitalisering (art. 60)

Medewerker digitalisering

Wetenschappelijk medewerker / onderzoek

Wetenschappelijk medewerker / onderzoek

Wetenschappelijk medewerker / documentatie

Dienst Collecties en Onderzoek (+ vrijwilligers)

Medewerker Fundraising & Sponsoring

Medewerker Publiekswerking

Medewerker BCH

Medewerker Educatie & Outreach

Medewerker Educatie & Outreach

(+ vrijwilligers & gidsen)

Hoofd Communicatie & Marketing

Hoofd Educatie en Outreach

Dienst Publiek

Cluster publiek, collectie & onderzoek

Stafmedewerker HR & Beleidsondersteuning

Externe boekhoud(st)er

Externe onderhoudsfirma

Medewerkers Onderhoud

Technisch medewerker

Hoofd ICT / Aankoop & Veiligheid

Externe bewakingsfirma

Multimedia Expert

Cluster ICT / Aankoop & Veiligheid

Hoofd Museumbeheer

Medewerkers Onthaal en Museumshop

(+ vrijwilligers/hosts)

Medewerker Secretariaat & Relatiebeheer

Cluster Museumbeheer & MICE

Hoofd Administratie & HR

Dienst Administratie & HR

Cluster ondersteunende diensten

Algemeen directeur - conservator / Operationeel directeur

DB / RVB / AV

Organogram op 1 januari 2016
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Human resources
Dankzij een subsidie van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) kan Kazerne Dossin een extra boost
geven aan de hr-werking. De plannen zijn op
gebouwd rond drie centrale pijlers: leiderschap,
competentiemanagement en loopbaanbeleid.
In de pijler leiderschap werd de voorbije
jaren al sterk geïnvesteerd door intensieve op
leidingen rond coachen en resultaatgericht lei
dinggeven te organiseren. De leidinggevenden
worden permanent verder opgevolgd tijdens
intervisies met een hr-coach, waar ruimte is
voor feedback op de dagelijkse praktijk.
In het najaar van 2015 werd er gestart met
de tweede pijler, het competentiemanagement,
onder meer door competentieprofielen uit te
tekenen, en generieke en leidinggevende com
petenties op te stellen. Die aanpak wordt verder
vertaald in de ontwikkeling van het feedback-,
evaluatie-, wervings- en onthaalbeleid. Voor elk
hr-deelgebied wordt getoetst of het divers ge
noeg is en of het beleid gender- en leeftijds
neutraal is.
De derde pijler omvat het strategische loop
baanbeleid. Die aanpak richt zich op het voor
komen van burn-out, het afbakenen van werk en
privé, doorgroei- en mobiliteitsmogelijkheden
en het ontwikkelen van een sterk leerbeleid.
Tijdens de zomer werd er een tevredenheids
bevraging gehouden onder de medewerkers.
Die peilde naar de tevredenheid bij het perso
neel over thema’s zoals kansen en opleidingen,
work-lifebalance, sfeer en gelijkheid, samen
werking met leidinggevenden, directie en be
stuur. Daarnaast voerde Idewe een analyse uit
rond psychosociale risico’s. Op basis van de
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bevraging en de risicoanalyse wordt in 2016
een concreet actieplan opgesteld. Er werd ook
een plan van aanpak van burn-out toegevoegd
aan het arbeidsreglement.
Tot slot werden een aantal hr-procedures
gefinaliseerd. Zo werd een eerste onthaalbro
chure voor nieuwe medewerkers uitgegeven en
kwam er een definitieve regeling rond thuiswerk.

Opleidingen
Kazerne Dossin zet in op een open leercultuur en
stimuleert het volgen van externe opleidingen.
Medewerkers van het museum hebben de vol
gende opleidingen gevolgd:
Onthaal

Kwaliteit in onthaal en gidsenwerking – Verster
king toeristisch onthaal – Jongeren en kwets
bare groepen in vrijwilligerswerking – Ontvangen
van toeristen uit India, China en Rusland – EHBO
Educatie en outreach

Didactiek: van verhaal tot actie – Radicalisme en
extremisme: Een tegendiscours – Omgaan met
uitspraken in de klas

Werkbezoeken

Marketing, communicatie en publiekswerking

Informatiemanagement – Good practices van
digitale museumapplicaties – Museale teksten
in tentoonstellingen – Publieksprojecten voor
ouderen en mensen met dementie – Tools en
methodieken voor de uitwerking van gezins
vriendelijke publieksproducten – Schrijven van
teksten voor het brede publiek – Cross-border
filantropie – crowdfunding en venture filan
tropie – Search Engine Optimization

Hermitage (Amsterdam), Joods Historisch Mu
seum (Amsterdam), MAS (Antwerpen), Konink
lijk Legermuseum (Brussel), Museum Dr. Guislain
(Gent), Mauthausen Memorial (Mauthausen),
Gedenkstätte Buchenwald (Weimar), United
States Holocaust Memorial Museum (Washing
ton), Tabaksmuseum (Ploegsteert), Sportimo
nium (Hofstade), Museum of Jewish Heritage
(New York), YIVO (New York), Kleinman Holo
caust Education Center (Brooklyn), National
September 11 Memorial and Museum (New York).

Archief en onderzoek

Publishing finding aids in a digitally joined-up
world – Open History Workshop
Administratie en hr

Vorming over de basisprincipes bij interventies
door contactpersonen – Sociaal-juridische
actualiteit
Veiligheid en IT

Google Apps voor non-profit – Basisprincipes
van iBooks – Security Awareness Training – Art
Meets Security

Veiligheid
Kazerne Dossin leverde in 2015 buitengewone
inspanningen met het oog op de veiligheid van
bezoekers en medewerkers. Op het vlak van in
terne en externe veiligheid werd een integraal
veiligheidsplan voor de toekomst uitgetekend.
Gesteund door de Vlaamse Regering zal het vei
ligheidsplan in 2016 verder uitgerold en nader
geconcretiseerd worden, in nauwe samenwer
king met politie, veiligheidsdiensten en externe
experts.

Leidinggeven

Intervisie coaching
Talen

Hebreeuws – Jiddisch
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2015
in vogelvlucht
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⊳

27.01.2015 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de hoofden van de onderwijs
netten ondertekenen de engagementsverklaring voor meer herinneringseducatie in de klas.

▼

04.04.2015 Gewezen Vlaams minister-president en kleinzoon van een politiek gevangene
Patrick Dewael opent de tentoonstelling Bevrijding ! Belgen in Duitse kampen.
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⊳

21.07.2015 Koning Filip en koningin Mathilde staan stil bij de infostand
en luisteren naar het verhaal van Kazerne Dossin op de Nationale Feestdag
in het Warandepark in Brussel.

▼

29.08.2015 CONTOUR 7 strijkt neer in het museum. De Biënnale voor
Bewegend Beeld in Mechelen is voor het eerst te gast met een installatie
in Kazerne Dossin.

01.10.2015 Tientallen objecten verhuizen van het
archief naar de tentoonstellingsmodules in het museum.
Voortaan zijn de voorwerpen permanent te bezichtigen.
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30.11.2015 Op de derde verjaardag
van het museum wordt ereconservator
Ward Adriaens benoemd tot Ridder in
de Leopoldsorde.
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10.12.2015 Op de Dag van de Mensenrechten opent de tentoonstelling 100 jaar
Armeense genocide in het bijzijn van de Mechelse Armeense gemeenschap.
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Met dank aan

Medewerkers, gidsen en vrijwilligers
van Kazerne Dossin
Roger Claeys (toegetreden lid), Karel Van
Liempt (toegetreden lid), Jan Deboutte (toe
Dagelijks Bestuur

getreden lid), Johan Meeusen (toegetreden lid)
en Luc Dufresne (toegetreden lid)

Eric Stroobants, voorzitter
Claude Marinower, ondervoorzitter

Founding Partners

Georges Ingber, penningmeester
Norbert De Batselier, secretaris

Nationale Bank van België
Stichting Belgisch Jodendom

Raad van Bestuur
Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges

Telenet
Met dank aan

Ingber, Norbert De Batselier, Marc Gross,
Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart Somers,

Vlaamse overheid / Claims Conference /

Oscar Vankesbeeck en Diane Verstraeten

Fonds Baillet-Latour / International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) / Raad van Europa

Algemene vergadering

/ Nationale Loterij / P&V / stad Mechelen /
Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Departement

Eric Stroobants, Claude Marinower, Georges

internationaal Vlaanderen / Vlaams Ministerie

Ingber, Norbert de Batselier, Marc Gross, Hilde

van Onderwijs / Vlaams Ministerie van Cultuur,

Kieboom, Michel Laub, Bart Somers, Oscar Van

Jeugd, Sport en Media / Koning Boudewijn

Kesbeeck, Diane Verstraeten, Luk Lemmens,

stichting / SD Worx / Europees Sociaal Fonds

Joël Kotek, Dimokritos Kavadias, Marleen

(ESF) / Toerisme Vlaanderen / Toerisme Mechelen

Vanderpoorten, Louis Vos (toegetreden lid),

/ Evens Foundation / e.a.
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Kazerne Dossin dankt al haar
vrienden, in het bijzonder

Steunende Vrienden
Christophe Beukelaers, Boortmeerbeek, België
Anneke Crevits, Blankenberge, België
Ann Stoop, Bazel, België
Pedagogisch comité

Lisbet Colson (VSKO)
Bénédicte Franck (CPEONS)
Philippe Plumet (Démocratie ou Barbarie)
Belen Sanchez (Démocratie ou Barbarie)
Yves Monin (Démocratie ou Barbarie)
Nina Reip(Duitstalige Gemeenschap)
Frie van Camp (OVSG)
Jef Van De Wiele (POV)
Lincy Van Twembeke (GO!)
Wim Verdyck (pedagogisch adviseur)

Arthur Trau, Antwerpen, België
Beschermende Vrienden
Barry Kirschner Esq and Leslie Nixon esq.,
Tucson, Arizona, U.S.A.
Justine Renders, Keerbergen, België
Marina Sampieri, Brussel, België
Voor de steun aan de publicatie
Drancy-Auschwitz
Patsi Ambach, Rose Fachler en Denise GaertnerRamet (vrienden van het Joods Museum van
Deportatie en Verzet)
Giften Fonds Vrienden van Kazerne Dossin
Diamantclub van Antwerpen, Antwerpen, België
Suzy Bloch-Jacobs, Neuilly-sur-Seine, Frankrijk
Ook dank aan de andere vrienden van
Kazerne Dossin van wie de bijdragen
een grote steun betekenden.
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Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153
2800 Mechelen, België
T +32 (0)15 29 06 60
F +32 (0)15 29 08 76
info@kazernedossin.eu
www.kazernedossin.eu

