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knie te krijgen. Centraal daarbij staat de geschie
denis van de Belgische casus van de Holocaust. 
Niet alleen willen we de duizenden slachtoffers 
en gebeurtenissen herinneren en herdenken, 
maar we willen ook nog de geschiedschrijving 
ervan verder vorm geven. Zo werd dit jaar het 
gedetailleerde doctoraat van Laurence Schram 
over de geschie denis van de Dossinkazerne  
erkend met twee pres ti gieuze prijzen. Opnieuw 
werden 102 foto’s toegevoegd aan de portret
tenwand tijdens een bijzonder intense her
denkings plechtigheid. En ook dit jaar brachten 
we talloze lezingen en workshops over boven
staande thema’s, werkten we verder aan de  
digitale ontsluiting van onze collecties, verwier
ven we verschillende nieuwe schenkingen en 
werkten we mee aan diverse internationale pro
gramma’s en onderzoeken. 

In september organiseerden we voor het eerst 
ons internationale congres Connecting Law & 
Memory. Dat eerste congres uit een driejarig 
programma bracht verschillende top sprekers uit 

Als we terugblikken op het jaar 2016 is terreur 
vermoedelijk het woord dat spontaan bij ons  
opkomt. Niet de historische terreur die we vanuit 
onze museale werking proberen te duiden op 
deze bijzondere plaats, maar wel de actuele  
terreur die abrupt onze samenleving ontwrichtte. 
Na de aanslagen hebben we een heel belangrijke 
tendens vastgesteld. Bij de verschillende doel
groepen waarmee we samen werken (onderwijs, 
media, politie, magistratuur, gevangeniswezen ...), 
hoefden we geen betoog meer te houden over 
de noodzaak van ons verhaal. Cumulatieve radi
calisering, polarisering, (gewelddadig) extre
misme en collectief geweld zijn helaas niet al
leen de rode draad door onze museale werking, 
maar ook expertisedomeinen die we moeten in
zetten voor de actuele maatschappelijke uitda
gingen. Democratische weerbaarheid, mensen
rechten en burgerschap blijken extra steun en 
impulsen te kunnen gebruiken. 

Na vier jaar beginnen we stilaan de diverse 
taken en rollen van Kazerne Dossin onder de 
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Europese landen, de Verenigde Staten en Israël 
samen om te reflecteren over Holocaust en 
mensenrechteneducatie voor politie en andere 
overheidsdiensten. In een intensief partner
schap met onder meer de geïntegreerde politie, 
de International Holocaust Remembrance Alli
ance en de Raad van Europa werden diverse 
keynotes en zestien good practices voorgesteld 
en werd de basis gelegd voor een digitaal plat
form en forum om expertise uit te wisselen. 

Niet alleen maatschappelijk was 2016 een 
scharnierjaar, ook bij de organisatie zelf waren 
er cruciale transities. Herman Van Goethem,  
algemeen directeur en conservator, en Eric 
Stroobants, voorzitter, hebben de organisatie 
verlaten. Herman werd aangesteld als nieuwe 
rector van de Universiteit Antwerpen en Eric 
blijft verder actief als bestuurder in Kazerne 
Dossin en talloze andere organisaties. Met heel 
veel dank en groot respect voor hun belangrijke 
bijdrage in de totstandkoming van dit project 
hebben we afscheid genomen van hen. Beiden 

blijven betrokken bij onze werking en blijven  
Kazerne Dossin steunen met raad en daad. Op  
1 juli is Christophe Busch aangesteld als al
gemeen directeur en Veerle Vanden Daelen als  
adjunctdirecteur en conservator. In september 
nam Diane Verstraeten de rol van voorzitter op. 
Met die nieuwe leiding en een gedreven team 
willen we onze morele verantwoordelijkheid  
als museum verder opnemen en kracht dadig in
vullen. We willen daarbij voornamelijk verbinden: 
Holocaust en mensenrechten, verleden en heden, 
diverse gemeenschappen onderling. We willen 
een belangrijke actor zijn in het streven naar 
duurzaam samenleven en sociale stabiliteit.

Voorwoord

Diane Verstraeten 
voorzitter  
Kazerne Dossin

Christophe Busch 
algemeen directeur  
Kazerne Dossin
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2016 in cijfers

56.394 bezoekers voor het museum

17.650 bezoekers voor het memoriaal  
(Het memoriaal was gesloten  

van mei tot augustus)

81.571 unieke bezoekers  
op de website

4218 volgers op sociale media

1873 digitale 
aanvragen voor het 

documentatiecentrum

160 bezoekers voor het documentatiecentrum

1861 deelnemers aan interne evenementen

www
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102 nieuwe foto’s toegevoegd  
aan de portrettenwand

196 verschenen persartikels

3319 leerkrachten

28.874 jongeren  
(zowel in groep als individueel)
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24.01.2016 27.01.2016 04.02.2016 18.02.2016 18.03.2016

Opening Expo
Geborgen Verborgen

Tweedehandsboekenmarkt

In de week van het boek verkoopt Kazerne Dossin de dub
bels uit haar bibliotheek tegen democratische prijzen.

Boeklancering | Psychogenocide 

Erik Thys stelt zijn boek over de ge
heime genocide van de nazi’s op 
psychiatrische patiënten en men
sen met een handicap voor. 

Boeklancering | Gedenkboek 
Inlichtings- en Actie-agenten 

Prof. dr. Marc Cools, Robin Libert, Renaat 
Vandecasteele en Veerle Pashley vertellen 
over de talrijke Belgische burgers die ver
zetsacties uitvoerden op aansturen van de 
Belgische veiligheidsdiensten in Londen. 

Film | Woman in Gold 

Ter gelegenheid van de Internationale 
Herdenkingsdag voor de Holocaust toont 
Kazerne Dossin in samenwerking met de 
Verenigde Naties de film Woman in Gold. 
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2016 in vogelvlucht
Evenementen &  

hoogtepunten

04.04.2016 10.04.2016 & 05.06.201626.03.2016 - 10.04.2016

VIP-vakantie voor leerkrachten

Tijdens de paasvakantie kunnen leer
krachten het museum gratis bezoeken 
en krijgen ze de kans om actief kennis 
te maken met het educatieve aanbod 
van Kazerne Dossin.

Gastrondleiding Geborgen Verborgen

Kunstenaar André Goezu leidt bezoekers rond 
en vertelt over zijn verleden en over zijn werken. 

Film | Le chant des hommes

Kazerne Dossin gaat op locatie. Het Filmhuis  
Mechelen toont de documentaire Le chant des 
hommes van Mary Jimenez en Bénédicte Liénard. 
In deze documentaire komen vluchtelingen aan het 
woord die onderdak zoeken in een Brusselse kerk.
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14.04.2016 17.04.2016 04.05.2016 07.05.2016 19.05.2016

Museumrun

Samen met een aantal andere Mechelse 
musea tekent Kazerne Dossin een loop
traject uit langs de verschillende locaties 
van de musea. In elk museum krijgen de 
lopers een korte introductie.

Gastbezoek
Duitse Ambassade

De Duitse Ambassade orga
niseert een Duitse namiddag 
in het museum waarbij de  
genodigden een rondleiding 
krijgen in het Duits.

Concert | Festival van Vlaanderen

In het kader van ‘Mechelen hoort Stemmen’ zijn in Kazerne Dos
sin de Amerikaanse ‘Songs of despair and hope’ te beluisteren, 
gebracht door het ensemble Ictus met sopraan Raquel Andueza.

Herdenking | Transport XX 

Een delegatie van de Raad van Europa 
bezoekt het museum in het kader van 
de herdenking van Transport XX.

De imaginaire Jood
Le Juif imaginaire The imaginary Jew Der imaginäre Jude

Le  Juif  incarne toutes les peurs, tous les fan-
tasmes. Il peut être à la fois communiste ou 
capitaliste, riche ou pauvre, religieux ou laïc. 
Cette peur et cette haine irrationnelle se  
focalisent sur un ennemi multiforme, le Juif. 
Quoi qu’il dise ou fasse, ce Juif imaginaire 
symbolise l’abomination. 
 L’antisémitisme débute avec l’installation 
du Christianisme puis de l’Islam tout autour de 
la Méditerranée. Ces monothéismes, héritiers 
directs du Judaïsme, deviennent les rivaux de 
la religion mère. La première période de l’anti-
sémitisme est celle de l’antijudaïsme religieux. 
À certaines périodes, les Juifs sont tolérés 
parce que les premiers, ils ont porté la parole 
d’un Dieu unique. À d’autres, ils sont persécu-
tés parce qu’ils conservent une religion erro-
née, refusant de reconnaître l’avènement  
d’un prophète. Au Moyen-Âge, les bases  
de l’antisémitisme sont jetées : on ne déteste 

plus le Juif uniquement en tant qu’adepte du 
Judaïsme. On le hait pour ce qu’il n’est pas :  
un profanateur d’hosties, un tueur d’enfants, 
un propagateur de la peste, un empoisonneur 
de puits, un déicide, un suppôt de Satan.
 Dès la fin de xviiie siècle, sous l’influence 
de la Révolution française (1789), les Juifs 
bénéficient de l’émancipation. Ils s’en-
gouffrent dans des secteurs d’activité  
nouveaux ou en mutation : la finance,  
le journalisme, la magistrature, les médias,  
le cinéma, l’enseignement, l’armée...  
Ils obtiennent peu à peu l’égalité des devoirs 
et des droits. Leur réussite sociale suscite les 
jalousies. Le Juif  devient le tout-puissant 
maître du monde. La fabrication des Proto-
coles des Sages de Sion par l’État russe illustre 
bien ce phénomène. Le mythe de la conspira-
tion judéomaçonnique apparaît. L’anti-
judaïsme politique naît en réaction à cette 

citoyenneté et cette égalité nouvellement 
acquises. Ses partisans réclament le retour  
au statut discriminatoire des Juifs.
 Wilhelm Marr invente le terme antisémi-
tisme en 1879. L’antijudaïsme subit une muta-
tion. Il ne s’agit plus de combattre les Juifs sur 
le plan de leur foi ni sur celui de leurs droits. 
Désormais, la haine du Juif est raciale, biolo-
gique. L’appartenance à la race juive est un 
fait inéluctable et défi nitif. Cette antirace est 
inférieure et néfaste, son sang est impur. L’anti-
sémite exclut le Juif imaginaire  de l’humanité. 
Il l’assimile à un parasite, une maladie qu’il 
faut éradiquer. Pour se débarrasser du  Juif , il 
faut l’éliminer phy siquement. L’antisémitisme 
racial porte en lui la genèse du génocide.
 Au travers de cette sélection d’affiches  
de la Collection Arthur Langerman, le visiteur 
découvrira les grands thèmes de l’antisémi-
tisme des années ’30 à ’40 en Europe. 

De Jood roept bij antisemieten allerlei angsten 
en fantasieën op. Hij is communist of kapitalist, 
rijk of arm, religieus of atheïstisch. Deze irra-
tionele angst en haat focust op de Jood als  
vijand met meerdere gedaanten. Wat hij ook 
zegt of doet, deze imaginaire Jood is de ver-
persoonlijking van het kwaad.
 Antisemitisme is ontstaan toen het chris-
tendom, en later de islam, zich rond de Middel-
landse Zee verspreidden. Deze monotheïstische 
godsdiensten, rechtstreekse afstammelingen 
van het jodendom, worden rivalen van de 
moedergodsdienst. De eerste golf van anti-
semitisme wordt daarom als religieus anti-
judaïsme aangeduid. In bepaalde periodes 
worden Joden getolereerd omdat zij als eerste 
hun geloof stelden in slechts één god. Op 
andere momenten worden Joden vervolgd 
omdat zij een valse godsdienst zouden aan-
hangen en de komst van een profeet weigeren 
te erkennen. In de Middeleeuwen verandert 
de basisgedachte van het antisemitisme.  
De Jood wordt niet enkel meer veracht als 

aanhanger van het jodendom, maar wordt 
ook gehaat voor wat hij in realiteit niet is  : een 
schender van hosties, een kindermoordenaar, 
een verspreider van de pest, een vergiftiger 
van waterputten, een godsmoordenaar, een 
duivelaanbidder.
 Vanaf het einde van de 18e eeuw onder-
vinden ook Joden veel voordeel van de eman-
cipatie na de Franse Revolutie (1789). Joden 
bekwamen zich in nieuwe of evoluerende  
sectoren : het financiewezen, de journalistiek, 
de magistratuur, de media, de filmsector,  
het onderwijs, het leger,… Beetje bij beetje 
verwerven zij gelijke burgerrechten en  
-plichten. Hun sociale succes roept echter ook 
jaloezie op. De Jood wordt voor antisemieten 
de almachtige wereldheerser. Het vervalsen 
van De Protocollen van de Wijzen van Sion 
door de Russische staat illustreert deze  
evolutie. Ook de mythe van een wereldwijde 
samenzwering tussen Joden en vrijmetselaars,  
de judeo-maçonnerie, steekt de kop op.  
Het politiek antijudaïsme wordt dus geboren 

als reactie op het Joods burgerschap en de 
pas verworven gelijkheid. Tegenstanders  
ijveren voor een terugkeer naar het discrimi-
nerende statuut voor Joden. 
 In 1879 lanceert Wilhelm Marr de term anti-
semitisme. Het antijudaïsme ondergaat grote 
veranderingen. Het gaat niet langer om het 
bestrijden van de Joden op het gebied van 
geloof of rechten. De Jodenhaat wordt raciaal, 
biologisch van aard. Behoren tot het Joodse 
ras wordt als onafwendbaar en definitief 
beschouwd. Dit anti-ras is inferieur en scha-
delijk, zijn bloed is onzuiver. De antisemiet sluit 
de imaginaire Jood uit van enige menselijk-
heid en stelt hem gelijk aan een parasiet, een 
ziekte die uitgeroeid moet worden. Om zich van 
de Jood te ontdoen, moet deze fysiek geëlimi-
neerd worden. Het raciaal antisemitisme 
draagt zo de kiem van een genocide in zich. 
 Doorheen deze selectie affiches uit de 
Collectie Arthur Langerman, ontdekt de 
bezoeker de grote antisemitische thema’s  
in het Europa van de jaren 1930 en 1940.

The Jew embodies all the fears, all the fanta-
sies which lurk in the mind of the anti-Semite. 
He can be at the same time communist or cap-
italist, rich or poor, religious or secular. This 
irrational fear and hatred focuses on a multi-
faceted enemy, and whatever this imaginary 
Jew says or does, he represents abomination.
 Anti-Semitism begins with the advance of 
Christianity and later Islam around the Medi-
terranean. These monotheistic religions, direct 
heirs of Judaism, become the rivals of the 
mother religion. The first period of anti- 
Semitism is thus referred to as religious anti-
Judaism. In certain periods Jews are tolerated 
because they were the first to carry the mes-
sage of a single God. In other periods, they 
are persecuted because they retain a false 
religion and refuse to recognise the coming of 
a prophet. In the Middle Ages, the foundations 
of anti-Semitism are shed: the Jew is no longer 
hated as just an adherent of Judaism but 
instead is hated and feared on assumptions 

that have no ground in reality : as a defiler  
of the communion, a child killer, a bearer of 
the plague, a well poisoner, the murderer  
of Christ, a tool of Satan.
 By the end of the eighteenth century, 
under the influence of the French Revolution 
(1789), the Jews are emancipated. They rush 
into new or rapidly changing occupational 
sectors: finance, journalism, the judiciary, the 
media, film, education, the army,... Gradually 
they obtain the same duties and rights as the 
rest of the citizenry. Their social success often 
arouses jealousy. The image of the Jew changes 
to the all-powerful ruler of the world. The 
manufacture of the Elders of Protocols of Zion 
by the Russian state illustrates this phenome-
non. The myth of a Jewish-Masonic conspiracy 
first appears. Political anti-Judaism is born as 
a reaction to the newly acquired citizenship 
and equality enjoyed by the Jews. The sup-
porters of this ideology advocate a return  
to the discriminatory status of Jews.

 Wilhelm Marr coins the term anti-Semitism 
in 1879. During this period anti-Judaism 
mutates and morphs into a set of beliefs  
that no longer defines Jews in terms of their 
religious faith, or that of their position in  
society, but instead conceptualises the Jew  
as a separate racial and biological category. 
Belonging to the Jewish race is inescapable 
and final; one can change ones religious  
affiliation by converting but one cannot 
change his genes. The Jewish race is regarded 
as inferior and impure. Anti-Semitism deprives 
the imaginary Jew of his humanity. The Jewish 
race is regarded as parasitical, a disease 
which must be eradicated. To get rid of  
the Jew means that he should be physically 
eliminated. Racial anti-Semitism carries  
within it the seeds of genocide.
 Through this selection of posters from  
the Arthur Langerman Collection, visitors will 
discover the different anti-Semitism themes 
and conceptions of the ’30s to ’40s in Europe.

Der Jude ruft bei Antisemiten allerlei Ängste 
und Fantasien wach. Er ist Kommunist oder 
Kapitalist, reich oder arm, religiös oder  
atheistisch. Diese irrationale Angst und Hass 
fokussieren sich auf den Juden als Feind mit 
vielen Gesichtern. Was er auch sagt oder tut, 
dieser imaginäre Jude ist die Personifikation 
des Bösen. 
 Antisemitismus entstand, als sich das 
Christentum und später der Islam rund ums 
Mittelmeer ausbreiteten. Diese monotheis-
tischen Religionen, die unmittelbar vom 
Judentum abstammen, wurden zu Rivalen  
der Mutterreligion. Die erste Welle des  
Antisemitismus wird deswegen als religiöser 
Antijudaismus bezeichnet. Zu manchen Zeiten 
wurden Juden toleriert, weil sie als erste an nur 
einen Gott zu glauben begannen. Zu anderen 
Zeiten wurden Juden verfolgt, weil sie Anhänger 
einer falschen Religion seien und sich weigern 
würden, die Ankunft des Messias anzuerken-
nen. Im Mittelalter veränderte sich der Grund-
gedanke des Antisemitismus. Der Jude werde 
nicht mehr bloß als Anhänger des Judentums 

verachtet, sondern auch für alles gehasst,  
was er in Wirklichkeit gar nicht ist: Ein Hostien-
schänder, ein Kindermörder, ein Verbreiter  
der Pest, ein Brunnenvergifter, ein Christus-
mörder, ein Teufelsanbeter.
 Ab Ende des 18. Jahrhunderts emanzi-
pieren sich auch die Juden dank der Errungen-
schaften der Französischen Revolution (1789). 
Juden lassen sich in neuen und wachsenden 
Sektoren nieder: dem Finanzwesen, dem  
Journalismus, der Stadtverwaltung, den 
Medien, dem Filmsektor, dem Bildungssektor, 
dem Militär,… Stück für Stück erwerben  
sie gleiche Bürgerrechte und -pflichten.  
Ihr sozialer Erfolg weckt jedoch auch Neid.  
Der Jude wird für Antisemiten zum allmäch-
tigen Weltherrscher. Die Fälschung der Proto-
kolle der Weisen von Zion durch den russischen 
Staat illustriert diese Entwicklung. Auch der 
Mythos von der weltweiten Verschwörung von 
Juden und Freimaurern, der Judeo-Marçonne-
rie, taucht auf. Der politische Antijudaismus 
entsteht als Reaktion auf die und die gerade 
erst erworbene Bürgerschaft und Gleichheit 

der Juden. Deren Gegner wollen die Rückkehr 
zu den diskriminierenden Vorschriften gegen 
Juden.
 1879 erfindet Wilhelm Marr den Begriff 
Antisemitismus. Der Antijudaismus erfährt 
große Veränderungen. Es geht nicht länger 
um den Kampf gegen den Juden auf dem 
Gebiet von Glaube und Recht. Der Judenhass 
wird radikal-biologischer Natur. Die Zuge-
hörigkeit zur jüdischen Rasse wird als unab-
wendbar und endgültig angesehen. Diese 
Antirasse ist minderwertig und schädlich, ihr 
Blut ist schmutzig. Antisemiten erkennen dem 
imaginären Juden jegliche Menschlichkeit  
ab und stellen ihn auf einer Stufe mit einem 
Parasit, einer Krankheit, die ausgerottet  
werden muss. Um den Juden loszuwerden, 
muss dieser physisch eliminiert werden.  
Der radikale Antisemitismus trägt so den  
Keim für einen Genozid in sich.
 Durch diese Auswahl an Plakaten aus der 
Kollektion Arthur Langermann entdeckt der 
Besucher die großen antisemitischen Themen 
im Europa der 1930er und -40er Jahre.

F. L’antisémitisme n’est pas un racisme ordinaire. Il est la haine du Juif en tant que Juif.N. Antisemitisme is geen gewoon racisme, maar verwijst naar het haten van de Jood omwille van diens Joods zijn.

E. Anti-Semitism is not just a form of ordinary racism. It is hatred of the Jew as a Jew.

D. Antisemitismus ist kein gewöhnlicher Rassismus, sondern bezeichnet den Hass auf den Juden weil er jüdisch ist. 

N. Arthur Langerman wordt op 21 augustus 1942  
in Antwerpen geboren. De bezetter arresteert de 
complete familie op 28 maart 1944. Moeder Zysla 
Blajwas en vader Salomon Langerman worden  
meteen naar de Dossinkazerne overgebracht. 
Arthur wordt in de crèche van Ukkel geplaatst.  
Dit kindertehuis staat onder toezicht van de Joden-
vereeniging in België, een organisatie die op haar 
beurt gecontroleerd wordt door de Sipo-SD.  
De ouders van Arthur worden met transport XXV op  
19 mei 1944 naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. 
Zijn vader komt om. Zijn moeder wordt in augustus 
1944 van Auschwitz overgebracht naar Ravens-
brück, een kamp voorbehouden aan vrouwen. 
 Na haar repatriëring vindt Zysla Blajwas in  
België haar zoontje Arthur terug. Als zwaar getrau-
matiseerd slachtoffer zal zij nooit over haar ervarin-
gen spreken. Arthur groeit verder op in Antwerpen, 
omringd door stilte en geheimen. Het proces  
Eichmann (Jeruzalem, 1961) brengt bij de jongeman 
Arthur een bewustwordingsproces op gang. Hij 
raakt gefascineerd door antisemitisme en probeert 
de oorzaken en gevolgen ervan te doorgronden. 
Wanneer hij 30 jaar oud is, start Arthur ondanks zijn 
drukke professionele activiteiten een verzameling. 
Tegen het einde van zijn vruchtbare carrière kan  
hij eindelijk meer tijd wijden aan deze passie.
 Arthur Langerman is vandaag een gerespecteerd 
verzamelaar en bezit ca. 7.000 originele stukken : 
postkaarten, affiches, karikaturen en tekeningen uit 
de pers, kunstwerken,… Kazerne Dossin is dan ook 
zeer vereerd u twaalf originele en uitzonderlijke 
affiches te mogen voorstellen, vriendelijk ter 
beschikking gesteld door meneer Arthur Langerman.

F. Arthur Langerman est né le 21 août 1942 à 
Anvers. Sa famille est arrêtée par l’occupant le  
28 mars 1944. Ses parents, Zysla Blajwas et  
Salomon Langerman, sont envoyés à la caserne 
Dossin tandis qu’Arthur est placé à la Pouponnière 
d’Uccle. Ce home d’enfants dépend de l’Association 
des Juifs en Belgique et fonctionne sous le contrôle 
de la Sipo-SD. Ses parents sont déportés à 
Auschwitz-Birkenau par le Transport XXV, le 19 mai 
1944. Son père ne survit pas. Sa mère est transférée 
en août 1944 d’Auschwitz à Ravensbrück, un camp 
de concentration réservé aux femmes. 
 Rapatriée en Belgique, elle retrouve son petit 
garçon. Traumatisée, elle n’a jamais parlé.  
Arthur Langerman vit avec ce silence et ce secret.  
Le procès Eichmann (Jérusalem, 1961) déclenche 
une prise de conscience chez le jeune homme.  
Fasciné, il tente de comprendre l’antisémitisme, ses 
causes, ses conséquences. À l’âge de 30 ans, il com-
mence sa collection en marge d’une vie profession-
nelle intense. Vers la fin de sa carrière, il peut enfin 
se consacrer à temps plein à sa passion.
 Collectionneur reconnu, Arthur Langerman pos-
sède aujourd’hui quelque 7 000 pièces originales : 
des cartes postales, des affiches, des caricatures et 
dessins de presse, des œuvres d’art, … Nous sommes 
fiers et honorés de vous présenter douze affiches 
originales exceptionnelles mises à la disposition de 
Kazerne Dossin par Monsieur Arthur Langerman.

E. Arthur Langerman was born 21 August 1942  
in Antwerp. His entire family was arrested on  
28 March 1944 by the occupying forces. His mother, 
Zysla Blajwas, and his father, Salomon Langerman, 
were transferred immediately to the Dossin Barracks. 
Arthur was placed in the kindergarten (Poupon-
nière) of Uccle. This kindergarten was administered 
by the Jewish Association of Belgium, which was 
under the control of the Sipo-SD. Arthur’s parents 
were deported with Transport XXV on 19 May 1944  
to Auschwitz-Birkenau where his father perished. 
His mother was transferred from Ausch witz to 
Ravensbrück, a camp reserved for women. 
 After her repatriation to Belgium Zysla Blajwas 
finds her son Arthur. As a heavily traumatised victim 
she will never speak of her experiences. Arthur is 
raised in Antwerp amid secrets and silence. The 
Eichmann trial (Jerusalem 1961) sparks a keen  
interest and awareness in the young Arthur and  
he becomes fascinated with anti-Semitism, its  
perceived causes and consequences. At the age  
of thirty, despite his busy business activities, Arthur 
starts collecting material related to anti-Semitism. 
At the end of his carrier he is finally able to devote 
more time to this passion.
 Today Arthur Langerman is a well-known and 
respected collector who owns around 7000 original 
pieces: postcards, pamphlets, caricatures, drawings 
from the press, art pieces,... Kazerne Dossin is  
honoured to present to you twelve extraordinary 
and original posters, which were kindly put to our 
disposal by mister Arthur Langerman.

D. Arthur Langerman wird am 21. August 1942 in 
Antwerpen geboren. Die Besetzungsmacht verhaftet 
die komplette Familie am 28. März 1944. Mutter 
Zysla Blajwas und Vater Salomon Langerman  
werden sofort in der Dossinkaserne inhaftiert.  
Arthur wird in den Kindergarten von Ukkel gebracht. 
Er steht unter der Aufsicht der Judenvereinigung von 
Belgien, einer Organisation die durch die Sipo-SS 
kontrolliert wurde. Die Eltern von Arthur werden  
mit Transport XXV am 19. Mai 1944 nach Auschwitz-
Birkenau deportiert. Sein Vater stirbt. Seine Mutter 
wird im August 1944 von Auschwitz nach Ravens-
brück gebracht, einem Lager nur für Frauen.
 Nach ihrer Rückkehr nach Belgien findet Zysla 
Blajwas ihren Sohn Arthur wieder. Als schwer trau-
matisiertes Opfer wird sie nie über ihre Erfahrungen 
sprechen können. Arthur wächst in Antwerpen auf, 
umgeben von Stille und Geheimnissen. Der Eichmann-
prozess (Jerusalem, 1961) löst beim jungen Arthur 
einen Erkenntnisprozess aus. Er wird vom Anti-
semitismus fasziniert und probiert die Ursachen  
und Folgen desselben zu ergründen. Als er 30 Jahre 
alt ist, beginnt Arthur trotz seiner anspruchsvollen 
professionellen Aktivitäten eine Sammlung. Am Ende 
seiner fruchtbaren Karriere kann er seiner Leiden-
schaft endlich mehr Zeit widmen. 
 Arthur Langerman ist heute ein bekannter und 
respektierter Sammler und besitzt ca. 7000 Origi-
nale: Postkarten, Plakate, Karikaturen und Zeich-
nungen aus der Zeitung, Kunstwerke,… Kazerne  
Dossin ist darum geehrt, Ihnen zwölf originale und 
herausragende Plakate präsentieren zu dürfen,  
die uns durch Herrn Arthur Langerman freundlich  
zur Verfügung gestellt wurden.

BIOGRAF IE
PH Y

ARTHUR
LANGERMAN

ONTWERP : KARAKTERS

Opening Expo
De Imaginaire Jood



05.06.2016 14.07.2016 & 18.08.2016 11.09.2016

Fotowedstrijd | Wiki Loves Art

Op twee zomeravonden kunnen fotoliefhebbers uit
zonderlijke archiefstukken van Kazerne Dossin foto
graferen. De wedstrijd is een initiatief van Wikimedia.

Open Monumentendag 2016

Tijdens Open Monumentendag 
kunnen bezoekers het museum 
gratis bezoeken.

Prijs | Prijs Natan Ramet

Dr. Laurence Schram krijgt de 
Prijs Natan Ramet voor haar doc
toraatsthesis La caserne Dossin 
à Malines, 1942-1944. Histoire 
d’un lieu.



14.09.2016 05.10.201620.09.2016 – 22.09.2016

Concert | Même à Auschwitz

Samen met zijn Ensemble de Mu
sique Incidentale blaast compo
nist Helios Azoulay de muziek uit 
de concentratiekampen nieuw 
leven in. 

Congres | Connecting Law & Memory

Vertegenwoordigers van nationale en internationale 
musea, memorialen en overheidsdiensten komen in 
Mechelen samen voor de eerste Connecting Law & 
Memory Conference. Via workshops en lezingen 
worden goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld  
van outreachprogramma’s rond mensenrechten  
gebaseerd op holocaust en genocidestudies.

Lerarendag (NL)

Nederlandstalige leerkrachten van 
het secundair onderwijs volgen  
lezingen, workshops en rondlei
dingen rond herinneringseducatie.
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17.10.2016 19.10.2016 27.10.2016

Lezing | Pathways in and out Extremism

Christian Picciolini, ooit hoofd van de meest invloed
rijke whitepowerskinheadbeweging in de VS, be
zoekt Kazerne Dossin. Later op de dag doet hij zijn 
verhaal in de Universiteit Antwerpen. Hij getuigt over 
hoe hij zich wist los te maken uit de greep van het 
neonazisme en licht toe hoe hij de organisatie ‘Life 
after Hate’ oprichtte.

Prijs | Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg

Dr. Laurence Schram mag een tweede onderschei
ding in ontvangst nemen in het stadhuis van Brussel.

Opening Expo | ROODhuid

Lerarendag (FR)

Franstalige leerkrachten van het secun
dair onderwijs volgen lezingen, work
shops en rondleidingen rond herinne
ringseducatie.



Viering | Afscheid Eric Stroobants en Herman Van Goethem

Eric Stroobants stond acht jaar geleden mee aan de wieg van Kazerne Dossin vzw 
als stichtend voorzitter. Sinds die tijd heeft hij de raad van bestuur met veel verve 
en enthousiasme geleid. In september 2016 volgde Diane Verstraeten hem in die 
functie op. Eric Stroobants blijft wel actief in de algemene vergadering. Herman 
Van Goethem tekende het vernieuwde museum inhoudelijk mee uit. Als curator en 
algemeen directeur heeft hij zonder twijfel een onuitwisbare stempel gedrukt op 
de missie en invulling van het project Kazerne Dossin. Herman Van Goethem is 
sinds oktober 2016 rector van de Universiteit Antwerpen. Zijn functie bij Kazerne 
Dossin is opgesplitst en wordt vervuld door Veerle Vanden Daelen (conservator) 
en Christophe Busch (algemeen directeur).

30.10.2016 14.11.201610.11.2016

Ochtendvertelling | Esther Naschelski

Kazerne Dossin start met het nieuwe 
format ochtendvertellingen. Maandelijks 
komen op zondagvoormiddag afwisse
lend getuigen van de Holocaust en an
dere mensenrechtenconflicten aan bod. 
Esther Naschelski bijt de spits af. Zij over
leefde de Holocaust als ondergedoken 
kind nadat haar ouders omkwamen in 
Auschwitz.

Film | The Invisible City

De Belgische filmmaker Lieven
Corthouts besloot om meer 
dan vier jaar in het vluchtelingen
kamp ‘Kakuma’ te verblijven. Hij 
maakte er een documentaire 
over het dagelijkse leven, over
schaduwd door het wachten  
op een reis naar Europa. De  
documentaire wordt vertoond 
in Filmhuis Mechelen.



19.11.2016 21.11.2016 24.11.2016

Lezing | Het lot van de Native Americans

In het kader van de tijdelijke tentoonstel
ling ROODhuid geeft professor culturele 
antropologie Rik Pinxten, die jarenlang 
onderzoek voerde bij de Navajoindia
nen, een lezing over de geschiedenis van 
de vervolging van de Native Americans.

Lezing | The Life of Victims and Perpetrators – 
documented in the two Auschwitz Albums

Israëlisch professor, historicus en Holocaustexpert Gideon Greif is 
te gast in België. Hij bezoekt het museum en vertelt tijdens een le
zing aan de Universiteit Antwerpen over fotografie in de kampen aan 
de hand van de bijzondere albums van Lilly Jacob en Karl Höcker.

Lerarendag | NT2 & OKAN

Leerkrachten Nederlands als tweede 
taal (NT2) en onthaalklassen voor  
anderstalige nieuwkomers (OKAN) 
ontdekken het nieuwe aanbod Men-
senrechten in klare taal.
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Herdenking | Toevoeging 
portretten

Op de vierde verjaardag van het 
museum worden er naar jaarlijkse 
traditie in het bijzijn van familie
leden 102 foto’s toegevoegd aan 
de portrettenmuur in het museum. 

01.12.2016 04.12.201603.12.2016

Ochtendvertelling | Darya Safai

De IraansBelgische activiste en opinieschrijfster Darya Safai vluchtte 
jaren geleden uit Iran. Ze doet haar beklijvende verhaal tijdens deze 
ochtendvertelling.

Urban Trail

Kazerne Dossin is één van de 
deelnemende locaties in de 
Urban Trail. Ongeveer 4000 
deelnemers doorkruisen in 
hun looptocht de beneden
verdieping van het museum.



10.12.2016 14.12.2016

Prijs | Wetenschapspopularisering

Kazerne Dossin wint de driejaarlijkse Prijs 
van de Vlaamse minister voor Weten
schapsbeleid.

Gebeurtenis | Treinwagon

De iconische treinwagon die 
naast de kazerne stond, 
wordt verplaatst naar het 
museumplein. 

Lancering | No Hate campagne

De Vlaamse poot van het Europese No 
Hate Speech Platform wordt gelan
ceerd in Kazerne Dossin in het bijzijn 
van Minister Sven Gatz.



Geborgen Verborgen 

05.02.2016 – 04.09.2016 

Aan de hand van zijn eigen kunstwerken en ar
chiefmateriaal schetst André Goezu zijn verleden 
als ondergedoken kind. Als vierjarig jongetje 
komt hij terecht bij een boerenfamilie in Wuust
wezel. Hij duikt er zonder familie onder, maar 
voelt er toch de warmte van een gezin. Na de 
oorlog keert André samen met zijn broer en 

moeder terug naar Antwerpen. Zijn vader werd 
gedeporteerd vanuit de Dossinkazerne en over
leefde de gruwel van AuschwitzBirkenau niet. 

Bij de tentoonstelling was een parcours met 
doeopdrachten uitgestippeld voor gezinnen. 
Die activiteit was mee opgenomen in het aan
bod van Krokuskriebels en Schatten van Vlieg. 
De stad Mechelen organiseerde rond de ten
toonstelling ook een vierdaags museumkamp 
tijdens de zomervakantie.

Tijdelijke  
tentoonstellingen



De Imaginaire Jood 

08.05.2016 – 05.2017

Geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
toont Kazerne Dossin tijdelijk twaalf authen
tieke affiches uit de bijzondere collectie van 
Antwerps verzamelaar Arthur Langerman. De 
posters geven de bezoeker een authentieke  
inkijk in hoe antisemitisme gepropageerd werd 
in het Europa van de jaren 1930 en 1940.

ROODhuid 

18.10.2016 – 28.08.2017

ROODhuid presenteert een reeks werken van 
assemblagekunstenaar Camiel Van Breedam 
rond de vervolging van Native Americans in Noord 
Amerika. De kunstenaar maakte die kunstwer

ken naar aanleiding van de bezetting van Woun
ded Knee in 1973. Kern van de tentoonstelling 
vormen vijf imposante werken die verspreid 
staan over twee verdiepingen in het museum.
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Educatie

Kazerne Dossin is voortdurend op zoek naar de 
meest geschikte vormen van publieksbegelei
ding voor de diverse bezoekersprofielen van het 
museum. Bezoekersfeedback is daarbij cruciaal. 
Daarom krijgen de verschillende lerende doel
groepen na een bezoek de mogelijkheid om 
feedback te geven. Met die gegevens gaan we 
aan de slag om ons aanbod waar mogelijk te  
verbeteren. 

Daarnaast blijft Kazerne Dossin vertegen
woordigd binnen een aantal overkoepelende  
instanties rond herinneringseducatie: Marjan 
Verplancke is coördinator van het Bijzonder  
Comité voor Herinneringseducatie en Odile 
Remy is vertegenwoordigster binnen de Conseil 
de la Transmission de la Mémoire van de Fédéra
tion WallonieBruxelles.

Vernieuwing workshop 
basisonderwijs

Op basis van bezoekersfeedback is de workshop 
Het verhaal van Simon (tien tot twaalf jaar) in 
een volledig nieuw jasje gestoken. Het bijzon
dere ontsnappingsverhaal van de elfjarige 

Simon staat nog altijd centraal, maar het nieuwe 
format legt meer nadruk op de voorbereiding op 
het museumbezoek en de verwerking ervan 
achteraf in de klas. Daar bij is er meer aandacht 
voor actualisering door thema’s als vrijheid, 
vluchten, uitsluiting, kinderrechten... erbij te  
betrekken. Nieuw, duurzaam materiaal zorgt 
voor een fijne totaalbeleving. 

NT2-traject

Totaal nieuw is ons traject voor anderstalige nieuw
komers: Mensenrechten in klare taal!. Vanaf niveau 
2.1 binnen het Europees Referentiekader (ERK) kun
nen mensen die Nederlands leren bij ons terecht 
voor een aangepast bezoek waarin historische en 
actuele verhalen van migratie en hoop, discriminatie 
en verzet centraal staan. Daarbij maken voorwerpen 
en opdrachten het bezoek tastbaar en actief.
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Lezingen en workshops

Naast de museumformules biedt Kazerne  
Dossin lezingen, vormingen en workshops op 
verplaatsing aan. Daarbij blijft de inter actieve le
zing Een duivelse transitie, over de vraag hoe 
gewone mensen daders kunnen worden, een 
veel gevraagde formule. De lezing Van bystander 
tot upstander, die toelicht hoe je als omstander 
het passief toekijken kan doorbreken, werd in 
een participatieve workshop omgezet in samen
werking met docenten en leerlingen van het 
Atheneum van Lokeren.

Lerarendagen 

Heel wat nieuwe leerkrachten vonden in 2016 
de weg naar Kazerne Dossin dankzij de VIP 
lerarendagen tijdens de paasvakantie en de 
twee lerarendagen in oktober. Tijdens een  
vormingsdag voor leerkrachten van de stad Gent 
op 2 maart stond het thema vooroordelen en 
moeilijke onderwerpen centraal. 

Die dagen werden georganiseerd met de on
dersteuning van partners zoals Démocratie ou 
barbarie, CCLJ, Territoires de la Mémoire, het 

Fort van Breendonk, de Stichting Auschwitz, Vor
men vzw, Democratische Dialoog en de Stad Gent. 

Professionalisering 
van leerkrachten

Met de webinarreeks Normaal Radicaal bereik
ten we per module gemiddeld 120 leerkrachten. 
De webinars, ontwikkeld door het Bijzonder Co
mité voor Herinneringseducatie, Kazerne Dossin 
en Democratische Dialoog, boden lesgevers in
spiratie en praktische antwoorden op vragen 
rond radicalisering en extremisme in de klas. 

Vanaf 2017 wil Kazerne Dossin volop inzetten op 
de verspreiding van het depolarisatiemodel dat 
de Nederlandse filosoof Bart Brandsma heeft 
ontwikkeld. Nederlandse politiemedewerkers, 
burgemeesters en journalisten passen die metho
diek al met succes toe. Samen met haar partners 
wil Kazerne Dossin dat model graag verspreiden 
bij de Vlaamse leerkrachten. Vijf teamleden 
hebben alvast een tweedaagse training gevolgd 
om het model inhoudelijk te kunnen toelichten.

Holocaust, Politie en 
Mensenrechten (HPM) 

Bijna 2250 politiemensen uit de geïntegreerde 
politie volgden in 2016 het opleidingstraject 
HPM. Om de kwaliteit en de continuïteit van het 
programma te kunnen verzekeren, werd een 
nieuwe groep begeleiders opgeleid. Daarnaast 
gingen elf HPMbegeleiders eind november op 
studiereis naar Auschwitz om hun expertise  
verder te kunnen verdiepen.
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Als vervolg op de basisopleiding Holocaust,  
Politie en Mensenrechten, is een nieuwe module 
ontwikkeld die zich richt tot leiding gevenden 
binnen de geïntegreerde politie. De ontwikkeling 
en implementatie van een integriteitsbeleid op 
de werkvloer staan daarin centraal. 

In 2017 zal het HPMproject een optimalisatie
studie ondergaan. Een team van de Vrije Univer
siteit Brussel zal in samenwerking met Kazerne 
Dossin en de politie het project onder de loep 
nemen en aanbevelingen formuleren vanuit een 
gericht kwalitatief onderzoek. 

Magistraten 

Samen met het Instituut voor Gerechtelijke  
Opleiding organiseerde Kazerne Dossin opnieuw 
vormingen voor gerechtelijke stagiairs uit  
Vlaanderen en Wallonië. Een museumbezoek en 
diverse lezingen bieden inzicht in de rol van  
justitie tijdens de Holocaust en in de context van 
recenter collectief geweld.

“Duiding over de rol van de politie in 
het verleden maakt zeer duidelijk 
welke invloed de politie heeft of kan 
hebben in onze huidige maatschappij.” 

“De opleiding beïnvloedt de  
manier waarop je het niet  
naleven van de mensenrechten 
en het ethische kader bekijkt.”
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Gidsenwerking 

De 61 actieve gidsen van Kazerne Dossin scho
len zich voortdurend bij om de kwaliteit van hun 
rondleidingen te kunnen blijven garan deren. We 
investeren graag in hun begeleiding en perma
nente vorming. Met de gezamenlijke ambitie om 
de hoge kwaliteit van alle rondleidingen blijvend 
te waarborgen, kiezen we samen thema’s en 
methodieken die telkens aangepast zijn aan de 
doelgroep. 

Vrijwilligerswerking

De vrijwilligerswerking bestaat ondertussen uit 
tien actieve hosts. Hun takenpakket werd uit
gebreid. Ze verwelkomen en begeleiden groe
pen en individuele bezoekers. Daarnaast helpen 
ze met de indexering in het documentatie
centrum en geven ze instap sessies.

Studiereis naar Parijs 

Tussen 31 oktober en 3 november reisde een 
delegatie van 26 personeelsleden, gidsen, vrij
willigers en externe belangstellenden naar  

Parijs. In Mémorial de la Shoah volgden ze een 
seminarie. Grote autoriteiten als Annette Wie
viorka en Tal Bruttmann hielden bevlogen lezin
gen die de deelnemers meer inzicht gaven in de 
geschiedenis van de Holocaust in Frankrijk. 
Workshops boden voorbeelden van goede prak
tijk. Naast een uitgebreid bezoek aan Mémorial 
de la Shoah stond ook het doorgangskamp 
Drancy op het programma. De deelnemers gaven 
na afloop de belangrijkste inzichten door binnen 
hun netwerken. 
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Schenkingen

Schenking Jean Brawerman 
Met dank aan Filip De Sutter 
Jean Brawerman, die de Holocaust overleefde 
als ondergedoken kind, stelde zijn albums  
ter beschikking van de dienst Digitalisering. 
De collectieBawermanPoupko omvat meer 
dan honderd foto’s van het voor en naoor
logse leven van de familie en enkele beelden 
uit de onderduikperiode. 

Schenking familie Fischer-Guidalevitch 
Met dank aan Philip Hesske

Familielid Philip Hesske doneerde digitale  
kopieën van dertig foto’s van de gedepor
teerde familie FischerGuidalevitch. Met de 
hulp van deheer Hesske kon de foto van 
zoontje Willy Fischer aan de herdenkingsmuur 
in het museum worden toegevoegd.

Schenking familie Hakker 

Joyce BlochHakker, kleindochter van Jos 
Hakker, Holocaustoverlevende en uitvinder 

Collecties  
en onderzoek

ncusters
Ingevoegde tekst
r



23

van de Antwerpse handjes, stond eind 2016 de 
digitalisering toe van haar indrukwekkende  
albums. De collectie omvat meer dan 150 foto’s 
en 19 documenten die een licht werpen op de 
geschiedenis van de familie Hakker.

Schenking familie Kenis

De familie Kenis trof in de nalatenschap van een 
tante een fotoreeks aan met originele beelden van 
de bevrijding van Antwerpen. De complete collec
tie werd in juni aan Kazerne Dossin gedoneerd. 

Schenking Paul Kentos 
en Joël Gewandsznajder

Paul Kentos bewaarde zeventig jaar lang een 
foto en geïllustreerde woordenlijst die voor 

hem gemaakt waren door schoolkameraad Joël  
Gewandsznajer. Die laatste overleefde de depor
tatie vanuit de Dossinkazerne niet. Dankzij die 
unieke schenking kon Kazerne Dossin de foto 
van Joël toevoegen aan de herdenkingsmuur.

Schenking René Plessner

De heer René Plessner steunde het documen
tatiecentrum met genereuze financiële giften. 
Kazerne Dossin is uitermate dankbaar voor die 
bijdragen.

Schenking Henri Weinstock 

Henri Weinstock, die als kind ondergedoken was, 
doneerde acht foto’s van gedeporteerde en  
omgekomen familieleden. Daarbij zat een foto 

⊳  Schenking familie Hakker 

⊲ Schenking Paul Kentos  
 en Joël Gewandsznajder

▼ Schenking familie Kenis
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van zijn gerepatrieerde vader Eugen (Jenö) 
Weinstock. De collectie WeinstockLovi omvat 
ook een kopie van de memoires die Eugen (Jenö) 
Weinstock al in 1947 publiceerde.

Verder is Kazerne Dossin bijzonder 
erkentelijk voor volgende schenkingen 
aan het documentatiecentrum

Schenking Salomon Birnbaum  met dank  

aan Maria-Andréa Gysen

Schenking Jacques Blum  met dank  

aan Frans Redant

Schenking Familie Collet
Schenking Familie De Houwer-Hamburger
Schenking Familie Dreyfuss-Isenberg  met 

dank aan Hanni Perck

Schenking Bibliotheek F. Gross  met dank  

aan Nathalie Rozanes

Schenking Familie Korngrun  met dank 

 aan Sherry Kohn

Schenking Portretfoto Natan Ramet  met 

dank aan Marie-Paule Andries

Schenking Familie Springer
Schenking Familie Steinhardt  met dank aan 

Ruhama Bonfil & Noam Corb

Schenking Familie Tajchman  met dank  

aan Jacques Kummer 

Schenking Anna Esther Tolkowski  met dank 

aan Luc Selis

Schenking Flor Van Laer
Schenking Patrick Verwerft
Schenking John Zalane

Onderzoeksprijzen

Kazerne Dossin mocht eind 2016 de Prijs van de 
Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid in 
ontvangst nemen uit handen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschap
pen en Kunsten. Die driejaarlijkse prijs wordt uit
gereikt aan een persoon, groep of organisatie 
die een belangrijke heeft geleverd aan de popu
larisering van wetenschap.

Verder kreeg dr. Laurence Schram twee on
derscheidingen voor haar in mei 2015 verde
digde doctoraat La caserne Dossin à Malines, 
1942-1944. Histoire d’un lieu. de Prijs Natan 
Ramet en de Prijs Stichting Ausch witz – Jacques 
Rozenberg. 

De bovenstaande prijzen vormen stuk voor 
stuk een eervolle erkenning voor het jarenlange 
onderzoek en de ontsluiting daarvan voor het 
brede publiek.

Onderzoeksprojecten

Les Mazures 

Kazerne Dossin en de Association pour la Mé
moire du Judenlager des Mazures ondersteun
den de Franse gemeente Les Mazures bij de uit
werking van een Weg der Herinnering. Het open
luchtmonument is gewijd aan de 288 Antwerpse 
Joden die naar Frankrijk werden gevoerd om er 
in het kamp Les Mazures dwang arbeid te ver
richten. De meesten van hen werden vervolgens 
naar Auschwitz gedeporteerd. 

Dr. Laurence Schram, lid van het wetenschap
pelijk comité, volgde het project inhoudelijk mee 
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op. Daaruit vloeide onder meer een herinne
ringswandeling voort die eind 2016 werd geo
pend in het bijzijn van vertegenwoordigers van 
de Franse overheid, families van de gedepor
teerden en afgevaardigden van Kazerne Dossin.

Schicksale an der grüne Grenze

Onderzoeker Ludo Verbist gaat onder leiding 
van dr. Laurence Schram na wat er in 1933
1945 gebeurde met Joodse vluchtelingen in de 
Belgische Oostkantons. Aan de hand van Bel
gische, Duitse en Luxemburgse archieven ana
lyseert hij hoe en waar de Joodse vluchtelingen 
de Belgische grens overschreden en wat er ver
volgens met hen gebeurde. Veel aandacht gaat 
daarbij naar de Joodse kinderen die in de Oost
kantons ondergedoken waren. 

Digitalisering

In het kader van een beurs toegekend door de 
Claims Conference, het NIOD en de Rothschild 
Foundation, voltooide dr. Laurence Schram in 
2016 de digitalisering en de beschrijving van de 
dossiers van de Jodenvereniging in België. Het 
archief bestaat uit drie delen: de lidmaatschaps
lijsten, de dossiers die na de oorlog in beslag zijn 
genomen door het Onafhankelijkheidsfront, en 
de dossiers die overgedragen zijn aan het Centre 
National des Hautes Etudes Juives – Institut 
Martin Buber. Kazerne Dossin streeft ernaar die 
archiefstukken digitaal te herenigen en in de 
eigen leeszaal en de leeszaal van partnerinstel
lingen ter beschikking te stellen via een bevei
ligde portaalwebsite. De archieven van de Joden

vereniging worden ontsloten aan de hand van 
7.555 beschrijvingen op stuk en dossierniveau. 
Ondersteunende vrijwilligers werken mee aan 
een naamindex.

Naast de dossiers van de Jodenvereniging di
gitaliseerde Kazerne Dossin in 2016 ettelijke pri
vécollecties, in totaal meer dan 1.200 beelden. 

Portaalwebsite

Het team Collecties en Onderzoek werkte in 
2016 verder aan de ontwikkeling van de Kazerne 
Dossinportaalwebsite. De databank op die site 
omvat eind 2016 57 privécollecties en 4 archief
series: het Jodenregister van België, de depor
tatielijsten van de Dossinkazerne en de portret
tencollecties van gedeporteerden uit Mechelen 
en Frankrijk. In totaal omvat de site 131.000 
scans die doorzoekbaar zijn op naam en tref
woord. Daarnaast voorzag Kazerne Dossin in de 
vertaling van 1.500 bestaande fotobeschrijvingen 
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van het Frans naar het Engels. Die beelden wor
den in 2017 via de portaalwebsite ter beschik
king gesteld. Het aantal collecties zal ook verder 
groeien en de portrettencollecties en depor
tatielijsten worden vrij online toegankelijk. In 
september 2016 ondertekenden Kazerne Dos
sin en Mémorial de la Shoah een overeenkomst 
waarbij de beeldbank integraal te consulteren  
is in de leeszaal van dat instituut in Parijs. Die  
samenwerking wordt in 2017 verder versterkt en 
wordt uitgebreid naar andere instellingen.

Lezingen en presentaties

Het team van Kazerne Dossin verzorgde in 2016 
zo’n twintigtal lezingen over Kazerne Dossin en 
de historische aspecten van de Holocaust. 
Zeven van die lezingen vonden plaats in het bui
tenland (Frankrijk, Israël, de Verenigde Staten, 
Duitsland en Litouwen). 

Daarnaast werd een groot aantal lezingen 
gegeven over de fenomenen polarisatie, radica

The Dossin Barracks: 1942-1944 — 
How to Write the History of a Place ? 

 Vilna Gaon State Jewish Museum (Vilnius) 

Pathways to Terrorism 
 Aan FEDPOL & CEPOL (Kazerne Dossin) 

Het pad van terrorisme:  
heen en terug — lezingenreeks 
over religieus geweld 

 Universiteit Anwerpen (Antwerpen)

Debat ‘De staat van de mensenrechten’ 
 Festival van de Gelijkheid (Gent)

La situation après-guerre en  
Belgique et le rôle du Joint

 Mémorial de la Shoah (Parijs)

Radical Connections: 
Rethinking Collective  
Violence from Three  
to Rhizome

 Cordoba (Spanje)

Righteous among the Nations in  
Belgium and the Netherlands — 
A Comparative Approach 

 Reseau Memorha (Annecy)

Gespecialiseerde opleiding  
‘Radicaliseringsmodellen,  
Terrorisme en Triggerfactoren’ 

 Voor EPI gevangeniswezen (Brussel)
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lisering en extremisme. De interactieve lezing 
Een Duivelse Transitie over de vraag hoe ge
wone mensen daders kunnen worden, was 
daarbij de meest gevraagde formule. Die lezing 
werd in de loop van 2016 twintig keer gegeven 
voor diverse instellingen en scholen zowel in  
Kazerne Dossin als op locatie. Over de thema’s 
polarisatie, het bystandereffect, (de)radica  li se-
ring en terrorisme werden in totaal een twintig
tal presentaties en lezingen verzorgd.

Publicaties

SCHRAM Laurence, ‘Antisémitisme et négation
nisme’, in Lutter contre l’antisémitisme, Cellule 
Démocratie ou barbarie / Conseil de la Transmis
sion de la Mémoire, Bruxelles, 2016.

SCHRAM Laurence, ‘Dossin Barracks 19421944 : 
Story of a place’, in Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis  Revue belge d’Histoire 
contemporaine, 2016 (XLV), pp. 125126.

SCHRAM Laurence, ‘Robert Maistriau’, in Nou-
velle Biographie nationale, deel 13, Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux 
Arts de Belgique, Bruxelles, 2016. 

STYVEN Dorien, ‘Joodse vluchtelingen tijdens 
het naziregime, casus van de SaintLouis’, in Faro 
Tijdschrift over cultureel Erfgoed, 2016 (9), p. 19.

VANDEN DAELEN Veerle, ‘Sporen van en naar 
joodse rituelen. Een verkenning van diverse  
aspecten van het joods religieus leven in Bel
gië’, in Tijd-Schrift (Heemkunde en lokaal- 
erfgoedpraktijk in Vlaanderen) 2016 (JG6, nr.1), 
pp. 3853.

SCHEPERS Simon en VERPLANCKE Marjan, ‘Het 
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie 
(BCH)’, in Sporen van herinnering: Pedagogie en 
geschiedenisoverdracht (extra editie), 2016 
(JG6, nr. 20), p. 5.

VERPLANCKE Marjan en VERHAERT Sara, ‘Kazerne 
Dossin beleven’, in: Van Oost, O. e.a., Museum 
van het gevoel. Musea op de huid van de samen-
leving (pp.131133). Brussel: Politeia.

BUSCH Christophe, HÖRDLER Stefan en VAN 
PELT, Robert Jan (Hrsg.) (2016). ‘Das Höcker 
Album, Auschwitz durch die Linse der SS. Berlin’: 
WBG Verlag.

BUSCH, Christophe. (2016). De complexiteit van 
collectief geweld. In: Decoene Stef. Handboek 
Criminologische Psychologie. Leuven: ACCO.
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European Holocaust Research 
Infrastructure (EHRI) 

Sinds 1 juli 2016 is Kazerne Dossin een consor
tiumpartner in de European Holocaust Research 
Infrastructure (EHRI). Het project werkt aan een 
onlineportaal en een documentblog over Holo
caustbronnen, en het biedt ook onlinecursussen 
en twee online onderzoeksgidsen aan. Daar
naast zijn er EHRIfellowships voor onderzoe
kers en data managers/archivarissen, EHRI 
summer schools, seminars en workshops. Het 
EHRIproject startte in 2010 als een 7th Frame
work Program van de Europese Commissie. 
EHRI’s eerste fase liep tot maart 2015 en sloot 
af met de lancering van het EHRI portaal in Ber
lijn diezelfde maand. EHRI’s tweede fase startte 
in mei 2015 en loopt tot en met april 2019. Het 
EHRI consortium telt momenteel 24 partner

instellingen verspreid over 17 verschillende  
landen. Kazerne Dossin neemt deel aan twee 
van de veertien werkpakketten in het project. 
Adjunctalgemeen directeur Veerle Vanden 
Daelen maakt deel uit van de EHRIProject  
Management Board en leidt het werkpakket 
Data Identification and Integration. 

Digital Research Infrastructure for 
the Arts and Humanities (DARIAH)

DARIAH is een panEuropese infrastructuur voor 
onderzoekers in kunst en humane weten
schappen die werken met digitale platformen. 
De organisatie ondersteunt zowel digitaal on
derzoek als het onderwijs in digitale onder
zoeksmethodes. De DARIAHcommunity werkt 
daarvoor onder andere via working groups.  
Kazerne Dossin is actief binnen DARIAHBE en 
in DARIAHEU. Veerle Vanden Daelen is oprichter 
en medecoördinator van de Working Group  
Sustainable Publishing of Archival Catalogues, 
waarin ook Dorien Styven een actieve rol speelt. 
Die werkgroep focust op de dialoog tussen  
in stellingen en onderzoekers die (meta)data  
bewaren, ontsluiten en toegankelijk maken, en 

Internationale 
partnerschappen
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bespreekt daarbij tools en mogelijkheden tot 
standaardisatie, publicatie en uitwisseling van 
(meta)data.

International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA)

De directie van Kazerne Dossin maakt deel uit 
van de Belgische delegatie bij de International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, de 
voormalige ITF). Veerle Vanden Daelen is voor
zitter van het Committee on Holocaust, Geno
cide and Crimes against Humanity (CHGCH). Ze 
is lid van de Academic Working Group (AWG) en 
is plaatsvervangend (alternate) afgevaardigde 
van de Academic Working Group in het IHRA 
Funding Review Committee. Christophe Busch 
maakt deel uit van de Museum and Memorial 
Working Group (MMWG). 

USHMM 

Veerle Vanden Daelen was een van de onder
zoeksfellows bij de International Summer Re
search Workshop for Scholars: Microcosms  
of the Holocaust, aan het Jack, Joseph and  
Morton Mandel Center for Advanced Holocaust 
Studies (United States Holocaust Memorial  
Museum, 1122 juli 2016, Washington DC). De 
groep werkt momenteel aan een publicatie en 
heeft ook de onderzoeksgroep Microcosms of 
the Holocaust opgericht. 

Memory Lab

Sinds 2016 is Kazerne Dossin lid van het plat
form Memory Lab, een transEuropees uitwisse
lingsplatform rond geschiedenis en herinnering.

Connecting Law & Memory 

Kazerne Dossin is initiatiefnemer en project
verantwoordelijke van het internationale netwerk 
Connecting Law & Memory. Doel van het netwerk is 
om kennis en expertise uit te wisselen over mensen
rechteneducatie en de metho die ken daarbij, zowel 
binnen Holocaustmusea en memorialen als binnen 
een brede groep van politionele en andere over
heidsdiensten. Naast een congrestraject van drie 
jaar, wordt er gewerkt aan een duurzaam platform 
en forum waarbinnen informatie en goede praktijk
voorbeelden gedeeld kunnen worden.

Het startschot werd gegeven tijdens het eerste 
Connecting Law & Memorycongres in Mechelen in 
september 2016. Dat congres werd georganiseerd 
in samenwerking met IHRA, de Raad van Europa en 
de federale politie. Gedurende drie dagen kwamen 
sprekers aan bod uit verschillende Europese, maar 
ook Amerikaanse en Israëlische organisaties die hun 
link tussen Law en Memory toelichtten. Zestien  
organisaties stelden er hun goede praktijken voor 
tijdens workshops. 

De conclusies van het eerste congres vormen de 
input voor de volgende bijeenkomst in Amsterdam 
in het najaar van 2017. 
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Online platformen

Tijdens een tweedaagse workshop werd de 
website ‘www.kazernedossin.eu’ grondig onder 
de loep genomen. Er werd in detail gekeken naar 
de huidige structuur van de website en een vijf
tiental medewerkers gaven feedback vanuit hun 
opdracht binnen Kazerne Dossin. De bevindin
gen, behoeften en wensen werden vervolgens 
vertaald in een nieuwe informatiestructuur voor 
de website die in 2017 uitgewerkt zal worden. 
Daarbij zal onder andere het verschil in inhoude
lijke focus tussen het museum en het memoriaal 
aandacht krijgen. Ondertussen zijn er nog een 
aantal kleine aanpassingen doorgevoerd binnen 
de huidige website waardoor de bezoeker snel
ler bij de gewenste informatie terecht komt. Ook 
het gidsen platform is met deze doelstelling 
grondig opgefrist.

Google Grant 

Via zijn Google Grant biedt Google binnen de 
nonprofit sector de mogelijkheid om een vast 
online advertentiebudget per maand in te zetten. 

Die grant werd al eerder aan Kazerne Dossin 
toegekend en eind 2016 werd voor het adver
tentiebeheer in zee gegaan met het bedrijf INTK. 
Ze besteden het beschikbare budget optimaal 
door advertenties te plaatsen voor Kazerne  
Dossin. Hierdoor creëren we online een ver
hoogd bereik. Dat vertaalt zich ook in een groei
end aantal unieke bezoekers op de website.

Communicatie en marketing

Communicatiedragers 

Voor het educatieve aanbod is de infor matie
folder opgesplitst. De workshop voor het basis
onderwijs werd eruit gelicht en met een aparte 
kaart gepromoot. De promotie bij de educatieve 
doelgroepen gebeurde aan het begin van het 
schooljaar in het Franstalige landsdeel via een 
gezamenlijke educatieve zending vanuit de 
overheid. Een groot aandeel van de Vlaamse 
scholen werden met de post bereikt. Om het ver
dere aanbod van het museum onder de aandacht 
te brengen, werd in juni voor de eerste keer een 
museumkalender opgesteld waarin de lopende 

Marketing en  
Communicatie



31

tijdelijke tentoonstelling en de activiteiten tij
dens de zomer en het najaar in de kijker werden 
gezet. Die folder werd met de post verstuurd 
naar een 600tal contacten. Daarnaast werd via 
uitgeverij Adrem een krantje in het teken van de 
nieuwe tijdelijke tentoonstelling verspreid in 
heel Mechelen. Verder werden de gebruikelijke 
kanalen zoals de nieuwsbrieven en de sociale 
media ingezet om aandacht te vragen voor 
nieuws feiten en het brede aanbod van Kazerne 
Dossin. Gedreven door onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid verstuurden we op het 
einde van het jaar een nieuwjaarskaart die aan
dacht vraagt voor het vluchtelingenthema. Die 
kaart werd digitaal of met de post verzonden 
naar in totaal meer dan zevenduizend contacten. 

Promotie

Voor de promotie in Mechelse hotels, culturele 
centra en andere hotspots is een brochurehouder 
uitgewerkt waarin de voornaamste promotie
folders voor de toeristische markt worden aan
geboden. Het MICEaanbod (Meeting, Incentives, 
Conferencing & Exhibitions) voor externe eve
nementen in onze infrastructuur is gebundeld in 
een brochure die werd aangeboden op de evene
mentenbeurs Festivak waar Kazerne Dossin aan
wezig was als standhouder. Verder was Kazerne 
Dossin te gast op de cultuurmarkten van Antwer
pen, Mechelen en Brussel om de evenementen 
en de nieuwe tijdelijke tentoonstelling te pro
moten. De cultuurmarkt in Mechelen stond ove
rigens in het teken van de nieuwe UITPAS waar 
ook Kazerne Dossin als instelling aan deelneemt.

Perswerking

In de loop van 2016 kwam Kazerne Dossin 196 
keer in de pers met met een totale mediawaarde 
van 10.468.668 euro. De nieuwe directie en het 
optreden van Christophe Busch in het Canvas 
programma Alleen Elvis blijft bestaan kregen 
heel wat coverage. 



32

Feedback

“This museum is a must for  
everyone that wants to under-
stand racism. It is modern and 
worthwhile for. I wish more  
people knew about it.” 

“The combining of various media (original  
letters and pictures from Holocaust victims,  
filmed testimony by survivors, touch-screens etc.)  
is very well done. The museum also explores  
the issue of human rights, persecution and bullying.  
One of the best.”

“Excellent musée ! Très complet,  
très didactique. Nombreuses  

animations multimédias, scénographie 
moderne. A voir absolument si  

de passage à Malines !”
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Fondsenwerving

Fondsenwerving en subsidiëring

Kazerne Dossin wil vanuit haar maatschappe
lijke verantwoordelijkheid bruggen bouwen tus
sen het verleden en het heden. De verschillende 
Belgische en Europese overheden, alsook an
dere (inter)nationale partners en financiers  
dragen samen met het team bij tot de realisatie 
van die doelstelling. Diverse projecten werden in 
dat kader (samen) uitgewerkt en ondersteund. 
Zo ontving Kazerne Dossin een substantiële 
subsidie van de IHRA (International Holocaust 
Remembrance Alliance) voor de organisatie van 
het congres Connecting Law & Memory. Ook de 
Raad van Europa, het Departement internatio
naal Vlaanderen en de stad Mechelen (Op.Recht.
Mechelen) zetten als cosponsor mee hun schou
ders onder dit initiatief. Verder werkt Kazerne 
Dossin vanuit Collecties en Onderzoek mee aan 
het Jewish Council project, om belangrijke collec
ties van Jewish Councils and Associations (de 
archieven/registers van de Jodenraden) digitaal 
te ontsluiten en ter beschikking te stellen van 
onderzoekers en het brede publiek. Kazerne 
Dossin ontvangt daarvoor steun van de project
coördinator NIOD (Instituut voor Oorlogs,  
Holo caust en Genocidestudies), de Claims 
Con ference en de Stichting Belgisch Jodendom. 
Kazerne Dossin was bijzonder vereerd om voor 

de ondersteuning van haar educatieve werking 
het Fonds BailletLatour als genereuze sponsor 
aan boord te krijgen. Dankzij die steun en in sa
menwerking met de Vrije Universiteit Brussel 
zetten we de komende jaren in op een optima
lisatiestudie van het HPMproject (Holocaust, 
Politie en Mensenrechten). Verder werd met de 
steun van de Nationale Loterij opnieuw voorzien 
in het jaarlijkse onderhoud van het Belgische 
paviljoen in Auschwitz. De Stichting Belgisch  
Jodendom bood ondersteuning bij de voorbe
reiding van de tentoonstelling Hidden Children. 
Tenslotte zijn er nog diverse andere partners, 
waaronder Telenet en Het Anker, die Kazerne 
Dossin ondersteunen bij evenementen, tijdelijke 
tentoonstellingen en publicaties. 

Op individueel niveau steeg het aantal vrienden 
van Kazerne Dossin en veel loyale vrienden her
nieuwden hun engagement. Daarnaast konden 
we rekenen op een aantal financiële donaties 
van particulieren en familieleden van slacht
offers.

Vanaf 2017 zal iedereen de kans krijgen  
het museum en het memoriaal te steunen via 
crowdfunding. De herinrichting van het Memo
riaal is een van de prioriteiten voor 2017.
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Personeel

Medewerkers in vast dienstverband

20 voltijdse medewerkers 
 6 mannen / 14 vrouwen

3 deeltijdse medewerkers 
 3 vrouwen

Instroom: 5
Uitstroom: 6

2 gedetacheerde medewerkers  
 (geïntegreerde politie)

Vrijwillige medewerkers

Gidsen:  61
Hosts:  10
HPM-begeleiders:  55
AFS-medewerker:  1

Organisatieontwikkeling

Aan het hoofd van de organisatie waren er in 
2016 een aantal grote wijzigingen. Algemeen  
directeur en conservator prof. Herman Van 
Goethem verliet Kazerne Dossin om rector van 
de Universiteit Antwerpen te worden. Zijn func
tie werd opgesplitst: operationeel directeur 
Christophe Busch nam de taak van algemeen 
directeur over en dr. Veerle Vanden Daelen werd 
aangetrokken als adjunctdirecteur en conser
vator. Verder gaf Eric Stroobants, voorzitter van 
de raad van bestuur, de fakkel door aan Diane 
Verstraeten. 

Er waren nog een aantal andere ingrijpende 
veranderingen in het organogram. Zoals gepland, 
smolten het team Educatie en het team Mar
keting en Communicatie samen tot een dienst  
Publiek.

Daarnaast werden de diensten Administratie 
en HR en ICT/Aankoop en Veiligheid opge heven 
en in een nieuwe dienst Zakelijk Beheer samen
gebracht, met uitzondering van de personeels
zaken en veiligheid die losgekoppeld blijven. 

Organisatie
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Human resources

Dankzij een subsidie van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voor een geïntegreerd strategisch 
loopbaanbeleid, heeft Kazerne Dossin een extra 
boost aan de hrwerking kunnen geven. De 
plannen zijn opgebouwd rond drie centrale  
pijlers : leiderschap, competentiemanagement 
en loopbaanbeleid.

De eerste pijler rond leiderschap werd in 
2015 al grondig aangepakt. In 2016 lag de 
focus voornamelijk op de twee andere pijlers.  
In het kader van competentiemanagement zijn 
de concrete competentieprofielen verder uitge
schreven aan de hand van generieke en func
tiegebonden competenties. Die vormen de basis 
voor een duurzaam en consistent feedback
traject aan de hand van functionerings en eva
luatiegesprekken. De nodige documenten daar
voor zijn ontwikkeld. Het competentiegericht 
denken is ook meegenomen in het wervings
proces van nieuwe medewerkers. 

Binnen de derde pijler rond strategisch loop
baanbeleid willen we onze sterk geëngageerde 
medewerkers proactief behoeden voor feno
menen als burn of boreout. We proberen tege
moet te komen aan een gezonde balans tussen 
werk en privé door telewerken op twee vaste 
dagen per week mogelijk te maken. Daarnaast 
willen we de persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerkers aanmoedigen door leertrajecten 
en opleidingen te ontwikkelen en door erin te 
investeren. Daarrond werd een kernnota uit
gewerkt.

Tot slot werd er verder aan de slag gegaan 
met de resultaten van de risicoanalyse en  
medewerkersbevraging. In een concreet actie

plan werden vijf actiepunten geformuleerd:  
leiderschap en visie, professioneel handelen en 
groeien, opleidingsbeleid, waardering en retentie 
van medewerkers en stakeholdercommunicatie.

Opleidingen

Instellingsbreed 

Timemanagement

Hr 

De essentie van Hr — Sociaaljuridische actua
liteit

Baliemederwerkers

ReCreatex kassasysteem

Archief en onderzoek 

Customer Relationship Management (CRM)  
— projectmatig werken — start manama Archi
vistiek en Hedendaags Documentbeheer — Call 
of the Rockies

Publiek, marketing en communicatie

profielen van Syriëstrijders: kansen voor scholen 
— opleiding Radicalisering en Extremisme —
CHANGE! Holocaust and Human Rights Educa
tion — conflictpreventie op school — inter
sectorale netwerkdag radicalisering — Opleiding 
Polarisering — Strategisch Communicatie
management — De customer journey: je  com
municatieplan in 8 stappen — Welke sociale 



media voor onze organisatie? — Call of the  
Rockies — Mediatraining en Crisiscommunicatie

ICT 

Administration Essentials for New Admins

Onthaal 

ReCreateX — boekhoudkundige principes

Veiligheid 

Security manager — leidinggevend type A in  
security

Interpol — 5th International Training Course on Genocide, 
War Crimes and Crimis against Humanity (Lyon)

Vanuit Connecting Law & Memory kwam de  
opportuniteit om deel te nemen aan een inter
nationale opleiding bij Interpol. 

Genocide, misdaden tegen de mensheid en  
oorlogsmisdrijven zijn de zwaarste misdaden die 
de hele internationale gemeenschap treffen.  
Ze hebben een enorme impact op maatschap
pijen en zorgen voor de destabilisatie van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel lang nadat de 
feiten hebben plaatsgevonden. 

Verantwoording kunnen afleggen voor die 
misdaden is cruciaal  voor vrede, stabiliteit, eco
nomisch herstel en investeringen   in regio’s en 
landen op lange termijn.  Verantwoording is ook 
het middel om dergelijke misdaden te voor
komen in de toekomst. 

Het antwoord op deze verschrikkelijke, con
flict gerelateerde misdaden vraagt gespeciali
seerde kennis en training. Het is belangrijk om 
de expertise van onderzoekers   van internatio
nale misdaden te verhogen. Interpol vervult 
daarin een sleutelrol.   

Deze opleiding bracht de fundamentele  
concepten en vaardigheden bij die nodig zijn om 
onderzoek naar genocides, oorlogsmisdrijven  
en misdaden tegen de mensheid te voeren, en 
droeg daarnaast ook bij tot het opstarten van 
samenwerkingen tussen verschillende landen 
en tussen internationale straftribunalen, vredes
machten en andere partners die   allemaal het
zelfde type van misdaden behandelen.
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Werkbezoeken

Museum M (Leuven), BELvue Museum (Brus
sel), Anne Frank Huis en Stichting Anne Frank 
(Amsterdam), Freie Universität (Berlijn), Felix 
NussbaumHaus (Osnabrück), Mémorial de  
La Shoah (Parijs), AuschwitzBirkenau State  
Museum (Oświęcim), Vilna Gaon State Jewish 
Museum (Vilnius), Concentratiekamp Bergen 
Belsen (Lohheide), Museum aan de IJzer (Diks
muide), Territoire de la Mémoire (Luik), 

Veiligheid

In 2016 werd volop ingezet op veiligheidsexper
tise. Het item werd als afzonderlijke verant
woordelijkheid mee opgenomen in het orga
nogram. De veiligheidscoördinator volgde een 
intensieve opleiding van 150 uur bij Opsec,  
Securitas en Radar Risk om zijn expertise verder 
uit te bouwen. De risicoanalyse voor het mu
seum werd afgerond in samenwerking met een 
aantal externe partners. Op basis daarvan werd 
een visienota Veiligheid opgesteld en voor
gesteld aan de raad van bestuur die het docu
ment goedkeurde. In 2017 zal die nota vertaald 
worden in een aantal concrete projecten rond 
veiligheid.
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Met dank aan

Medewerkers, gidsen en vrijwilligers 
van Kazerne Dossin

Dagelijks bestuur

Diane Verstraeten, voorzitter
Claude Marinower, ondervoorzitter
Georges Ingber, penningmeester
Norbert De Batselier, secretaris

Raad van bestuur

Diane Verstraeten, Claude Marinower,  
Georges Ingber, Norbert De Batselier, André 
Gantman, Marc Gross, Hilde Kieboom, Michel 
Laub, Bart Somers en Oscar Van Kesbeeck.

Algemene vergadering

Diane Verstraeten, Claude Marinower, Georges  
Ingber, Norbert De Batselier, André Gantman, 
Marc Gross, Hilde Kieboom, Michel Laub, Bart 
Somers, Oscar Van Kesbeeck, Luk Lemmens,  
Joël Kotek, Dimokritos Kavadias, Eric Stroobants, 
Marleen Vanderpoorten, Herman Van Goethem, 
Roger Claeys (toegetreden lid), Jan Deboutte 
(toegetreden lid), Luc Dufresne (toegetreden lid), 
Johan Meeusen (toegetreden lid), Karel Van 
Liempt (toegetreden lid) en Louis Vos  
(toegetreden lid).

Founding partners

Nationale Bank van België
Stichting Belgisch Jodendom
Telenet

Major donor

Fonds BailletLatour
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Met dank aan

Vlaamse overheid — Claims Conference —  
International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) — Raad van Europa — Nationale Loterij 
— stad Mechelen — Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest — Departement internationaal Vlaan
deren — Vlaams Ministerie van Onderwijs — 
Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media — Koning Boudewijnstichting — SD Worx 
— Europees Sociaal Fonds (ESF) — Toerisme 
Vlaanderen — Toerisme en MARCOM Mechelen 
e.a. 

Pedagogisch comité

Lisbet Colson (VSKO – Vlaams Secretariaat van 
het Katholiek Onderwijs)

Bénédicte Franck (CPEONS – Conseil des  
Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement  
Officiel Neutre Subventionné)

Isabelle Janssens (GO! – Gemeenschaps
onderwijs)

Philippe Plumet (Démocratie ou barbarie)
Belen Sanchez (Démocratie ou barbarie)
Yves Monin (Démocratie ou barbarie)
Nina Reip (Duitstalige Gemeenschap)
Frie Van Camp (VSKO – Vlaams Secretariaat  

van het Katholiek Onderwijs)
Jef Van De Wiele (POV – Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen)
Lincy Van Twembeke (GO! – Gemeenschaps

onderwijs)
Wim Verdyck (pedagogisch adviseur)

Kazerne Dossin dankt al haar steunende, beschermende en andere vrienden.
Speciale dank gaat ook uit naar de familieleden en vrienden van slachtoffers
voor hun donaties en schenkingen.
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