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BESCHERMEN

Voor een bijdrage per jaar vanaf 250 euro voor particulieren of vanaf  

1000 euro voor bedrijven gedurende minimaal 3 jaar wordt u ook 

Beschermer van het gedachtegoed van NM Kamp Vught. Het is ook mogelijk 

om – met fiscaal voordeel – gebruik te maken van een lijfrente regeling. 

Als Beschermer houden we u op de hoogte van activiteiten en projecten 

van NM Kamp Vught. Bovendien krijgt u jaarlijks een uitnodiging voor een 

exclusieve, speciaal voor de Beschermers georganiseerde bijeenkomst. 

In het verleden kon u daar gerenommeerde sprekers horen en ontmoeten 

als Katrin Himmler, Frits Bolkestein, Eurocommissaris Frans Timmermans, 

de Amerikaanse historicus James Kennedy, oud Navo topman Jaap De Hoop 

Scheffer, historicus Friso Wielenga, socioloog Kees Schuyt, publicist en 

hoogleraar Paul Scheffer, socioloog Abram de Swaan, journalist en schrijver 

Frank Westerman en de directeur van onderzoeksinstituut Clingendael 

Monika Sie Dhian Ho. En elk jaar groeit deze lijst. 

Ook kunt u als Beschermer samen met vrienden, bekenden, collega’s en 

medewerkers gebruik maken van exclusief georganiseerde activiteiten, zoals 

een oorlogswandeling door ’s-Hertogenbosch, een dillemaspel of een op 

persoonlijke wensen toegesneden rondleiding of andere activiteit door  

NM Kamp Vught. Want we doen graag iets terug voor uw ondersteuning. 

Stichting Beschermers Kamp Vught

Antwoordnummer 10014, 5260 VB Vught

www.beschermers.nl | info@beschermers.nl TE
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Kleding kun je passen, brood kun je proeven en warmte kun je meten, maar 

hoe smaakt vrijheid of voelt democratie? Hoe proeft tolerantie? Nationaal 

Monument Kamp Vught is een van de zeldzame plekken waar de zintuigen 

deze begrippen kunnen beleven. Bezoek de fusilladeplaats midden in het 

bos. Stap naar de plek waar honderden mensen werden doodgeschoten. 

Kijk omhoog naar de lucht en de boomtoppen en denk aan al die laatste 

gedachten en herinneringen die hier overgingen in de eeuwigheid. Ruk je los 

en loop weg. Voel de wind langs je huid, ruik het bos. Zo voelt vrijheid. 

NM Kamp Vught waar 32.000 mensen gevangen zaten, omdat ze 

bestempeld werden als staatsgevaarlijk of minderwaardig, spreekt tot de 

verbeelding van de visueel ingesteld jeugd. Voor hun is het kamp een plek 

waar abstracte begrippen als onderdrukking, mensenrechten, vrijheid en 

tolerantie tot leven komen. 

Jaarlijks bezoeken ruim 35.000 jongeren het voormalige concentratiekamp, 

bijna 40% van het totaal aantal bezoekers. Dat zijn zo’n 1500 schoolklassen. 

NM Kamp Vught is voor de bewustwording onder allerlei groepen jongeren 

misschien wel de belangrijkste plek in zuid Nederland. Wie over de drempel 

stapt, ervaart niet alleen verdriet, woede of machteloosheid.  

NM Kamp Vught is ook een plek die respect, bewondering en inspiratie 

oproept. 

Het was niet alleen een doorgangskamp voor vervolgde Joden, maar werd 

ook gebruikt om een groeiende groep verzetsstrijders, gijzelaars en politieke 

gevangenen op te sluiten. Gewone mensen die het vanzelfsprekend vonden 

dat ze onder ongewone omstandigheden bijzondere dingen deden. Vaak 

eigenzinnige mensen die in woord en daad in het geweer kwamen tegen 

onrecht, inperking van de vrijheid of vervolging van de medemens. 

Moedige mensen wijzen de weg en laten in hun houding en gedrag zien 

dat we wel degelijk iets te kiezen hebben. De geschiedenis van NM Kamp 

Vught toont aan waarom het belangrijk is om een bewuste burger te zijn, die 

positief, constructief en respectvol met de samenleving en zijn medeburgers 

omgaat, zowel nationaal als internationaal. Niet voor niets luidt het motto van  

NM Kamp Vught: herdenken is nadenken.

Het ontvangen en begeleiden van die 35.000 jongeren en alle andere 

bezoekers kost geld, veel geld. Elk jaar weer. Daarom wordt het 

herinneringscentrum sinds 2007 bijgestaan door een Stichting Beschermers 

die middelen genereert om minder afhankelijk te zijn van slechts enkele 

inkomstenbronnen, nog professioneler te kunnen werken en om nog meer 

mensen te kunnen bereiken. 


