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ABSTRACT: This research investigates the concept of dark tourism as a distinct type of
tourism, and describes why Vught can be seen as a potential dark tourism destination.
Destination branding managers can turn Vught into a dark tourism destination by maximizing
Vught‟s available inherited resources and transform them into unique competitive advantages.
This may require a dark tourism destination branding campaign. However, a campaign that
brings forward the dark tourism site reputation of Vught for destination branding purposes
may lead to a conflict. By conducting 6 semi-structured in-depth interviews with 7
participants, this research reveals what the attitudes of Vught‟s residents are on a fictive
campaign that highlights Vught‟s historic events, and to what extent they would like to be
involved in a fictive destination branding campaign. The interviews are transcribed, and by
using grounded theory as method of analysis, important themes are founded. This research
provides a better insight on what the attitudes of residents are on bringing forward the dark
tourism site reputation of their hometown. Results reveal that according to the participants,
Vught can make use of its dark tourism historic events for destination branding purposes,
including the events of Second World War, but this has to be handled with caution. In
addition, the inhabitants of Vught rather want to use positive aspects of Vught for a
destination branding campaign in order to welcome more visitors, instead of using Vught‟s
dark site tourism reputation for destination branding purposes.
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1. Introduction

In the past two decades, dark tourism has proven to be an interesting subject for many tourism
scholars (Seaton, 1999; Lennon and Foley, 2000; Strange and Kempa, 2003; Stone, 2005a;
Stone, 2005b; Stone, 2006; Stone and Sharpley, 2008; Biran, Poria and Oren, 2011; Hartman,
2013; Isaac and Çakmak, 2014). Tourism destinations that are linked with death and
suffering, like Auschwitz, are regarded as dark tourism destinations, and can be found all over
the world, including The Netherlands. Dark tourism has emerged as a distinct form of
tourism, but is also regarded as a form of heritage tourism. Furthermore, dark tourism
destinations often are of great cultural and historical significance (Seaton, 1999; Dann and
Seaton, 2001; Hartmann, 2013). The inherited resources that dark tourism destinations have
can be turned into unique comparative advantages over competing destinations, and
destination branding managers can make use of these resources (Çakmak, 2013).
An example of an iconic dark tourism destination in The Netherlands is Westerbork,
which was initially established as a refugee camp by the Dutch government, but was later on
taken over by German Nazi‟s (“Geschiedens”, 1999). A less iconic dark tourism destination
in The Netherlands is Vught. Camp Vught now has around 60.000 visitors per year (Van den
Eijden, 2011). Compared to the 130.000 annual visitors of Westerbork, it can be argued that –
from a destination marketing perspective – the number of visitors can be increased. Camp
Vught owns some inherited advantages over its competitors, due to its national and
international history (“Vught in Vogelvlucht”, 1995). By making use of these advantages in a
dark tourism destination branding campaign, the number of visitors may increase and the
awareness of Camp Vught as a dark tourism destination may grow. By bringing forward the
dark tourism site reputation of Vught for destination branding purposes, Vught may enjoy
welcoming more national and international visitors.
However, why does Vught not make use of its inherited resources to embrace Vught
as an iconic dark tourism destination? A destination branding campaign may result in an
increase of national and international tourists, and would require more tourism facilities. This
may create employment and more income due to tourists visiting the surrounding areas.
However, a campaign that brings forward the dark tourism site reputation of Vught for
destination branding purposes in the form of a dark tourism campaign may lead to a conflict.
It might be the case that inhabitants might want to forget the terrible past of their hometown.
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In addition, an increasing number of visitors may lead to an increase of pollution, and it might
generate more criminal activities in the area. Inevitably, implementing a campaign that
highlights Vught‟s dark tourism history will have both positive and negative consequences.
Investigating different attitudes on this topic is needed. Therefore, this research focuses on
the attitudes of inhabitants of a dark tourism destination if a dark tourism destination branding
campaign will be implemented in their hometown.
This thesis uses theories from destination branding and dark tourism literature as an
interdisciplinary approach to provide a better understanding of the attitudes on marketing a
destination known for its dark tourism history. The research will investigate Vught‟s
residents‟ attitudes on a fictive campaign that will highlight Vught‟s dark tourism history.
Therefore, the main research question is: What are the attitudes of residents about bringing
forward Vught’s dark tourism history for destination branding purposes? In addition, four
sub research questions have been developed:


What is considered to be a dark tourism destination?



Does Vught have the attributes and resources to become a dark tourism
destination?



What is the importance of destination branding for less-known tourism
destinations?



What is the current city tourism situation of Vught?

Until now, empirical research on the attitudes of residents of a dark tourism destinations has
not been performed. Also, existing dark tourism and destination branding literature lacks
qualitative research. Asking residents of Vught how they would feel about bringing forwards
its dark tourism history and the extent of their support in this process would be an addition to
existing dark tourism literature. In addition, results of this research may contribute to
developing a destination branding campaign for Vught. Destination managers of Camp Vught
– and perhaps other less-known dark tourism destinations – may use a campaign to market
their area as dark tourism destinations in order to welcome national and international visitors.
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2. Literature Review

This thesis uses theories from destination branding and dark tourism literature as an
interdisciplinary approach to provide a better understanding of the attitudes on marketing a
destination known for its dark tourism history. Therefore, this section discusses the concept of
dark tourism, destination branding theories, the competitiveness of destinations, and attitudes
theories. Furthermore, it will review literature on destination branding campaigns, and it will
provide the reader a case study of Vught as a dark tourism destination. Finally, the discussed
concepts are visualized in a conceptual framework.

2.1 Dark Tourism
„Dark tourism‟ has emerged as a distinct form of tourism in the last two decades.
Lennon and Foley (2000) were the initiators of the concept of dark tourism as a separate type
of tourism, emerging out of the tourists‟ fascination for death and suffering. However, they
were not able to give a clear definition of the term „dark tourism‟ (Hartman, 2013). In the
following years, Stone described dark tourism as the act of travel and visitation to sites,
attractions and exhibitions which have real of recreated death, suffering or the seemingly
macabre as a main theme‟ (2005b, n.p.). It has been argued that dark tourism sites have
attracted visitors since the beginning of travelling. Pilgrimages are an example of early dark
tourism (Stone, 2005a), and even the Roman gladiatorial games are considered to be an
example (Stone and Sharpley, 2008). Hartman (2013) later described how political changes
may have led to an increase in interests for tourism destinations, sites, and attractions that are
linked to death and suffering.
Understanding experiences of visiting dark tourism destinations is difficult (Kang,
Scott, Jeonglyeol and Ballantyne, 2012), and attempts have been made to identify the key
characteristics of dark tourism sites. Strange and Kempa (2003) argued that four types of dark
tourism sites can be discovered, those being: death camps and sites of battle (an example is
the invasion of Normandy on D-Day), celebrities‟ death sites (an example is Amy
Winehouse‟s gravestone), sites of extraordinary disaster (examples are 9/11 World Trade
Centre site in New York or the sites identified with the tsunami in South-East Asia), and
prison sites or other sites of confinement (an example is Alcatraz in the United States).
Defining the characteristics of dark tourism sites has made it possible for scholars to focus on
either one of these types (Kang et al., 2012). However, other scholars argued that dark
3

tourism can be understood as a form of heritage tourism, as sites of dark tourism often have a
cultural and historical significance (Seaton, 1999; Dann and Seaton, 2001; and Hartmann,
2013).
Understanding tourists‟ motivations to visit dark tourism destinations can provide an
insight on dark tourism supply and demand (Stone, 2006). This insight may improve how
dark tourism destination managers can satisfy tourists‟ needs. In addition, it has been argued
that visiting dark tourism sites can create different experiences. Visitors can gain knowledge
from visiting dark tourism sites, but it can also be an emotional experience (Kang et al., 2012;
Lennon and Foley, 2000). For instance, sites identified with the Second World War can paint
a very realistic picture about the Holocaust, while a theme park that includes aspects of the
Second World War may be less realistic. Both sites may provoke negative feelings, like fear
and sadness (Kang et al., 2012). Isaac and Çakmak (2014) provide insight on what motivates
tourists to visit dark tourism destinations. Their research reveals that having an interest in
death was no reason to visit Westerbork. On the contrary, the study reveals “that people visit
Westerbork mainly for „self-understanding‟, „curiosity‟, „conscience‟, to experience a „must
see place‟ and „exclusiveness‟” (Isaac and Çakmak, 2014, p. 176). What has made this
research an important addition to existing literature, is that it gives an analysis of empirical
data instead of relying on theoretical research. Like Isaac and Çakmak (2014) argued that
further empirical research on understanding visitors‟ motives is needed, it can also be stated
that empirical research on the concept of dark tourism in general is needed. Many aspects are
not yet empirically investigated, while the theoretical framework is already established.
Theoretical research has been performed on iconic dark tourism destinations, such as
Auschwitz-Birkenau, Poland (Biran et al., 2011) and Westerbork, The Netherlands. However,
there is no empirical research performed on less-iconic dark tourism sites.
This empirical and qualitative research focuses on a smaller-scale dark tourism
destination Camp Vught. This research provides new insights to existing dark tourism
literature, and investigates the attitudes of residents on using the dark tourism history of a city
for destination branding purposes.

2.2 Destination Branding
Destination branding is needed in order to distinguish a destination from alternative
destinations, with the aim to identify the destination corresponding with its image (Qu et al.,
2011). The destination‟s competitiveness is especially important when it wants to gain bigger
4

market shares (Gomezelj and Mihalic, 2008). Blain, Levy and Ritchie

(2005) gave a

definition of the concept of destination branding in line with the explanation of Qu et al.
(2011):
“The marketing activities (1) that support the creation of a name, symbol, logo, work mark
or other graphic that both identifies and differentiates a destination; (2) that convey the
promise of a memorable travel experience that is uniquely associated with the destination;
and (3) that serve to consolidate and reinforce the recollection of pleasurable memories of
the destination branding experience, all with the intent purpose of creating an image that
influences consumers‟ decisions to visit the destination in question, as opposed to an
alternative one (p.331-332).”
This definition highlights the importance of how a destination can be marketed as a brand to
make the specific destination more attractive to visit, as opposed to other destinations. There
is an emphasis on the image that is associated with the destination. Baker and Cameron
(2008) described how globalization has led to an increase in importance of the marketing of
tourism destinations?. Competition between countries, regions and destinations has become
more important to attract visitors and investments. However, presenting a destination as a
brand is not easy. Pike (2005) explained the complexity of destination branding, due to the
multidimensional character of destinations, the heterogeneous group of stakeholders involved
and a continuous problem of funding.

2.3 Destination Competitiveness
A destination‟s competitive advantage relates to how well a destination is able to use
its resources effectively in the long term. In order for a destination to be able to gain
destination competitiveness, the overall attractiveness must at least equal, but rather surpass
the attractiveness of alternative destinations (Crouch and Ritchie, 1999). Porter (1990) argued
that competitiveness consists of five categories, which can be both created as well as naturally
occurred: human resources, physical resources, knowledge resources, capital resources, and
infrastructure. In addition, demand is regarded as an important aspect for destination
competitiveness (Porter, 1990). Later on, Crouch and Ritchie (1999) added cultural en
historical resources to the five categories of Porter (1990). To be able to market a destination
successfully, one must consider trends and developments in both the region, as well as around
the globe (Çakmak, 2013). A destination marketer must “maximize the destination‟s tourism
resources and transform them into unique competitive advantages” (Çakmak, 2013, slide 36).
Barney (1991) developed the VRIN-model, in which the value, rarity, imperfect
inimitability and non-substitutability of resources create sustainable competitive advantage.
5

Attributes can be considered as valuable resources, when they allow companies to improve
their effectiveness and efficiency. However, valuable resources cannot achieve competitive
advantage if they are possessed by larger numbers of competitors. Common resources can
ensure viability, but to ensure competitive advantage, a resource must include a degree of
rarity. Besides rare and valuable resources, perfectly inimitable resources can help to ensure
the competitive advantage. Attributes can be considered as inimitable resources for three
reasons, or a combination of either three: (a) unique historical conditions have provided the
resources, (b)”the link between the resources possessed by a firm and a firm‟s sustained
competitive advantage is causally ambiguous” (p.107), or (c) the resource is socially complex.
In addition, the non-substitutability of a resource implies that there must be no equivalent
available for the attribute.
For tourism destinations to gain destination competitiveness, a distinction has been
made between comparative and competitive advantages, (Dwyer and Kim, 2003). The
competitive advantages are referring to man-made resources, like tourism infrastructure,
quality of management, government policy, festivals, and events. On the contrary,
comparative advantages refer to endowed resources. Endowed resources can also be regarded
as inherited resources (Dwyer and Kim, 2003), which are the natural resources that define the
framework of a destination. These are the physical assets of a destination, including scenery,
flora and fauna, climate, history and culture, and other natural resources. In the case of dark
tourism destinations, it can be argued that inherited resources are one of the main destination
competitiveness determinants. These inherited resources can be used to gain comparative
advantage in destination‟s competitiveness (Crouch and Ritchie, 1999; Dwyer and Kim,
2003). In the scientific discussion about demand and destination competitiveness, it has been
argued that ”for demand to be effective, tourists must be aware of a destination and its
specific offerings” (Dwyer and Kim, 2003, p.398). Specific, as well as unique offerings of
dark tourism destinations, are the resources that are created in a destination‟s history and
naturally occurred, instead of created for a tourism setting. Bringing forward a destination‟s
specific offerings is thus considered as a part of destination branding.

2.4 Destination Branding Campaigns
Amujo and Otubanjo (2012) argued how destinations – in their article they discuss
nation brands - can brand or rebrand destinations facing with the consequences of disaster,
war, and large scale death, to stimulate an increase in tourism. Nation brands “can be
6

described as those perceived by international audiences as being characterized by the absence
of distinguishing or marked qualities resulting from large scale deaths in a war, disaster,
torture, incarceration, dictatorial rule, drug peddling, money laundering and other crimes”
(Amujo and Otubanjo, 2012, p. 88). These can also be referred to as dark tourism destinations
or destinations of heritage tourism and thanatourism (Lennon and Foley, 1996; Seaton, 1996;
Hartman, 2013; Lennon and Foley, 2000). However, this does not mean that these
destinations always keep their dark image. Amuja and Otubanjo (2012) describe how
destinations can recover from negative events in history by reinventing the image of a
destination, instead of making use of its current image to attract visitors. Still, other scholars
have agreed upon the importance of using a strong image of the destination for destination
branding practices (Qu et al., 2011; Dwyer and Kim, 2003).
As any other destination, Vught may make use of its existing image and resources or
rebrand itself to increase tourism development. However, sites where new tourism
development is taking place often face development conflict (Dredge, 2010). Setting up a dark
tourism campaign in Vught can create jobs and employment, but it can also have a negative
impact on the destination itself and its inhabitants. On the one hand, tourism development
may be positive for those benefiting from tourists, like people from the hospitality industry
and tourism managers and marketers. In addition, new tourism facilities are needed, which
may create new jobs and employment. On the other hand, marketing a site as a dark tourism
destination may have negative influences on its inhabitants. Not only the destination itself will
be marked as a dark tourism destination, but the inhabitants as well. They might want to
forget their hometown‟s past and do not want it to become more visible. Besides emotional
consequences, the increasing flow of tourists may lead to an increase of pollution, and
criminal activities at the site itself and its surrounding areas. These aspects may create a
development conflict in which sustainable tourism and the viability of the destination as a
tourism destination are central (Dwyer and Kim, 2003).
Furthermore, Dwyer and Kim (2003, p. 388) argue that “there is increasing
recognition of the importance of broad community participation, of effective coordination and
support between all involved parties as crucial to achievement of sustainable tourism and
hence destination competitiveness”. They highlight the importance of support and
participation from a community level, as well as other parties involved. The government has
an important role in achieving destination competitiveness (Bueno, 1999), but tourism
organizations need to be involved in this process as well (Dwyer and Kim, 2003). However,
including government, tourism organizations and local communities in destination branding
7

processes may be difficult, because individuals may have mixed feelings on the impacts that
tourism can have on a destination (Brougham and Butler, 1981). A community does not
consist of a heterogeneous group of inhabitants, and all people involved have different
attitudes on certain subjects. In addition, Dredge (2010) highlighted the importance of the
public‟s interest in the context of tourism destination development. The consequences of
tourism development should be investigated from different angles. It is important to take
notice of how Vught‟s inhabitants feel about a campaign that highlights Vught‟s dark tourism
history and to what extent they would like to be involved in a destination branding campaign
that uses aspects of dark tourism. It is essential to measure the attitudes of the people involved
in a destination branding campaign.

2.5 Attitudes
Attitudes have been described in multiple ways. Eagly and Chaiken (1993, p.1)
describe an attitude as “a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular
entity with some degree of favor or disfavor”, while Fazio (1995) argues that an attitude is
something that is stored in memory. We need to understand people‟s attitudes and where they
are derived from, to be able to understand behaviors (personal communication, Van Osch,
August 28, 2013). Attitudes have three components, an affective component, a behavioral
component and a cognitive component. The affective component describes feelings, moods
and emotions and is a psychological response. The behavioral component describes actions
from the past and the intended actions in the past. The cognitive component describes one‟s
beliefs, knowledge, expectations and associations. According to Eagly and Chaiken (1993),
these three components need to be present to form an attitude. In addition, the three
components lead to a certain behavior. Based on this model, it can be argued that we are not
actually measuring one‟s attitude, but we are measuring what is indirectly affecting the
attitude, being one‟s opinion on a certain topic (Van Osch, 2013). The assumption that
attitudes can affect behavior can be explained by the Theory of Reasoned Action (Fishbein
and Azjen, 1975). The aim of Fishbein and Azjen (1975) was to study human behavior and to
use this to develop behavioral interventions. The basic assumption of the model is that the
actual behavior of humans is a direct consequence of behavioral intentions. These behavioral
intentions are in turn the result of attitudes that a person may have in relation to a particular
behavior, and the subjective norms that are indicated by relevant actors on what is considered
as good or bad behavior. However, Azjen (1985) noticed that the model only worked properly
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in situations where people indicated that they had control over the situation, and added
„perceived behavioral control‟ to the existing model. This model is now known as the Theory
of Planned Behavior, and it indicates to what extent a person has control over the situation.
For this research, it can be argued that this model can be used to study the relations between
attitudes, behavioral intentions and actual behaviors on a fictive destination branding
campaign that highlights Vught‟s dark tourism history.
Measuring attitudes is difficult, because attitudes are in our head and they are
unobservable. The attitude method of measurement can be both indirect, as well as direct
(Maio and Haddock, 2010). With direct measurement, people respond to a question about a
certain topic. When people respond to a question, people are indirectly asked to think about
their own attitudes and behaviors. They can explain how they behaved in a certain situation,
and what they think about it. In other cases, people are simply not aware of their own
attitudes. Introspective reports might not be accurate, for people might be incorrect about their
own higher mental order processes and unawareness of their own attitudes (Nisbett and
Wilson, 1977). Although direct measurement has its issues, it is still a method that is often
used to measure underlying attitudes.
To avoid that people are thinking about their attitudes on a certain topic and respond in
a socially desired way, indirect measurements have been created. These measurements are
often implicit, uncontrollable and unaware, and it is not based on self-assessment (Maio and
Haddock, 2010). An Implicit Association Test (IAT) is often used as an indirect attitude
measurement. It measures the automatic association of two target concepts with an attitude
(Greenwald, McGhee, and Schwartz, 1998). By rapidly categorizing two target concepts with
an attribute, the IAT shows that easier pairings – and thus faster responses – are more strongly
associated in memory than pairings that are difficult. It can be argued that the IAT reveals
preferences, even when individuals are not aware of this preference. Although indirect
measurements have been created to avoid the issues with direct measurements, such as the
social-desirability bias, they have been criticized for multiple issues. For instance, indirect
measures are not immune to faking, people can be trained to respond in a certain way to a
certain question (Gawronski, 2009). If one repeatedly does IAT‟s, he might be capable to
steer the outcomes. In addition, direct measurements have been criticized for being
presumably influenced by cultural exposure (Van Osch, 2013).
Despite the issues with both measurements, a measurement can be considered as a
good measurement when it lacks error and when the measurement does not affect the outcome
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(Van Osch, 2013). Within the scope of this research, designing an IAT would not have been
possible. Therefore, using direct measurements would fit better within this research.

2.6 Case Study: Dark Tourism in Vught
Vught is a community located in the South of The Netherlands. It has been part of
multiple confrontations, due to its location. Prince Frederik Hendrik has established his
headquarter in Castle Maurick, where 20.000 soldiers were stationed, during the Siege of „s
Hertogenbosch in the 17th century. On behalf of defending „s Hertogenbosch, Fort Isabella has
been established, and parts of it are now rented to individuals as offices, until it will be
decided as what the monument will serve in the future. During the Second World War, Camp
Vught has sheltered more than 31.000 victims. Since then, Camp Vught has been used for
multiple purposes. Nowadays, it is used as a penitentiary institution, and a Moluccan living
area. The area surrounding the former Camp Vught is known as „National Monument Camp
Vught‟, and only a small part of the former Camp Vught has been dedicated to the museum of
„National Monument Camp Vught‟ (“Vught in Vogelvlucht”, 1995).
Vught may make use of its tangible resources – such as the physical assets of a
destination – and intangible resources in order to become known as a dark tourism destination
by setting up a campaign that highlights Vught‟s dark tourism history (Çakmak, 2013).
Tangible and less tangible resources of a destination are the factors that are considered to be
the offerings of a destination, which affects the visitor‟s experience (Bornhorst, Ritchie and
Sheehan, 2010). Tourism facilities have been created already, like hospitality facilities and
museums. Also, Vught is surrounded by nature and bigger cities like „s Hertogenbosch,
Eindhoven and Tilburg. These tangible resources make Vught an attractive place to visit. On
the website of the local government can be found that Vught is currently participating in a few
tourism activities, those being: different memorial services on May 4th, two carnivals a year,
various cycling and hiking routes around Vught throughout the year, King‟s Day on April
26st, and some other events throughout the year (“Toeristische Informatie en Evenementen”,
n.d.). Vught has two museums: „The National Monument Camp Vught‟ (“Historische
Informatie”, n.d.) and „Vughts Historisch Museum‟ (“Museum”, n.d.). In addition, visitors are
attracted to the natural environment surrounding Vught, like „Het Kraaijengat‟ and
„Bleijendijk‟ (“Vught, informatie over Vught”, n.d.). Vught is in the possession of four hotels
(“Vught”, n.d.). In addition, Vught has some interesting intangible resources, such as a vibrant
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national and international history, which has left his mark in the area of Vught and creates
some distinct inherited advantages over its competing dark tourism destinations.
It can be argued that some of the attractive aspects of Vught, are actually competing
with Vught for tourist visits. It has already been established that Vught is located in a natural,
green area. This has led to the fact that multiple campsites have been established in
surrounding areas. In addition, it can be argued that the bigger cities in the area of Vught, like
Tilburg, Eindhoven, but especially „s Hertogenbosch can be seen as competing tourism
destinations. As established earlier, to gain destination competitiveness, the overall
attractiveness of a destination must surpass the attractiveness of competing destinations
(Crouch and Ritchie, 1999). As „s Hertogenbosch is bigger, well-known and in the possession
of better and more facilities, it can be argued that „s Hertogenbosch has the potential of being
a competition to Vught. Fortunately, Vught has the previously mentioned unique inherited
resources that „s Hertogenbosch does not have. Therefore, Vught is able to compete with „s
Hertogenbosch. However, Vught has only a limited amount of tourism facilities and does not
use its past and dark sites for tourism purposes. It can be argued that Vught is not considered
to be a tourism destination, but it still has some unique inherited advantages over its
competitors that cannot easily be imitated.

2.7 Conceptual Framework
A conceptual framework has been developed, to visualize the relations between the
main topics in this research. The most important concept in this research is „Attitudes‟. This
concept represents the attitudes of residents of Vught on bringing forward its dark tourism
history and using it for destination branding purposes. This concept is interrelated with
„Vught‟s current city tourism situation‟, „Camp Vught‟, „Dark Tourism‟ and „Destination
Branding‟. The arrows represent the relationships between the different concepts, and do not
represent positive or negative relationships between the concepts.
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Figure 1. Conceptual Framework 1
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3. Research Methodology

The data collection took place in Vught, where „National Monument Camp Vught‟ is located.
Camp Vught was a concentration camp that was initially established as a refugee camp by the
Dutch government, but it was later taken over by German Nazi‟s during Second World War in
The Netherlands (“Historische Informatie”, n.d.). Vught is a suitable location for this
research, because the destination can be seen as a dark tourism destination, according to the
descriptions of dark tourism destinations mentioned earlier. In addition, comparisons with the
well-known dark tourism destination Westerbork have made it evident that Vught has the
potential to grow as a dark tourism destination.

3.1 Methodology
As data collection method, it seemed appropriate to use qualitative research methods,
consisting of conducting interviews. To the best extent of the researcher‟s knowledge, there
has not been a research that investigated inhabitants of a potential dark tourism destination of
their attitudes towards a campaign that will highlight it‟s dark tourism history. Most research
on dark tourism destinations is theoretical, instead of empirical. In addition, existing literature
lacks qualitative research. Therefore, exploratory and qualitative research methods are
needed. Interviews seemed to be the best option for an exploratory qualitative research, and it
has been established earlier that interviews are an appropriate method to measure attitudes.
The interviews were semi-constructed and in-depth, and took approximately 30 minutes till
one hour for each participant. In total six interviews were held, with 7 participants. All
interviews were held in the period of May 13th until June 2nd.

3.2 Data Collection
To ensure the validity of the sample (De Vaus, 2001) appropriate participants needed
to be selected. Validity does not only refer to the method that is used, in this case this is
interviewing, but also to the sample for which it is used (De Vaus, 2001). Taking into
consideration that this research requires qualitative research methods, the sampling method
used was non-probability sampling. Participants were selected by online researching who the
important actors of Vught‟s community are. With this internet selection, participants were
selected that met the criteria for inclusion in this research. In addition, snowball sampling was
used (De Vaus, 2001). After each interview the participants were questioned whether they
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could recommend potential participants that might be of significant importance for this
research.

Members of different political parties of the department of Vught have been

approached, as well as the people involved of the two museums in Vught. It was confirmed
that the people who have been approached, are involved in the community and have a sense of
connection with the future of Vught, the history of Vught and the possible destination
branding management of Vught. In addition, some ordinary inhabitants of Vught have been
approached, to see whether their attitudes would match with those who are involved in the
tourism sector of Vught. Whether or not the approached participants were included in this
research, depended on their willingness and ability to participate in this research. To ensure
proper research ethics, the participants must have autonomously decided to participate in the
research.

3.2 Interviews
The interviews were held in Dutch, the native language of the researcher and the
participants. The interviews were structured prior to the meetings, to have the best possibility
to find relevant information about inhabitants‟ attitudes. The structure of the interviews was
according the topics discussed in the literature review: Camp Vught, current city tourism
situation of Vught, dark tourism, destination branding, destination branding campaign, and
included some introductory questions about the participants themselves.
The participants were invited to choose the location and date of the interview, to
ensure that the interview would suit the participant‟s preferences, resulting to ensure the
autonomy of the participants.

3.3. Analysis
Due to the fact that attitudes are difficult to measure (personal communication, Van
Osch, September 3, 2013), the interviews were analyzed thoroughly, so underlying and
implicit attitudes might be discovered. Therefore, the method to analyze the gathered
information was grounded theory. Grounded theory is an “inductive, theory discovery
methodology that allows the researcher to develop a theoretical account of the general
features of a topic while simultaneously grounding the account in empirical observations or
data” (Martin and Turner, 1886, p. 141). When grounded theory is used, the first step in the
research process is data collection, on which later a theory can be designed instead of moving
from a proposed hypothesis in the beginning of the research (Bugday, 2012). In line with the
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grounded theory research methodology, all interviews were recorded and transcribed prior to
analysis. The keywords and key sentences were highlighted and summarized concisely. Based
on the structured themes, a theory was formed and a theoretical framework was designed.

3.4. Research Questions
The research aims to provide a better understanding of Vught‟s residents‟ attitudes on
a fictive campaign that will highlight Vught‟s dark tourism history. The research question that
is drawn from this, is: What are the attitudes of residents about bringing forward Vught’s
dark tourism history for destination branding purposes? To investigate what the attitudes of
residents are on bringing forwards Vught‟s dark tourism history, four sub questions have been
developed, which are:


What is considered as a dark tourism destination?



Does Vught have the attributes and resources to become a dark tourism destination?



What is the importance of destination branding for less-known tourism destinations?



What is the current city tourism situation of Vught?
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4. Findings
In this section, the findings of the interviews are discussed. First, the characteristics of the
participants are listed. Second, the findings have been structured following the most important
findings, and are discussed accordingly. Finally, a theoretical framework visualizes the
themes.

4.1 Participant’s Characteristics
Participant

Gender

Age

Born in

Currently

Employment

Nationality

Involved in

Vught?

living in

Tourism

Vught?

Industry (at
Strategic
Level)

Participant 1

Male

18-40

Yes

Yes

Policy Advisor

Dutch

Yes

Dutch

No

Dutch

No

Dutch

Yes

Social Affairs „s
Hertogenbosch
Participant 2

Male

18-40

Yes

Yes

Student of
Erasmus
University

Participant 3

Male

41-65

No

Yes

Teacher on High
School

Participant 4

Male

66+

Yes

Yes

Chairman
Museum Vught

Participant 5

Female

66+

No

Yes

Retired

Dutch

No

Participant 6

Male

41-65

Yes

Yes

Deputy Major

Dutch

Yes

Dutch

Yes

Tourism and
Recreation
Vught
Participant 7

Female

41-65

No

Yes

Policy Advisor
Spatial Planning
Vught

Table 1. Characteristics of the Participants

Table 1 shows background information of the research participants. It can be argued
that characteristics may be underlying factors for differences in attitudes (Van Osch, 2013).
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The participants are categorized based on gender, age, whether they were born in Vught and
whether they are currently living in Vught, their nationality, and their current employment. In
addition, a distinction has been made between two groups: (a) the people involved in the
tourism industry (at a strategic level), and (b) the people who are not involved in the tourism
industry (at a strategic level). In the analysis, there will be referred to these two groups.
In each age category are 2-3 people, which gives a practically equal division between
age categories and the number of participants. There is also a practically equal division
between whether or not the participants are born in Vught. Four out of seven participants were
born in Vught, and three people are originating from other Dutch places. It stands out from
the sample size that all participants have a Dutch nationality, although this was not a
selection criteria. The only criteria on which could not be compromised on, was the fact
whether the participant was currently living in Vught, for the main research question of this
thesis was focusing on the attitudes of inhabitants of Vught. Indeed, all participants are
currently living in Vught, and can be considered as genuine inhabitants of Vught. The current
employment of inhabitants was important to highlight, for it was intended to interview some
of Vught‟s highly involved actors. However, it can be argued that this was not one of the
criteria on which participants were selected, and three general inhabitants of Vught were
interviewed as well. Although it ensures generalizability of the research (De Vaus, 2001), the
practically equal divisions between the participants for all categories has naturally occurred,
and participants were not selected based on whether there were still participants needed in one
of the categories.
In the next sections, some of the most important themes are discussed. In the analysis,
the characteristics are taken in consideration on which topics the participants agree and on
which topics the participants seem to differentiate.

4.2 Historic Events
One of the aspects that made Vught eligible as a potential dark tourism destination in
the first place, were the historical events that occurred in Vught and its surrounding area.
Vught has experienced some major events in history, some of which were highlighted by
different participants. The starting point of this research were the historic events concerning
Camp Vught, but in the interviews it rapidly became clear that Vught was identified with
more historic events than only Second World War. Three periods in history were discussed in
the interviews: (a) the events happening in the 17th Century in the area surrounding Vught, (b)
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the events happening in the Second World War in the area surrounding Vught, and (c) the
battle of the Moluccan community for the Lunetten after the Second World War on the former
property of concentration camp in Vught. Although some participants mentioned other
historic events, like the Medieval and Napoleonic times, these three historic events were
mentioned the most. For instance, one of the participants working in the tourism industry of
Vught even mentioned that Napoleon has made an appearance in Vught: “Napoleon has drank
coffee right here, very important obviously”, while the rest of the participants did not consider
Napoleon to be of significant importance of Vught‟s historic events. In this section, the three
main historic events will be discussed and differences in attitudes on this will be explained by
differentiating between two groups: (a) the people involved in the tourism industry (at a
strategic level), and (b) the people who are not involved in the tourism industry (at a strategic
level).
In 1627, prince Frederik Hendrik established his headquarter in Vught and built an
offensive line de „Groene Vesting‟ (“Verleden”, n.d.). This was mentioned by three
participants, who were involved in the tourism industry of Vught. The other participants
neither mentioned it in the interviews, nor did they argue that this was of significant
importance for Vught as it is now. Participant 5 argued that the 17th century and its events
happening in Vught were “very picturesque”, while discussing whether historic events can be
used for marketing purposes. He had the opinion that these events happened too long ago in
history to be of significant importance nowadays, and to use such events in daily life or in a
potential campaign. On the contrary, participant 6 and 7, mentioned that Vught is trying to
make the offensive line more visible in the landscape to maintain Vught‟s legacy. The actors
involved in the tourism industry mentioned these historic events, while the participants that
were not involved in the tourism industry were not well informed about the actual events that
have happened in 1627 or what the current situation was of the remaining objects of the 17th
Century. These arguments may indicate that the people who are involved in the tourism
industry of Vught are more aware of Vught‟s history, than people who are not involved in the
tourism industry of Vught. What can be deducted from this information, is that destination
managers might include other inhabitants of Vught that are initially not involved in the
tourism sector, in the destination branding processes, and that they should inform Vught‟s
community better of what is going on. This also became clear in secondary research, as
Dwyer and Kim (2003) argued that broad community participation is important, and that there
is a need of effective coordination and support between all involved parties. Involving all
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parties of Vught‟s community may result in better knowledge of the historic events that
happened in the area of Vught.
The battle of the Moluccan community for the „Lunetten‟ was also mentioned by all
participants. However, it may be argued that because the Moluccan population is still living in
the former Camp Vught, this can also be seen like this piece of history has evolved into the
current situation, like participant 1 argued: “When we were talking about the camp in my
childhood, we thought about the Moluccan community, we did not think of the concentration
camp anymore”. One of the participants involved in the tourism industry argued that the
Moluccan community is “just a part of Vught‟s community”. According this participant, the
Moluccan battle for the „Lunetten‟ is visible in daily life, for it is still a part of the
contemporary Vught. A significant part of Vught is from Moluccan origin, and this is
recognized by most of Vught‟s community. Nowadays, most Moluccan inhabitants are born
in Vught. Another participant, involved in the tourism industry, argued that a part of the
National Monument Camp Vught is devoted to the historic events of the Moluccan battle for
the „Lunetten‟, to make this part of Vught‟s history visible. Overall, in the interviews it
became evident that the presence of the Moluccan community in Vught was not considered as
negative.
It can be argued that none of the historic events can be identified with Vught more
than the events of the Second World War. Participant 3 stated: “It strikes me that Vught and
Camp Vught are often mentioned in the same sentence”. Nowadays, there are often memorials
like the one on May 4th, an annual memorial „Sobibor‟, which is dedicated to the many
children that were transported to Westerbork and eventually to Sobibor, where they all were
murdered (“Kindertransport”, n.d.), and one time commemorations like a temporary
exposition: “throughout the village there were large signs with pictures of how those specific
spots were in time of war”. These aspects make Vught‟s history visible and tangible in daily
life, although actual attitudes on this were dissimilar. One of the participants argued that the
Second World War history was part of Vught‟s identity, and with activities like memorials
and commemorations, the past is made visible and tangible for a wider audience than only the
residents. On the contrary, participant 2 argued that he was not happy to be confronted with
posters of historic events in his hometown in daily life. However, he did mention that he finds
it important to be reminded of Vught during the Second World War, but only in an educative
setting, instead of in daily life or in advertisements: “I think it would be good to tell about it
more on the high school „Maurick College‟ and elementary schools, but to be remembered by
posters hanging in several places of Vught or making an advertisement for it? No, I don‟t like
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that”. One of the participants involved in the tourism industry of Vught argued: “The remains
of the Second World War are prominently visible. We want to develop these elements, and we
are looking for a way to make this visible in the landscape, so we can use the tourists‟ interest
for this kind of objects in Vught”. Analyzing these statements, it seems that there are some
contradictory attitudes on making the Second World War history visible in daily life. The
participants that are considered to be in the first group, the people involved in the tourism
industry (at a strategic level), do not experience that involvement of the remains of the
Second World War in daily life as negative, while the participants of the second group, the
people who are not involved in the tourism industry (at a strategic level) mentioned that they
rather wanted to experience the remains of the Second World War to a certain extent in daily
life. Vught‟s inhabitants involved in the tourism industry at a strategic level must take these
attitudes into consideration.
There were differences in considering what the legacy of Vught as a destination was,
and which aspects of the historic events may be considered as intangible resources of Vught
as a tourism destination. It may be the case that the participants involved in the first group
were more aware of what historic events happened in the area of Vught and what its remains
are. Obviously, these participants considered events happened in the 17th century also as
aspects that can be made visible in the contemporary landscape of Vught, and to use this to
attract visitors. In addition, these participants saw less restrictions in using Camp Vught and
the events happening in the Second World War for destination branding purposes as opposed
to the participants that are not involved in the tourism industry or the municipal council of
Vught. These restrictions may have evolved from the feeling that some historic events are
regarded as sensitive subjects to talk about, to visit, and to use for destination branding
purposes. Six out of seven participants mentioned that the historic events of Second World
War have to be handled with care if they are used for promotion or destination branding
purposes. One of the participants involved in the tourism industry compared the events of the
Second World War with the events happening in the 17th century: “As soon as the discussion
is about the Second World War, you have to be more careful with combinations. Like all the
other events I was just talking about, Frederick Hendrik etcetera, these are all things that
could be exploited more without any problems”. Participant 4 had a similar statement, arguing
that this may be due to the fact that the Second World War is still very recent in history, while
events that happened in the 17th century are no longer controversial. For destination branding
practices, this may be regarded as important information. Analyzing these statements, it can
be argued that the longer that issues have happened in the past, the better they can be used for
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destination branding purposes. This is supported by Amuja and Otubanjo (2012), who
describe that destinations can reinvent the image of the destination, and use this to recover
from negative events in history.

4.3 Current City Tourism Situation of Vught from the Perspective of Inhabitants
In the interviews, the current position of Vught was discussed, as well as the attitude
of residents towards Vught as a tourism destination. It can be argued that the attitudes of
Vught‟s residents about Vught as a tourism destination, is central to the research question:
What are the attitudes of residents about bringing forward Vught’s dark tourism history?
Answering this question will provide a better insight into what the attitudes are on the
possibility of Vught as a dark tourism destination, or whether inhabitants rather want to use
other aspects of Vught to become the focus of a dark tourism destination campaign.
Therefore, a considerable amount of questions was devoted to finding out what the attitudes
of residents are if Vught‟s dark tourism history would be used to increase tourism numbers. In
this section, the current position of Vught will be discussed, what kind of tourists Vught
attracts, what the attitudes of the participants are about the possibility of Vught as a tourism
destination, and what destinations are similar to Vught and thus may be seen as competing
destinations. Differences in attitudes will be discussed again by differentiating between two
groups: (a) the participants who are involved in the tourism industry, and (b) those
participants who are not involved in the tourism industry.
The current tourism situation of Vught has been discussed in the interviews.
Participant 1 argued that Vught tries to develop its tourism and leisure industry by attracting
tourists that visit „s Hertogenbosch. There exists a

partnership between Vught and „s

Hertogenbosch, as „s Hertogenbosch wants to keep their visitors for a little longer, and Vught
wants to make use of this by welcoming these visitors in Vught. However, this participant
also argued that it is still developing, as there are few possibilities to facilitate the tourists in
Vught. According to him, Vught has the potential to be attractive for tourists, but not if they
want to stay for a longer period of time. Instead, he argues that Vught is more eligible to
facilitate day trips. Participant 7 argued that there are a few hotels within Vught, and that
there is indeed tourism in Vught, but this is still a limited amount of visitors. He stated that
these tourists are mostly day tourists that come to visit either Camp Vught, or the „IJzeren
Man‟. As being involved in the tourism industry, he argued that Vught is still in a phase of
development, and that there is still a lack of partnerships to facilitate tourism possibilities. In
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addition, he stated that Vught is well accessible, but that Vught is still in the process of
finding new ways to access Vught: “Camp Vught tries to bring dinghy‟s from „s
Hertogenbosch to Vught, in order for visitors to be able to access Vught per boat”. This is all
evidence that the contemporary Vught is in progress of becoming a well facilitated tourism
destination. On the contrary, participant 2 argued that he “experiences nothing of tourism in
Vught”. This may be due to the fact that he argues that Vught only has Camp Vught to offer,
and that “this is not something that attracts visitors for a weekend or longer”. Instead, he
argues that Vught and Camp Vught may better attract an education focused tourist. Another
participant from the second group agrees that Vught mostly attracts education focused
tourists, but there may be some cases of leisure tourists. A third participant of this group
argued that most tourism in Vught is focused on leisure and wants to enjoy the natural
environment that Vught has to offer. It is important to consider what attracts tourists to visit
Vught. Although Vught is working on a regional level, community level and with initiatives
of citizens in order to increase visitation numbers, the ambivalent attitude towards tourism
was highlighted in the interviews. Indeed, the participants mentioned that Vught has unique
aspects to offer to tourists, but there are restraints to use all of Vught‟s unique offerings for
destination branding purposes. Bringing forward the dark tourism site reputation of Vught,
like the events happening in the Second World War, will also have its drawbacks. When
asking them to what extent Camp Vught can be used to attract visitors to Vught, most
participants agreed: “If it involves teaching visitors about the Second World War, it can be
used, but not if it becomes a tourist attraction”. “We have to be careful that as a community
we don‟t get that negative connotation”. When it comes down to this topic, there was
agreement amongst both groups. However, the ambivalent attitude toward tourism in Vught is
not only experienced if it involves Camp Vught, one of the participants also argued that
Vught does not have the ambition to become a real tourism destination anyway: “We don‟t
want to build a new amusement park, we don‟t want to become the new Den Bosch, but if we
show our own strengths, we can offer visitors a lot”. He stated that Vught has a lot to offer.
However, due to the ambivalent attitude of the municipal council towards tourism in Vught,
the tourism attributes have not yet been exploited. Destination branding managers must
consider what aspects can be seen as valuable resources for destination competitiveness
(Barney, 1991). This also highlights the importance of destination branding for a less-known
tourism destination, as it is essential to develop the popularity, while at the same time focus
on preserving the attributes that make the destination attractive (Kotler, Bowen, and Makens,
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2006). In section „4.4 Unique Offerings of Vught’ will be explained on what attributes a
destination manager of Vught should focus to increase its competitiveness.
The participants were questioned what they would consider as competing destinations.
Without being cued, all participants asked whether the competition involved other dark
tourism destination, or whether the competition was more focused on leisure focused tourists.
Therefore, two kinds of destinations were distinguished: destinations with similar leisure or
natural activities, or dark tourism destinations. The comparison with „s Hertogenbosch has
been discussed in multiple interviews, but it can be argued that there is more a partnership
between „s Hertogenbosch and Vught than competition, as they work together to keep the
visitors in their cities for a longer time. „s Hertogenbosch has more tourism facilities, and is
located closely to Vught, which can explain the partnership between them. As other
competing destinations, similar villages and cities in Brabant were mentioned, such as
Cromvoirt, Oisterwijk, Boxtel, and Heusden. These cities are considered to be similar to
Vught and to what Vught has to offer. On the other hand, the comparison with Auschwitz has
been made multiple times, but when questioned about whether Vught wants to become a dark
tourism destination like Auschwitz, all participants agreed that this is not the ambition of
Vught. When comparing another similar dark tourism destination, the participants mentioned
Westerbork. One participant involved in the tourism industry in Vught mentioned that Camp
Westerbork and Camp Vught both facilitated Moluccan communities in the former
concentration camps, but as Camp Westerbork was empty earlier than Camp Vught, Camp
Westerbork was also earlier in the position to start a memorial center. According to him, this
was an explanation for the differences in visitor numbers between Camp Vught and Camp
Westerbork. Responding to the question whether Vught would be able to maintain a similar
status as Camp Westerbork, he argued that it was not the ambition to equal Westerbork‟s
visitor numbers, but that the focus was more in maximizing the visitor numbers of Camp
Vught in itself. Regarding to what kind of tourists Vught would like to attract, it needs to
decide on what is considered to be a competing destination: a destination with similar leisure
or natural activities, or dark tourism destination. Consequently, Vught can design a
destination branding strategy focusing on the aspects on which Vught must at least equal, but
rather surpass the attractiveness of alternative destinations (Crouch and Ritchie, 1999).
4.4 Unique Offerings of Vught
As already discussed in the literature review, it is important for a destination to use its
unique resources to gain comparative or competitive advantage over other destinations
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(Çakmak, 2013). These unique resources can be used in a dark tourism destination branding
campaign in order to make Vught into a dark tourism destination. Based on the fact that
unique resources are an important aspect for destination marketers, some questions of the
interview were devoted to discovering what inhabitants see as Vught‟s unique resources. In
this section, three unique offerings that were mentioned in the interviews will be discussed:
(a) the nature in the area of Vught, (b) the leisure activities that can be done in the area of
Vught, and (c) the dark tourism aspects that Vught has to offer. The three offerings of Vught
will be discussed, and discrepancies between attitudes on what is actually considered as a
tourist attraction will be discussed. In addition, this section will explain why there is a
discrepancy between the supply of the unique offerings, and the possible lack of demand for
this.
All participants argued that „National Monument Camp Vught‟ and the „IJzeren Man‟
are the two aspects that make Vught unique as a tourism destination. Although Camp Vught
now serves other purposes than those in the Second World War, “it is obviously an unique
selling point to have a former concentration camp within the boundaries of your community,
because it is unique in the Netherlands”. In addition, the „National Monument Camp Vught‟
still attracts around 60.000 visitors per year, even though the actual monument is only a small
part of what it was in the Second World War. Although it is considered as unique in the
Netherlands, it is doubted by the participants that „National Monument Camp Vught‟ can
attract international tourists: “Internationally it is not unique enough, but if you are in the
Netherlands and in „s Hertogenbosch anyway, then you need to know that you can find
something like that only five kilometers away”. One participant, who is not involved in the
tourism industry or the municipal council of Vught, thinks that “it is interesting that Vught
has this. I think it is special that Vught is a place where something like this has happened”.
Arguing with the participants whether Camp Vught may be seen as a tourist attraction, all
participants disagreed. One participant, not involved in the tourism industry, stated: “What I
would want to see is that people can learn from it in an educational way, but I don‟t want the
Camp to be exploited as a tourism attraction”. “That simply doesn‟t make any sense”, he
reinforced his argument. One participant who is involved in the tourism industry, agreed, but
mentioned that in terms of tourism, the camp does not need to be made into an attraction, but
it can still be one of the main reasons to visit Vught. When arguing with him about other
historic events of Vught that happened longer ago, and talking about the possibility to make
the restraints of this into a tourist attraction, he argued that this is certainly possible, but there
are restraints to use Camp Vught as a tourist attraction. However, it needs to be considered to
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what extent the National Monument Camp Vught fits into the VRIN-model (Barney, 1991), to
analyze if Camp Vught as a resource would be able to create sustainable competitive
advantage. Camp Vught can be considered as being valuable and rare, for it is one of the four
unique concentration camps that has been established in the Netherlands. The camp is
inimitable, because unique historical conditions have provided the remains of the camp, and
there is no equivalent available for the camp (Barney, 1991).
The other unique offering of Vught that was mentioned often, is the „IJzeren Man‟.
“Besides the camp, the IJzeren Man attracts visitors from outside Vught”, as one of the
participants argued. The „IJzeren Man‟ is a natural swimming pond, located just outside
Vught and next to Camp Vught. It is part of many of the natural resources that are located in
the area of Vught, but due to the purpose it serves now it is considered as the main leisure
activity that Vught has to offer. All participants mentioned it as one of the offerings of Vught
that attracts visitors, but due to the ambivalent attitude of the municipal council in the past
towards tourism in Vught, the development of the „IJzeren Man‟ and other tourism facilities
like campsites, have always been inhibited. In addition, the fact that the IJzeren Man has not
been exploited as a tourist attraction on a national level, may be due to the fact that the
„IJzeren Man‟ has only recently been turned into a commercial or tourism facility, instead of
being a municipal facility. It was again highlighted that the tourists that visit Vught for the
IJzeren Man are only day visitors. Again, the VRIN-model (Barney, 1991) is used to analyze
to what extent the IJzeren Man can be considered as a resource to create competitive
advantage. However, analyzing the IJzeren Man according the VRIN-model brings to
attention that the IJzeren Man is indeed valuable, but not rare, not inimitable, and there is also
an equivalent available in the near area, namely the Langspier in Boxtel.
The green setting of Vught‟s environment has been mentioned as a positive aspect of
Vught as well. Natural facilities are to a large extent available in Vught. One of the
participants stated that he noticed that “that is often a motivation to visit Vught”. A participant
involved in the tourism industry of Vught argued that there are plans to exploit the nature
more in combination with tourism, while another participant involved in the tourism industry
argued that the nature is an important aspect of Vught. Another participant, not involved in
the tourism industry of Vught, argued that Vught can even be better defined by its nature than
by Camp Vught. All participants argued that the nature is a positive aspect that Vught has to
offer, and that it might be better to use the natural aspects of Vught for destination branding,
as opposed to using the dark tourism history of Vught for destination branding purposes.
However, again analyzing the green setting of Vught‟s environment as a resource to gain
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competitive advantage according the VRIN-model (Barney, 1991), makes it evident that it
cannot be seen as a rare, inimitable and irreplaceable resource. Indeed, the natural area is
valuable for Vught, but surrounding villages in the area profit from this too, which decreases
the rarity of the resource for Vught. From these analyses, it can be deducted that Vught can
best use camp Vught for destination branding purposes, for it has the best potential to gain
competitive advantage.
“For demand to be effective, tourists must be aware of a destination and its specific
offerings” (Dwyer and Kim, 2003, p. 398). However, from the interviews it became evident
that there is a discrepancy between the unique offerings and the scope to which these are
known internationally, and even on a national level. All of the participants that were born in
Vught declared to always have known about Camp Vught and its historical events. However,
one of the participants that was born in Vught and as an adult moved back to Vught, declared
that she only learned about Camp Vught as she moved there, even though she had
experienced the Second World War herself in Utrecht. Obviously, in this case it was not
possible to teach children in school about the Second World War, since it was happening
while she was in elementary school, but one of the participants argued that this might be the
case nowadays: “Of course, this is also a responsibility of national curriculums”. In the case
of the interviewer herself, who learned about Camp Vught not in school, but out of interest.
From a tourism destination branding perspective, it is not only the responsibility of national
curriculums, but also the responsibility of destination managers to make Vught‟s history
visible for visitors. This will be explained more elaborately in the section „4.5 Destination
Branding Campaign‟.

4.5. Destination Branding Campaign
The focus of this research is to investigate the attitudes towards a destination branding
campaign that uses Vught‟s dark tourism past for destination branding purposes. The
destination branding campaign will be used to maximize Vught‟s inherited resources and
increase the possibility of Vught being known for a dark tourism destination. For this, it is
important to know whether inhabitants of Vught really want to turn Vught into a dark tourism
destination. If inhabitants do not want Vught to be known as a dark tourism destination, then a
dark tourism destination branding campaign will not be needed or even wanted. This section
elaborates on how the participants perceive such a dark tourism destination branding
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campaign, and it discusses the possible benefits and drawbacks. In the end of this section, the
importance of location and accessibility of a tourism destination are discussed.
Again, the discussion arises on what can be used for destination branding purposes in
terms of what seems appropriate. In addition, it is interesting to take notion of how inhabitants
of Vught want to profile their city. Most participants argued that they do not want Vught to be
known for „Camp Vught‟ only, and one participant argued that it might be used as a tool in a
destination branding campaign: “You can use Camp Vught to bring the broader aspects of
Vught‟s offering to visitor‟s attention. This way, it is a tool to attract visitors and subsequently
show them what else Vught has to offer”. Another participant was questioning himself how to
design a dark tourism destination branding campaign in a responsible manner, without getting
the negative connotation of being a dark tourism destination. One participant, not involved in
the tourism industry, argued that if she was involved in the destination branding campaign
that she “would definitely not put Camp Vught first” in the campaign, arguing that Vught has
so much more leisure and nature activities to offer. Camp Vught is just one of the many
aspects, and it would be better to start with the positive aspects that Vught has. This
information may be useful for destination managers, because the participants argue that they
want to welcome more visitors into Vught, however, they are not sure on how to accomplish
this without getting the negative connotation of using dark tourism events for destination
branding purposes. If a destination manager can accomplish to take away the negative
connotation that a dark tourism destination branding campaign may cause, inhabitants will
support the campaign. As already established, getting people involved and having community
support is important for sustainable tourism development (Dredge, 2010). In addition, not
only people who are involved in the tourism industry of Vught will support the fictive
campaign, also people who are not involved in the tourism industry of Vught will show more
commitment to the fictive campaign if negative effects of it will be diminished.
The former deputy major of tourism and recreation of Vught did not consider Camp
Vught to be a tourist attraction, while participant 6 thought that it actually can be seen as a
tourist attraction, but that this is in hands of the National Monument Camp Vught itself, not
the municipal council. On the other hand, he did mention that he was looking for
opportunities to exploit the facilities of National Monument Camp Vught for educational
purposes. Another participant, involved in the municipal council of Vught, agreed, but
mentioned that the municipal council only has a facilitating role in this, the entrepreneurial
role in this process still is in hands of the National Monument Camp Vught itself. Vught is
trying to combine Camp Vught with other activities, like visiting the „IJzeren Man‟, in order
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to attract visitors. Still, in every interview it was highlighted that Camp Vught has to be used
with caution when using it for destination branding purposes. This mainly has to do with
drawbacks that may emerge. The conflict that can emerge has been discussed in literature
earlier (Dredge, 2010), but this was also mentioned by the participants. Two participants,
involved in the municipal council, were discussing how to use Camp Vught for destination
branding purposes without getting the accompanying negative connotation of dark tourism as
a community. Another participant, involved in the municipal council, agreed and was worried
about how using Camp Vught for destination branding purposes may lead to the consequence
of visitors only knowing Vught for its concentration camp. Other participants, not involved in
the municipal council or tourism industry, already argued that they would not use Camp
Vught for destination branding purposes. The main arguments are that using Camp Vught for
city marketing is not suitable, and that they do not want Camp Vught to become a tourist
attraction. Other negative consequences of tourism development, like pollution or a possible
increase in criminal activities (Dredge, 2010), were not mentioned by the participants as
potential drawbacks.
The location of a tourism destination is another important aspect that needs to be taken
in consideration. “Destination location determines the physical distance from markets and
must affect travel time from origin markets, even allowing for changes in transportation
technology. A destination‟s location, particularly from major source markets, has much to do
with its ability to attract visitors” (Dwyer and Kim, 2003, p. 392). It even can be argued that
destinations that are more proximate have a competitive advantage over destinations that are
further away, but offer a similar product (Dwyer and Kim, 2003). The link with „s
Hertogenbosch can be made here, and in the interviews this also became evident. As „s
Hertogenbosch is located five kilometers away from Vught, it might be seen as a competing
destination, however, it is more seen as a supporting destination of Vught, and Vught can lean
on the success that „s Hertogenbosch is experiencing as a tourism destination, and „s
Hertogenbosch can return enjoy tourists that stay longer: “At this moment we are in ‟s
Hertogenbosch, which attracts a lot of visitors. Actually, ‟s Hertogenbosch wants to keep the
visitors for a little longer, and Vught wants them to make a daytrip to Vught”. This
partnership was mentioned by other participants too, by arguing that Vught is a nice
opportunity for visitors to spend more time in the area. Due to the fact that Vught and „s
Hertogenbosch have this partnership, the municipalities of these towns are thinking of new
ways to move around the areas, like boats that can bring tourists from „s Hertogenbosch to the
„IJzeren Man‟, and thus also to Camp Vught. All these aspects may make the area more
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attractive to visit for future tourists, and this is exactly what the community council is aiming
for and these things need to be taken into consideration for a future dark tourism destination
branding campaign. From the analysis and secondary research (Dwyer and Kim, 2003), it can
be deducted that it is a positive strategy of Vught to increase its accessibility in order to
welcome more visitors.

4.6 Theoretical Framework
From the themes that were discussed, two hypotheses are proposed:


Vught can make use of its dark tourism historic events for destination branding
purposes, including the events of Second World War, but this has to be
handled with caution.



Inhabitants of Vught rather want to use positive aspects of Vught for a
destination branding campaign in order to welcome more visitors, instead of
using Vught’s dark site tourism reputation for destination branding purposes.

The figure below represents the themes that were grounded from the interviews. It visualizes
the interdependencies between the different themes that were covered in the interviews. In the
framework, four cluster themes can be found: (1) the destination branding campaign, (2)
implementation of historic events in daily life, (3) Vught, and (4) unique offerings of Vught.
Furthermore, other themes do not belong in the clusters, but may have a relation with other
themes of the framework. The connections between the themes do not represent negative or
positive relations, but show that some of the themes are interdependent.
The destination branding campaign has two themes that are discussed in the
interviews: the involvement in the fictive campaign, and the negative connotation of using
Vught‟s dark tourism history for destination branding purposes. In return, the negative
connotation can be linked with the feelings that Vught‟s inhabitants have about having Camp
Vught in Vught. Therefore, Vught and Camp Vught are also linked with each other, as they
are often used in the same sentence. Vught in itself is clustered with: partnership with other
destinations, competing destinations, and with comparable destinations. However, Vught is
also in process of increasing tourist numbers in Vught, therefore, Vught is linked to these two
concepts. The implementation of historic events in daily life is clustered with the three
historic events discussed: the Second World War, the Moluccan battle for the Lunetten, and
the events of the 17th Century. The unique offerings of Vught attract the tourists, those being:
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the nature in the area of Vught, the leisure activities of Vught, and the dark tourism aspects of
Vught. How demographics are linked to attitudes will be explained in the discussion section.

Figure 2. Theoretical Framework
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5. Discussion
Using grounded theory was founded to be effective in analyzing Vught‟s inhabitants‟
attitudes. This section discusses why attitudes may differ amongst the participants.
Furthermore, this section explains on what aspects the literature supports findings from the
interviews, and on what aspects the literature diverges from the findings. Although literature
suggests that for destination branding purposes Vught may best make use of its dark tourism
historic events, while participants have indicated that they would rather like to attract natureand leisure based tourists. These findings will be discussed by using the hypotheses and
research questions.

5.1 Explaining Attitudes by Demographics
Differences in attitudes can mostly be explained by the demographics of the
participants. Although there are different age groups that may have an influence in attitudes,
the most significant difference in attitude can be explained by employment. In the analysis,
there has been made a distinction between two groups: (a) the participants involved in the
tourism industry (at a strategic level), and (b) the participants who are not involved in the
tourism industry (at a strategic level). It can be argued that the differences exist in attitudes,
due to the fact that the second group is simply not aware of certain aspects from the tourism
industry, or are not involved in the development of the tourism industry in Vught, and are thus
simply not aware or familiar with the ongoing development of tourism in Vught. In addition,
two out of seven participants were educated in history, which makes them interested in the
historic events that happened in the area of Vught, and makes them more aware of how the
historic events are reflected in the daily life of Vught. It can be argued that the „normal‟
inhabitants of Vught, the participants who are not involved in the tourism industry of the
municipal council of Vught, are simply not interested, not aware or had not thought about the
possibility of tourism in Vught before.

5.2 Hypotheses
Based on the analysis and the theoretical framework, two hypotheses are proposed:


Vught can make use of its dark tourism historic events for destination branding
purposes, including the events of Second World War, but this has to be handled with
caution.
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Inhabitants of Vught rather want to use positive aspects of Vught for a destination
branding campaign in order to welcome more visitors, instead of using Vught’s dark
site tourism reputation for destination branding purposes.

Destination managers of Vught may take the attitudes of Vught‟s inhabitants into
consideration, because community involvement in tourism development

is important

(Dredge, 2010). As mentioned in the beginning of this research, Vught can make use of its
dark tourism historic events for destination branding purposes. However, as these events are
considered to be sensitive, this has to be handled with caution. Furthermore, secondary
research suggests that Vught may best make use of its dark tourism history attributes, as these
can create the best competitive advantage (Barney, 1991) However, inhabitants of Vught have
indicated that they rather want to use positive aspects of Vught for a destination branding
campaign in order to welcome more visitors, such as the natural environment and the leisure
activities of Vught.

5.3 Findings regarding the Research Questions
The analysis can help to answer the research questions that were proposed prior to the
data collection. With the help of four sub research questions, the main research question can
be answered: What are the attitudes of residents about bringing forward Vught’s dark tourism
history for destination branding purposes? The four sub research questions are:


What is considered as a dark tourism destination?



Does Vught have the attributes and resources to become a dark tourism destination?



What is the importance of destination branding for less-known tourism destinations?



What is the current city tourism situation of Vught?

Firstly, all sub research questions will be discussed in this section. Secondly, with the help of
the sub research question, the main research question will be answered.
The first sub research question „What is considered as a dark tourism destination?’
can actually be answered by reviewing existing dark tourism literature. Stone argued that dark
tourism is „the act of travel and visitation to sites, attractions and exhibitions which have real
of recreated death, suffering or the seemingly macabre as a main theme‟ (2005b, n.p.). Stone
as well as other scientists (Stone, 2006; Biran, Poria and Oren, 2011; Strange and Kempa,
2003; Stone and Sharpley, 2008; Stone, 2005a; Stone, 2005b; Seaton, 1999; Lennon and
Foley, 2000; Hartman, 2013; Isaac and Çakmak, 2014) describe dark tourism destinations as
destinations that are linked with death and suffering in the past. Different types and
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characteristics of destinations have been mentioned, but Strange and Kempa (2003) argued
that four types of dark tourism sites can be discovered: death camps and sites of battle;
celebrities‟ death sites, sites of extraordinary disaster; and prison sites or other sites of
confinement. Reviewing this literature, it can be stated that Vught is indeed a potential dark
tourism destination, as Camp Vught is a site of death camp and battles. The second sub
research question „Does Vught have the attributes and resources to become a dark tourism
destination?’ can be seen as an elaboration of the first sub research question. It can be drawn
from the literature that Vught has the potential to become a dark tourism destination, but does
it have the right attributes? The interviews highlighted that Vught has three unique offerings:
(a) the nature in the area of Vught, (b) the leisure activities that can be done in the area of
Vught, and (c) the dark tourism aspects. Analyzing the offerings according the VRIN-model
(Barney, 1991), it can be argued that Camp Vught is valuable, rare, inimitable and nonsubstantial. Therefore, the dark tourism aspects of Vught can achieve competitive advantage,
and Vught may use Camp Vught for destination branding purposes and to become a dark
tourism destination.
The third sub research question „What is the importance of destination branding for
less-known tourism destinations?’ can be answered by reviewing existing literature.
Destination branding is needed in order for a destination to be able to distinguish itself as
being better, and having more to offer than competing destinations (Qu et al., 2003). In order
to do so, a destination can use its unique resources to maximize the destination‟s competitive
or comparative advantage (Çakmak, 2013). Furthermore, it is essential to develop a
destination‟s popularity, while the attributes that make the destination attractive need to be
preserved (Kotler, Bowen, and Makens, 2006).
For answering the fourth sub research question „What is the current city tourism
situation of Vught?‘, the analysis is needed. There was a discrepancy between the participants
on whether there is tourism in Vught. Participants involved in the tourism industry or the
municipal council of Vught argued that there is indeed tourism in Vught, while the other
participants argued that they did not experience any form of tourism in Vught. This can be
assigned to the fact that the people who are not involved in the tourism industry or the
municipal council of Vught might not be able to see or experience any form of tourism. In
addition, they are not involved in the development of Vught, which makes them unaware of
Vught‟s potential to increase tourism numbers. The attitude of the community was initially
ambivalent towards tourism in Vught in general, as well as increasing the tourist numbers in
Vught. However, in the past years there has been more attention devoted to increasing
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awareness of tourism in Vught, and increasing tourist numbers in Vught. Instead of using
Vught‟s unique dark tourism resource to increase visitor numbers, Vught is focusing on
leisure- and nature based tourism. Participants have indicated not willing to be known for only
Camp Vught, since they consider that Vught has much more positive aspects to offer.
Based on the four sub research questions, the main research question „What are the
attitudes of Vught’s residents about bringing forward its dark tourism history for destination
branding purposes?’, can be answered. Firstly, a distinction needs to be made between two
types of dark tourism history of Vught: the historic events happened before the 20th Century;
and the events happened during the Second World War. The participants felt reluctant to use
Camp Vught and the events happening in the Second World War for destination branding
purposes, but the historic events longer ago may be used for destination branding purposes
without any restraints. The Second World War needs to be handled with caution, since it is a
sensitive subject. The participants argued that the camp may better be used for educational
focused tourists only, instead of turning Camp Vught into a real tourist attraction. As already
argued, the participants indicated that they are not keen on using only Vught‟s dark tourism
history for destination branding purposes. They argue that Vught has more to offer than only
its dark tourism site reputation and Camp Vught. However, again the distinction needs to be
made between the events happening in the Second World War, or events that happened longer
ago in history. Camp Vught needs to be handled with caution, when using it for destination
branding purposes.
There is a discrepancy between what literature suggests, and what inhabitants argue.
Secondary research suggest that the historic events can best be used to gain competitive
advantage (Barney, 1991). The VRIN-model explains that a destination‟s attributes can be
regarded as valuable resources if they are rare, inimitable and non-substantial. The attributes
of Vught as a destination can be divided in three groups: (a) the nature in the area of Vught,
(b) the leisure activities that can be done in the area of Vught, and (c) the dark tourism
aspects that Vught has to offer. Analyzing the attributes of Vught according the VRIN-model,
suggests that the dark tourism aspects of Vught may create the most valuable resources to
gain competitive advantage. However, the participants argued that they rather would use the
leisure activities and the nature in the area of Vught instead of using Camp Vught to attract
tourists. Main arguments, as can be seen in the findings and the theoretical framework, were
that they are afraid of the negative connotation that may be created by using dark historic
events for destination branding purposes. Therefore, it is important for destination branding
managers to think of solutions for this problem and to avoid the negative connotation. This
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will help to gain support from inhabitants, as community involvement is important for
sustainable tourism development (Dredge, 2010).
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6. Conclusion

This research uses dark tourism literature and destination branding theories to investigate the
attitudes of inhabitants of a potential dark tourism destination on the implementation of a
fictive destination branding campaign, that highlights its dark tourism history. Camp Vught
has been taken as a case study. Destination branding managers can turn Vught into a dark
tourism destination by maximizing its available inherited resources and transform them into
unique competitive advantages, and may use Vught‟s reputation for destination branding
purposes in order to welcome national and international visitors. Results of this research may
contribute to the development of Vught as a destination for dark tourism.
Tourism scholars have developed an interest for dark tourism (Seaton, 1999; Lennon
and Foley, 2000; Strange and Kempa, 2003; Stone, 2005a; Stone, 2005b; Stone, 2006; Stone
and Sharpley, 2008; Biran, Poria and Oren, 2011; Hartman, 2013; Isaac and Çakmak, 2014).
It can be understood as a form of heritage tourism (Seaton, 1999; Dann and Seaton, 2001; and
Hartmann, 2013), and can be described as traveling to sites that are identified with death or
suffering (Stone, 2005). These sites can be developed as tourism destinations, as the inherited
resources can be used and turned into comparative advantages over competing destinations
(Çakmak, 2013). Auschwitz in Poland and Westerbork in The Netherlands are well-known
examples of dark tourism destinations. Vught (The Netherlands) is a lesser known city where
dark tourism can be developed. Comparing the number of visitors from Westerbork and
Vught has highlighted that the number of visitors can be increased. By bringing forward the
dark tourism site reputation of Vught for destination branding purposes, Vught may enjoy
welcoming more national and international visitors.
Six interviews with 7 participants have been conducted to investigate the attitudes of
Vught‟s inhabitants. To analyze the interviews, grounded theory was performed. Important
topics discussed in the interviews were highlighted. The findings can be explained by
differentiating between two groups: (a) the people involved in the tourism industry (at a
strategic level), and (b) the people who are not involved in the tourism industry (at a strategic
level). In the findings, three periods in history were discussed: the events happening in the
17th Century in the area surrounding Vught, the events happening in the Second World War in
the area surrounding Vught, and the battle of the Moluccan community for the Lunetten after
the Second World War on the former property of the concentration camp in Vught. It
became evident that the participants who are not involved in the tourism sector are less aware
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of Vught‟s historic events. However, community involvement is important for destination
branding processes (Dwyer and Kim, 2003). Therefore, all parties of Vught‟s community
need to be involved in these processes, resulting in better knowledge of the historic events
that happened in the area of Vught. Furthermore, Vught‟s inhabitants who are involved in the
tourism industry at a strategic level must take different attitudes into consideration, as there
are contradictory attitudes on involving the historic events in daily life. For instance, events
that took place earlier in history are regarded as less sensitive and controversial to use for
destination branding purposes. Furthermore, participants discussed that the natural
environment and leisure activities of Vught can be seen as unique offerings. Considering what
aspects can be seen as valuable resources for destination competitiveness, it has become
evident that the historic events are more valuable, more rare, less imitable, and less substantial
than the natural environment and leisure activities of Vught (Barney, 1991) This also
highlights the importance of destination branding for a less-known tourism destination.
Although literature suggests that the dark tourism history of Vught may best be used
for destination branding purposes to increase its competitiveness, the participants argued that
they do not want Vught to become known for Camp Vught only. This is mainly due to the
negative connotation that may emerge with a branding strategy that highlights the dark
tourism site reputation. Other negative consequences, like pollution or an increase in criminal
activities were not mentioned by participants, even though they were highlighted in literature
(Dredge, 2010). Therefore, a destination manager must use Vught‟s dark history without
causing these potential drawbacks to raise community involvement.
The results of this research may cause an increase in national and international tourism
in Vught, and may contribute to the development of Vught into an iconic dark tourism
destination. Furthermore, this research is an addition to existing literature, as it provides
insight into the residents‟ attitudes on using dark tourism history for destination branding
purposes.
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7. Theoretical and Managerial Implications

7.1 Contribution of the Research
The results of this research have a practical contribution, as well as a theoretical
contribution. The practical contribution of this research is that destination managers of Vught
can use the data that was conducted in this research when considering to implement a dark
tourism destination branding campaign. As already argued, community involvement in
tourism development is important (Dredge, 2010), and thus attitudes of the community need
to be taken into consideration. The main findings of this research can be used as a guideline
for destination managers of Vught, when considering to implement a dark tourism destination
branding campaign. Firstly, destination managers need to consider that Vught indeed can
make use of its dark tourism historic events for destination branding purposes, including the
events of Second World War, but this has to be handled with caution, because the subject is
sensitive. Secondly, destination managers need to take into consideration that inhabitants of
Vught rather want to use positive aspects of Vught for a destination branding campaign in
order to welcome more visitors, instead of using its dark historical events. However,
secondary research suggests that Vught may best make use of its dark tourism history
attributes, as these can create the best competitive advantage.
From a theoretical point of view, this study adds qualitative research to the literature
on residents‟ attitudes on dark tourism. Until now, existing literature lacks empirical and
qualitative research on the attitudes of inhabitants of touristic destinations on using sensitive
topics for destination branding purposes, such as the destination‟s dark reputation. Therefore,
this research is innovative and will be an addition to existing literature.

7.2 Limitations and Issues for Further Research
All participants were Dutch. However, a distinct part of Vught‟s community is
Moluccan. It might have been better to include some participants from the Moluccan part of
Vught‟s community. Nonetheless, the attitudes of the participants represent the attitudes of
the inhabitants of Vught as all participants are current inhabitants of Vught. In addition, it can
be argued that the number of participants in this research is low. However, the participants
that were interviewed can be seen as reliable, because they are involved in the tourism
industry of Vught at a strategic level. Taking this into consideration, there need to be more
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inhabitants of Vught interviewed for future research to ensure the generalizability of the
research (De Vaus, 2003).
This research focused on the events of the Second World War in the area of Vught.
However, when setting up a destination branding campaign, it might be interesting to involve
other historic events in and around Vught more. Therefore, future research should include
other historic events as well, as they are considered to be valuable, rare, inimitable and nonsubstantial resources (Barney, 1991). Even though other historic events were discussed in the
interviews, they were not the main focus of this research.
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Appendices
Appendix I – Interview Questions
Inleidende vragen:
1. Kunt u iets vertellen over uzelf? (achtergrond, nu wonend in Vught etc.?)
2. Bent u opgegroeid in Vught?
3. Demographics: werk, leeftijd, etc.

Kamp Vught
1. In hoeverre heeft u iets gemerkt van Vught‟s verleden (kan zowel holocaust-verleden
zijn als de Molukse strijd om de Lunetten) in de tijd dat u in Vught heeft gewoond?
2. Heeft u dit ervaren? Zo ja, hoe heeft u dit ervaren?
3. Zou u liever willen dat u meer/minder zou worden herinnerd aan Vughts verleden?
4. In welke make is het kamp een deel van Vughts identiteit?
5. Bent u trots op het feit dat Vught dit kamp heeft?

Huidige situatie van Vught wat betreft toerisme?
1. Merkt u dat er sprake is van toerisme in Vught?
2. Waar heeft dat volgens u mee te maken?
3. Wat is hetgeen dat Vught uniek maakt om te bezoeken?
4. Wat zou u uw vrienden/familie adviseren om te bezoeken in Vught?
5. Wat voor soort toerist bezoekt Vught waarschijnlijk? (educatie-gericht/plezier etc.)
6. Welke bestemming zijn gelijk aan Vught en kunnen als concurrerende bestemmingen
gezien worden?

Destination Branding
1. Wat zou u ervan vinden als er een campagne wordt opgericht die het verleden van
Vught gebruikt voor marketing en city branding doeleinden, met als gevolg dat er
meer toerisme plaatsvindt in Vught?
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2. Denkt u dat Vught nu genoeg gebruik maakt van Kamp Vught voor marketing
doeleinden?
3. Vindt u dat Vught de aanwezigheid van Kamp Vught moet gebruiken om bekender te
worden in de nationale en internationale toerisme branche? (b.v. meer in media
betrekken)
4. Zou u betrokken willen worden bij een eventuele campagne die het verleden van
Vught gebruikt voor marketing en city branding doeleinden? En zo ja, in hoeverre zou
u betrokken willen worden?

Dark Tourism
1. Het doel van de campagne zou zijn dat Vught wordt neergezet als een iconische dark
tourism bestemming. Een voorbeeld van een iconische dark tourism bestemming is
Auschwitz. Hoe zou u zich daarbij voelen als de campagne ertoe leidt dat Vught op
een zelfde manier bekend zou gaan staan?
2. Wilt u liever dat er weinig aandacht wordt besteed aan het verleden van Vught, of wilt
u liever dat meer mensen hierover te weten komen?
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Appendix II - Interviews
Participant 1

14-05-2014, ‘s Hertogenbosch

A = The interviewer
B = The interviewee

* A heeft toestemming gevraagd om op te mogen nemen*
A: .. En hij neemt nu op. Kunt u misschien iets vertellen over uzelf, over uw achtergrond en
waar u werkt en alles?
Comment [LK1]: Leeftijd  DEMOGRAPHICS

B: O, oke! Ja, ik ben ******, 31 jaar, ik werk hier in de gemeente Den Bosch.

Comment [LK2]: Werk  DEMOGRAPHICS

*Serveerster kwam langs om drinken te brengen*
B: Eh, bij de gemeente. Bij de afdeling sociale zaken as beleidsmedewerker. En daarnaast ben

Comment [LK3]: Werk  DEMOGRAPHICS

ik in de gemeente Vught, ben ik raadslid en fractievoorzitter voor PvdA en GroenLinks.
Lokaal samenwerkingsverband van de PvdA en GroenLinks. Dat zie je veel in kleine

Comment [LK4]: Werk/vrijetijd besteding 
DEMOGRAPHICS

gemeentes hier in de omgeving, dat die elkaar opzoeken en samen sterker staan in de
gemeenteraad, zeg maar. Ehm, wat wil je nog meer weten?
A: Ehm, of u bent opgegroeid in Vught of dat u er nu nog woont?
Comment [LK5]: Opgegroeid in vught 
DEMOGRAPHICS

B: Ik ben geboren en getogen in Vught.
A: Geboren en getogen?
B: Ja, ik woon er al m‟n hele leven.
A: En nog steeds nu ook?
B: Ja, nog steeds, inderdaad.
A: Prima. Dan ga ik nu wat vragen stellen over Kamp Vught.
*Een auto rijdt langs en maakt lawaai*
B: Haha, normaal komt hier niet zoveel verkeer langs.
A: Nee, het is druk vandaag, ik had het al gezien, maar leuk! In hoeverre heeft u iets gemerkt
van Vughts verleden in de tijd dat u er woont? En dat kan zowel het internationale holocaust
verleden zijn, maar er is ook op een gegeven moment een strijd geweest om de Lunetten met
de Molukken. Merkt u daar iets van, of heeft u daar iets van gemerkt?
B: Ja, daar merk je nog steeds veel van in de Vughtse samenleving. Ik ben zelf ook van huis

Comment [LK6]: In hoeverre de Vughtse
historie identiteit is van Vught

uit historicus, dus ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik ben ook geïnteresseerd, dat komt er
dan ook nog bij. Nee, Vught heeft natuurlijk een rijk oorlogsverleden en in nasleep daarvan

Comment [LK7]: Tweede Wereldoorlog 
HISTORIC EVENTS: WORLD WAR II

ook een heel verleden met de Molukse gemeenschap, die nog steeds een hele grote Molukse

Comment [LK8]: Molukse samenleving 
HISTORIC EVENTS: MOLUCCAN COMMUNITY
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gemeenschap in het dorp woont en ook nog grotendeels op de plek van het kamp, het Molukse
kamp, het oude concentratiekamp, waar daarna de Molukkers gehuisvest zijn. Ehm, en hoe
merk je dat? Ehm, dat merk je met name omdat natuurlijk, we hebben net weer 4 mei achter
de rug, dan staat het in Vught bol van de herdenkingen. Bij het kamp zelf, bij het filialen
plaats, bij verschillende plekken in de gemeente waar allerlei gedenk monumenten zijn. Die
zie je dus ook in parken en bij het station bijvoorbeeld tegenkomt, dus elke keer als je de trein

Comment [LK9]: In hoeverre de Vughtse
historie identiteit is van Vught: HISTORIC EVENTS:
WORLD WAR II

pakt, dan loop je dus langs een oorlogsmonument en langs een plakkaat dat er een heleboel
Joodse mannen en vrouwen, en alle kinderen zijn afgevoerd vanaf Station Vught. Dus zo zie
je dat soort plekken in je dagelijks leven, zeg maar. En Kamp Vught timmert natuurlijk ook
aan de weg om mensen te trekken, dus sowieso ook basisscholen uit de regio, maar ook
daarbuiten komen daar vaak op bezoek. Maar ze hebben ook weleens een soort van, hoe heet

Comment [LK10]: Kamp Vught probeert
bezoekers te trekken  TOURISM IN VUGHT: CAM
VUGHT

dat, het is niet echt een expositie, maar er stonden door het hele dorp op verschillende plekken
hele grote borden met foto‟s uit oorlogstijd van die plek. Dus bijvoorbeeld bij de IJzeren Man,
een zwemplas, stond dan een foto van hoe Duitse militairen daar aan de plas lagen. Bij de
IJzeren man van nu. Zo op verschillende plekken in het dorp. Op die manier wordt het
verleden dan ook tastbaar gemaakt en zichtbaar gemaakt voor een bredere doelgroep. Nouja,
voor de Molukse samenleving, zeg maar, ja, dat is gewoon nog zichtbaar, want ik ben zelf in

Comment [LK11]: Tastbaar maken van
geschiedenis  INCLUDING HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: WORLD WAR II

een gemengde wijk, zeg maar, opgegroeid, dus ikz at in de klas met heel veel Molukse
kinderen die ook gewoon één keer in de week Molukse les kregen, en ik vond dat heel
normaal. Dus ja, daar groei je dan mee op. Dat is gewoon onderdeel van de Vughtse
Comment [LK12]: Tastbaar maken van
geschiedenis  INCLUDING HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: MOLUCCAN COMMUNITY

samenleving.
A: Ziet alleen u dat zo? Of is dat door heel Vught dat dat zo geaccepteerd wordt?
B: Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd, dus het valt mij waarschijnlijk meer op, maar je kunt

Comment [LK13]: Interesse voor geschiedeni
 EXPLAINING EVENTS DUE TO DEMOGRAPHICS

in Vught er niet omheen dat er een hele grote Molukse gemeenschap is. Dat is gewoon zo. En
iedereen weet waar Kamp Vught ligt. En wat daar in de oorlogstijd gebeurd is. Dat ziet
iedereen.
A: Maar iedereen merkt de aanwezigheid van Molukkers, maar is dat positief of is dat

Comment [LK14]: Tastbaar maken van
geschiedenis  INCLUDING HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: WORLD WAR II

negatief voor de meesten?
B: Ik vind dat, ik sta er neutraal in, ik bedoel, Vught is wat dat betreft een heel rijk dorp, want
we hebben ook een asielzoekerskamp een hele tijd gehad en wij hebben heel veel
nationaliteiten in het dorp en dat is voor mij zeker niet negatief. En ja, ik vind het wel leuk.
Maar goed, zolang mensen gewoon hun weg vinden in de samenleving is dat allemaal prima.
A: Goed. Nou, u vindt dus dat u, sorry..
B: Je.
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Comment [LK15]: Positieve kanten van Vught
 ATTRACTIVENESS OF VUGHT: LEISURE

A: Ja, dat je goed herinnerd wordt aan het verleden, aan beiden verledens eigenlijk, is dit al
naar tevredenheid of wilt u er nog meer aan herinnerd worden?
B: Nou, er zijn, Vught probeert wel wat meer op het gebied van recreatie en toerisme te
ontwikkelen. We zitten nu in Den Bosch, hier komen wel veel mensen naartoe en eigenlijk is

Comment [LK16]: Ontwikkeling van toerisme
Vught  TOURISM IN VUGHT

het de insteek om te kijken of we.. Den Bosch wilt graag dat die mensen wat langer in Den

dan bijvoorbeeld ook bij Kamp Vught gaan kijken. En daar heb je natuurlijk, ja het is

Comment [LK17]: Samenwerking met Den
Bosch  ’S HERTOGENBOSCH AS COMPETING
DESTINATION

natuurlijk wel een unique selling point wat dat betreft, dat je zo‟n voormalig

Comment [LK18]: Kamp Vught bezoeken:
USING CAMP VUGHT TO ATTRACT VISITORS

Bosch blijven, en Vught wil graag dan ze dan ook een dagje, een uitje, naar Vught maken. En

concentratiekamp binnen je gemeentegrenzen hebt, wat dat is in Nederland uniek en daarmee
ook een heel tastbaar stuk van het verleden en iets wat ook breed wordt gedragen, dat mensen
dat niet moeten vergeten, en dat mensen dat ook moeten kunnen blijven zien, en dat ze het

Comment [LK19]: Kamp Vught uniek in
Nederland  USING CAMP VUGHT FOR
DESTINATION BRANDING CAMPAIGN
Comment [LK20]: Verhaal van kamp vught
moet verteld blijven worden  REMEMBERING
HISTORIC EVENTS: WORLD WAR II

verhaal ook moeten blijven hoor. En er wordt dus ook gepoogd dat uit te bouwen.
A: Door wie is dat?
A: Deels is dat de ambitie van de gemeente zelf en deels is dat ook de ambitie van de directie
van het Kamp, zeg maar. Heel recent is bijvoorbeeld nog Barak 1B aangekocht, dat is zeg
maar, een van de laatst overgebleven, echt oude barakken, dat is aangekocht vanwege de

Comment [LK21]: Betrokkenheid gemeente 
INVOLVEMENT OF MULTIPLE ACTORS

Comment [LK22]: Betrokkenheid Kamp Vugh
 INVOLVEMENT OF MULTIPLE ACTORS

monumentale waarde, maar ook vanwege dat het bezoekersaantal bij Kamp Vught dusdanig
groot was, en dan heb ik het voornamelijk over groepen van scholen en allemaal, dat ze op die
manier ook weer meer mensen kunnen ontvangen en dat ze dan ook groepen in die barak
kunnen ontvangen, dat ze meer ruimte hebben om dingen tentoon te stellen, groepen te
ontvangen.
A: Ja, ik heb begrepen, maar ik weet natuurlijk niet of het waar is, dat het Vughts Museum dat

Comment [LK23]: Uitbreiding Kamp Vught 
INVOLVEMENT OF HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE
WORD WAR II

heeft gedaan?
B: Vughts Museum heeft dat ook, dat was een, daar was heel veel geld voor nodig en daar
heeft het rijk een deel van betaald, daar heeft de gemeente een deel aan bijgedragen, er is ook
heel veel sponsorgeld voor binnen gehaald en dat is heel breed ondersteund en het Vughts
museum heeft daar ook een steentje aan bijgedragen ja, maar er liggen ook, en ik denk dat dat
slim is, er liggen gelukkig ook veel dwarsverbanden tussen het museum en het kamp, in die
zin dat er ook wel eens met tentoonstellingen wordt samengewerkt. Ik denk ook dat dat slim
is.
A: Nouja, met z‟n tweeën bereik je meer dan alleen natuurlijk.
B: Ja, ja.
A: In welke mate is het Kamp een deel van Vughts identiteit?
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Comment [LK24]: Betrokkenheid bij uitbreidi
Kamp Vught  INVOLVEMENT OF MULTIPLE
ACTORS

B: Ehm, ja, ik denk dat iedereen die in Vught woont en zeker die er opgegroeid is, weet van
het bestaan en weet wat er gebeurd is. Kijk, basisscholen en voortgezet onderwijs die gaan
daar natuurlijk ook naartoe en die vertellen erover, over dat stukje van het Vughts verleden.

Comment [LK25]: Wat voor invloed Kamp
Vught heeft op huidige Vught  INVOLVEMENT O
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD WAR II

En in die zin is het onderdeel van de identiteit. Kijk, ik zeg altijd maar zo, Vught is wat dat
betreft een, heel bijzonder dorp, we hebben een ontzettend groot zorg dorp, dus met allerlei
mensen die allerlei ondersteuning nodig hebben, we hebben de aller zwaarste gevangenis van
het land, we hebben een oud concentratiekamp, we hadden dus een asielzoekerscentrum, we
hebben al dat soort aspecten in totaal. Iedereen weet dat Vught wat dat betreft rijk bedeeld is
Comment [LK26]: Uitleg van wat Vught
definieert  UNIQUE OFFERINGS OF vUGHT

met dat soort regionale, landelijke functies, en ja, dat is onderdeel van je identiteit.
A: De gevangenis is geloof ik ook op de plek van het voormalig concentratiekamp?
B: Ja, dat heeft ook een dubbele boodschap natuurlijk. Het voormalige kamp, daar is nog
maar een heel klein hoekje van over, en de rest is eigenlijk nu gevangenis en de andere helft is
nu dus het Molukse kamp, het Molukse woonoord.

Comment [LK27]: Overblijfselen van het kam
 INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE:
WORLD WAR II

A: Maar wat vindt u ervan, het is dus een tijd als twee onderdelen gebruikt, de gevangenis en
het Molukse kamp, maar niet meer ingericht als het voormalig concentratiekamp?
B: Nee, er is een heel klein hoekje wat nog een soort van, waar een soort van centrum is, en
waar er in een buitengebied volgens mij nog het crematorium nog staat, en wat oude

Comment [LK28]: Overblijfselen van het kam
 INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE:
WORLD WAR II

wachttorens en een maquette van hoe het er ooit in totaal uitzag, en waar dan opgetekend is
van: dit is dit hoekje, zeg maar, om ook de omvang van het oude totaal te laten zien. En dan
heb je nog de Barak 1B die over is, die dus ook een stuk verderop staat in de straat, in de
Lunettenlaan, en de rest heeft inderdaad een nieuwe functie gekregen, een nieuwe bebouwing.
A: Is dat voldoende volgens u?

Comment [LK29]: Overblijfselen van het kam
 INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE:
WORLD WAR II

B: Ehm, ja ik denk om te laten zien wat er was dat je prima kunt werken met zo‟n
herdenkingscentrum, en dat het heel goed is dat die barak is aangekocht. Ik denk niet dat het

Comment [LK30]: Uitbreiding kamp Vught 
EXPANSION OF CAMP VUGHT

realistisch is, ik ben zelf ook een keertje in Auschwitz geweest bijvoorbeeld, en daar is het
oude kamp nu een hele grote leegte, zeg maar, die volledige oppervlakte, er staan nog wel wat

Comment [LK31]: Uitleg Auschwitz 
COMPARISON WITH AUSCHWITZ

enkele gebouwen, maar die hele oppervlakte hebben ze behouden, die is niet opnieuw
bebouwd en niet opnieuw gebruikt. Dat laat wel natuurlijk de massaliteit zien van dat
voormalige kamp, maar dat lijkt me niet realistisch. Ik denk dat als je vooral het wilt
gebruiken om mensen bewust te houden en om mensen te laten zien wat er ooit was, dat het
ook niet per se nodig is om dat nu te gaan realiseren. Ja, je gaat nu ook niet de gevangenis
zomaar verplaatsen en het woonoord zomaar verplaatsen. Het is ook niet realistisch. En wat
dat betreft is het ook historisch zo weer gegroeid, dat daar een woonoord is gekomen, want
Molukkers die na de oorlog uit Indonesië terug zijn geroepen vanuit de Knil, die zijn gewoon
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Comment [LK32]: Gebruiken om geschiedeni
te vertellen  HOW TO USE DARK TOURISM
EVENTS IN DAILY LIFE

over het land verspreid en die hebben in Vught gezegd, van: Nou, we hebben toch nog een
leeg kamp staan, die zijn dus gewoon in de oude gevangenisbarakken toen gewoon eerst
geplaatst, dat zijn nu allemaal nieuwbouwwoningen gelukkig, maar dat heeft heel lang de
oude gevangenisbarakken gebleven. Nou ja, dat is natuurlijk ook een onderdeel van het
proces, van de historie zoals die gelopen is.
A: In feite, de ene historische functie is overgegaan in de andere historische functie, en die is

Comment [LK33]: Omschrijving hoe historie
gelopen is  INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DA
LIFE: MOLUCCAN BATTLE FOR LUNETTEN

eigenlijk wel behouden.
B: Ja, en die is nog steeds behouden, ja.
A: Ben je er trots op dat Vught zoiets unieks heeft?
B: Ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Ehm, want dat is natuurlijk niet echt een verleden
waar je echt trots op kunt zijn. Omdat het een beetje een zwart randje van het verleden is,
maar je kunt er wel trots op zijn dat je dat je dat behoudt en dat je dat nog laat zien. Dus trots
op het te hebben is een beetje gek om dat te zeggen.

Comment [LK34]: Niet trots op verleden, wel
trots op dat het er nog is  FEELINGS ABOUT
HAVING CAMP VUGHT IN VUGHT

A: Ik ga nu over naar wat andere vragen, over de huidige situatie van Vught wat betreft
toerisme. Merk je dat er sprake is van toerisme?
B: Ehm Ja, wel iets. Maar dat is ook heel lang een beetje een ondergeschoven kindje geweest

Comment [LK35]: Soort van toerisme in Vugh
 TOURISM IN VUGHT: RECREATIONAL

in Vught, in die zin dat er weinig verbindingen zijn gelegd. Kijk, Vught heeft drie, volgens
mij drie campings. Maar je ziet dat eigenlijk die functie op een andere manier is ingevuld, dat
dat meer is van mensen die een vaste sta plek hebben en die elk weekend even lekker naar de
camping gaan, bijvoorbeeld, en die dan wel bij de IJzeren Man komen, maar dat je minder
mensen echt trekt die zeggen van: Goh, we gaan eens een dag kijken wat er allemaal in
Vught te doen is, met het oude centrum, met het museum, met het kamp, nou met alle
aspecten die dat biedt, zeg maar.
A: U heeft het nu al twee keer gehad over dagjesmensen, is dat ook hetgeen dat jij zou willen
dat Vught krijgt? Alleen dagjesmensen, of ook voor langer toerisme?
B: Ja, kijk, je moet ook een beetje.. Ik denk dat Vught niet interessant genoeg is voor echt
langer toerisme, ehm, maar ik denk dat het een hele slag zal zijn als je mensen naar deze regio
komen, dus Den Bosch bezoeken, als je die ook naar Vught kan trekken.
A: Ja, deze vraag heeft u eigenlijk al beantwoord.. Maar wat maakt Vught een unieke plek om
te bezoeken? Wat is hetgeen dat Vught uniek maakt?
B: Ja, ja.. Vught heeft zoveel bijzonders, nee maar kijk.. Al die dingen als de gevangenis, en
het zorg dorp enzo, dat is voor recreatief bezoek natuurlijk niet zo interessant. We hebben
bijvoorbeeld de IJzeren Man, een hele mooie zwemplas, met een regionale functie, dat is
interessant. En ja, het Kamp is natuurlijk ook een van de andere interessante aspecten en
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Comment [LK36]: Vught niet interessant
genoeg: TOURISM IN VUGHT: RECREATIONAL
Comment [LK37]: Den Bosch gebruiken om
toerisme te trekken naar Vught  PARTNERSHIP
WITH ‘S HERTOGENBOSCH

Vught ligt ook omringd in een groene omgeving, heel veel oude landgoederen, omdat zeg
maar de notabelen in Vught een landgoed hadden met een landhuis, dus wat dat betreft is het
ook in een mooie groene omgeving gelegen, dus kun je er ook een ommetje wandelen, zeg
maar.

Comment [LK38]: Groene omgeving van Vugh
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT:
NATURE/RECREATIONAL

A: Wat zou je dan je vrienden en familie adviseren om te bezoeken, als ze dan?
B: Ja, wat zou je, ja eigenlijk die dingen. Eigenlijk de IJzeren Man, als je wilt recreëren
zonder zwemmen of in een speeltuin, of als je iets wilt zien, dan zou ik Kamp Vught. En wat
ook interessant is trouwens nog wel, is dat in het centrum de Oude Kerk die niet meer in

Comment [LK39]: Iets anders dan recreeren 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: DARK TOURISM
HISTORY

gebruik is, volgens mij is die ergens van een goede honderd jaar oud, die wordt nu opnieuw
ingericht als een soort van cultureel punt, waarin de bibliotheek, maar ook het Vughts
Museum een plek krijgen, waarin ook de kunstuitleen een plek krijgt. Om ook zeg maar een
kruisbestuiving tussen die vormen van cultuur, zeg maar, mogelijk te maken. En ik denk

Comment [LK40]: Beschrijving van hoe Vught
aantrekkelijk wordt gemaakt: VUGHT IN PROGRES

eigenlijk dat dat voor het Museum ook aantrekkelijk is, omdat als je, de huidige locatie is een
soort van weggestopt in een doodlopend steegje, en dan is het prominent in beeld middenin
het centrum. En daarbij krijgt het omliggende winkelcentrum, waarin die kerk middenin ligt,
wordt ook helemaal geüpdatet, een deel is al helemaal opnieuw gebouwd en het andere deel
moet nog helemaal vernieuwd worden. Waardoor je ook wat meer loop krijgt in het centrum,
en dat kan ook mensen aantrekkelijk uit de regio, en waardoor je ook tussen horeca,
winkelend publiek en cultuur verbindingen kunt leggen. Maar ik maak mij niet de illusie dat
ik daarmee mensen uit buitenland of Noord-Nederland dan naar Vught trek, maar dat kan

Comment [LK41]: Hoe mensen te trekken uit
regio  VUGHT IN PROGRESS: TOURISM
ATTRACTIVENESS

voor mensen uit de regio bijvoorbeeld leuk zijn.
A: Dus dat zou in de toekomst zijn, maar voor nu, wat voor soort toerist bezoekt Vught nu?
Door wat voor soort toeristen wordt Vught nu bezocht?
B: Ja, ik denk dus die twee categorieën. Die groep die naar de IJzeren Man gaat, dus dat is
gewoon recreatief, zonnen, zwemmen, spelen. En die groep die dus voor het monumentale
komt.
A: Kent u andere concurrerende bestemmingen in Nederland misschien?
B: Ja, er zijn natuurlijk wel veel zwemplassen ook in de omgeving, je hebt de Langspier in
Boxtel en je hebt hier in Den Bosch verschillende plassen, dus daar heb je in de regio wel ook
concurrentie, hoewel in niet geloof dat die concurrentie heel hard is, dat je elkaar weg
concurreert, maar dat er voldoende ruimte is voor iedereen om mensen te verwekken. Ja, en
voor de campings is het natuurlijk wel, ja daar is natuurlijk heel veel in deze regio ook in
aanbod.
A: Door de natuur in de omgeving?
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Comment [LK42]: Concurrerende plekken 
AREA OF ’S HERTOGENBOSCH AS COMPETING
DESTINATION

B: Ja, er zitten hier heel veel campings in de regio, waar je óf een week naartoe kan, dan wel
een vaste plek hebben waar je elke week naartoe kunt.

Comment [LK43]: Concurrerende plekken 
AREA OF ’S HERTOGENBOSCH AS COMPETING
DESTINATION

A: En wat betreft het monumentale?
B: Nou ja, er is maar één kamp in Nederland, dus dat is vrij uniek. Je hebt in Amersfoort nog
wel een doorreis kamp zeg maar, van waar mensen weer door werden gevoeld naar Duitsland,

Comment [LK44]: Kamp als uniek in NL 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: DARK TOURISM
HISTORY

dus Kamp Vught is in die vorm uniek, ja.
A: Goed, eeehm, een aantal vragen over destination branding. Wat zou u ervan vinden als er
een campagne wordt

opgericht die het verleden van Vught gebruikt voor marketing

doeleinden. En dat er daardoor dus inderdaad meer toeristen naar Vught worden getrokken.
B: Ja, dat is een beetje, dat heet dan geloof ik city marketing, waar Vught nu ook wel
enigszins mee bezig is. Maar daar staat nog wel in de kinderschoenen, maar daar moet je wel
mee oppassen. Ik weet nog goed, in dat raadsvoorstel werden wat voorbeelden genoemd, en

Comment [LK45]: Vught is bezig met city
marketing  VUGHT IN PROGRESS: TOURISM
ATTRACTIVENESS

daar werd ook een beetje met een knipoog het „honger winter menu‟ als optie genoemd, maar
dat heeft er op verzoek van de raad in ieder geval uit gemoeten, want dat vonden we niet zo‟n
gepaste vorm van marketing. Maar juist omdat het een beladen verleden is, moet je dat wel
met enigszins respect mee omgaan, en daar kun je niet te veel naar knipogen in plaats, maar
als je daar rekening mee houdt, denk ik dat het heel goed mogelijk is dat je daar meer

Comment [LK46]: Met respect omgaan met
verleden  USING DARK TOURISM HISTORY FOR
MARKETING PURPOSES

marketing in zet.
A: Dus u bent daar wel voor?
B: Ja, ik denk dat het voor de lokale gemeenschap goed is en ik denk dat het goed is om het
kamp ook bij een breder doelgroep onder de aandacht te blijven houden, dus het mes snijdt
aan twee kanten.

Comment [LK47]: Kamp vught onder de
aandacht houden  KEEP STORY OF CAMP VUGH
ALIVE

A: Vindt u dat Vught nu genoeg gebruik maakt van KampVught in die zin?
B: Ehm..
A: Ze zijn er dus wel mee bezig, ze hebben dan een Barak gekocht.. Ze hebben wel een soort
Comment [LK48]: Barak gekocht: VUGHT IN
PROGRESS: USING DARK TOURISM HISTORY

van herdenkingsplekken, maar zijn ze er genoeg mee bezig?
B: Ja, ik weet ook dat qua bezoekers het kamp enigszins al aan zijn max is gekomen, dus dat
vraag ook is wat je enigszins nog zou kunnen doen, wat je nog dus kan behappen. Dus daarom
was ook die Barak 1B heel hard nodig, om met name dus scholen enzo, daar is het soms echt
heel druk mee, dus daar dan de een erin en de ander eruit. Dus dan heb je meer ruimte nodig.
Bij alle ontwikkelingen zit ook altijd de directeur van het kamp van het monument zit ook aan
tafel, om mee te spreken over ideeën. Dus wat dat betreft liggen er hele korte lijntjes, dus zijn

Comment [LK49]: Samenwerking met
gemeente, scholen en kamp vught  MULTIPLE
ACTORS

die verbindingen wel goed.
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A:Vind je dat Vught de aanwezigheid van Kamp Vught moet gebruiken om meer bekend te
worden in nationale én internationale toerisme branche?
B: Goeie vraag, nationaal wel, want juist omdat het zo uniek is in Nederland, denk ik dat,
maar het is ook een nationaal monument, dus wat dat betreft sluit het ook perfect aan. Bij de

Comment [LK50]: Nationaal aantrekkelijk 
VUGHT’S ATTRACTIVENESS FOR TOURISM:
NATIONAL

jaarlijkse herdenking zie je ook allerlei hotemetoten, zeg maar haha, allerlei ambassadeurs
van andere landen komen dan ook allemaal opdraven, omdat het in Nederland zo‟n unieke
status heeft. Of je daar nou ook internationaal mensen moet gaan werven om naar Vught te
komen… Weet ik niet, weet ik niet…

Comment [LK51]: Internationaal aantrekkelij
 VUGHT’S ATTRACTIVENESS FOR TOURISM:
INTERNATIONAL

A: Want het kan natuurlijk wel.
B: Het kan natuurlijk wel, ja. Maar ja, ja. Ik denk zelf dat je dan, ik denk dat je dan meer kans
maakt als je probeert ook buitenlandse toeristen die Den Bosch aandoen, je hebt natuurlijk
buitenlandse toeristen doen heel veel de provincies in Holland aan, zeker ook Amsterdam,
Haarlem en Edam, en allemaal van dat soort plaatsjes. Maastricht is ook heel populair, maar
Den Bosch staat ook nog wel vrij hoog hier op de bezoekerskaart zeg maar, en als je daar als
Vught op weet aan te sluiten denk ik dat je meer kans maakt, dan wanneer je zelf gaat

Comment [LK52]: Bezoekers van Den Bosch
naar Vught trekken  PARTNERSHIP BETWEEN
VUGHT AND ‘S HERTOGENBOSCH

proberen om een internationaal Kamp Vught te profileren als plek om te bezoeken.
A: Waarom denkt u dat dat niet haalbaar is dan?
B: Ja, omdat ik denk dat om mensen alleen daarvoor naar Vught te laten komen, dat het
daarvoor niet.. Kijk voor Nederland is het uniek, maar je kunt in Duitsland en in Polen ook
een concentratiekamp te bezoeken.
A: Het is niet uniek genoeg?
B: Internationaal is het wat dat betreft niet uniek genoeg, maar als je dan tóch in Nederland
bent en je bent tóch in Den Bosch. Ja, weet dan dat er zoiets op vijf kilometer afstand ligt, en
ga daar dan naartoe.

Comment [LK53]: Bezoekers van Den Bosch
naar Vught trekken  PARTNERSHIP BETWEEN
VUGHT AND ‘S HERTOGENBOSCH

A: Oké, mocht er wel zeg maar iets gebeuren in die zin dat er een soort van campagne komt,
wilt u daar dan bij betrokken worden? Misschien door functie?
B: Nouja, wij worden daar dan bij betrokken als het geld kost van de gemeente, dan worden
wij daar bij betrokken als gemeenteraad, maar voor de uitvoering denk ik dat daar veel beter
gewoon de specialisten voor aan de slag kunnen gaan. Dat betekent, zowel degenen die
verstand hebben van marketing als degenen die er inhoudelijk verstand van hebben, en dat is

Comment [LK54]: Betrokkenheid van gemeen
bij campagne  INVOLVEMENT IN DARK TOURISM
DESTINATION BRANDING CAMPAIGN

dus gewoon onder andere, er is nu in Vught een soort van platform voor toerisme opgericht
als onderdeel van die city marketing. En nou, daar zitten nu dus ook afvaardigingen in van
onder andere het Nationaal Monument, maar meerdere Vughtse organisaties. En het zou
logisch zijn om die bij de organisatie te betrekken.
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Comment [LK55]: Betrokkenheid Vughtse
organisaties bij campagne  INVOLVEMENT IN
DARK TOURISM DESTINATION BRANDING
CAMPAIGN

A: Maar als individu niet?
B: Ehm..
A: Uit interesse?
B: Ja, ik vind het wel interessant. Maar van marketing heb ik niet zo heel veel verstand, maar
ik vind het vanuit historische achtergrond interessant. Maar in dit geval gaat het om marketing
natuurlijk, want het gaat om mensen trekken. Dus volgens mij kun je beter daar mensen op
laten aansluiten die daar verstand van hebben en dat inhoudelijk mensen, die van de inhoud
verstand hebben, zorgen dat er ook dingen die worden gezegd en worden gemarkt kloppen.
A: Misschien moet ik een beetje uitleggen van mijn scriptie, want mijn scriptie gaat niet

Comment [LK56]: De juiste mensen betrekke
voor een campagne  INVOLVEMENT IN DARK
TOURISM DESTINATION BRANDING CAMPAIGN

zozeer over het implementeren van inderdaad zo‟n campagne, maar stel dat er een, in mijn
geval is het dat er een fictieve campagne is, wat zou u daar dan van vinden? Mijn onderzoek
is echt naar meningen van inwoners. Dat brengt me tot de volgende vraag. Het doel van mijn
fictieve campagne is dat Vught wordt neergezet als een iconische dark tourism bestemming,
hoe zou u zich daarbij voelen? Eigenlijk weer terugkoppelend op mijn andere vragen.
B: Kijk, het is een unique selling point. En daarmee is het slim om dat te doen. Het is ook wel
een beetje dubbel, want je wilt natuurlijk ook laten zien dat Vught meer is dan alleen een

Comment [LK57]: Kamp als unique selling po
 UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: DARK TOURISM
HISTORY

concentratiekamp.
A: Iets als Auschwitz dat ambieert u niet?
B: Nee, ik denk ook dat dat realistisch is. Dat is een wereldbekende term, daar is natuurlijk

Comment [LK58]: Vergelijking met Auschwitz
 AUSCHWITZ AS COMPETING DESTINATION

veel meer gruwelijkere dingen gebeurt dan in Vught wat dat betreft, zeker qua omvang alleen
al. Dus nee, dat zou ik niet ambiëren. Maar je kunt het wel, het is een unique selling point, dus
je kunt het gebruiken om mensen, en daar kun je dan andere dingen aan koppelen. Als je dan
een link legt met horeca, of als je daar een link legt met het Vughts museum, of als je daar..

Comment [LK59]: Kamp als unique selling po
 UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: DARK TOURISM
HISTORY

En dan zet je het in om een breder aspect van het Vughtse aanbod onder de aandacht te
brengen. Dus het is meer als instrument om mensen te trekken en vervolgens mensen een

Comment [LK60]: Kamp gebruiken om
bezoekers te trekken  CAMP VUGHT TO ATTRAC
OTHER VISITORS TO VUGHT

breder pallet te kunnen laten zien.
A: Dus er moet wel aandacht besteed worden aan het verleden, maar niet alleen maar?
B: Ja, het zou zo jammer zijn als dat het enige is wat mensen van Vught onthouden, dat gaat
toch al snel zo. Vanwege het zorgdorp zijn wij ook al de zotjes.
A: Haha, ja, ik heb wel eens.. Een oom van mij vertelde dat dit weekend dat er een
uitdrukking was van: Oh, die gaat naar Vught en dat zou dan..
B: Ja, waarschijnlijk is dat dan naar het zorg deel.. Ja, en de andere wijk dat is een villawijk
waar je ongelooflijk veel geld moet hebben om daar een woning te kunnen kopen. En dat
weten ook veel mensen.. Wassenaar van het Zuiden ofzo, dat wordt ook vaak als term
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Comment [LK61]: Jammer als mensen alleen
Kamp Vught van Vught onthouden  NEGATIVE
CONNOTATION OF CAMP VUGHT FOR VUGHT ITS

gebruikt. Dat komt ook omdat dat landelijk een keer in het nieuws is geweest. Dat is ook een
vorm van marketing, maar niet zo‟n goede, toen wilden ze daar een oud pand aankopen om
een asielzoekerscentrum in te richten. En toen hebben een paar mensen uit de villawijk
gewoon samen geld bij elkaar gelegd en dat pand gekocht om te voorkomen dat daar een
asielzoekerscentrum werd gebouwd. En daarom is bij veel mensen toch bekend, dat is dan wel
in de jaren 90 geweest, maar toch.. Maar goed, dat zegt maar iets over een heel klein deel,
gelukkig, over de samenleving, maar ja, dat is wel een deel met heel veel geld en wat dus op
deze manier dit soort dingen kan doen.
A: Ik heb eigenlijk al m‟n vragen gesteld!
B: Oh, kun je er een beetje mee uit de voeten?
A: Ja, zeker! Ik ben erg tevreden. Dankuwel
B: Geen probleem, geen probleem.
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Participant 2

13-05-2014, Breda

A = The interviewer
B = The interviewee

* A vraagt of ze het gesprek op mag nemen*
A: Kun je misschien iets vertellen over jezelf? Inleidende vragen:
B: Mijn naam is *****. Ik ben 22 jaar en woon heel mijn leven in Vught. Sinds 4 jaar woon ik

Comment [LK62]: Leeftijd  DEMOGRAPHIC

doordeweeks in Rotterdam, maar vrijdag tot zondag ben ik thuis bij mijn ouders in Vught.

Comment [LK63]: Opgegroeid in Vught 
DEMOGRAPHICS

A: Dus je bent opgegroeid in Vught?
B: Ja, klopt.
A: Waarom ben je in Rotterdam gaan wonen?
B: Ik woon nu in Rotterdam, omdat ik daar bedrijfskunde studeer. Op dit moment ben ik bezig met
mijn bachelor scriptie.

Comment [LK64]: Reden voor verhuizing naa
Rotterdam  DEMOGRAPHICS

A: Goed. Nu ga ik een paar vragen stellen over Vught en over het verleden van Vught. In hoeverre heb
jij persoonlijk iets gemerkt van Vught‟s verleden in de tijd dat je hier in Vught hebt gewoond?
B: Tsja, alleen dat toen ik op de basisschool zat we naar kamp Vught zijn geweest, maar verder
Comment [LK65]: Herinnering verleden 
HISTORIC EVENTS: WORLD WAR II

eigenlijk niet.
A: Had je het prettiger gevonden als je meer of juist minder was herinnerd aan Vughts verleden?
B: Hmm, ik denk dat het wel goed zou zijn, om op de middelbare school Maurick en de basisscholen
er meer over te vertellen. Maar meer herinnerd, zoals bijvoorbeeld posters op meerdere plekken

Comment [LK66]: Herinnering verleden 
HISTORIC EVENTS: WORLD WAR II

hangen in Vught of er echt reclame voor maken? Nee dat niet.
A: Oké, en kun je misschien vertellen in welke mate het kamp een deel is van Vughts identiteit?
B: Het echt hoort bij Vught, maar het is niet zo dat het echt Vught identificeert. Er zijn meerdere

Comment [LK67]: Natuur rondom vught 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: LEISURE

dingen als de Vughter Heide en de Ijzerenman die Vught beter kunnen identificeren.
A: En zou je kunnen zeggen dat je trots bent op het feit dat Vught dit kamp heeft?
B: Tsja, trots? Nou ja, het is gewoon een concentratiekamp, dus het is niet echt iets waar je trots op
kunt zijn of bent. Het is er nou eenmaal, en het is een belangrijke historische plek dus het moet wel
blijven. Maar of ik minder trots zou zijn als het er niet zou zijn, nee dat niet.
A: Ja, dat snap ik wel. Ik ga nu wat vragen stellen over de mate van toerisme in Vught en wat jij daar

Comment [LK68]: Niet trots op verleden, wel
trots op dat het er nog is  FEELINGS ABOUT
HAVING CAMP VUGHT IN VUGHT

als inwoner van merkt, want merk je dat er sprake is van toerisme in Vught?
Comment [LK69]: Geen sprake van toerisme
Vught  TOURISM IN VUGHT

B: Haha, nee er is absoluut niets te merken van toerisme in Vught.
A: Waar heeft dat volgens jou mee te maken dan?
B: Hmm, nou dat heeft te maken met het feit, dat een concentratiekamp niet echt iets is waar mensen
speciaal een weekend voor weg gaan of zo. Daarbij komt, Vught is maar een klein dorpje en de
mensen zijn ook totaal niet bezig met het concentratiekamp.
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Comment [LK70]: Kamp niet als attractie 
TOURISM IN VUGHT: DARK TOURISM HISTORY

A: Oké, en in het geval dat er wel sprake is van toerisme, of dat dat in de toekomst zou komen, wat is
dan hetgeen dat Vught uniek maakt om te bezoeken?
B: Er is eigenijk niet echt veel bijzonders. Het concentratiekamp is wel uniek dus dat is denk ik wel als
enige de moeite waard om te bekijken.

Comment [LK71]: Uniek kamp Vught 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: CAMP VUGHT

A: En wat zou je jouw vrienden/familie adviseren om te bezoeken in Vught?
B: Ja, toch wel zoals ik net al zei Kamp Vught.
A: Wat is het voor soort toerist dat Vught waarschijnlijk bezoekt?
B: Een educatie-gerichte toerist zeker.
A: Zou je een voorbeeld kunnen noemen van een bestemming die ongeveer hetzelfde is als Vught en

Comment [LK72]: Educatiegericht toerisme in
Vught  TOURISM IN VUGHT: EDUCATION

als concurrerende bestemming gezien kan worden?
B: Geen bestemming is echt zoals Vught. Want Vught is zelf namelijk ook totaal geen concurrerend
dorp voor anderen. De concurrent van Vught zou misschien Den Bosch kunnen zijn, omdat daar wel
veel toeristen naartoe komen.
A: Oké, ik ga nu even kort iets vertellen over mijn onderzoek. Ik doe geen onderzoek naar wat voor

Comment [LK73]: Concurrentie van Vught 
HERTOGENBOSCH AS COMPETING DESTINATION

soort campagne Vught kan gebruiken om meer bekend te worden als toeristische bestemming, maar
mijn onderzoek gaat echt over het onderzoeken van de meningen van inwoners van Vught over een
eventuele campagne. Stel dat er een fictieve campagne komt waarin Vught wordt neergezet als

een iconische dark tourism bestemming, hoe zou je je daarbij voelen?
B: Ik zou het heel erg vinden als zoiets uit het verleden gebruikt wordt voor marketing doeleinden.
Toerisme in Vught vind ik sowieso iets raars, toerisme is wat mij betreft meer gekoppeld aan
internationaals en die zie ik zo snel nog niet Vught bezoeken. Waarom zouden ze? Het is maar een
klein dorp en Nederland heeft zoveel meer te bieden dan alleen Vught. Meer toerisme in Vught is naar

Comment [LK74]: Naar om camp vught voor
marketing doeleinden  USING CAMP VUGHT FO
DARK TOURISM DESTINATION BRANDING
PURPOSES

Comment [LK75]: Geen internationale toerist
in Vught  VUGHT’S ATTRACTIVENESS FOR
TOURISM: INTERNATIONAL

mijn idee ook niet echt nodig, omdat het gewoon een dorp is waar mensen wonen en leven in rust,
waar kinderen opgroeien, de voornaamste inkomst is geen toerisme en ik denk dat dat ook niet hoeft te
veranderen. Mensen uit Vught gaan zelf veelal het dorp uit om vooral Den Bosch en andere steden in
de omgeving te bezoeken.
A: Snap ik, maar het Kamp wordt nu natuurlijk ook al een beetje gebruikt om bezoekers te trekken,
kijk maar naar Nationaal Monument Kamp Vught. Denk je dat Vught nu genoeg gebruik maakt van
Kamp Vught?
B: Ik denk dat je als dorp niet echt te koop moet lopen met een concentratiekamp. Dus ik hoop niet dat
ze er meer marketing voor gaan houden. Het is prima zoals het nu is.
A: Vind je dat Vught de aanwezigheid van Kamp Vught moet gebruiken om bekender te worden in de

Comment [LK76]: Kamp gebruiken voor
marketing  USING CAMP VUGHT FOR DARK
TOURISM DESTINATION BRANDING PURPOSES

nationale en internationale toerisme branche?
B: Nee dat vind ik zeker niet. Ik vind dat het nu zoals je het vraagt over komt alsof het de nieuwe
Efteling moet worden om maar veel mensen naar Vught toe te trekken. Voor educatieve doeleinden
vind ik het goed dat het er nog is. De geschiedenis moet zeker niet vergeten worden, maar om het nou
te gebruiken om mensen aan te trekken, als commercieel iets vind ik echt te ver gaan.
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Comment [LK77]: Educatiegericht toerisme in
Vught  TOURISM IN VUGHT: EDUCATION

A: Dus mocht er een campagne komen die Kamp Vught gebruikt voor marketing doeleinden, zou je
daar dan bij betrokken worden?
B: Nee, dat zie ik echt niet zitten.
A: Het doel van de campagne zou kunnen zijn dat Vught wordt neergezet als een iconische dark
tourism bestemming, bijvoorbeeld zoals Auschwitz. Hoe zou u je je daarbij voelen als de campagne

Comment [LK78]: Ziet het niet zitten om bij
campagne betrokken te worden  INVOLVEMEN
IN DARK TOURISM DESTINATION BRANDING
CAMPAIGN

ertoe leidt dat Vught op een zelfde manier bekend zou gaan staan?
B: Ja, ik denk zelf dat dit niet is hoe mensen die er wonen het willen zien. Vught wordt dan gekoppeld
aan iets slechts uit het verleden. Het moet zeker niet weggaan en zoals ik eerder zei moet het ook
gebruikt worden voor educatieve doeleinden maar om Vught neer te zetten als een iconische dark

Comment [LK79]: Vught koppelen aan slecht
verleden  COMPARISON WITH AUSCHWITZ

toerisme bestemming... dat gaat echt te ver. Het is iets zoeken om mensen te trekken, en dat vind ik
niet kloppen bij het verleden van Vught. Amsterdam promoot de stad ook niet met het Anne frank
huis. Het promoot de stad, en dat is een deel van de geschiedenis van de stad. iets wat er nou eenmaal
is. Net als bij Vught. Het kamp is er nou een maal, maar om dat uit te buiten om mensen aan te

Comment [LK80]: Vergelijking met amsterdam
 COMPARISON WITH AMSTERDAM

trekken... dat klopt niet moreel gezien. Als men interesse heeft en het wil bezoeken dan kan men dat
zeker vinden zonder een campagne waarbij Vught wordt neergezet als een soort Auschwitz. Het is
veelal een dorp waar mensen leven de koppeling is niet zo groot als bijvoorbeeld bij Auschwitz.
A: Wil je überhaupt dat er aandacht wordt besteed aan het verleden van Vught, of wil je liever dat
mensen hier wel meer over te weten komen?
B: Wat ik zou willen is dat mensen er op een educatieve manier meer over te weten komen, maar
niet in de zin dat het wordt neergezet als een attractie: Kom allen naar Vught wij hebben een
concentratiekamp". Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
A: Goed, dat waren ongeveer mijn vragen. Bedankt voor je tijd, ik heb er veel aan gehad.
B: Graag gedaan.
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Comment [LK81]: Kamp vught gebruiken voo
educatie, niet recreatie  UNIQUE OFFERINGS OF
VUGHT: DARK TOURIS HISTORY

Participant 3

26-05-2014, Breda

A = The interviewer
B = The interviewee

* Vraagt of het gesprek opgenomen mag worden*
A: Kunt u iets vertellen over uzelf? Iets over uw achtergrond en of u nu in Vught woont en dat
soort informatie?
B: Ja, mijn naam is *****, ben 55 jaar, ben gehuwd en heb 3 kinderen. Ik woon nu 27 jaar in
Vught. Ik ben nu docent op het Heerenlanden College in Leerdam en nu ook tijdelijk op het

Comment [LK82]: Leeftijd en opgegroeid in
Vught  DEMOGRAPHICS

Maurick College te Vught.
A: Bent u opgegroeid in Vught?
B: Nee, ik ben niet opgegroeid in Vught.
A: Oke, ik ga nu wat vragen stellen over het verleden van Vught en over het Kamp Vught. In
hoeverre heeft u iets gemerkt van Vught‟s verleden, dit kan zowel holocaust-verleden zijn als
de Molukse strijd om de Lunetten, in de tijd dat u in Vught heeft gewoond?
B: Ik ben natuurlijk meerdere malen op Kamp Vught geweest als inwoner, maar ik heb op 4

Comment [LK83]: In hoeverre Vught iets mer
van verleden  INCLUDING HISTORIC EVEN
IN DAILY LIFE: WORLD WAR II

mei ook bijeenkomsten bijgewoond als raadslid
A: Wat vond u hiervan?
B: Positief
A: Zou u liever willen dat u meer/minder zou worden herinnerd aan Vughts verleden?
B: Hier heb ik eigenlijk geen mening over.
A: In welke make is het kamp een deel van Vughts identiteit?
B: Het valt mij op dat Vught en kamp Vught worden vaak in adem genoemd door

Comment [LK84]: Vught en kamp Vught
worden als één gezien  KAMP VUGHT AS
PART OF VUGHT‟S IDENTITY

buitenstaanders.
A: Bent u trots op het feit dat Vught dit kamp heeft?

Comment [LK85]: FEELINGS ABOUT HAVING
CAMP VUGHT IN VUGHT

B: Ja, hier ben ik wel trots op, ja.
A: Goed, dan ga ik nu over op wat vragen over toerisme in Vught. Merkt u dat er sprake is
van toerisme in Vught?
B: Weinig. Naast het Kamp zijn er de IJzeren Man en de campings die inwoners van buiten

Comment [LK86]: Ijzeren man en campings in
vught  UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT:
RECREATIONAL

Vught naar Vught trekt.
A: Wat is hetgeen dat Vught uniek maakt om te bezoeken?
B: Naar mijn mening is dat het Kamp, IJzeren Man inclusief Vughtse Heide en omgeving,
Maurickbos en in de toekomst hopelijk ook het centrum.
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A: Wat zou u uw vrienden of familie adviseren om te bezoeken in Vught?

Comment [LK87]: Atracties in en rondom Vug
 UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: RECREATIONA

B: Ja, het Kamp, de IJzeren Man, de Vughtse Heide en het Mauricksbos.
A: En wat voor soort toerist bezoekt Vught volgens u?
B: Ik denk dat dat meestal educatief en recreatieve toeristen zijn.
A: Welke bestemming zijn gelijk aan Vught en kunnen als concurrerende bestemmingen

Comment [LK88]: Toeristen in Vught 
TOURISM IN VUGHT: LEISURE/TOURISM IN VUGH
EDUCATIONAL

gezien worden volgens u?
B: Geen idee.
A: Wat zou u ervan vinden als er een campagne wordt opgericht die het verleden van Vught
gebruikt voor marketing en city branding doeleinden, met als gevolg dat er meer toerisme
plaatsvindt in Vught?
B: Ja, dit zou ik positief vinden.
A: Denkt u dat Vught nu genoeg gebruik maakt van Kamp Vught voor marketing doeleinden?

Comment [LK89]: Positief over potentiele
campagne  USING CAMP VUGHT FOR DARK
TOURISM DESTINATION BRANDING PURPOSES

Weet ik niet
A: Vindt u dat Vught de aanwezigheid van Kamp Vught moet gebruiken om bekender te
worden in de nationale en internationale toerisme branche? Zoals meer betrekken in de
media?
B: Ja, ik vind dat dat wel zou moeten.
A: Zou u betrokken willen worden bij een eventuele campagne die het verleden van Vught

Comment [LK90]: Kamp vught in media 
USING CAMP VUGHT FOR DARK TOURISM
DESTINATION BRANDING PURPOSES

gebruikt voor marketing en city branding doeleinden?
B: Weet ik niet, hier kan ik niet echt een antwoord op geven.
A: Goed, ik ga nu wat vragen stellen over de fictieve campagne. Het doel hiervan zou zijn dat

Comment [LK91]: Geen menning over
betrokkenheid bij campagne  involvement in
campaign

Vught wordt neergezet als een iconische dark tourism bestemming, zoals Auschwitz. Hoe zou
u zich daarbij voelen, mocht dit ertoe leiden dat Vught op een zelfde manier bekend zou gaan
staan?
B: Nee, dat zou ik niet ambiëren. Men moet niet alleen het dark tourism aspect benoemen,

Comment [LK92]: Vergelijking met Auschwitz
 COMPARISON WITH AUSCHWITZ

Vught heeft meer dan alleen het kamp, maar men moet het wel noemen.
A: Wilt u liever dat er weinig aandacht wordt besteed aan het verleden van Vught, of wilt u
liever dat meer mensen hierover te weten komen?

Comment [LK93]: Stilstaan bij verleden 
INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WOR
WAR II

B: Het is altijd goed dat we stil blijven staan bij het verleden.
A: Oké, dat waren mijn vragen ongeveer. Dank u wel voor uw tijd.
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Participant 4

21-05-2014, Vught

A = The de interviewer
B = The interviewee

*A vraagt of ze het interview mag opnemen, waarop B positief reageert*
A: Kunt u misschien iets vertellen over uzelf? Over uw verleden?
B: Over mijn verleden, ja. *****, ik ben geboren Vughtenaar, en ik heb geschiedenis

Comment [LK94]: Geboren in Vught 
DEMOGRAPHICS

gestudeerd, contemporaine geschiedenis, dus moderne. En ik heb heel veel gedaan, maar ik
ben onder andere directeur geweest van het Moluks historisch museum, in Utrecht. Ik ben nu
voorzitter van het Vughts Museum. En over de Vughtse geschiedenis, ik maak deel uit van de

Comment [LK95]: Werk  DEMOGRAPHICS

redactie van de Vughts historische Reeks. Dat is een boekenreeks die deel uit maakt van de
Vughtse geschiedenis, waar Jeroen van den Eijnde ook van in de redactie zit.
A: U bent opgegroeid in Vught, en u woont hier ook nog steeds?
B: Ik ben hier opgegroeid in Vught, ja. En ik woon hier ook nog. Het Moluks museum was in
Utrecht, dus ik heb wel in andere plaatsen gewerkt zoals Utrecht, Den Haag, Zoetermeer,
Comment [LK96]: Opgegroeid in Vught 
DEMOGRAPHICS

Rotterdam, maar Vught is wel altijd mijn echte directe omgeving geweest.
A: Bent u teruggekomen voor dit museum?
B: Nee, ik ben met pensioen gegaan en ben daarna voorzitter van het Museum geworden.
A: Oke, kunt u misschien iets vertellen over het museum, hoe dat is ontstaan?
B: Ja, dat is veertig jaar geleden ontstaan, als een oudheid kamer, dus dat is een museum wat
voorwerpen uit de directe omgeving verzamelt. Dat zie je ook een beetje om je heen, aan het
gereedschap dat hier tentoongesteld is. Maar in de jaren dat ik erbij betrokken ben, zijn we
aan het proberen om een museum te maken over de geschiedenis en cultuur van Vught. Dat
betekent dat we veel meer aandacht hebben voor historische momenten waarin Vught het
lokale belang oversteeg. Bijvoorbeeld de belegering van het bos. In 1629, toen vught het
hoofdkwartier was van Frederik Hendrik. Kamp Vught, tweede wereldoorlog, uiteraard. Dus
dat zijn momenten waarop Vught natuurlijk toch van nationaal belang was, en daar proberen
wij dan in het museum meer zicht aan te geven. Hetzelfde geld voor het werk van Vughtse
kunstenaars.
A: Die stelt u hier ook tentoon?
B: Ja.
A: Oké. Interessant. Wat is uw beweegreden geweest om hier in het Vughts museum aan het
werk te gaan?
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Comment [LK97]: Museum over Vught 
INVOLVEMENT OF HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE

B: Eerste was dat ik als historicus en Vughtenaar belangstelling heb voor wat hier gebeurd is.

Comment [LK98]: Historicus 
DEMOGRAPHICS

Het tweede is dat het Vughts museum besloot om te verhuizen en een heel nieuw museum te
gaan maken in het centrum van Vught, in een vrij gekomen kerk. Dat betekende dat ik de
kans kreeg om een volledig nieuwe invulling te geven en dat is een interessant project. Daar
zijn we nu volop mee bezig.
A: Dat is nu nog in proces?
B: Ja, we hebben nu hier nog de laatste tentoonstelling. Dan gaan we dicht. En dan heropenen
we begin volgend jaar in de Sint Petrus Kerk, en dat is een grote kerk in het centrum van
Vught.
A: Het museum doet verschillende tijdelijke tentoonstellingen?
B: Ja, dus wat ik net vertelde. Die aandacht voor geschiedenis is een vaste tentoonstelling die
heir altijd staat. Dan hebben we twee, drie of vier keer per jaar een wissel tentoonstelling,
waarin we over geschiedenis of over kunst een aparte tentoonstelling maken, maar dan

Comment [LK99]: Aandacht voor geschieden
in tentoonstellingen  INVOLVEMENT OF HISTOR
EVENTS IN DAILY LIFE

tijdelijk.
A: Ik heb ook begrepen dat u, of in ieder geval het museum, een barak heeft aangekocht?
B: Nee.
A: Niet?
B: Nee, het is net iets anders. Wij hebben met drie museum, dat is dus Nationaal Monument
Kamp Vught, het Vughts Museum en het Moluks Museum in Utrecht, hebben wij het
initiatief genomen om een barak die nog stond van Kamp Vught om die te redden. Dus die
drie musea hebben dat samen gedaan, want wij wilden de geschiedenis van die plek, in die
barak zichtbaar maken. Dus de verschillende groepen die in dat kamp hebben gezeten. Dat
zijn dus de concentratiekamp gevangenen, daar is vooral het Nationaal Monument Kamp
Vught voor actief. Twee, die eigenlijk nog geen aandacht hadden, zijn de Duitse evacuees,
dus dat zijn Duitsers die aan het einde van de oorlog in Kamp Vught zijn gestopt. Uit
Duitsland. En geïnterneerden die verdacht werden van collaboratie met de Duitsers. En
Molukkers. En Molukkers wonen er nog steeds. Dus die vier groepen daar gaan die drie
musea over, en wij hebben samen gewerkt om tot de restauratie van die barak te komen, en tot
een her-invulling, een nieuwe tentoonstelling en uiteindelijk hebben we met z‟n drieën om het
beheer bij Nationaal Monument te geven, omdat zij ook aan die Lunettenlaan zitten. Dus we
hebben het wel met z‟n drieën gedaan, maar nu we klaar zijn is het overgedragen aan
Nationaal Monument.
A: Oké. Ik wil nog even wat vragen stellen over u persoonlijk, wat u heeft gemerkt van het
verleden van Vught in de tijd dat u hier heeft gewoond en hoe dat tegenwoordig is.
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Comment [LK100]: Samenwerking voor kamp
Vught  PARTNERSHIP TO HELP GROW CAMP
VUGHT

B: Nou, dat er een concentratiekamp is geweest, dat heb ik altijd geweten. Dat heb ik gewoon
van mijn jeugd af aan te horen gekregen. En uiteindelijk ook gezien.

Comment [LK101]: Altijd geweten van Kamp
Vught  INVOLVEMENT OF HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: WORLD WAR II

A: Wordt er ook veel aandacht aan besteed op basisscholen?
B: Vroeger? Nee. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat in die tijd, de jaren 50 en 60,
er in heel Nederland weinig aandacht was voor de oorlog. Men was bezig met de
wederopbouw, en met de toekomst, en het verleden werd eigenlijk een beetje dood gezwegen.

Comment [LK102]: Oorlog werd in jaren 50/6
doorgezwegen  NATIONAL ATTITUDE TOWARD
WORLD WAR II

Je had wel de jaarlijkse doden herdenking, dat wel, dat herinner ik me ook nog wel. Op de
fusillade plaats, waar een paar honderd mensen zijn doodgeschoten. Die was er wel al elk
jaar, maar verder erd er eigenlijk toch over de oorlog niet zo gek veel verteld. Noch door
familie, noch door school. En je ziet eigenlijk dat dat in, ik denk eigenlijk vanaf de jaren 80,
verander is. Je hebt de 50, 60-er jaren gehad, toen werd er weinig over gesproken. Toen in de
70-er jaren, waarin het vooral gaat over, zeker bij jongeren, over afzetten tegen het verleden.

Comment [LK103]: Vanaf jaren 80 ging men
erover praten  NATIONAL ATTITUDE TOWARD
WORLD WAR II

De revolutie, vooral ook omdat dan de oorlog in Vietnam bezig is, is er weinig sympathie
voor oorlog en ook niet voor slachtoffers enzo. En dan in de 80-er jaren, komt er dan het besef
doorklinken dat er toch een heleboel mensen toch wel flink beschadigd zijn of slachtoffer zijn
geworden van de oorlog. Dus dat kun je eigenlijk wel in drie fasen aangeven, dat heel de
samenleving, en dat is wel belangrijk, niet alleen Vught, dat die eigenlijk wel in dat proces
zat. En heel wonderlijk, op het moment dat eigenlijk de meeste ooggetuigen aan het uitsterven
zijn, dat er veel meer aandacht voor de oorlog is dan daarvoor. En ook veel spijt, want veel
kinderen van die mensen hebben iets van: waarom heb ik niet doorgevraagd? Waarom ben ik
niet op zoek gegaan toen het er nog was? Dat zie je heel duidelijk.
A: Merkt u dat bij uzelf ook?
B: Ja, ik vind, mijzelf is een beetje ingewikkeld. Het is mijn vak, dus als historicus ben ik
misschien eerder vragen gaan stellen, eerder dingen gaan uitzoeken, dan een gewone burger.

Comment [LK104]: Historicus als vak 
DEMOGRAPHICS

Dus dat vind ik moeilijk, ik geef meer het beeld van hoe dat in mijn omgeving ging en hoe dat
in Nederland ging. En zelf heb ik al heel vroeg belangstelling gehad voor slachtoffers van de
oorlog in mijn eigen omgeving, in mijn eigen familie. En daar ben ik wel op zoek geweest
van: hoe zat dat, en de aandacht voor de oorlog is eigenlijk hier in Vught een beetje algemeen
geworden door een boek van Jeroen van de Eijnde, over de tweede wereldoorlog. Ik zal het er
even bijpakken. Dat was in 1994. Algemeen was er meer kennis, want hij schreef het toen op.
Dus als ik zeg vanaf de jaren 80 is dat proces begonnen, maar als ik kijk wanneer er de kennis
was, en hoe je te weten kon komen van hoe het hier nou was in Vught, dan was dit boek heel
belangrijk. Want dat heeft het verhaal eigenlijk voor het eerst systematisch een beetje verteld.
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Comment [LK105]: Vanaf jaren 80 meer
aandacht voor oorlog  NATIONAL ATTITUDE
TOWARD WORLD WAR II

A: En als u het over het verleden heeft van Vught, dan gaat het voornamelijk om de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog?
B: Tsja. Of ik antwoord op de vraag van hoe dat hier in Vught was, voor opgroeiende mensen,
óf als ik het moet beantwoorden, dan gaat het erom hoe ik het heb uitgezocht en hoe mijn
belangstelling was. En dan komt mijn vak tevoorschijn en dan heb ik ook belangstelling voor
wat er in de Middeleeuwen is gebeurd, en wat er in de tachtigjarige oorlog is gebeurd hier in
Vught. Dingen die mij dan meer vanuit mijn vak bezig houden, en dan is het natuurlijk wel

Comment [LK106]: Als historicus aandacht vo
meer dingen uit verleden in Vught  INVOLVING
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: MEDIEVAL TIMES

dat ik dat vanuit mijn vak uit ga zoeken over mijn geboorteplaats.
A: Ja, kunt u dan beantwoorden op de vraag wat het bij uw medebewoners ziet?
B: Ja, dan is dat voornamelijk de Tweede Wereldoorlog, dat klopt, daar ligt het accent, verder
terug, tsja.. Ik denk dat het dan om sommige plekken gaat. Dus, je hebt in Vught gebouwen, je
hebt in Vught de Vughtse heide, daaraan zitten ook verhalen aan vast die ouder zijn dan de
Tweede Wereldoorlog, en daar weten mensen dan ook wel het nodige over te vertellen.
A: Dit is misschien ook een lastige vraag, omdat u natuurlijk heel betrokken bent bij het

Comment [LK107]: Accent op tweede
wereldoorlog  INVOLVING HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: WORLD WAR II

Comment [LK108]: Andere geschiedenis ook
zichtbaar  INVOLVING HISTORIC EVENTS IN DAI
LIFE: 17TH CENTURY

museum en ook nog historicus bent, maar wordt u naar uw zin voldoend herinnerd aan het
verleden?
B: Haha, nou wij doen ons best! Ja, het is natuurlijk wel de centrale doelstelling die wij
hebben als museum en waaraan we juist nu een paar jaar mee bezig zijn en waarvan we hopen
dat het volgend jaar er middenin de gemeenschap staat, zodat je kunt zien: Hoe was het nou in
Vught in de Prehistorie, de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen, dus dat zijn de dingen die wij
wel heel nadrukkelijk willen neerzetten, maar wel met de wetenschap dat de huidige
Vughtenaar daar maar heel weinig over weet. Daarom willen wij het juist doen.
A: Wat u zeg maar merkt bij andere Vughtenaren, dan weten ze nog te weinig?
B: Ja, ze weten er weinig van, dus als wij dit soort tentoonstellingen maken, dan krijg je wel
Comment [LK109]: Bewust worden van
geschiedenis door tentoonstellingen 
INVOLVMENT OF HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE

de reactie van: Hee, dat wist ik niet. Daar heb ik nooit bij stil gestaan.
A: Is er interesse naar?
B: Jawel.
A: En dan alleen omdat u het laat zien of omdat er ook misschien vraag naar is.
B: Ja, maar zonder dat er vraag is, dat hangt met elkaar samen. Ik begrijp dat historische
onderwerpen in de laatste jaren behoorlijk wat belangstelling opleveren. Dat zie je in de
verkoop van boeken over de geschiedenis, daar is behoorlijk wat belangstelling voor in de
boekhandel. En ik zie het ook bij historische tentoonstellingen. En dan moet ik een
onderscheid maken tussen hetgeen wat ik jeugdsentiment zou noemen, daar is heel veel
belangstelling voor. Ja, degenen die hun eigen jeugd terug zien. Ook het museum heeft daar
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Comment [LK110]: Toename in interesse voo
historische geveurtenissen  INVOLVEMENT OF
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE

een paar voorbeelden van gehad, een paar voorstellingen over de vijtiger jaren, of de veertiger
jaren.
A: Er is dus niet specifiek belang naar grote gebeurtenissen, of ik bedoel interesse, maar ik
zeg belang, maar over hoe heel Vught was?
B: Ja, en ook gewoon de sfeer van een bepaalde periode. Dus de sfeer van de wederopbouw
bijvoorbeeld, of de sfeer van de twintiger jaren, waarbij ze dus ook gewoon heel
geïnteresseerd zijn als ze gewoon gebruiksvoorwerpen tegenkomen die vroeger thuis stonden.
Dat geeft een herkenning wat mensen belangrijk vinden. Dus dat is een hele specifieke
historische belangstelling, wat dat koppelt het dan eigenlijk aan eigen herinneringen.
A: Dan wil ii het toch nog even over Kamp Vught hebben als periode. In welke mate is dat
deel van de identiteit van Vught?
B: Ja, ik denk het wel, maar ik denk nu meer dan in de vijftig of zestiger jaren.
A: In hoeverre is dat dan?
B: Nou, kijk, Kamp Vught, ik denk dat de komst van het Nationaal Monument, en de
aandacht voor de geschiedenis en voor de oorlog in Vught daar een geweldige stimulans van
heeft gekregen. Daarvoor, ik zei net dat mensen in de vijftiger en zestiger jaren bezig waren
met de wederopbouw en op de toekomst waren gericht, en ook dat kamp was direct naar de
oorlog weer opnieuw in gebruik genomen. Dus het was, als je het in mijn jeugd over het kamp
had, dan dacht je aan Molukkers, dan dacht je niet meer aan het concentratiekamp. En dat is
gewoon in gebruik gebleven, nieuwe bewoning, ander omstandigheden en dus daarna heb je

Comment [LK111]: Mate van Vughtse identit
kamp Vught  INCREASING PART OF IDENTITY:
CAMP VUGHT

dus aan de ene kant in de samenleving meer bewustzijn van de oorlog gekregen, en dus ook
meer belangstelling, en er was ook een voorziening die daar ineens veel meer over liet zien.
En dat heeft volgens mij wel, dat zit wel in die Vughtse samenleving.
A: Is nu dan anders, als u het vroeger over het kamp had, dat het dan de Molukse woonplek
was, is dat nu anders of is dat nog steeds zo?
B: Ja, men weet nu beter dat het begonnen is als concentratiekamp, maar realiseert zich dat
beter en heeft er ook een beter beeld bij van wat er allemaal gebeurt is.
A: En wat vinden mensen daarvan? Zijn ze er trots op om zoiets te hebben?
B: Nee, helemaal niet. Hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat veel Vughtenaren het wel

Comment [LK112]: Niet vergeten  FEELING
ABOUT HAVING CAMP VUGHT IN VUGHT

belangrijk vinden dat het niet vergeten wordt.
A: Maar het is natuurlijk ook iets wat Vught uniek maakt. Historie is natuurlijk op elke plek,
maar niet iets als dit.
B: Er zijn ook wat barrières. Vught gaat geen reclame maken met het concentratiekamp, zoals
Vught ook geen reclame maakt als het psychiatrisch ziekenhuis. Voorburg is jarenlang het
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synoniem geweest voor Vught. “Jij moet naar Vught!”, dan bedoel ze dat je naar het
ziekenhuis moest. Dat zijn koppelingen die mensen niet prettig vinden, dus die koppeling, dat
is de moeilijkheid, je moet het niet vergeten, het wordt ook meer herdacht, er staan meer
monumenten in Vught voor zaken die met het kamp te maken hebben dan vroeger, dus het is
wel centraler in de gemeenschap gekomen, maar het is niet iets waarvan je zegt van: het is een
selling point in de gemeente. En dat is eigenlijk hetgeen wat jij bedoelde, of niet?
A: Nou, het is eigenlijk hetgeen wat ***** heel erg naar voren bracht. Hij heeft inderdaad

Comment [LK113]: Het is uniek, maar geen
selling point  USING CAMP VUGHT FOR DARK
TOURISM DESTINATION BRANDING PURPOSES

letterlijk unique selling point gezegd, maar u bent het daar dus niet mee eens?
B: Haha, nou ja, je moet daar ontzettend voorzichtig mee omgaan en de discussie is op het
moment heel scherp weer terug met Anne, het toneelstuk, kun je daar nou wel een driegangen
diner bij eten of niet? Dus dat is eigenlijk de discussie waar je het nu over hebt. En ik denk dat

Comment [LK114]: Voorzichtig mee omgaan
USING CAMP VUGHT FOR DARK TOURISM
DESTINATION BRANDING PURPOSES

je met monument Kamp Vught inderdaad iets unieks hebt, dat je ook moet zorgen dat dat met
respect behandeld wordt en dat tegelijkertijd de doelstelling is: door te laten zien wat het was,
door te denken over de oorlog, dit een stap verder te brengen. Dat vind ik heel belangrijk.
Maar de discussie nu is ook: kun je de IJzeren Man verbinden met het monument? Dus je gaat
met een bus met jongeren naar het Monument, je kijkt daar rond hoe het was, je gaat

Comment [LK115]: Kun je recreatie en kamp
vught combineren?  COMBINING DARK TOURIS
WITH LEISURE IN VUGHT

vervolgens naar de IJzeren Man en daar wat eten en zwemmen. Dat zijn best moeilijke
afwegingen, of je dat wel of niet moet doen.
A: Tsja, je maakt dan iets leuks van iets verschrikkelijks.
B: Ja, precies. Het is, zolang het in een educatieve setting gepresenteerd wordt en je gaat
bijvoorbeeld later op diezelfde dag toe wat toch ook mensen wat luchtiger stemt, dan is dat als
je dat zorgvuldig doet goed te doen, maar het vraagt wel heel wat om te zorgen dat je die boel

Comment [LK116]: Kun je recreatie en kamp
vught combineren?  COMBINING DARK TOURIS
WITH LEISURE IN VUGHT

in evenwicht houdt.
A: Trekt het museum veel bezoekers?
B: Wij? Nee. Nee, daarom willen wij hier weg.
A: Heeft dat met locatie te maken?
B: Ja, dat heeft veel met de locatie te maken. Ja, je ziet hoe moeilijk het te vinden is, dus wij
hopen dus dat we straks in die Kerk duidelijk een behoorlijke toename van bezoekers krijgen.
We krijgen nu tussen de 2000 en 3000 bezoekers per jaar, dat is niks als je dat vergelijkt met
de cijfers van het National Monument wat rond de 61.000 ligt. Met ongeveer 30.000 jongeren,
en dat is met name heel interessant.

Comment [LK117]: Vergelijking camp vught e
vughts museum  COMPARISON CAMP VUGHT A
VUGHTS MUSEUM

A: Maar heeft dat ook te maken met scholen?
B: Ja, alles. Dus het bezoek van scholieren, dat vind ik ook heel goed passen in de aanpak van
het Monument. Dat je scholieren binnenkrijgt en dat je daar dus in een educatieve setting wat
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Comment [LK118]: Veel scholen gaan naar
Kamp Vught  COMBINING DARK TOURISM WITH
EDUCATION IN VUGHT

kunt laten zien, tastbaar kunt maken, wat is een concentratiekamp, dat is heel boeiend. Daar
zul je ook met ***** goed over kunnen praten. En die heeft zo nu en dan ook klassen waar
het heel moeilijk is om mensen te boeien.
A: Ja, dat is al snel m et een verplicht uitje.
B: Ja, dus het is goed als het al op de school ingekaderd is. Dat betekent dat je in het kader
van het proces dat bij de school hoort, dat daar dit dan ook in zit. Maar het maakt natuurlijk

Comment [LK119]: Als scholen erheen gaan,
moet het wel interessant zijn  COMBINING DAR
TOURISM WITH EDUCATION IN VUGHT

heel wat uit of leerlingen gemotiveerd zijn in z‟n algemeenheid voor de school. En als ze op
school zitten omdat het nou eenmaal moet, dan wordt het een stuk moeilijker. Ander punt is
multiculturele samenstelling, Marokkaanse jongeren en vragen over Joden pikken zij anders
op dan wat zij in de actuele situatie van de Joden vinden. En dus dat maakt allemaal dat het
best ingewikkeld is om dit werk te doen.
A: Hier in Vught wonen natuurlijk ook een hoop Molukkers, dus dit is natuurlijk ook een heel
multiculturele samenleving. Merkt u dat, of heeft u daar een mening over? Het zijn natuurlijk
wel twee delen uit de Vughtse geschiedenis, die in elkaar over lopen, maar eigenlijk niet zo
heel veel met elkaar te maken hebben.
B: Nee, nu zij zijn in ‟51 al hier gekomen. De meeste Molukkers die er nu zijn, zijn vaak
geboren Vughtenaren. Er is in de loop van de jaren, eerste, tweede en derde generatie, zijn er
veel spanningen geweest die zeker ook een gelijkenis tonen met wat Marokkanen gebeurde en
wat er niet zo lang geleden met Surinamers gebeurde. Dat integratieproces doet altijd pijn. Op
dit moment maken de Molukkers gewoond deel uit van de Vughtse samenleving. En
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omgekeerd ook.
A: Nog even terugkoppelend op de bezoekers, heeft het een reden, natuurlijk de locatie, dat
het museum niet zo heel veel bezoekers trek? Of kan er nog een andere reden voor zijn?
B: Nee, ik denk dat locatie de grootse reden is. Onbekendheid, je komt er nooit per ongeluk
langs, je moet dus altijd eerste getriggerd worden door publiciteit, voordat je besluit dat je er
naar toe gaat, terwijl op het moment dat je in de bebouwde kom zit, dan komen mensen langs
omdat je in de buurt zit. Je ziet op een gegeven moment dat er iets aan de hand is, dat er iets
nieuws is. Dat kan veel meer stimuleren om even binnen te lopen en dat je dan getroffen
wordt wat er staat, of dat je ziet van: Hee, zie ik nou meer, ik moet er toch nog een keer
naartoe. Maar dat gaat hier niet op, je hebt hier nooit iemand die per ongeluk langs komt en
denk: Hee, hier is een museum, daar loop ik eens naar binnen. Dat niet. Dus dat is voor ons
gevoel echt de hoofdreden, en de vergelijking met het Nationaal Monument gaat niet op. Wij
zijn een lokaal museum, dus voor wie werken wij, voor de Vughtenaren en de toeristen die

67

Comment [LK122]: Onbekendheid van vught
museumm

hier in de streek komen. En het nationaal monument werkt echt als een nationaal museum. Je
gaat dus óf naar Westerbork óf je gaat naar Vught.
A: Jawel, maar toch, in mijn ervaring in ieder geval. Ik wist veel eerder over het bestaan van
Westerbork dan over Vught. Heeft dat volgens u een reden?
B: Jawel, alles. Westerbork heeft natuurlijk, het is het doorgangskamp voor Joden geweest.
Iedereen die vernietigd is, is in Westerbork geweest, de laatste halte in Nederland. Voordat ze
naar Polen gingen. Er waren heel veel kampen. Uiteindelijk kwam je dan in Westerbork

Comment [LK123]: Westerbork anders dan
kamp Vught  COMPARISON BETWEEN CAMP
VUGHT AND CAMP WESTERBORK

terecht en uiteindelijk ging je dan op de trein. Dat heeft een geweldige symboolwaarde. En
Vught was wel het enige SS-concentratiekamp in Nederland, en eigenlijk in West-Europa
buiten Duitsland, maar daar zat een gemengde bevolking. Je had eigenlijk allerlei kampen
binnen het concentratiekamp. Je had een Joods kamp, je had politieke gevangenen, een kamp
voor zwarte handelaren. En het was dus geen vernietigingskamp. Dat betekent dus dat daar
aandacht voor is daardoor minder geweest, maar ook Westerbork was eerder beschikbaar.
Westerbork en Vught waren allebei Molukse Kampen na de oorlog. En dat kamp van
Westerbork is veel eerder leeg gekomen dan Vught. Dus het herinneringscentrum Westerbork
is veel eerder begonnen dan Vught. Vught is in feite nu aan het inhalen, maar dat is logisch.
Westerbork is zo‟n dramatische geschiedenis. Ook die Vughtse Joden zijn allemaal via
Westerbork naar de vernietigingskampen gegaan. Soms met een dag ertussen, soms als ze
binnen kwamen, zaten ze vervolgens een dag erop in de trein naar Polen. Soms zaten ze ook
een paar weken in het kamp. Maar het is allemaal van daaruit vertrokken.
A: Jawel, maar er zijn hier mensen toch ook.. Tsja, ik weet niet hoe ik dat netjes kan zeggen,
maar vermoord of geëxecuteerd. Was dat om een andere reden dan?
B: Ja. Klopt. Er zijn mensen vermoord in het dagelijkse proces van onderdrukking in een
kamp. Dat is één. Er zijn mensen heel bewust aan het einde van de oorlog dood geschoten om
te voorkomen dat ze zouden worden vrijgelaten, dat zijn voornamelijk de politieke gevangen.
En de andere, met name de Joodse gevangenen, zijn dus allemaal eerder doorgestuurd via
Westerbork, en dus niet hier vermoord. En alle andere gevangen zijn net voor de bevrijding
op de trein gezet en ergens anders heen gebracht. Naar Berlijn, Kamp Sacksenhause. Die
hebben aan het einde van de oorlog bij Berlijn meegemaakt, daar zijn dus Vughtse
gevangenen wel omgekomen, maar dat is dus in een ander kamp gebeurt. Maar wat je nu bij
de fusillade plaats ziet, naast het Kamp heb je een executie terrein en daar zijn een paar
honderd gevangen doorgeschoten. En dat is nu een heel groot monument met alle namen erop.
Dat is de fusillade plaats. Dat is dus eigenlijk het grootste monument wat er in Vught staat,
dat is al in ‟49 opgericht dacht ik.
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A: U heeft het net over een soort inhaalslag die Vught nu aan het maken is, om als het ware
Westerbork te evenaren, maar is het wel de ambitie van het Nationaal Monument?
B: De ambitie is om zoveel mogelik mensen naar wat nu het museum is, daar naartoe te
krijgen. Het is niet zo dat ze staan te juichen, nee, er zijn vier herinneringscentra in Nederland
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die dezelfde status hebben. Dat zijn Vught en Westerbork, die zijn het meeste met elkaar te
vergelijken. Ook al was Westerbork alleen maar Joods, en Vught niet alleen. Dan is er nog
Kamp Amersfoort, dat is een wat kleiner kamp, maar we een verschrikkelijk kamp geweest,
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waar ook een behoorlijk aantal gevangen ook in Vught terecht gekomen zijn. Dan is er nog
een herinneringscentrum, dat gaat over Indië, dat is een Indisch herinneringscentrum in
Arnhem, op Bronbeek. Dus dat is oud herinneringen aan de oorlog in Indonesië en Azië.
A: Goed. Ik wil het nog even hebben over toerisme in Vught. We hebben het natuurlijk over
het museum gehad, maar merkt u dat er toerisme is in Vught zelf?
B: Ja, Vught heeft daar altijd een hele ambivalente houding gehad ten opzichte van toerisme.
Aan de ene kant wilde men wel graag dat de IJzeren Man goed liep. Men wilde dat er
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campings waren in de gemeente Cromvoirt, dat ligt binnen de gemeente Vught. Aan de
andere kant moest het niet te gek worden, dus er zat altijd een rem op het beleid, waardoor het
niet voluit ging om dan recreatie mogelijkheden volledig te benutten. Die ambivalente
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houding maakte dus dat alles een beetje half-half was. En eigenlijk, het Nationaal Monument
is daar een uitzondering op, omdat het los van het gemeentelijk beleid een landelijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het was gericht op het Nederlandse publiek, een breed
publiek. En had door z‟n opzet ook weinig met gemeentelijk beleid te maken, door z‟n inhoud
was het ook moeilijk om op een gegeven moment te zeggen dat iets niet mocht. Zowel de
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ontwikkeling van Cromvoirt, de campings en de IJzeren Man, dat is altijd een beetje afgeremd
doordat men zei: Tsja, we willen hier toch niet een geweldige stroom van dagjesmensen
hebben. Dat moeten we zien te voorkomen. Nou, er is sinds denk ik vier jaar een toerisme
nota, waarin ze aan het proberen zijn omdat toch te veranderen. De gedachte daarbij is om de
functie die Den Bosch heeft voor toerisme, om daarvan mee te profiteren. Dat er een regio
aanbod komt, om mensen die beslissen om naar Den Bosch te gaan, want daar zit het Sint Jan,
dingen die we willen bekijken, als we dan wat langer blijven, dan kunnen we ook in Vught, of
eventueel andere plaatsen, dan kunnen die daar ook terecht. Dus dat idee, van hoe kun je dus
die toeristische mogelijkheden uitbuiten, door stad en platteland te combineren. En men heeft
de gedachte om meer Bed and Breakfast mogelijkheden te realiseren. Dus Bed and Breakfast,
en wat ze ook hebben geconcludeerd, is dat oorlog, dus militaire geschiedenis, dat die dus wel
een hele zware stempel drukt op Vught, en dat daar meer ontwikkeld zou kunnen worden.
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Dan hebben ze niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, ook over de Tachtigjarige oorlog,
ook over de Belgische Opstand, dus momenten waarop Vught een legerplaats was of doordat
Den Bosch belegerd werd, of omdat in Vught de verdedigingslinies lagen. We hebben in
Vught een groot aantal Lunetten liggen, dus dat zijn verdedigingswerken, dat betekent dus dat
dat in een ring om de stad is gelegd. We hebben Fort Isabel, nog een Spaans fort dat de stad
Den Bosch heeft behoort, maar nu van Vught is. Op Vughts grond gebied. Dat is een gebied
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dat nu nog ontwikkeld gaat worden. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden die toch een relatie
met de militaire geschiedenis hebben, waar je meer mee zou kunnen doen. Er is een stichting,
de Groene Vesting en die probeert de linie van Frederik Hendrik rond de stad te ontwikkelen,
een deel van die linie loopt over Vught. De lunetten zijn op zichzelf al heel bepalend binnen
het landschap om te zien. De tweede wereldoorlog is heel zichtbaar aanwezig. Dat zijn
elementen die men nu wat meer wil ontwikkelen, en waarop gekeken wordt of je dat in het
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land zichtbaar kunt maken op plekken, waardoor je dus de toeristische belangstelling voor dat
soort onderdelen in Vught kunt gebruiken.
A: Ja, want er zijn natuurlijk verschillende vormen van toerisme. Alleen al in de duur, qua
dagjes mensen of voor langer, zoals de campings. Maar toerisme hoeft niet alleen educatie-of
educatie gericht te zijn. Dat is dus inderdaad ook het onderwerp van mijn scriptie, dark
tourism, het is wel iets wat inderdaad mensen trekt naar plekken en juist om inderdaad de
donkere delen van de geschiedenis, die zijn dan van belang. Maar dat is niet hetgeen wat
Vught wilt?
B: Dat is een beetje half, he, ook dit weer. Onderdelen als de tachtig jarige oorlog en de
Franse tijd, de Bataafse Republiek, de Belgische Opstand, dat is allemaal niet meer
omstreden. Napoleon, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen omgekomen, maar het is
niet meer een thema waarvan je zegt: kunnen we die niet meer combineren met andere
dingen? Dat kan makkelijk. Hier heeft Napoleon nog koffie gedronken, heel belangrijk
natuurlijk. Maar dat kun je niet met Hitler. Dat betekent dus dat je zodra het over de tweede
wereldoorlog gaat, moet je voorzichtiger zijn met combinaties. Maar al die andere waar ik het
net over had, Frederik Hendrik enzo, dat zijn allemaal dingen die probleemloos verder
uitgebuit zouden kunnen worden.
A: Denkt u dat dat in de toekomst anders zal worden, naarmate er tijd overheen gaat?
B: Ja, die kans bestaat. Ik weet het niet, want als je naar Napoleon kijkt, dan zijn daar zoveel
vreselijke dingen gebeurt, ook onder dat regime. Aan de andere kant kun je bij Napoleon ook
zeggen, hij heeft het burgerlijk wetboek ingevoerd, hij heeft het kadaster ingevoerd, hij heeft
de burgerlijke stand ingevoerd. Kortom, er zijn een hoop aantal voorzieningen in Nederland,
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waar wij nog steeds van profiteren dankzij Napoleon. En nu heeft Hitler ook wel moederdag
ingevoerd.
A: Is dat zo?
B: Haha, ja dat is zo.
A: Nou, volgens mij weten niet veel mensen dat.
B: Ja, ik weet het niet, ik denk het wel. Maar jongeren zeker niet. Maar hij heeft dat
ingevoerd, want hij wilde meer jongens. Dus de moeders met grote gezinnen en veel jongens
werden in de watten gelegd. Maar ik durf daar niet voorspellend over te zijn, want ja goed,
Hitler, Stalin, Napoleon, je kunt beredeneren waarom ze op een rijtje kunnen staan. Zeker als
we naar de slachtoffers kijken, Napoleon heeft ook een hele generatie jongens de dood in
gejaagd. Het grote verschil met de Duitse tweede wereldoorlog is, is dat er toen een regime
was dat een soort van fabrieksmatige vernietiging heeft opgezet. Misschien dat je dat bij de
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Goelag archipel ook nog kunt zeggen, waar heel veel mensen de dood hebben gevonden in
Siberië onder Stalin. Maar dat is nog niet zo fabrieksmatig als Hitler het heeft georganiseerd.
En dus ik weet het niet, ik weet het niet. Ik denk dat het moeilijker zal blijven om die oorlog
als gewoon te benaderen dan de voorgaande oorlogen.
A: Ja, goed. Ik ga weer terugkoppelen naar toerisme, blijft natuurlijk mijn hoofd onderwerp.
Er zit verschil in recreatie en de donkere kanten van toerisme en dat Vught daar een soort van
balans in moet vinden, omdat het niet alleen maar bekend wil staan om de nare gebeurtenissen
in Vught?
B: Nou, niet alleen bekend wil staan, dat is waar. Maar belangrijk is dat je, in het kader van
toerisme, het niet tot een attractie maakt. Maar dat..
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A: Maar mag het dan wel de reden zijn waarom mensen Vught bezoeken?
B: Ja, zeker.
A: Wat zijn het nu voor toeristen die Vught bezoeken?
B: De IJzeren Man, mensen uit Den Bosch. Die de stad uitgaan en die hier de natuur
opzoeken en dan de bezoekers van het Nationaal Monument. Natuur en recreatie, plus dan de
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oorlog. Dat is dus heel bewust dat mensen daar naartoe gaan.
A: Als u mensen moet adviseren om iets te bezoeken in Vught, natuurlijk het Museum, haha,
maar zijn er meer dingen?
B: De IJzeren Man, die springt er echt uit. Ja, wat ook wel belangrijk is, is de natuur. De
Vughtse Heide, de Gement, een weide gebied met heel veel vogels. Ja, dus de natuur is dan
Comment [LK141]: Natuur is belangrijk 
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echt wel belangrijk.
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A: Ik moet heel eerlijk zeggen, de IJzeren Man is al een aantal keer genoemd, maar op het
moment dat ik online ging zoeken naar recreatie in Vught en wat zeg maar toerisme zou
kunnen trekken, ben ik dat niet tegen gekomen. Wel de natuur inderdaad.
B: Jawel, maar dan heb je precies dat punt van ambivalentie waar ik het al eerder over had.
Vught heeft heel lang de IJzeren Man als gemeentelijke inrichting geëxploiteerd, en is pas
heel recent bezig om dat in commerciële handen te laten ontwikkelen. Er zijn nu behoorlijk
wat plannen rond de IJzeren Man, maar die mensen hebben net vorige week de IJzeren Man
geopend. Dus je staat echt nog helemaal in de startblokken.
A: Oké, logisch dan. Kent u wellicht gelijkwaardige bestemmingen als Vught?
B: Als?
A: Ja, als wat voor bestemming dan ook. Dark tourism bestemming, of educatie?
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B: Meest vergelijkbare is Westerbork, dat is zeker.
A: En qua recreatie?
B: Hm, tsja… Ik weet niet meer hoe het heet, hier vlakbij Boxtel, ook een plas, kun je
zwemmen enzo. Oja, de Langspier. Ken je dat?
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A: Ja, die heeft ***** ook genoemd inderdaad. Wat zou u ervan vinden als, in dit geval is dit
absoluut een fictieve campagne, want het is niet het doel van mijn scriptie, maar wat zou u
ervan vinden als er een campagne komt die het verleden van Vught gebruikt om uiteindelijk
meer toeristen te trekken?
B: Nou, daar zou ik positief tegenover staan. Ik vertelde net a over de Groene Vesting. Die
gebruikt één onderwerp als aanknopingspunt, maar die is wel zo‟n plan aan het ontwikkelen.
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Die heeft die linie in vier delen verdeeld en is nu per deel, per gemeente ongeveer, van Gestel,
van Vught, Den Bosch en Heusden aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om de
combinatie van toerisme en natuur verder uit te bouwen. Er zitten al dit soort gedachten wel,
die zitten wel in initiatieven. Gestel is vorig jaar aan de gemeente aangeboden, dat plan.
Vught gaat in juni aangeboden worden.
A: En u staat er op zich positief tegenover dus? Is dat een mening die wordt gedeeld door de
rest van Vught?
B: Ja, ik denk dat wel. Je moet dan wel voldoende capaciteiten aan huisvesting aanbieden. Dat
ontbreekt het nog aan.
A: Gebrek aan hotels enzo?
B: Ja, daar heb je dus vooral Hotel Vught, Hotel Van der Valk. De grootste capaciteit die er
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is, voor de rest is het beperkt.
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A: Is Kamp Vught, maakt dat ook onderdeel uit, wilt u dat het deel uit zou maken van de
campagne?
B: Dat kan, ja, met de restricties waar we het straks over hebben gehad. Je zult het moeten
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inbedden in een respectvol geheel.
A: Staat u er positief tegenover als het in de media meer betrokken wordt?
B: Jawel.
A: Zou u zelf eventueel betrokken willen worden?
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B: Ja, als museum wel.
A: Goed, wat dan het doel zou kunnen zijn is dat Vught wordt neergezet als een iconische
dark tourism bestemming. Nu is Auschwitz daar natuurlijk een ultiem voorbeeld van, is dat
wat u zou willen?
B: Haha, dat zou wel ver gaan. Vught is juist een gemeente met veel gezichten, dit is het
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Wassenaar van het Zuiden. Het is een fraaie gemeente, zelfs als Elsevier een keer gekozen als
het mooiste dorp van Nederland. Het is een gemeente waar het prettig is om te wonen, je hebt
uitgebreide natuur en recreatie omgeving. Dat moet je niet allemaal coveren met één label.
Dat kan niet. Ik denk juist dat die veelzijdigheid, dat je daar iets mee zou kunnen doen.
Comment [LK149]: Veelzijdigheid van Vught
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: VERSITILITY

Waarbij ook die oorlog nog een rol heeft.
A: En zoals het nu gebruikt wordt, Kamp Vught. Wilt u dat daar meer gebruik van wordt
gemaakt?
B: Jawel, ik vind dat het goed draait. Als we het hebben over de bevordering van cijfers, dan
zou je bij het Nationaal Monument niet het eerste accent te hoeven leggen, omdat het
eigenlijk al behoorlijk wat reclame maakt, reclame krijgt, veel inhoudelijke artikelen over het
werk dat zij nu doen. Dus dan mogen de bezoekersaantallen nog wel groeien, maar ik vind dat
ze al goed werk leveren.
A: Zit er nog groei in?
B: ja, er zit nog wel groei in. En er is ook voldoende ruimte om te groeien. Er is nu die barak
natuurlijk bijgekomen, dat is een inhoudelijke uitbreiden, maar ook een uitbreiding qua
capaciteit. Er zitten twee workshops ruimtes in, extra, en die is ook gericht op het scholieren
aanbod.
A: Oké, ik heb eigenlijk al m‟n vragen beantwoord gekregen. Ik weet niet of u zelf misschien
nog vragen heeft?
B: Ik ben benieuwd naar wat je gaat doen nu en als het uiteindelijk klaar is, wil ik het graag
tegemoetzien.
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Participant 5

02-06-2014, Vught

A = The interviewer
B = The interviewee

* A vraagt of ze het gesprek op mag nemen*
A: Ik zal even kort wat vertellen over mijzelf. Ik ben een studente van de Universiteit in
Wageningen en de NHTV in Breda, vandaar dat ik ook in Breda woon. Ik doe een bachelor in
toerisme en ik ben nu bezig met mijn eindscriptie, die gaat eigenlijk over dark tourism, dus
toeristische bestemming die eigenlijk in het verleden te maken hebben gehad met nare dingen,
in het geval van Vught zijn er natuurlijk een heleboel historische gebeurtenissen geweest die
nog wel, of niet meer zichtbaar zijn, maar die wellicht wel gebruikt kunnen worden voor
toeristische doeleinden. In mijn scriptie is er het geval van een fictieve campagne, die dus die
historische gebeurtenissen zou gebruiken om meer toeristen te trekken naar Vught en mijn
onderzoek is eigenlijk naar de meningen van inwoners daarover. Dus daar heb ik een aantal
vragen voor opgesteld en in het gesprek zal ik daar een beetje op terugkoppelen.
B: Oké, ik heb begrepen dat je in ieder geval ***** hierover hebt gesproken en *****.
A: Ja, klopt. En ik heb vanmiddag in ieder geval nog een gesprek met wethouder ***** en ik
ben nog een beetje aan het twijfelen of ik nog meer mensen moet gaan zoeken. Wellicht
*****.
B: Ja, dat is de directeur van het museum.
A: Ja, klopt. Dus, ik begin met de vragen. Kunt u misschien iets vertellen over uzelf?
B: Ik woon sinds 1970 in Vught, ben opgegroeid in Utrecht, heb gestudeerd in Utrecht. Heb
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de oorlog meegemaakt, dat komt van pas als ik hier ook bezig ben.
A: En waar heeft u dat meegemaakt?
B: In Utrecht, en dat was dus wel tot het barre einde. Wij werden pas in mei ‟45 bevrijdt, hier
was het eind oktober ‟44 afgelopen. Ik ben me eigenlijk pas toen we hier woonden, we
kwamen in ‟70 gewoond, en mijn man was jurist bij de mijnen, we kwamen in ‟70 in Vught
en toen pas begreep ik dat hier een kamp was geweest, eerder wist ik dat niet. Toen was dat
kamp, in die tijd ook van ‟70 tot ‟90, dat was maar een heel klein plekje, maar dat hebben
,anderen jou al eerder verteld denk ik. Dat is pas later een echt museum geworden. Ik heb wel
toen ik les gaf of het lyceum in Boxtel, via via een mevrouw leren kennen die in Frankrijk
woonde, ze is nu gestorven, maar die hier gevangen had gezeten en ik ben toen met haar,
moet rond 1990 zijn geweest en toen was het nog niet het museum wat het nu is. Er was een
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oude spoorwegwagen en er stond wel een provisorisch gebouwtje, en daar ben ik toen met
haar gaan kijken. Zij wilde dat toen zien, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik er was.
Daarna heb ik er heel weinig aandacht aan besteed, behalve dat we toen wel, mijn man en ik,
die is ondertussen ook allang gestorven, naar de herdenking gingen op 4 mei daar. Daarna ben
ik pas eigenlijk actief me er weer bezig mee gaan houden, toen ik tien jaar geleden daar
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vrijwilliger werd.
A: Waarom bent u vrijwilliger geworden?
B: Directe aanleiding is dan dat er in het plaatselijke krantje stond dat ze vrijwilligers nodig
hadden, rondleiders met name, ik had een aantal dingen gedaan sinds m‟n pensionering, maar
dat liep allemaal een beetje af. Bestuur van welzijnsstichting, bestuur van een vrouwenclub,
dat soort dingen. Dat liep allemaal een beetje af, en ik wilde toen ook eigenlijk iets dat
dichterbij was, ik moest voor die andere dingen vaak weg, naar Amsterdam of Utrecht. En
toen ben k daar eens gaan praten, en toen hebben ze gezegd, kom maar die training doen, en
kom maar dat hier doen. Dat is toen officieel, toen werd net dat nieuwe gebouw gezet, in de
herfst van 2003, en in 2004 begonnen ze officieel weer met rondleidingen. Als ik het papier
zie van dat ik als rondleider ben aangesteld, dan is dat precies 10 jaar geleden, voorjaar van
2004. En dan merk ik dat het heel zinnig werk is, om met grote en kleine mensen, vooral
jongen mensen, om erover te praten met ze. Ik ben er nu overigens mee gestopt, want na tien
jaar vond ik het welletjes.
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A: Begrijpelijk. En wat is de reden geweest dat u hier bent komen wonen?
B: Het werk van mijn man. Hij was jurist bij de mijnen, ik heb het nu over 1967, en toen
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kwamen we hierheen. We konden blijven, het woord werkloos bestond toen nog niet.
A: En in de tijd dat u hier bent gaan wonen, u bent zich bewust geworden van het kamp toen u
dat een keer bezocht via een kennis van u, maar in hoeverre heeft u echt iets ervan gemerkt in
de tijd dat u hier woont, in het dagelijks leven?
B: Aanvankelijk inderdaad helemaal niks, want het ligt heel ver weg. Maar, dan heb ik het
over eerder, even nadenken, in ‟70 en in ‟74 kwam ik in de gemeenteraad, en toen kwam ik er
niet via het oorlogsverleden in contact, maar vanwege de Molukkers die er nu wonen. Daar
begon het eigenlijk mee, toen dat nog een kwestie was, toen het nog in strijd was met die
Molukkers, blijven ze hier wel of niet. De overheid vond dat ze eruit moesten uit die
barakken, de Molukkers wilden daar blijven. Dat is nogal een strijd geweest, en dan als je
daar komt, dat begon ergens in ‟74, dan merk je dat daar ook nog iets ligt uit de oorlog, ja.
Dat is eigenlijk het eerste wat je hoort. En toen ben ik voor het eerst gegaan om daar te kijken,
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dat moet rond 1980 zijn geweest. Die vriendin uit Frankrijk moet rond ‟85 zijn geweest, die
zei: ik heb hier gevangen gezeten. Ik zei: Oké, dan gaan we nu samen kijken.
A: En er zijn nog meer historische gebeurtenissen geweest, er ligt hier ook Fort Isabella en…
B: Ja, Fort Isabella ligt hier ook, wat er precies gebeurt is weet ik eigenlijk niet precies, maar
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wij zijn daar ook niet bij betrokken. Het kan zijn dat er iets gebeurt is, dat weet ik eigenlijk
niet zeker, maar dat kun je wel bij het gemeente archivaris aanvragen. Is er nog meer gebeurt?
Er zit een raam in de kerk, maar dat is vanwege de vrouwen uit Vught die in dat kamp zaten.
In Den Bosch daar zijn na de bevrijding nog jongens neergeschoten. Maar dat is Den Bosch,
dat is een ander verhaal. In Vught, ja, dat heeft natuurlijk de oorlog meegemaakt zoals allerlei
plaatsen de oorlog hebben meegemaakt. Ook in Utrecht, dat bezetters dingen doen waar de
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normale bevolking machteloos tegenover staat. Als je iets kan doen, dit kan weleens over de
bezetters, maar ook over het verzet wat gepleegd is. Dan merk ik dus dat met tieners van
vandaag, die kennen het woord verzet niet. Men verzet zich helemaal niet. Twintig,
vijfentwintig jaar geleden weet ik nog wel dat we naar Den Haag gingen voor de Argentijnse
moeders, daar was een demonstratie, dan heb je de kerkwapens, daar zijn we ook voor naar
Amsterdam geweest. We hebben altijd scholieren, die zijn daar op dat kamp, dat woord verzet
bestaat helemaal niet. Het verzet heeft niet zozeer te maken met bijlen zwaaien, maar op het
juiste moment je kunne verzetten zonder dat je ook precies weet wat er daarna gaat gebeuren.
Dat is verzet. Mijn vader toen ik nog naar school was heeft het vertikt om de adressen te
leveren van al zijn jongens van zeventien en achttien jaar, die moesten ze hebben de Duitsers
en mijn vader wist wat er zou gebeuren. Studenten werden opgepakt en die moesten in Duitse
fabrieken werken. Mijn vader heeft een briefje geschreven dat hij het niet zou doen. Toen is er
s avonds iemand van de politie komen waarschuwen dat hij ‟s nachts niet thuis mocht zijn,
want ze zouden hem komen halen. Dus hij is de dans ontsprongen. Maar het is op zo‟n klein
niveau dat verzet geweest. Je hebt hier elk jaar een vrienden-dag, dan kunnen we met elkaar
praten, dat doe ik altijd. Ik heb een vriendin wiens vader is gepakt, hij heeft het niet overleefd,
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hij is doodgeschoten. Dat is verzet. Dat vind ik altijd heel erg aangrijpende verhalen.
A: Dat klopt. Maar in het verleden heeft u de aanwezigheid van het kamp niet heel erg
gemerkt, dus, maar merkt u het vandaag de dag nog?
B: De aanwezigheid van het kamp, dan moet ik dus eigenlijk ook splitsen in het museum
zoals het er nu staat en het Molukse kamp wat er al die tijd vanaf 1951 al geweest is. Er is er
in de gemeenteraad heftig over gegaan, omdat de overheid vond dat alle Molukkers het kamp
moesten verlaten. Dat is nog bijna oorlog geworden. Uiteindelijk is het dan toch zo gelopen
dat ze mochten blijven zitten. Het concentratiekamp als museum leidde tot 1990 een kwijnend
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bestaan, toen is het pas aan de weg gaan timmeren. Er is ook een winkel om de hoek, naast de
kerk zit het ongeveer, volgens mij is het nu een opticien. Daar schijnt in de kelder een
schuilplaats geweest te zijn, waar mensen zich in verborgen hebben, maar toen was ik nog
niet hier.
A: In welke mate beschouwt u het museum als deel van de Vughtse identiteit?
B: Dat doet het nu wel, omdat het museum behoorlijk aan de weg timmert, er zijn nogal eens
herdenkingen. Er is zondag ook een herdenking, voor het transport van de joodse kinderen,
dat is ieder jaar een grote gebeurtenis, er is een school bij betrokken. In ‟92 komt er een
Joodse vrouw altijd bloemen neerleggen, maar daar komen een hoop mensen op af. En op de
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herdenking van 4 mei komen ook heel veel mensen af.
A: En buiten dit soort dagen om?
B: Nou, het verbaasd mij nog weleens dat als ik mensen vertel wat ik doe, dat er mensen zijn
in Vught, en dat zijn er nogal wat, die zeggen: Ik ben er nog nooit geweest. Er zijn heel wat

Comment [LK161]: Weinig mensen uit Vught
zelf zijn naar het kamp geweest  INVOVEMENT
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD WAR II

Vughtenaren die er nog nooit geweest zijn.
A: Dat is wel opmerkelijk.
B: Ja, maar natuurlijk ook wel omdat het heel erg uit de route ligt.
A: Ja, maar goed, als iemand hier nou in Vught woont, dan lijkt het mij evenveel uit de route
liggen als even naar Den Bosch gaan.
B: Ja, dat zou je kunnen denken, ja. Je weet waar het ligt, het is een doodlopende weg. Het is
ofwel dat mensen maar weinig hebben met de oorlog, en dat aantal wordt natuurlijk steeds
groter. Wat weleens gebeurt is, is dat er een rondleiding is, en daar wordt ik ook weleens voor
gevraagd, voor mensen hier uit de buurt die iets hebben georganiseerd, en die willen dan iets
doen, en dan zeggen ze dat ze naar Kamp Vught willen, en dan komen ze wel. Dan komen ze
op familiebezoek.
A: Oké, maar net zegt u dat er minder interesse is. Denkt u dat het inderdaad met een gebrek
aan interesse of affiniteit met de tweede wereldoorlog te maken heeft, of heeft het misschien
meer te maken met het ook niet willen weten omdat het zo‟n verschrikkelijke periode was?
B: Dat zal wel meespelen. Ik geloof niet dat het overheersend is, maar het is van mensen.
Kijk, er zit natuurlijk wel een kern van autochtonen, maar er zijn ook een heleboel mensen die
van het ziekenhuis, van de kerk, van de gemeente, vanuit Eindhoven dan in Vught willen
wonen. En die dan zeggen: O, ja, is hier een kamp geweest? Oh, dat wisten we eigenlijk niet.
Dus er zijn sommigen die wel geïnteresseerd zijn in de oorlog, en zeggen dat ze er wel een
keer heen moeten, maar het komt er gewoon niet. Dus er zit een mate van desinteresse, maar
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er is ook wel een enkele keer dat iemand zegt van: Dat vind ik zo erg, daar wil ik niet heen.
Dat bestaat wel.
A: Wordt u naar uw zin voldoende herinnert aan he verleden of wilt u er niet aan herinnerd
worden?
B: Jawel, het zit bij mij toch wel in de botten. Ik heb er behoorlijk wat boeken van verzameld
in de loop van de tijd. Ik was dertien toen het afliep, het heeft bij mij mijn jeugd wel
gedeeltelijk bepaald.
A: Ja, logisch.
B: Af en toe roep ik het nog eens tegen mijn kinderen: Ik ben een oorlogskind. Er waren wel
eens kinderen die aan de deur kwamen voor een sneetje brood en dat gaf ik dan wel als kind.
Mijn moeder heeft toen gezegd van: Kijk, jongens, dit is het stuk brood voor morgen, als
jullie dat allemaal weggeven hebben we niks meer. Dat blijft je wel bij.
A: Ik weet niet of ik dit mag vragen, maar hoe heeft u de oorlog dan meegemaakt in Utrecht?
B: Ik logeerde op de dag van de inval in de buurt van de Grebbeberg bij een oom. Wij zijn
daar onmiddellijk opgebeld en gezegd: breng onze dochter terug. Wij zijn dezelfde dag nog
naar Amsterdam gegaan, daar woonde mijn moeders familie, die ouders allemaal overstuur,
wij hadden als kinderen geen idee wat er aan de hand was, ik was 7 en moest nog 8 worden.
We zijn nog terug gegaan met een taxi, en wat ik als gekkigheid herinner, op de heenweg en
op de terugweg werden wij voortdurend aangehouden. Iedereen moet zich kunnen
legitimeren, om te laten zien dat hij geen Duitser was. En op een van die aanhoudingen stond
een negersoldaat, daar moeten kinderen nu ontzettend om lachen, maar ik was 8 en had nog
nooit een neger gezien. Dat kunnen kinderen van nu zich niet meer voorstellen. Hij kwam
waarschijnlijk uit Suriname en was soldaat. Daarna gingen wij gewoon naar school, die lag
vrij ver weg en dat moesten wij lopen, langs de grote weg waar soldaten naar binnen trokken.
Wij moesten soms echt wel een half uur wachten voordat wij eroverheen mochten. En wij
hadden het strikte consigne van thuis van: denk erom, lach ze niet uit, sluip er niet voor langs,
daag ze niet het, het is de vijand, wees voorzichtig! Dat was ook op school. Toen werd het
langzaamaan benauwder, er was steeds meer honger, kennissen van mijn ouders werden
opgepakt die in het verzet hadden gezeten of iets gedaan hadden. Lege etalages, want er was
niks meer, er was geen textiel meer, er was geen eten meer, er waren geen schoenen meer, er
was niks meer. Dus toen moest er van alle kanten met elkaar geruild worden, ik kreeg ook
schoenen van mijn tante, dat wil je natuurlijk niet als klein meisje. En langzamerhand werd
het allemaal, er was gewoon niks meer. Geen snoep, geen koekjes, speelgoed was er
aanvankelijk nog wel een beetje, boeken ook nog wel een beetje, dus we vermaakten ons thuis
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wel. En toen werd er langzamerhand wel nijpender, want toen gingen ze dus echt aan de joden
vervolging. Ik had een buurmeisje in Utrecht en dat was een joods meisje en die wilde niet
weg. Ze heeft het wel overleefd, haar vader zat ergens anders, die vader was veearts. Hij was
hoogleraar, hij heeft voor zijn dochtertje dit gemaakt. *Laat een pakketje met kleine,
zelfgemaakte boekjes zien* Dit werd elke maand door iemand van het verzet gebracht. Die
vader tekent dat. En naderhand is het in Israël uitgegeven, toen heeft ze ook haar verhaal
verteld. Maar als je toen buiten speelde merkte je van: Oh, Lieneke is weg, Lieneke is
ondergedoken.
A: Maar dit is echt, dit zijn kopieën echt, dit is letter wat hij gemaakt heeft? Dat is gek,
bijzonder.
B: En dan is het wachten van wanneer er een einde aan komt. Radio‟s waren verboden, en we
luisterden wel stiekem op de zolder, maar dit bijvoorbeeld is een origineel. *Laat
krantenartikel zien*, dit was bij de invasie. Ik kwam ermee thuis, moest het wegdoen, want
dat was levensgevaarlijk om te bewaren, maar ik heb het weggestopt en mijn moeder is het
kennelijk vergeten. En toen was het wachten op het einde, en in ‟45 was het toen ook in het
Noorden afgelopen. Het leven wordt zo ontzettend ingekrompen, er was helemaal niks.
A: En nu heeft u dus tien jaar op het kamp gewerkt? Misschien een rare vraagstelling, maar
bent u er trots op dat Vught dit kamp bezit?
B: Ja, trots, ik heb altijd moeite met het woord trots. Ze roepen ook weleens: er is iemand
dood, en dan staat er: trotse doodmoeder van.. Dan zeg ik: dat mogen jullie er bij mij nooit
opzetten, trots vind ik een waanzinnig woord. Maar ik vind het wel interessant om het te
vertellen, ik vind het interessant dat Vught het heeft. Ik vind het bijzonder dat dit een plaats is
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waar zoiets is gebeurd.
A: Ja, dat is zo.
B: Maar met het woord trots heb ik altijd een beetje moeite.
A: Dat snap ik. Goed, ik wil nu eigenlijk een aantal vragen stellen over toerisme in Vught. In
hoeverre u dat merkt. Denkt u dat er sprake is van toerisme in vught?
B: Jawel, er is wel een beetje sprake van. Er is een wandeling, een of ander Pieterpad
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wandeling, maar die komt vanuit station Den Bosch, met een omweg, en ook langs Kamp
Vught, door Vught heen. Er zijn mensen die ook inderdaad dat traject doen. Ik weet niet of
het Pieterpad heet, maar zoiets.
A: Is dat de enige vorm van toerisme die u merkt?
B: Hm. Toerisme, verder is het natuurlijk wel, er zijn hier in de buurt, in Cromvoirt is een
grote camping en daar komen altijd heel veel mensen. Er zullen er wel meer zijn, dus mensen
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gaan er wel op uit, ja. Dat hebben we ook weleens, een rondleiding van gasten die van de
camping komen. Dan zegt het bestuur van de camping: u kunt bijvoorbeeld naar Vught gaan.
A: En toerisme naar Vught om het kamp? Er zijn mensen die juist naar dit soort dingen
toegaan.
B: Ja, dat gebeurt wel, vooral rond 4 en 5 mei, omdat mensen dan toch in de buurt zijn en
willen dan wel iets doen, dan zijn er ook die families, maar die hadden ook zoiets besloten om
iets te gaan doen. Op familie-dagen krijg je hele familie gewoon, met de kinderwagen, omdat
ze dan op zondag bij elkaar zijn, en dan zijn ze in Vught of Den Bosch, dan moet de gastheer-
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of vrouw iets verzinnen, en dan gaan ze naar Kamp Vught bijvoorbeeld.
A: Want er is wel vindt u een link tussen Den Bosch en Vught qua toerisme?
B: Jawel, die is er wel. Als ik hier mensen heb, vorig jaar had ik iemand uit St. Petersburg, en
dan gaan we natuurlijk ook naar Den Bosch, ja. En toen heb ik wel met haar even nog verteld,
zij was begin 40, en toen heb ik haar verteld dat ik ben bij Vught, we zijn er ook naartoe
gereden, maar ze wilde er beslist niet naar binnen. Haar moeder had het beleg van St.
Petersburg meegemaakt, daar gaat zij niet naar binnen. Dat is nog 10 keer erger.
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A: Dus het zijn vooral óf dagjesmensen, of mensen die van campings afkomen?
B: Voor zover ik het zie wel.
A: En wat zijn dan de aspecten die Vught uniek maken om te bezoeken als bestemming?
B: Uniek, denk ik dat het een ietwat kleiner, maar gezellige dorpskern heeft. We hebben zelfs
een Jumbo, en we hebben een nieuwe straat, er is een hele nieuwe straat gebouwd met
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winkels erin. Ze willen het toch een lift geven. De omgeving is mooi, je kunt hier heel mooi
fietsen en wandelen. En er is ook een zwembad, de IJzeren Man, een groot zwembad. En er
komt nu, daar is ***** hard mee bezig, een nieuw museum. Het was er al, maar hij gaat er
wat groters van maken. En dan heb je dus ook dit, ja.
A: Als hier familieleden of kennissen u op komen zoeken, waar adviseert u ze dan om heen te
gaan?
B: Nou, ik heb ze bijna allemaal al wel meegenomen. Ik heb eens een rondleiding gegeven
voor mijn hele schoonfamilie, mijn zussen zijn hier geweest, de broer van mijn schoonzoon is
hier geweest, de kinderen zijn natuurlijk mee geweest.
A:
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B: Ze hebben gevraagd, we willen in het kamp een keer rondlopen met jou. Maar in Vught, ik
geloof dat ze niet echt in Vught hebben rondgelopen, natuurlijk wel als ze hier op bezoek
waren. Ik denk dat als mensen hierheen komen en geïnteresseerd zijn, dat ze wel weten dat
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Vught zo‟n plaats heeft. Maar niet iedereen wil het, hè. Er zijn mensen die zeggen: Oh, die
oorlog daar willen we niks mee te maken hebben.
A: Heeft dat misschien te maken met het feit dat het nog zo recent in de geschiedenis is?
***** heeft het over Frederik Hendrik gehad, en over Napoleon, daar kunnen we makkelijk
over praten en dat kunnen we wél gebruiken voor Marketing, maar Kamp Vught is nog te
recent en gevoelig.
B: Tsja, als je het over Frederik Hendrik hebt, dat is ook wel heel ver weg vind ik. Dat wordt
wel heel pittoresk. Er zijn mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in wat hier is gebeurd in de
oorlog, maar er zijn ook mensen die dat beslist niet willen weten. Ik weet niet, ja er staat wel
een beeldje die kant op, van twee elkaar bestrijdende soldaten, dat was later, in 1800, dat was
in de tijd van Napoleon, die hebben elkaar nog doodgeschoten, op het beeld klimmen
kindertjes altijd op, ja.
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A: Wat er in die tijd allemaal is gebeurd, is natuurlijk ook verschrikkelijk.
B: Ja, maar dat is meer, je kunt het vergelijken met de gevangenpoort in Den Haag. Dat is ook
zo ver weg en lang geleden. Ik ben er geweest in mijn schooltijd, ik kan me er niks van
herinneren, ik weet alleen dat we er naartoe zijn geweest. Dat is zo lang geleden. Terwijl hier,
als je de verhalen hoort, dan denk je: ja, dat is niet eens zo heel erg lang geleden.
A: Nee, zeker niet. Kent u bestemmingen die ongeveer gelijk zijn aan Vught als bestemming?
B: Je bedoelt als oorlogs bestemming?
A: Mag allebei.
B: Oisterwijk is natuurlijk een topper vanwege het natuurschoon. Je hebt in Haren ook nog
een plek waar gevangen hebben gezeten, of dat altijd toegankelijk is geweest, weet ik niet.
Dat was in de oorlog leeg, daar hebben ze gijzelaars gezet. Dan nog in Gestel, daar zaten ook
gijzelaars. Op de oude kostschool. Als het over de oorlog gaat. En verder als je het hebt over
mensen die op vakantie gaan, dan is het punt één naar Oisterwijk, daar is ook iets meer
speelterrein. De IJzeren Man heeft wel een speelterrein, maar in Oisterwijk heb je meer wat
betreft gewone recreatie.
A: Dan heb ik nu een paar vragen die gaan over de fictieve campagne. Het zou dus aspecten
kunne gebruiken uit het verleden, zoals Kamp Vught, maar het zouden net zo goed andere
historische aspecten kunnen gebruiken als Napoleon of Frederik Hendrik, maar het zal
gebruikt worden voor marketingdoeleinden, met als uiteindelijke doel wat er meer toeristen
naar Vught worden getrokken. Wat zou u daarvan vinden?
B: Als er een campagne komt om Vught meer in de kijker te zetten, en dan vraag je: wat zou
je dan als trekker gebruiken? Waarom zou je ze naar Vught halen?
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A: Nee, niet precies. Als we dus die donkere aspecten gebruiken, als dat de reden is waarom
we toeristen naar Vught halen.
B: Nou, als ik dat moest doen, dan zou ik dat zeker niet voorop zetten. Dan zou ik wel voorop
zetten dat het een mooie gemeente is, dat het veel natuurschoon heeft, en je kunt ook prachtig
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wandelen en fietsen, en je hebt ook als je geïnteresseerd bent, behalve het zwembad de
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IJzeren Man, dan heb je ook nog dat Oorlogsmuseum.
A: Oké, dus u zou het meer als een van de aspecten…
B: Ik zou het niet voorop zetten! Ik geloof dat als mensen dit soort dingen gaan denken,
beginnen dan in ieder geval met een van de aangename kanten. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig
met een paar mensen om plannen te maken om naar Praag te gaan. Dan willen we ook naar
het Joods Kerkhof, dat moet dan ook, maar in de eerste instantie denk je natuurlijk aan leuke
dingen. Je hebt leuke restaurants, je hebt een groot zwembad, en je hebt hier fiets- en
wandelmogelijkheden te over, natuurschoon en je hebt óók dat kamp voor de
geïnteresseerden.
A: Dus ehm, ja. Oke. U bent er geen voorstander van om het alleen te gebruiken?
B: Nee, nouja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf wie je wilt krijgen. Kijk, als je het fixeert op
historici, of psychologen, psychiaters, dan wel. Ja. Maar als je zegt voor de gewone toerist,
dan zijn dat toch de mensen die of met z‟n tweeën of met het gezin ergens heen willen waar

Comment [LK175]: Lig eraan awt voor toerist
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het prettig is, waar het comfortabel is, en ook willen we dan nog wel even iets interessants
beleven.
A: En voor het toerisme wat er nu plaatsvindt, wordt daar dan nu gebruik gemaakt in Vught?
B: Ik denk het wel. Het staat ook altijd in allerlei museumgidsen, en ik geloof ook, als je in
het Anne Frank huis bent, zul je ook wel te horen krijgen dat dit hier is. Je zal wel

Comment [LK176]: Nationale bekendheid 
VUGHT‟S ATTRACTIVENESS FOR TOURISM
NATIONAL

verwijzingen krijgen.
A: En als er dus wel die campagne zou worden doorgezet, zou u daar dan bij betrokken willen
worden, als het alleen over het gebruiken van Kamp Vught gaat, wilt u daar dan bij betrokken
worden?
Comment [LK177]: Betrokkenheid bij
campagne?  INVOLVEMENT IN DARK
TOURISM DESTINATION BRANDING
CAMPAIGN

B: Ja, dat mag!
A: Maar wilt u het ook?
B: Wat houdt het in?
A: Tsja, het is maar een fictieve campagne. Dat is lastig.
B: Nou, laat je fantasie maar werken.
A: Misschien meer in de media betrekken, dat u in beeld komt en er iets over verteld.
B: Nouja, dat kan natuurlijk, ik wil er best iets over vertellen.
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A: Oké. Het uiteindelijke doel zou dan zijn dat Vught wordt neergezet als een iconische dark
tourism bestemming. Een ultiem voorbeeld is natuurlijk Auschwitz.
B: Ja! Maar dan maak ik meteen een verschil. Ik heb nooit Auschwitz gezien, maar ik heb wel

Comment [LK178]: Verschil met Auschwitz -
COMPARISON BETWEEN VUGHT AND AUSCHWITZ

Natzweiler gezien. Ik ben daar overigens huilend bij weggelopen twintig jaar geleden, want
dat is zo verschrikkelijk. Maar je gaat om Natzweiler om dat te zien. En je gaat naar Vught,
tsja.. het hangt van je doelgroep af; wie wil je hebben? Ik kan me voorstellen, je maakt een
waaier van plaatsen, neem Natzweiler, neem Auschwitz, neem Westerbork, voor mensen die

Comment [LK179]: Welke doelgroep wil vugh
 TOURISM IN VUGHT: LEISURE/TOURISM IN
VUGHT: EDUCATIONAL/TOURISM IN VUGHT: DAR
TOURISM

daar allemaal naartoe willen. Zet daar Kamp Vught bij, dat is prima.
A: Maar wat zou u ervan vinden dan, als uw woonplaats zo‟n bestemming wordt?
B: Ik zou het niet eens weten, je zou het aan mensen in Westerbork moeten vragen. Ik zou het
echt niet eens weten zo snel. Als je dus, ik denk dat je er niet aan ontkomt om het wel te
noemen. Ik denk dat je Westerbork wel zou noemen. Ik denk dat als je zegt dat er in
Nederland plaatsen zijn wat betreft dark tourism, dan zit Vught daar absoluut in, ja. En dan zit
het Anne Frank Huis erin, dan zit kamp Westerbork erin, dan zit Kamp Vught erin, dan zit

Comment [LK180]: Vergelijkbare dark tourism
bestemmingen  COMPARISON WITH OTHER DA
TOURISM DESTINATIONS

Kamp Amersfoort erin, ja dan heb je wel een stel.
A: En vindt u dat er nu te weinig aandacht wordt besteed aan Kamp Vught?
B: Dat kan ik niet precies inschatten, kijk, in Vught weet natuurlijk iedereen ervan, en het
staat in het plaatselijk krantje, maar hoe dat landelijk is, dat weet ik eigenlijk niet.
A: En merkt u iets van inwoners?
B: Hoezo merken?
A: Wat zij ervan vinden, van Kamp Vught, van de aanwezigheid van het verleden?
B: Nou, ik denk dat ze het goed vinden dat het er is. De aanwezigheid, het is een heel groot,
mooi en goed museum. En misschien hebben anderen er ook wel profijt van. Dat zou kunnen.
Wij hebben nu een klein cafeetje, dat is open als er vrijwillligers zijn. Dus er zijn mensen die
dat niet te groot willen maken, want er is verderop ook nog meer restaurants en cafés, en die
moeten er niet te veel narigheid mee krijgen. Of de IJzeren man, die heeft nu ook een terras.
Maar ik heb er nog geen klachten van gehoord. Dus de middenstand of de recreatie, ja die zal
er wel iets aan hebben denk ik.
Met 4 mei komt er een grote bus met belgen, die gaan altijd eerst bij Van der Valk lunchen
voordat ze komen. De horeca zal er wel iets aan hebben.
A: Wat is uw mening daarover?
B: Dat vind ik prima.
A: Wilt u dat het meer naar voren wordt gebracht in het dagelijks leven?
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Comment [LK181]: Aanwezigheid van Kamp
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B: In het dagelijks leven? Ja, maar dan zou je moeten nadenken hoe stel je je dat voor. Waar
zou je dat in verwerken? Ik weet dat Van der Valk er weleens naar verwijst. Ik weet dat ik
weleens gasten heb gehad, die kwam kijken, en die vertelden dat ze logeerden bij Van der
Valk. En dat ze daar aan de balie hadden geïnformeerd wat hier zoal kon, en toen heeft Van
der Valk dit gezegd. En misschien doen meer hotels dat. Ik weet ook niet of het museum daar

Comment [LK182]: Van der Valk verwijst
mensen door naar Kamp Vught  INVOLVEMENT
OF HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD WAR

links of rechts folders over verspreid, dat weet ik niet.
A: Dat zal heus gebeuren.
B: Ja, ik weet het niet zeker, maar meestal is dat wel zo in hotels dat er folders liggen over
wat er in de buurt te doen is. Er zijn niet gek veel hotels hier in Vught, Van der Valk is er
natuurlijk. Wellicht doen Bossche hotels dat wel.
A: Oké, ik heb eigenlijk al mijn vragen gesteld. Heeft u verder nog vragen?
B: Nou, nee, zo gauw zou ik het niet weten. Het gaat dus over dark tourism, en ik denk zeker
dat daar populair gezegd een markt voor is, en ik denk dat het heel belangrijk is hoe je dat
onder de aandacht brengt, dat je alles goed documenteert, dat het belangrijk is om alles te
vertellen, en dat je dat ook moet blijven doen verderop. Niet jij persoonlijk, maar men moet
blijven vertellen wat belangrijk en interessant is. Dat geloof ik zeker.
A: Dus het is belangrijk om het bericht te blijven verspreiden?
B: Ja, zeker wel! Ook verderop. En bezoekersaantal groeit nog steeds.
A: Zit er nog groei in qua capaciteiten?
B: Nouja, het gebouw is maar klein, hè, zeker qua omvang. Er is een kleine ruimte om koffie
te drinken, dat draait op vrijwilligers, dus die moeten er ook zijn. Er is nu ook Barak 1B bij,
daar ben ik ook met vrienden geweest. Dat is ook erg interessant. Maar omdat dat op
vrijwilligers drijft, is het altijd maar kijken of dat lukt. Er komen de hele dag door scholen, we
hebben ook weleens gezegd dat er veel te weinig toiletten zijn voor zo‟n hele klas, er zijn er
maar twee. Alle meisjes moeten altijd eerst naar het toilet. Maar uitbreiden is niet mogelijk,
zeiden ze. Dat gebouw is nu eenmaal zo neergezet, en meer kunnen ze niet.
A: Denkt u dat ze nog uit gaan breiden?
B: Ik denk het niet, want er is geen ruimte. Ze hebben dit al moeten bevechten op het leger en
de gevangenis. Er is maar een heel klein hoekje voor ons, en dat is met moeite bevochten.
A: Heeft u daar misschien nog een mening over?
B: Ja, dat is erg jammer. We hebben dit kleine hoekje, en dan staat hier de bunker, maar daar
kunnen we niet naartoe. Dat zou heel interessant zijn om te zien, maar dat is allang ingepikt.
Het Molukse kamp is ook al veel kleiner geworden, en dat is nu deel van de gevangenis. Dat
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is ontzettend groot geworden, met een eigen helicopter veld en sportvelden, noem maar op.
Nee, groei zit er niet meer in. En dat is jammer, want daar lopen we weleens tegenaan.
A: Dat is zonde, maar de Molukse bevolking die er zit is natuurlijk ook een deel van de
geschiedenis geweest en dat is nu overgegaan in het heden.
B: Ja, maar dat zie je ook in die barak 1B. je ziet dat ze die vier perioden waarin dat hele
terrein oorlogsgebied was, dat ze dat gebruikt hebben. Die barak 1B die alleen maar bezig was
met in te storten, daarvoor was er eerst geen geld voor enzo. En toen was in Westerbork het
huisje van de commandant van een plastic kap voorzien, want die was aan het instorten, en
toen werd onder andere ***** heel boos, want als de woning van de commandant kon worden
opgeknapt, konden ze hier ook weleens iets aandoen. Er stond dus nog één barak, en die
hebben ze helemaal opgeknapt. Alles, oud en nieuw hout, van alles gebeurt, een ex-gevangen
is daar komen helpen. Helemaal nieuw. Nu is het een gebouw waarin je ziet dat hier vier
groepen hebben gezeten. Eerst de gevangen in de oorlog, toen de tweede groep zijn de
Duitsers die langs de grens aan de maas woonden in Limburg, die moesten op last van een
Canadese generaal weg in de herfst van ‟44, omdat er een offensief kwam en alle burgers
moesten eruit. En de Duitsers waren moeders met kinderen, vaders waren óf krijgsgevangen,
of aan het werk óf dood, maar die moeders met kinderen moesten hier. Die hebben hier een
dik half jaar gezeten, niet helemaal gevangen, maar toch wel onder hele barre
omstandigheden. Het gevangenkamp was leeg, en die kinderen hebben genoten, want ze
konden hier buitenspelen. Toen dat afgelopen was, hebben ze iedereen die verdacht was
opgesloten hier, toen is hier een Duitse gevangene uit Den Bosch die helemaal niks heeft
gedaan, is hier opgesloten, heel triest. En dan is er nog al die Molukkers in ‟51, toen het toch
leeg stond. En dat hebben ze heel mooi gedaan, al die verschillende groepen in de Barak
duidelijk gemaakt. Wat dat betreft is het een bijzondere plek.
A: Ja.
*Einde opname*
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Participant 6 & Participant 7

02-06-2014, Vught

A = The interviewer
B = First interviewee
C = Second interviewee

*Voor opnames gestart waren, hebben beiden interviewees uitgelegd wie ze waren. Buiten de
opnames gevallen. Later gevraagd of A het gesprek mocht opnemen*
C: Ik heb meegewerkt aan de nota recreatie en toerisme. We hebben vanuit die nota een aantal
projecten in gang gezet en een werkgroep opgericht, we zijn al een beetje bezig met recreatie
en toerisme in gemeente Vught op te pakken. Maar het staat allemaal nog maar in de
kinderschoenen. Het moet ook van ondernemers zelf uitkomen, je kunt ze wel faciliteren,

Comment [LK184]: Begin van toerisme en
recreatie in Vught  TOURISM IN VUCHT: LEISUR

maar ondernemers moeten ook warm gemaakt worden om te ondernemen. Ik zou zeggen: stel
je vragen en we zien of we er antwoord op kunnen geven.
A: Ja, kunt u misschien iets vertellen over uzelf?
B: Ik wil dat wel doen. Mijn naam is *****, ik ben van professie architect. In de zin zijn alle

Comment [LK185]: Beroep  DEMOGRAPHI

ruimtelijke onderwerpen die spreken mij aan. Niet zozeer alleen de gebouwen, maar ook de
omgeving daaromheen. Ik denk dat we in Vught een prachtige omgeving hebben die veelt e
bieden heeft. En in die zin span ik mij ook in om het belang van Vught en de rol als

Comment [LK186]: Beroep  DEMOGRAPHI

wethouder die zo goed mogelijk een richting aan te geven.
A: Bent u hier geboren en getogen?
B: Ja.
A: Oké, en u mevrouw?

Comment [LK187]: Verhuisd naar Vught 
DEMOGRAPHICS

C: Nee, ik ben 1985 hier komen wonen, maar ik ben hier niet geboren.
A: Wat vragen over het verleden van Vught, ik begin weer met u. in hoeverre heeft u iets van
de historische gebeurtenissen van Vught gemerkt in de tijd dat u hier heeft gewoond?
B: Wat ik hiervan gemerkt heb, is dat we in ieder geval in staat zijn geweest door inzet van
een aantal enthousiaste mensen, om een gedeelte van het concentratiekamp te behouden en
daarmee, zeker voor de jeugd, en degenen die nakomen om het signaal te geven van: Oké,
jongens, dit, maar nooit weer. De wijze waarop de directeur van het Nationaal Monument
Kamp Vught hiermee omgaat, vind ik zeer te waarderen. En als zodanig is ook barak 1B
onderdeel van de geschiedenis, het verleden van de Lunettenlaan, het pand te restaureren en
daarmee een stukje van het Molukse verleden, wat daar ook in de nabijheid is, om dat vorm te
geven. Barak 1B is ook deel van het NMKV. Als je nu kijkt naar wat Vught binnen haar
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Comment [LK188]: Concentratie kamp
behouden ter informatie  INCLUDING
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD
WAR II

grenzen heeft aan verleden, dat is heel erg veel. En dat is voor mij ook een reden om daar de
komende jaren wat meer te gaan doen. Je ziet bij ons de restanten van oude
verdedigingswerken uit de periode 1629, waar wij vanuit Vught Den Bosch belegerd is
geworden en uiteindelijk ook is ingenomen. Dat zijn de Oude Lunetten, dat is de Vughtse

Comment [LK189]: Lunetten HISTORIC
EVENTS: 17TH CENTURY

Heide die wel begroeid is, maar als zodanig ongerept daar ligt. We hebben kasteel Maurick in
Vught, waar Frederik Hendrik destijds verbleef en waarin hij alle veldheren en landheren

Comment [LK190]: Frederik Hendrik in Kaste
Maurick  HISTORIC EVENTS: 17TH CENTURY

uitnodigde om kennis te nemen van zijn manier van het innemen van Den Bosch. Vught heeft
ook in die periode van 1629, was Vught nog klein, daar was een kruising, en die kruising was
vanwege de eerste bebouwing was en ongeveer op die plek was ook een soort dorpje, waar
alle soldaten verbleven en daar waren – dat kun je op afbeeldingen zien – ook alle
voorzieningen die nodig waren om het volk te voeden, de mensen bezig te houden en te
entertainen, maar ook om het leger gereed te maken voor de aanval op Den Bosch. Vught
heeft in die zin nog heel veel plekjes die herinneren aan die tijd, nu hebben we het alleen over
1629, maar je kunt op een heleboel kaarten zien waarom Vught gegroeid is zoals Vught
gegroeid is. Hoge zandgronden, stukken eromheen die altijd onder water stonden.
C: Heb jij zelf ook iets van de oorlog meegemaakt?
B: Ik heb zelf niks van de oorlog meegemaakt, Vught is natuurlijk ook in de Tweede
Wereldoorlog ook behoorlijk gebombardeerd geweest. Vught heeft een groot aantal
landgoederen in haar buitengebied van Vught, waar nog wel sporen van die bombardementen
kunt zien. In Vught hebben wij, in 1993/1994, hebben wij ook de bevrijders van Vught
ontvangen. Toen is er ook een speciale tocht geweest van de bevrijders over de toenmalige
route, waarop Vught bevrijdt is. In het raadhuis, het prachtige raadhuis dat wij hebben, daar is
ook een kamer aan besteed met afbeeldingen van die bevrijders. Ja, dat zijn allemaal dingen

Comment [LK191]: Sporen van
bombardementen zijn nog te zien in vucht 
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EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD WAR II

die een stukje verleden herinnerd.
A: Oké, dus op bepaalde plekken en bepaalde data wordt er extra aandacht aan besteed?
B: Ja.
C: Ik denk dat er ook in oktober een heleboel aandacht wordt besteed aan het 70-jarige
bevrijdingsfeest in Vught. Vught is in oktober 1944 bevrijdt, dit jaar gaat dat heel groots
uitgepakt worden.

Comment [LK194]: Bevrijdingsfeest in Vught
INVOLVING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WOR
WAR II

A: Merkt u het in uw dagelijks leven?
C: Nou, niet echt in het dagelijks leven, nee. Nee, we hebben dus wel als je vraagt aan de
mensen van waar ga je heen als je Vught bezoekt? Er zijn dus 9 van de 10 die zeggen: Kamp
Vught. En de vorige wethouder zei van: het is niet echt een toeristische trekpleister. Je gaat er
toch naar toe met een bepaalde, niet voor de ontspanning, maar om een bepaalde band met de
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Comment [LK195]: In verleden mocht Kamp
Vught niet als trekpleister beshcouwd worden 
USING CAMP VUGHT TO ATTRACT VISITOR

geschiedenis te krijgen. En als je daarvan terugkomt, ben je echt helemaal stil. Dus, dat is hier
heel erg. Dat verleden is hier heel erg aanwezig.
A: Denkt u er ook zo over? Dat het wellicht niet als trekpleister gezien mag worden?
C: Nou, ik denk dat zelf dat dat wel mag. Je mag dat wel als de elite van Vught zien, maar als
ze dat vragen bij Kamp Vught, daar denken ze er wel echt anders over. Ze zijn heel
behoudend in Kamp Vught. Zij zijn ook degenen die het kamp moeten exploiteren, en als ze
dat op die manier willen doen, dan moeten we dat accepteren.

Comment [LK196]: Nu wordt er overwegend
gedacht dat dit wel mag  USING CAMP VUGH
TO ATTRACT VISITORS

Comment [LK197]: Maar Kamp Vuht denkt
daar behoudend over  USING CAMP VUGHT
TO ATTRACT VISITORS

A: Deelt u die mening?
B: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. Ik denk
ook wel dat ***** daar wel goed mee omgaat. Hij zoekt zelf ook wel naar kansen en
mogelijkheden binnen Vught. Waar bijvoorbeeld leerlingen van de lagere school kennis
nemen van die gruwellen van de tweede wereldoorlog, dat zij ook een locatie hebben om even
af te koelen. Dat is behoorlijk ingrijpend. En zeker als je aanwezig bent bij zo‟n herdenking,
en mensen komen, er zijn nog steeds mensen die leven en in het kamp gedetineerd zijn
geweest. Als zij dus hun verhaal doen, er was laatst een mevrouw die als 9-jarig meisje daar

Comment [LK198]: Kamp Vught als middel vo
educatie  USE CAMP VUGHT TO EDUCATE
Comment [LK199]: Kamp vught combineren
met iets luchtigs  COMBINATION OF DARK
HISTORY EVENTS AND LEISURE

geïnterneerd heeft gezeten en dan op dat kamp de geluiden hoorde van spelende kinderen op
de IJzeren Man. Ze kon er niet naartoe, omdat ze tussen het prikkeldraad zat en zich bezig
moest houden met primitief speelgoed. Ja, dat ze elke ochtend als ze opstond dat er weer
vriendjes en vriendinnetjes weg waren.
C: Dat kunnen wij ons niet voorstellen.
B: Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen.
A: Nee, ik ook niet, nee.
B: Dus, je ziet dan ook de IJzeren Man, Barak 1B, Nationaal Monument Kamp Vught en een
gedeelte van het Molukse woonoord, de kazerne niet te vergeten, de Lunetten Kazerne, ook

Comment [LK200]: Ijzeren man gelinkt aan
Kamp Vught  COMBINATION OF DARK HISTORY
EVENTS AND LEISURE

aan de andere kant de IJzeren Man met de ontspanningsmogelijkheid.
A: Ja, vindt u dat dat gelinkt mag worden?
B: Ja, dat zou ik.. ja, waarom niet? Dat je eventjes van het moment van bezinning en
inspanning, dat je ook weer het moment ziet van ontspanning.
C: Je moet daar wel een modus in vinden. Het is niet zo dat je ‟s ochtends Kamp Vught
bezoekt, en dan ‟s middags kunt feesten op de IJzeren Man. Dat is ook wel een activiteit die je
moet koppelen die daar ook weer een beetje op aansluit. Op het moment is ook die discussie
bij de Anne Frank musical, mag je van te voren eten en erna nog feesten? Dat geldt eigenlijk
hier ook, als je daar een middenweg in kunt vinden…
B: Een goede modus in kunt bedenken…
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Comment [LK201]: Wel of niet recreeeren na
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A: Ik vroeg net over hoe u er in het dagelijks leven aan wordt herinnerd. U zei niet zo heel
erg, meer op bepaalde plekken en data. Zou u meer herinnerd willen worden aan Kamp
Vught?
C: Haha, nou ik zit er op een steenworp vanaf, dus tsja. Je woont daar, het is er, en ik vind het
zo wel goed. Ik vind, nee..
B: Nouja, nogmaals. Ik denk dat we zo goed mogelijk bekend moeten maken dat het er is in
Vught, in die zin denk ik dat ***** dat heel erg goed doet. Er is ook regelmatig een moment
van herdenking. Binnenkort weer, ik vind het prima de wijze waarop hij het doet.

Comment [LK202]: De mate waarin het kamp
nu aanwezig is is voldoende  FEELINGS ABOUT
HAVING CAMP VUGHT IN VUGHT

C: Ja, het hoeft niet echt dat het er meer hoeft te zijn, of op een andere manier.
A: En hoe zit dat met andere historische gebeurtenissen in Vught, wordt daar aandacht aan
besteed?
B: Ja, op dit moment speelt een burger initiatief op Locatie Isabella. Voormalige Isabella
kazerne, nu bekend als Fort Isabella. Isabella is een van de verdedigingswerken in Vught,

Comment [LK203]: Fort Isabella  HISTORIC
EVENTS IN VUGHT: 17TH CENTURY

waar je natuurlijk herinnerd wordt aan de periode van de belegering in Den Bosch. Er is nog
een oorspronkelijk poortgebouw bij de entree, wat eraan herinnert aan het oorspronkelijke
fort.
A: Wordt daar nu iets mee gedaan?
B: Ja, nu dus het burgerinitiatief, van hoe we daarmee om moeten gaan. Op het moment zijn
het vooral studenten en mensen die woonruimte zoeken, die tijdelijk gebruik maken van de
woonvoorziening, de voormalige kazerne. Maar er kunnen zich daar ook bedrijfjes vestigen,
ondernemers die zeggen dat het een mooie kans is om even te starten, ook al is het maar

Comment [LK204]: Hoe om te gaan met Fort
Isabella  INVOVEMENT OF HISTORIC EVENTS IN
DAILY LIFE: 17TH CENTURY

Comment [LK205]: Isabella wordt gebruikt al
woon- en werkruimte  INVOVEMENT OF HISTO
EVENTS IN DAILY LIFE: 17TH CENTURY

tijdelijk.
C: Ook de Stichting de Groene Vesting maakt aan het zichtbaar maken van de linie van 1926,
die linie is ooit eens op kaart gezet, maar ze willen het nu meer beeldend maken om die
elementen zichtbaar te maken in het landschap. Daar zijn ze nu dus allemaal mee bezig, daar
wordt ook aan gewerkt om die linie zichtbaar te maken.
B: Ook in combinatie met omliggende gemeentes, Heusden, Cromvoirt, Gestel, Dongen, Den
Bosch.
C: Het is eigenlijk 42 kilometer zoals die linie er nu bijligt. Daar zijn ze allemaal volop mee
bezig om daar iets mee te doen. Dat is ook eigenlijk erfgoed dat we beter zichtbaar willen
maken en in stand willen houden.
A: Er wordt echt wel aan gedacht en gewerkt?
C: Ja, zeker.
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Comment [LK207]: Samenwerking omliggend
gemeenten  PARTNERSHIP WITH VUGHT AND
SURROUNDING AREAS

B: De Groene Vesting is daar heel actief in, en het gaat met name om waar de omliggende
gemeentes, hoe kun je nu dat verhaal beleefbaar maken. Er wordt over nagedacht over op
welke wijze.
A: Hoelang zijn ze hier al mee bezig?
C: Och, ik zou het niet weten. Al heel lang volgens mij.
B: Voor mijn vorige periode. Ik denk al wel een jaar of 6/7.
C: Ja, ze hebben ook al een fietsroute uitgezet. Maar nu de laatste jaren zijn ze bezig om dat

Comment [LK208]: Bezig met verhaa van
Groene Vesting bekend maken  INVOLVEMENT
HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: 17TH CENTURY

verhaal beeldend te maken, kijken hoe ze dat kunnen doen. Ze zijn ook bezig met een boek,
dacht ik toch? Dat is al uitgegeven.
B: Een prachtig boek. Ik heb het concept gezien. En daarin hebben ze een deel van de
verbeelding opgenomen. Als voorzitters van Gestel, Den Bosch en Vught hebben we een
proefbezetting gehad, op een van de oude locaties in Gestel, van waaruit, net als bij Fort
Isabella, Den Bosch ook belegerd is geworden. Die boer heeft zijn land beschikbaar gesteld
om een kampement te maken. En dan eet je ‟s avonds met elkaar met eten dat bereid is met
voedsel dat er in die tijd ook was, we hebben bier gedronken uit de tijd van 1629.
C: haha, dat hadden ze toen ook al?
B: Haha, ja dat hadden ze toen ook al. We hebben vooral ook met elkaar gediscussieerd van:
Tsja, wat betekent nou dit gebied? Hoe ga je om met de kwaliteiten van dit gebied? Wat vindt
je zeker de moeite waard om te behouden en waar moet nog meer aandacht voor komen?
A: Zit er dan nog verschil in – Groene Vesting en Fort Isabella is natuurlijk al veel langer
geleden dan Kamp Vught en de gebeurtenissen daaromheen – zit er dan verschil in of dat
misschien te gevoelig ligt? Moet daar anders mee worden omgegaan om die reden of wordt
dat allemaal gewoon wel als hetzelfde beschouwd?
B: Neeeeeuh.
C: Nee, voor je gevoel, dat andere is zo lang geleden. Er is ook niemand meer die dat
meegemaakt heeft. In de Tweede Wereldoorlog, er zijn nog mensen die leven en die daar

Comment [LK209]: Verschil in hoe we met
bepaalde onderwerpen om moeten gaan 
DIFFERENCES IN HISTORIC EVENTS AND HOW TO
USE THIS

gezeten hebben.
B: Die nog verhalen kunnen vertellen!
C: En vandaar denk ik ook die terughoudendheid. Kijk, zo‟n linie van 1690 kun je toeristisch
helemaal op de kaart zetten. Daar kun je echt een toeristische attractie van maken, terwijl ja,
ik weet wel wat ze bedoelen met Kamp Vught. Die terughoudendheid, ik snap best dat dat
heel belangrijk is. Dat ze dat op dit moment nog doen.
A: Ja. Dit stel ik misschien een beetje raar, maar bent u trots op het feit dat Vught het kamp
bezit?
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Comment [LK210]: Terughoudendheid in hoe
mee om te gaan als toeristische trekker 
DIFFERENCES IN HISTORIC EVENTS AND HOW TO
USE THIS

C: Ja, wel op het feit dat het behouden is gebleven. Dat ze de nieuwe generatie ook kunnen
laten zien wat die mensen hebben meegemaakt in dat kamp. Ik denk dat we daar best trots op

Comment [LK211]: Trots op dat kamp vught
behouden is gebleven  FEELINGS ABOUT HAVIN
CAMP VUGHT IN VUGHT

kunnen zijn, dat we zo‟n mooie…
B: We mogen best geconfronteerd worden met de werkelijkheid zoals het toen geweest is, ook
al heb ik het zelf niet meegemaakt. Ik heb de verhalen van mijn ouders meegekregen, maar
ook mijn moeder was altijd heel terughoudend in het doen van verhalen van die tijd. Dus dan
Comment [LK212]: Overblijfselen om te
herinneren aan de tijd  INCLUDING HISTORIC
EVENTS IN DAILY LIFE: WORLD WAR II

moet je het toch hebben van de relikwieën van die tijd.
C: En van de mensen die het wel echt meegemaakt hebben, die er hebben gezeten.
B: Dat je gouden schalen uit die tijd nog hebt, en dat je kunt laten zien wat dat betekende. En
dat je die hoge omrastering, waar er echt geen mogelijkheid in was om er uit te komen. De
eerste afzetting, als je daar overheen was, werd je zonder pardon neergeschoten. En ik ben zo
vorige week geweest bij het Oraniumburg, daar hebben we een verband mee, om dat ook het
Kamp Sachsenhause in de nabijheid heeft van Oraniumburg. En als je daar ook bent, dan
wordt je stil. Daar heeft men ook met heel veel gevoel voor het verleden dat gepresenteerd.

Comment [LK213]: Samenwerkingsverband
met Oraniumburg  PARTNERSHIP BETWEEN KAM
VUGHT AND ORANIUMBURG

Ook de oude barakken een stukje herbouwd. Maar ook dat kamp Sachsenhause was veel
groter dan Kamp Vught. Maar ja, ik bedoel, wij moeten die dingen gewoon meenemen om

Comment [LK214]: Verhaal vertellen  KEEP
THE STORY OF WORLD WAR II ALIVE

onze jeugd te laten zien: eens, maar nooit weer.
C: ja, dat moeten we echt voorkomen dat dat ooit nog gebeurd.
B: Ja, en dat er vanuit het station meer dan 2000 kinderen zijn vervoerd vanaf het Kamp
Vught. Daar is binnenkort een herdenking over, Sobibor.
C: ***** zal daar wel meer over weten. Op het Kamp zelf, ben je daar al geweest?
A: Nouja, ik ben er geweest, maar ik heb er met niemand gesproken. Ik ben wel vanmiddag
bij ***** geweest, zij was vrijwilliger bij het Kamp. Ik heb wel ook met ***** gesproken
vorige week.
B; Zo vinden er regelmatig herdenkingen plaats. En daarmee houdt natuurlijk Nationaal
Monument kamp Vught ook de herinnering levend. We proberen er ook zo veel mogelijk te

Comment [LK215]: Herkdenkingen 
INCLUDING HISTORIC EVENTS IN DAILY LIFE: WOR
WAR II

zijn als bestuur.
C: Over twee maanden gaat het bestuur een fietstocht organiseren langs oorlogsplekken in
Vught, vorig jaar heb ik die ook meegefietst. Je komt bij de Joodse begraafplaats en een
kelder waar mensen echt hebben ondergedoken. En dat zijn, het is een hele prettige fietstocht,
maar het heeft toch ook weer een beetje dat beladen karakter. Maar toch, op die manier
proberen ze dan toch ook weer mensen te enthousiasmeren voor andere dingen dan Kamp
Vught alleen.
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Comment [LK216]: Fietstocht door
oorlogsplekken  INCLUDING HISTORIC EVENTS I
DAILY LIFE

A: Of het misschien op een aangename manier vertellen? Ja. Is er nu veel toerisme in Vught,
wat voor toerisme dan ook?
B: Er is wel toerisme, we hebben een aantal hotels binnen de Vughtse grenzen. Hotel ‟s

Comment [LK217]: Hotels in Vught 
TOURISM IN VUGHT: LEISURE

Hertogenbosch, hotel van der Valk, Hotel de Kruishoeve, en we hebben ook een prachtig
landgoed waar het ook mogelijk is om te overnachten. En natuurlijk de prachtige IJzeren
Man.
C: Als het mooi weer is, is het daar ook erg druk, ja. Maar bij Kamp Vught daar gaan ze dus
met een bus naartoe, gaan op bezoek en gaan weer met een bus weg. Die komen dus alleen

Comment [LK218]: Dagtoerist IJzeren Man 
TOURISM IN VUGHT; LEISURE/TOURISM IN VUGH
DAYTRIPS

maar bij de IJzeren Man, dat is alleen een dagjestoerist die daar gaan recreëren.
A: Dus het zijn vooral recreatie-gericht toerisme wat hier plaats vindt?
C: Nouja, als je Kamp Vught ook onder recreatie plaatst wel.
A: Nou, meer educatief of dark tourism.
C: Haha, dat klinkt wel heel zwart, h e.
A: Ja, het klinkt negatief. De omschrijving is ook heel zwart. Toerisme naar bestemmingen..
B: Anders zijn dan vrijetijd, puur recreatief?
A: Eigenlijk naar plekken die geïdentificeerd worden met de donkere kanten van het leven.
Dan zijn er verschillende dingen, zoals oorlogsmonumenten, maar ook begraafplaats van Amy
Winehouse, of Ground Zero. Klinkt allemaal heel negatief, maar dat is niet per definitie zo.
Het bezoeken van Kamp Vught zou in mijn perspectief onder dark tourism vallen.
C: Ja, als je het zo bekijkt, net als Ground Zero en begraafplaatsen, dan is dat ook wel zo.
A: Ja, maar dat is dus niet per sé een slechte vorm van toerisme.
C: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Het klinkt alleen heel zwart dan recreatief.
A: Ja, het is voor mij gewoon een wetenschappelijke categorisatie van toerisme, zoals
educatie, recreatie, of in dit geval dark toerisme.
B: Ik zou het meer educatief noemen dan recreatief.
C: Stel je voor dat we tegen een school zeggen dat ze aan donker toerisme gaan doen; dan
denken zij ook van waar gaan we nu heen? Haha.
A: Ja, klopt. Even weer terug. Wat is hetgeen wat Vught uniek maakt om te bezoeken?
B: Wat maakt Vught uniek? Ik denk in ieder geval het groene karakter van Vught, het

Comment [LK219]: Veel groen in Vught 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: NATURE

prachtige centrum dat nu in ontwikkeling is. Ik merk dat dat ook wel een aanleiding is voor
mensen om even een bezoekje te brengen aan Vught. We zijn nog bezig met het inrichten van
de Petruskerk, die onlangs gerestaureerd is. Die is gebouwd nadat een ander kerk in verval is
geraakt. Als daar straks ook de bibliotheek en het Vughts Historisch Museum zitten is dat
absoluut een trekker. Vughts Historisch Museum als die wat meer ruimte tot hun beschikking
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Comment [LK220]: Restaureren en bouwen a
centrum  TOURISM IN VUGH: IN PROGRESS

hebben, kunnen ze ook de geschiedenis iets beter laten zien. Prachtige doeken en schilderijen
van Vught en de verleden tijd. Er zijn ook nog vondsten die je daar kunt laten zien. Onlangs is
er in Fort Isabella nog een oude kogel gevonden, zo‟n zware gietijzeren kogel. Nou, als je die
op je kop kreeg, dan he.. Nou, in die oorlog hadden ze ook wel goed gereedschap. Dat groene
karakter, de IJzeren Man is al gezegd.
C: En we hebben hier ook wel een heel hoogwaardig winkelaanbod. Als je nu ziet, we hebben
een patisserie waar mensen van heinden en ver naartoe komen en er zitten ook bepaalde
modezaken, dat ligt in heel hoog segment. Er zijn toch mensen die daar speciaal voor naartoe
komen. En wij proberen die mensen daar langer houden, door het centrum aantrekkelijk te

Comment [LK221]: Sfeer en modezaken in
centrum als trekker  UNIQUE OFFEERINGS OF
VUGHT: AMBIANCE

maken. Dus dat is gunstig.
B: We hebben nog steeds een aantrekkelijk theater, als onderdeel van de Speeldoos in Vught.
Daar vindt muziekonderwijs plaats, theatervoorstellingen, vaak premières en try-outs van
voorstellingen. Dus van echt hele bekende Nederlandse artiesten die Vught kiezen om de
kleinschaligheid van het Theater hun kansen en mogelijkheden biedt. Ja.

B: En we hebben een hele grote groep die onvrijwillig naar Vught komt.

Comment [LK222]: Kamp Vught als pullfacto
 UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: WORLD WAR
HISTORIC EVENTS

C: Ja, ook. Maar die kunnen ook niet weg als ze willen.

Comment [LK223]: IJzeren Man als pullfactor
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: NATURE

C: En dan komen we automatisch toch ook weer uit op Kamp Vught en de IJzeren Man.

A: De gedetineerden?
*Gelach*
A: Dat lijkt me geen toeristische trekpleister ook?
B: Nouja, het bezoek dat daar heengaat maakt natuurlijk wel kennis van Vught.
A: Ja, dat is wel waar.
B: Dat is hetzelfde als dat je patient bent in een ziekenhuis, en er bezoek komt dat de hele dag
moet blijven. Hoe kun je die bezig houden?
A: Ja, je gaat in ieder geval niet alleen naar het ziekenhuis dan.
B: Nee, en dan zie je crossovers die het beeld van Vught toch ook wat beter meemaken dan
Comment [LK224]: Crossovers die Vught
bezoeken  TOURISM IN Vught: DAYTRIPS

alleen maar die gevangenis.
C: ja, dat is net als met zorgpark Voorburg. Dat heeft ook een beladen sfeer. Als je daar op het
zorg park rondloopt of fietst dan besef je hoe vredig, rustig en mooi het eigenlijk is. Het is een
heel mooi landgoed, het is semi-openbaar, dus je kunt daar fietsen en wandelen. Het is heel
mooi opgeknapt, het ziet er heel mooi uit. Je kunt een kopje koffie, dus dat is ook toch wel
uitnodigend.
A: Vught is wel echt bezig met faciliteiten op te knappen?
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C: Nou, Vught is bezig met zichzelf beter op de kaart te zetten. We hadden voordat we die
nota hadden, toen was recreatie en toerisme niet zozeer voorstelde. Toen in de volgende nota
hebben ze gezegd dat ze een beleid ervoor wilden, en van daaruit doorpakken en Vught beter
op de kaart zetten. En daar zijn we nu volop mee bezig. Niet alleen vanuit de gemeente
Vught, maar ook vanuit ondernemers die allerlei activiteiten ondernemen en dat ook

Comment [LK225]: Bezig met Vught op de
toeristische kaart te zetten  TOURISM IN VUGH
IN PROGRESS

promoten en nuttigen.
B: Via eigen website, via bijeenkomsten..
A: Zijn daar speciale groepen voor?
C: We hebben een werkgroep recreatie, die hebben al een aantal netwerk bijeenkomsten
gehouden en die komen ook regelmatig bij elkaar om ideeën te bespreken en stappen te
zetten.
B: Het is vaak echt leggen van de verbindingen, bekend maken aan de netwerken, laten zien
wat voor kansen en mogelijkheden je in Vught hebt. En als je dat een keer op een rijtje zet, zie
je wat er bijzonder is in je eigen gemeente.

Comment [LK226]: Werkgroep recreatie Vug
die samenwerkingsverbanden legt  TOURISM IN
VUGHT: IN PROGRESS

C: Ik heb een stagiaire gehad, en die heeft eigenlijk de samenwerkingsverbanden in Vught op
de kaart gezet en dus van daaruit wat aanbevelingen gedaan om dat toch weer een stapje
verder te trekken en daar moeten we nu komende periode weer mee aan de gang.
A: Zijn er bestemmingen gelijk aan Vught? Vergelijkbaar met Vught?
B: Nouja, kijk, wat uniek aan Vught is, is dat water en groen in ruime mate aanwezig zijn. Ik

Comment [LK227]: Natuur in Vught is uniek 
UNIQUE OFFERINGS OF VUGHT: NATURE

denk dat elke gemeente wel bijzondere kenmerken heeft, maar om nou te zeggen er is hier in
Brabant of in de regio een plek verglijkbaar met Vught? Nee.
C: Nee, iedere plek heeft gewoon z‟n eigen specifieke kenmerken.
B: Soms ook van hoe ben je bereikbaar vanaf de verbindingswegen, en hoe makkelijk maak je
gebruik van het openbaar vervoer? Vught ligt natuurlijk op een netwerk van wegen en
spoorwegen, als men vanuit Vught wil vliegen kan dat via Eindhoven, Weeze, je bent ook zo
in Rotterdam. We hebben een eigen station.
C: Er zijn 2 snelwegen, dus je bent zo overal.

Comment [LK228]: Bereikbaarheid van Vugh
 TOURISM IN VUGHT: LOCATION

A: Het is goed bereikbaar.
B: En als je op de fiets stapt in Vught, ben je met een kwartier in de Loonse en Drunense
duinen. Dus dan heb je weer een andere beleving van de natuur.
C: Maar ook weer bij Den Bosch, daar ben je in een kwartier ook.
B: Ja, je ziet zo in de stad waar hoogwaardige voorzieningen zijn. Je bent zo bij een
ziekenhuis.
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C: En wij hoeven ook niet, kijk Den Bosch is een hele toeristische stad, en Vught hoeft niet
een eigen Efteling. Maar er is wel gewoon heel erg veel, en dat willen we laten zien, en dat is
onze kracht. Als we dat kunnen verbinden en die link kunnen leggen en dat kunne uitbuiten,

Comment [LK229]: Vergeliking met Den Bosc
 COMPARISON BETWEEN ’S HERTOGENBOSCH
AND VUGHT

dan zijn we al heel erg blij. We hoeven geen nieuwe attractieparken, en we hoeven geen
nieuw Den Bosch te worden, maar als we onze eigen krachten kunnen laten zien hebben we
gewoon heel veel te bieden.
A: Is Den Bosch een concurrerende bestemming dan, of juist niet?
C: Nee, dat kun je niet vergelijken.
B: Mensen komen hier iets meer voor rust, groen en natuur. Den Bosch verleidt mensen meer

Comment [LK230]: Den bosch niet als
concurrentie  ’S HERTOGENBOSCH AS
COMPETING DESTINATION

om een dagje te genieten van een mooie binnenstad, alle prachtige gebouwen die daar
behouden zijn gebleven. Je kunt daar een rondvaart van maken. Waar kom je zelf vandaan?
A: Ik kom uit de buurt van Rotterdam, maar woon nu al drie jaar in Breda.
B: Nou, oké, Breda is natuurlijk ook een prachtige stad. Een beetje vergelijkbaar met Den
Bosch. Je loopt vanaf een prachtige kerk naar de KMA. Dat is ook zo‟n bijzonder gebiedje.
Vorig jaar heeft Guus Meeuwis er nog opgetreden, met het bevrijdigsfestival.
A: Oh? Nou, ik werkte tot een half jaar geleden in de horeca, dus op dat soort dagen werkte ik
altijd in Zeeland. Mijn ouders wonen in Zeeland, ze hebben een hotel en ik werkte daar, dus
op dat soort dagen moest ik altijd werken.
B: Een groot hotel?
A: 42 kamers.
B: Nou, dat is vrij groot. Hebben ze het nog?
A: Ja, ze hebben het nog. Ze hebben het eigenlijk pas 1,5 jaar nu, en daarvoor hadden ze een
strandpaviljoen. Dus het uitbreiden moet nog komen, haha.
C: En jij gaat dat over nemen straks?
A: Nou, dat weet ik niet. Mijn broertje gaat nu beginnen met de hogere hotelschool, dus dat
moeten we nog even uitvechten. Alles kan, haha! Maar nog even terug naar Den Bosch..
C: Ja, in 2016 is het Jeroen Bosch-jaar, Den Bosch is er nu al mee bezig om daar allerlei
activiteiten te organiseren. Met een aantal gemeenten hebben we een wetboek opgesteld met
projecten vanuit de regio, en de bevolking, om daarbij aan te sluiten, zodat mensen niet alleen
in Den Bosch blijven, maar ook naar de omlanden komen om daar de activiteiten mee te
maken in het Jeroen Bosch-jaar. En vanuit Kamp Vught, wat de wethouder net ook al zei,
want bij Kamp Vught proberen ze om bootjes verder te krijgen van uit Den Bosch, zodat je
daar met de boot naar Kamp Vught kunt komen. Die samenwerking met Den Bosch proberen
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Comment [LK231]: Met boot naar Vught
komen  TOURISM IN Vught: LOCATION

we ook wel op een bepaalde manier aan te gaan. Als je dat bij sommige projecten kunt doen,
kun je elkaar versterken.
B: En wat je noemt, we zijn ook aan het onderzoeken of de bootjes vanuit de Bommel zo aan
kunnen meren bij Maurick, dus een prachtig buitengebied. Zo, Vught heeft gewoon een hele
mooie omgeving en laat de mensen daar maar recreëren. Ik denk dat een stad vanaf het land
Comment [LK232]: Met boot naar Vught
komen  TOURISM IN Vught: LOCATION

heel anders beleefd wordt dan vanuit het water.
C: Mensen zijn dan een paar dagen in Den Bosch, en denken dan van: Nou, ik wil wel even
wat anders zien. En dan is Vught een mooie optie. Dan trekken wij ze weer, en houden wij ze

Comment [LK233]: Bezoekers vanuit Den Bo
trekken  PARTNERSHIP WITH ‘S HERTOGENBOS

weer een dag langer hier.
A: We hebben het nu vooral over recreatie-gericht toerisme naar Vught trekken, maar die
negatieve historische gebeurtenissen, zoals Kamp Vught, en alles daaromheen, mag dat ook
naar uw mening gebruikt worden voor marketing doeleinden en city marketing van Vught?
B: Nouja, dan moeten we er dus over na gaan denken over op welke wijze we dat dan op de
kaart gaan zetten. Maar dat willen we zeker doen in combinatie met de directie van het
NMKV, hoe we dat gaan doen.
C: Net als het varen naar Kamp Vught toe, dat is al zo‟n stap. Dat heeft niet zozeer te maken

Comment [LK234]: NMKV betrekken bij
campagne  DESTINATION BRANDING CAMPAIG
CAMP VUGHT

met recreatie, maar met de bereikbaarheid van Kamp Vught. Hoe je dat ook bekijkt, als je je
afvraagt of zoiets past, dan vind ik dit wel gepast, ja. Dat je bereikbaarheid kunt verbeteren op
een andere manier. Op de fiets, of op de bus, of met de auto…

Comment [LK235]: Verbeteren bereikbaarhe
van Vught  TOURISM IN VUGHT: LOCATION

A: Oké, maar het gebruik van Kamp Vught voor marketingdoeleinden, daar staan jullie voor
open?
C: Hm, nee. Ik denk dat het andersom gezegd is, dat je bepaalde marketing aspecten kunt
gebruiken om bij Vught te komen. Niet andersom. Je moet kamp Vught als een enclave op
zich houden, en van daaruit verder gaan. Je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar je kunt
het wel proberen te versterken door, in de zin van, je kunt er op een andere manier komen, of
je kunt het ook combineren met iets.
A: Wordt het nu weleens gebruikt voor marketingdoeleinden?
B: Volgens mij niet.
C: Nee.
A: Liggen er bijvoorbeeld ook niet als folder bij hotels?
C: Ja, dat wel.
A: Maargoed, daar trek je bezoekers mee, maar het is niet het verbeteren van toerisme in
Vught. Mag het meer genoemd worden in de media om meer bezoekers te trekken naar Vught
zelf, niet zozeer naar Kamp Vught?
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Comment [LK236]: Marketing aspecten
gebruiken voor Vught, niet andersom 
DESTINATION BRANDING CAMPAIGN: CAMP VUG

Comment [LK237]: Voorzichting zijn met Kam
Vught voor marketingdoeleinden gebruiken 
DESTINATION BRANDING CAMPAIGN: CAMP VUG

C: Dat is afhankelijk van in welke context je het plaatst. Als het gaat over de beleving van de
tweede wereldoorlog, dan wel. Maar niet als toeristische trekpleister. Dus ook weer puur de
beleving en de educatie.
B: Ja, ik zou er ook voorzichtig mee zijn. Je moet ook opletten als gemeente dat je niet heel
erg die stempel krijgt. Ik denk dat er juist veel recreatie is, en als je het wil dat het onderdeel

Comment [LK238]: Kam Vught gebruiken om
verhaal te vertellen  KEEP STORY OF CAMP
VUGHT ALIVE

Comment [LK239]: Kamp vught als toeristisc
trekpeister? Nee!  DESTINATION BRANDING
CAMPAIGN: CAMP VUGHT

ervan is, dan kun je het een plekje geven. Maar ik zou zeggen dat je Vught vooral als
recreatieve gemeente, met mooie wandel- en fietsvoorzieningen, en water, dat je daarmee de
gasten voorziet en vraagt om terug te komen. Als onderdeel van een educatief programma

Comment [LK240]: Voornamelijk recreatief
toerisme in Vught  TOURISM IN VUGHT: LEISUR

weet men NMKV te vinden, als je op de website..
C: Ze hebben 60.000 bezoekers, dus ik denk dat ze het goed weten te vinden. Ook als je kijkt
naar scholen, ze weten het goed te vinden.
A: Maar in vergelijking met..?
B: Ik vraag me even af waar je naar op zoek bent?
A: Nee, ik ben juist niet naar iets op zoek, maar ik heb natuurlijk wel een lijstje.
B: Hoe zou je daar zelf naar kijken?
A: Ehm, ja. Dat is weer heel anders als hoe ik er vanuit m‟n scriptie naar kijk. Ik denk niet dat
het een tweede Auschwitz moet worden, of een bestemming zoals dat. Als ik hier door Vught
loop of rij, het is zo‟n mooie gemeenten. Het zou zonde zijn als je ook op de bewoners zelf
daar zo‟n stempel op zet. Maar als ik het bekijk vanuit het perspectief van mijn scriptie, dan
vind ik het bezoekersaantal van Vught en Westerbork al heel erg verschillen. Het is natuurlijk
wel een ander kamp, maar Kamp Vught is natuurlijk wel een uniek kamp in Nederland.
Waarom wordt het dan niet zo uitgebuit, als het ware? Dat is in feite het perspectief van mijn
scriptie.
C: Hoe bedoel je uitbuiten?
A: Niet zozeer uitbuiten, maar gebruik maken van.
C: Vind je dan niet dat dat voldoende gedaan wordt?
A: Vind ik lastig om te antwoorden, want ik wist als scholier wél van het bestaan van
Westerbork af, maar niet van Kamp Vught. En ik denk dat dat wel een aspect is wat bij meer
mensen bestaat, of in ieder geval bij jongeren. Ik kom natuurlijk ook niet uit deze omgeving,
ik ben opgegroeid in Zeeland en Rotterdam, ik had met deze omgeving niks te maken. En
Westerbork wordt dan veel iconischer neergezet als een concentratiekamp dan Vught dat
wordt. Dus vanuit dat perspectief is dan ook mijn scriptie gestart.
B: Ja, ik zou niet van mening willen veranderen. Ik zou het onderdeel willen laten zijn van,
met respect, alle ruimte geven aan het bestuur en de directie van NMKV om dat op hun
97

Comment [LK241]: Kamp vught is onderdeel
van Vught, niet andersom  CAMP VUGHT AS JU
ONE ASPECT OF VUGHT

manier te doen. Via de website kun je alle informatie vinden, Vught heeft volgens mij
voldoende trekkers in huis om toeristen te verleiden hier naartoe te komen, anders nog dan
Kamp Vught.
A: Is het dan misschien jammer dat Kamp Vught in Vught staat, als Vught nu zoveel moois te
bieden heeft?
B: Kijk eens naar verbindingen. Er was een spoor, en dat was al één van de redenen dat het
kamp in Vught was. Er was een spoorlijnverbinding naar het kamp. De spoorlijnverbinding
was ook meteen de werkplaats van Philips, dat dicht bij het kamp was. Dus, verbindingen was
een van de redenen waarom het hier was. En de ligging, het ligt midden in de natuur. Vught
had er eigenlijk geen last van. Men wist wel dat daar het kamp was, maar er werd bijna niet
over gesproken. Doodgezwegen is een verkeerd woord om te zeggen, maar er werd niet over
gepraat. En de ondernemers uit Vught die daar gingen werken, de schilders en metselaars, die
deden hun werk en werden ervoor betaald, dan gingen ze ‟s avonds weer naar huis. De enigen
die daar concreter mee te maken hadden, waren de huisartsen en de mensen die aan het verzet
mee deden en briefjes en eten doorgaven, zorgen dat de mensen te eten kregen.
C: Ja, ik denk dat we dat gewoon aan hun over moeten laten. Ze hebben er een mooi museum
van gemaakt, ze weten goed waar ze mee bezig zijn. Er worden regelmatig lezingen gehouden
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en mensen uitgenodigd.
B: Het is nog eens interessant om erover na te denken. Hoe richt je dat op een verantwoorde
manier in, zodat je niet de stempel krijgt. Dat er toch met respect.. Want ja, als jij niet wist dat
het er zat, weet een ander dat misschien ook niet. Hoe breng je de boodschap dan over?
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A: Dat is misschien een verschil met waar ik ben opgegroeid. Ik heb ook met een student van
hier gepraat, die wist er natuurlijk wel van alles over te vertellen van kleins af aan al. Dus ja.
C: En toen zijn er een hoop Vughtenaren die er nog nooit geweest zijn.
A: Ja, dat heb ik ook al gehoord, ja. Raar eigenlijk, het ligt hier.
C: Dat is ook weer het beladen karakter, je gaat er niet zoveel naartoe.
B: Het is eigenlijk een soort van confrontatie.
A: Ja, wordt er nu voldoende aandacht besteed aan het kamp?
B: Ja.
C: Ja, ik vind van wel ook. Ik vind ook dat wij als gemeente zijnde, ons daar een beetje
afzijdig van moeten houden. We hoeven het bedrijf niet te promoten. Als we verbindingen
kunnen leggen, zoals we dat nu ook aan het onderzoeken zijn geweest, zoals met die boten, en
als we dat kunnen faciliteren dat er mogelijkheden zijn om met die boten vanuit Den Bosch te
komen, dan zullen we daar zoveel mogelijk onze medewerking aan verlenen. Dus op die
98

Comment [LK244]: Als gemeente afzijdig
houden van promotie kamp Vught 
INVOLVEMENT IN CAMPAIGN:

manier wel. Alleen een faciliterende rol, als ze iets willen organiseren, dan komen wij daaraan
te pas.
A: Ja. Gemeente ondersteunt, maar leidt niet, mag ik dat zo stellen?
C: Ja, klopt. Ik denk ook dat we dat absoluut niet moeten doen. Maar dat is mijn mening.
B: Ja, het gebeurt al op een verantwoorde wijze. Je kunt je soms afvragen of dat misschien
iets meer op een landelijk niveau bekend moet worden, maar het is vaak zo: op welke
momenten doe je dat? Op welke wijze doe je dat? Er ligt natuurlijk een hele taak bij scholen,
en dan is er voor scholen voldoende informatie te vinden. Met alle aspecten die raken op
Vught, en dan is er ook voldoende materiaal beschikbaar.
A: Oké. Ik heb eigenlijk al mijn vragen gesteld.
B: Zo hee, kan zo‟n ding zo lang opnemen?
A: Haha, ja zeker. Het is ook niet de eerste van vandaag.
B: Nou, ik ben heel benieuwd wat de scriptie gaat brengen.
A: Wilt u het wellicht ontvangen?
B: Ja, ik ben echt heel benieuwd.
A: Dat mag zeker!
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