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Contact voor aanvragen en boekingen
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Groepsrondleidingen, workshops en projectdagen
U kunt informatie inwinnen via www.stiftung-denkmal.de!
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Za.: 15 uur (Engels), zo.: 15 uur (Duits)
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Audiovertaling van de tentoonstellingsteksten
Talen: Spaans, Italiaans, Frans, Hebreeuws,
Pools, Portugees en Russisch
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Audiorondleiding door de tentoonstelling
Talen: Duits, Engels en Nederlands
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Bouwplaats (2004) · Ruimtelijk Plan Informatiecentrum

1 · Ruimte omvang Holocaust

CHRONOLOGIE EN OPMERKINGEN

I N F O R M AT I E C E N T R U M

Het Monument voor de vermoorde Joden van Europa,
gelegen in het centrum van Berlijn, is het centrale Holocaustmonument in Duitsland. Het ontstond naar aanleiding van
een burgerinitiatief van journaliste Lea Rosh en historicus
Eberhard Jäckel in de late jaren ´80. Op 25 juni 1999 besloot
de Duitse Bondsdag een ontwerp van de architect Peter
Eisenman te bouwen.

0 Opening
De tentoonstelling begint met een overzicht van de nazi
terreur van 1933 tot 1945. Met tekst en beeld wordt de
vervolging van en moord op de Europese Joden getoond.
Zes grootschalige portretten vertegenwoordigen de zes
miljoen slachtoffers.

Op 1 april 2003 werd met de bouw begonnen. Op 12 mei 2005
werd het geopend voor het publiek.
Het monument bestaat uit het 19.000 vierkante meter grote
stèleveld met meer dan 2.700 betonblokken en het daaronder
liggende informatiecentrum. De tentoonstelling in het
informatiecentrum wordt jaarlijks door bijna een half miljoen
gasten bezocht. Het monument wordt beheerd door de
Stichting Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
Stèleveld
· Het betreden is het hele jaar door op eigen risico.
· Het is niet toegestaan om op de stèles te klimmen.
· Lawaai, roken en alcoholgebruik zijn verboden.

1 Ruimte omvang Holocaust

In deze eerste themaruimte staan dagboekfragmenten, brieven
en laatste aantekeningen van Joden centraal van tijdens de
vervolging. De Holocaust wordt niet alleen vanuit het
persoonlijk oogpunt van de slachtoffers benaderd, maar ook
het aantal vermoorde Joden van de getroffen Europese landen
binnen de grenzen van 1937, wordt genoemd.
2 Familieruimte
Door het verhaal van 15 families te vertellen, worden de
verschillende Joodse leefsituaties gepresenteerd. Foto‘s en
persoonlijke documenten weerspiegelen de diversiteit van de
Europese Joden voor de Holocaust en doen verslag van de
uitzetting van en moord op deze mensen.
2 · Familieruimte

Informatiecentrum (onder het stèleveld)
· Bij de ingang kan een wachttijd ontstaan als gevolg
van het grote aantal bezoekers en door veiligheidscontroles.
· Een bezoek aan de tentoonstelling wordt niet aanbevolen
voor kinderen onder de 14 jaar.
· Geef rugzakken en tassen af bij de gratis garderobe.
Koffers die groter zijn dan handbagage mogen niet
worden meegenomen.

3 · Namenruimte

3 Namenruimte
Hier zijn de namen en korte biografieën van vermoorde
en vermiste Joden uit heel Europa te horen. Als men de
levensverhalen van alle slachtoffers in deze vorm zou vertellen,
zou dat ongeveer zes jaar, zeven maanden en 27 dagen duren.
Dankzij de Stichting Förderkreis Denkmal für die ermordeten
Juden Europas e. V. wordt de ruimte voortdurend uitgebreid.
4 Ruimte met plaatsen
In deze ruimte wordt de geografische expansie van de
Holocaust in heel Europa tentoongesteld. De focus ligt
op plaatsen in Centraal- en Oost-Europa waar Joden werden
vervolgd. Aan de hand van historisch film- en fotomateriaal
worden 220 plaatsen gepresenteerd waar de
vervolging en uitroeiing van Europese Joden en
andere slachtoffers plaatsvonden.
5 6 Afsluiting
Via terminals hebt u toegang tot het gedenkplaatsenportal
met gedenkplaatsen in heel Europa, interviews met over
levenden van de Holocaust en andere databases.

4 · Ruimte met plaatsen

