
Westerbork-film genomineerd voor UNESCO
Memory of the World Register

De Westerbork-film, afkomstig uit de NIOD-collectie en beheerd door het Nederlands Instituut

voor Beeld en Geluid, is genomineerd voor het UNESCO Memory of the World Register voor

documentair erfgoed. De film, gemaakt door Rudolf Breslauer, is uniek. Er is geen andere film

bekend die het dagelijks leven in een doorgangs- of concentratiekamp op deze manier in beeld

brengt. Beeld en Geluid heeft de voordracht in samenwerking met het NIOD Instituut voor

Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork

voorbereid.

http://www.kampwesterbork.nl/en/index.html#/index
http://www.niod.knaw.nl/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/nl/
http://in.beeldengeluid.nl/kanaal/4142-westerbork


In het voorjaar van 1944 legde de Joodse gevangene Rudolf Breslauer het dagelijks leven in het

kamp Westerbork vast op film, in opdracht van de Duitse kampcommandant Albert Gemmeker.

Zo werden op 19 mei 1944 unieke filmopnamen gemaakt van een transport uit Westerbork. 700

personen werden naar Auschwitz gedeporteerd en 238 naar Bergen-Belsen. Het fragment

waarin het Sinti-meisje Settela Steinbach ons aankijkt vanuit een goederenwagon is een

iconisch beeld geworden voor de transporten naar nazivernietigingskampen. De film is een

onvergelijkbaar document uit de Tweede Wereldoorlog. De meeste beelden tonen het dagelijks

leven in het kamp, dat op het eerste oog ‘normaal’ lijkt; gezonde mannen en vrouwen die

werken in ateliers én op het land, scènes in het ziekenhuis, cabaret en een kerkdienst.

De Westerbork-film werd nooit voltooid. In september 1944 werden Breslauer en zijn gezin via

Theresienstadt naar Auschwitz gedeporteerd. Het ruwe materiaal is grotendeels bewaard

gebleven en bevindt zich in het archief van Beeld en Geluid. In de collecties van het NIOD en

Beeld en Geluid bevinden zich veel speciale items, maar de Westerbork-film is wel een hele

bijzondere. Fragmenten uit de film behoren tot de meest opgevraagde collectie-items voor

hergebruik. Zo gebruiken herinneringscentra in heel Europa de film voor educatieve

doeleinden. De film is sinds 2015 in het publieke domein en heeft internationaal een bijzondere

status.

Eenmaal per twee jaar kunnen nominaties worden ingediend voor het UNESCO Memory of the

World Register. Najaar 2017 wordt in Parijs bekend gemaakt of de Westerbork-film in het

register wordt opgenomen. Wetenschappers uit Europa en Noord-Amerika én

herinneringscentra als Bergen-Belsen, Neuengamme en Ravensbrück, het Noorse Falstad

Centrum en de Belgische Kazerne Dossin ondersteunen deze voordracht uit Nederland. Andere

Nederlandse voordrachten zijn het Archief van de Amsterdamse Notarissen (Stadsarchief

Amsterdam), en de correspondentie van Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800) van het Gelders

Archief.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.

The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and
accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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