
(Alleen het gesproken woord geldt) 

Toespraak voorzitter  Dineke Mulock Houwer bij Opening Oranjehotel 6 september  2019              

“Dit Oranjehotel moet een nationaal monument worden, een blijvende herinnering zodat het 

verhaal van de oorlog  en het gruwelijke verblijf op deze plek van ruim 25.000 gevangenen 

verteld  blijft worden en ter lering wordt overgedragen aan de volgende generaties”.  

Majesteit, dames en heren, dit is een citaat uit 1946 van majoor  Weber,  voorzitter van het 

toen opgerichte Comité Oranjehotel, de voorganger van stichting Oranjehotel. Nu 73 jaar later 

is het zover. De ambitie én concrete acties van dat Comité legden het fundament. Ik noem de 

acties kort. Majoor Weber kreeg vanuit het militaire gezag in mei 1945 de leiding over deze 

gevangenis. Hij legt contacten en doet oproepen aan oud-gevangenen en nabestaanden om hun 

ervaringen vast te leggen en te laten bundelen in het al in 1946 uitgebrachte Gedenkboek 

Oranjehotel, een schat aan informatie. Dan volgt 5 oktober 1946, de eerste 

herdenkingsbijeenkomst, waarbij Doodencel 601 als monument wordt ingewijd om als enige 

cel in authentieke staat bewaard te blijven.                                                                                                                                                                                                                    

In 1949 volgt de onthulling  van het beruchte Poortje en de daarbij geplaatste plaquette met de 

dichtregel van de oud gevangene Anthonie Donker:  

Gedenk hun laatste gang door deze lage poort.                                                             

Hun leven voor vrijheid en voor recht gegeven, zet hun strijd voort 

Tenslotte onthult in 1950 koningin Juliana in aanwezigheid van ruim 2000 oud- gevangenen 

een reliëf op de gevangenismuur (naast de huidige toegangspoort). Het reliëf toont geketende 

gevangenen rond een geknotte boom omsloten door prikkeldraad en de leus “Zij waren 

eensgezind”. Deze leus is de nadrukkelijke wens van de oud gevangenen, een expressie van 

trots en van dankbaarheid naar de vele kameraden,  lotgenoten en gevallenen. Maar het is ook 

een boodschap voor volgende generaties : Eensgezindheid. 

Deze door het Comité tussen 1946 en 1950 gevestigde ankerpunten van het monument 

Oranjehotel zijn er nog steeds en vormden een basis voor behoud van het overgebleven 

complex. Toen de cellenbarak na enige tijd weer in gebruik werd genomen door het 

Nederlandse gevangeniswezen bleef deze voor het publiek gesloten. Behalve dan een keer per 

jaar voor de Herdenking. Dan ging het Poortje open en betraden de oud gevangenen, 

nabestaanden en anderen deze plek. Tot nu toe 74 maal.  

Maar In 2009  kwam geheel onverwacht de boodschap van de staatssecretaris van Justitie dat 

deze oude cellenbarak, gesloten zou worden.  Wat te doen met “het monument”?  Dit symbool 

van bezetting en verzet, cultureel erfgoed en icoon van Den Haag, de internationale stad voor 

vrede en recht mocht niet verdwijnen. Integendeel het was  een kans: eindelijk het Oranjehotel 

aan de vergetelheid van de gevangenis onttrekken en betekenis geven. Het bestuur van de 

stichting Oranjehotel , gesteund door velen, kwam in actie. Minister van Justitie, Hirsch Ballin 

deed tijdens de herdenking in 2009 namens de regering de toezegging dat het Oranjehotel (op 

enige wijze)behouden zou blijven. De RijksGebouwenDienst, Justitie  en wij gingen aan de slag . 

Al snel is ons duidelijk dat voor het geven van informatie en educatie in en over het Oranjehotel 

een gedegen geschiedschrijving nodig is. Bas van Benda- Beckmann,  werkzaam bij het NIOD 

nam de opdracht op zich. Gisteren is hier zijn boek gepresenteerd. We zijn heel blij dat hiermee 

het Oranjehotel nog meer in de historie van ons land verankerd  is.                                                                                         



Het Renovatieproject zelve was niet eenvoudig, maar het is gelukt. Dat kon alleen dankzij de 

morele en natuurlijk nog meer de financiële steun van velen. Overheden, instellingen, privé 

personen, bedrijven, fondsen. Ik dank ze allen zeer voor hun vertrouwen en hun concrete steun.  

Ik noem een enkele die een bijzondere betekenis had: De gevangenisorganisatie was 74 jaar 

lang een grote steun. Een bijzondere rol speelden de bewakers die tevens beheerder waren van 

Doodencel 601, de mannen met de sleutelbos ,een betere Cerberus kun je je niet wensen. Dan 

noem ik het vfonds (het fonds voor vrede, vrijheid en veteranen) dat in de moeizame 

beginperiode blijk gaf van visie en durf om ons Project substantieel te steunen. En, datzelfde 

deed In een latere fase de Nationale Postcode loterij ,een geweldige stimulans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En natuurlijk noem ik de harde werkers op deze locatie, waaronder  vele Vrijwilligers. Bijna 2 

jaar lang zwoegen aan de concrete realisering .Dankzij hun inzet en alle andere steun zitten we 

nu hier. De vlaggen  in top. Het Nationaal Monument en Herinneringscentrum Oranjehotel is 

een feit. 

 Wat dreef ons bestuur? Natuurlijk een innerlijke motivatie, een diep respect voor de generatie 

van onze ouders en grootouders die de oorlog hebben meegemaakt. Bij de een is het zijn vader, 

tante of grootouder die hier gezeten heeft, bij een ander zijn het ingrijpende ervaringen van 

familie elders in de oorlogstijd. Voor mij geldt dat mijn vader gefusilleerd is in Amersfoort en 

mijn schoonvader na een periode in het Oranjehotel, bijna 3 jaar concentratiekampen 

overleefde. Mij geeft het een goed gevoel naar mijn ouders, schoonouders en vele anderen dat 

ik in deze vorm een bijdrage kon leveren als tegenprestatie voor hun moed en leed.  

Maar, onze ware motivatie is toch de maatschappelijke betekenis van het behoud van deze lieu 

de memoire  om “deze oorlog en de slachtoffers niet te vergeten” én om de boodschap uit te 

dragen “dat we zo’n oorlog nooit meer mogen laten gebeuren.”  

Daarom biedt dit Herinneringscentrum informatie en educatie over de geschiedenis van deze 

plek maar ook over de betekenis van onrecht en verzet, over verantwoordelijkheid en keuzes. 

Dan gaat het ook over ideologie, systemen en menselijk gedrag, toen, maar ook nu: denk aan 

indoctrinatie en propaganda, discriminatie, machtsmisbruik en geweld, maar ook de ander 

kant: moed, vindingrijkheid en eensgezindheid. Dit alles komt aan de orde in een tocht door het 

Oranjehotel en in de persoonlijke verhalen van oud- gevangenen. Opvoeding en onderwijs zijn 

onmisbaar om de betekenis van oorlog, recht, verzet en vrijheid te leren begrijpen en als 

geestelijke bagage mee te nemen. Dat is wat de oud gevangenen in 1945 en ons nú voor ogen 

stond :  

Een tastbaar monument waar je kunt beleven én leren. Daarom ook  is onze wens dat iedere 

Nederlander, ook de nieuwe Nederlander, niet alleen 1x in zijn leven het Rijksmuseum bezoekt 

maar oók het Oranjehotel. 

                                                                                                                                                                                                             

In 1995 was kroonprins Willem Alexander hier aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst. We 

zijn zeer verguld , majesteit, dat u de opening gaat verrichten. Het is voor ons een bekroning, 

een eerbetoon aan allen die om welke reden dan ook voór het vaderland en tégen de bezetter 

opstonden. Omdat zij, evenals oud gevangene Hazelhoff Roelfzema, de soldaat van Oranje, zich 

afvroegen  ”als wij niets doen, wie dan? 


