
(Alleen het gesproken woord geldt). 

 

Toespraak Hans Goedkoop bij de Opening van het Nationaal Monu-

ment Oranjehotel op vrijdag 6 september 2019 

 

Majesteit, dames en heren, maar natuurlijk oud-gevangenen voorop, 

Daar zitten we dan, in een bajes. Een cellenblok uit 1919, dit jaar een 

eeuw oud. Afgedankt in 2010, toen het door een op zich heuglijk cellen-

overschot vrijkwam voor sloop. Zomaar een oude bajes, op het oog. 

Maar dat bedriegt. Vanmiddag komen wij hier samen om dit cellenblok 

weer in gebruik te nemen. In een nieuwe functie. Voortaan zal het open 

zijn voor iedereen – en getuigen van een stuk geschiedenis dat hier zo 

lang binnen de muren bleef. De vijf jaar waarin deze Scheveningse ge-

vangenis behoorde tot de meest afgrijselijke en meest wezenlijke elemen-

ten van de Duitse bezetting. Het zal een Nationaal Monument zijn, 74 

jaar na de oorlog toch weer een nieuw monument – en neemt u van mij 

aan, het zal van waarde zijn.  

 

Van harte welkom in het Oranjehotel. Die naam ontstond al vroeg in de 

bezetting. Uit sarcasme over de behandeling hier. Uit trots op wie hier 

zat. In deze bajes zit geen gajes, werd buiten op de muur gekalkt, maar 

Hollands glorie, potverdorie! Tegen de bezetter, vóór het Nederland dat 

steun vond, majesteit, in uw familienaam. In cellen hier werd O.Z.O. ge-

krast. Oranje zal overwinnen. In een mum van tijd kreeg dit Oranjehotel 

dan ook een reputatie als gevangenis voor het verzet. Van klein verzet als 

lachen om een versje tegen de bezetter, via het verspreiden van zo’n 

versje op papier, tot gewapend verzet. Maar hoe dan ook ging het om Ne-

derlanders die zich niet bij de bezetting wensten neer te leggen. Zij vorm-

den de grootste groep gevangenen hier en maakten het Oranjehotel ook in 



die tijd al tot een ‘nationaal monument’: van weerstand tegen een gehaat 

bewind.  

 

Maar er waren dus ook andere bewoners. Joden en andere vervolgden. 

Maar ook zwarthandelaren. Dieven. Doodgewone criminelen. Catego-

rieën die met het verzet niet meer gemeen hadden dan dat ze allemaal de-

zelfde schok doormaakten bij hun komst hier, meestal net na arrestatie. 

Vanuit de vrijheid kwamen ze hier door de poort, de grote of de kleine, 

en zodra die achter je dichtsloeg was niets in je leven, niets meer zeker. 

In de cel kon het zijn dat je brieven mocht ontvangen en versturen, maar 

ook niet. Je kon privileges krijgen, maar je was ze zo weer kwijt. Je kon 

correct behandeld worden, maar ook uit je cel gehaald en verhoord onder 

geweld dat sommigen niet overleefden. Je kon een schijnbaar correcte 

rechtsgang krijgen en een straf die je vervolgens elders uitzat, het Oranje-

hotel was opgezet als voorarrest. Maar je kon ook blijven zitten waar je 

zat, zonder proces en zonder ook maar een vermoeden wat je lot was. 

En dan was er die laatste optie. Dat je de poort uitging naar de Waalsdor-

pervlakte, hierachter in de duinen, voor je terechtstelling. Dat is wat al 

heel vroeg een groep Geuzen overkwam, de eerste verzetsgroep van ons 

land, die ook als eerste werd opgerold. Gearresteerde leden wachtten 13 

maart 1941 in hun dodencel. Een scène die vereeuwigd werd in een ge-

dicht van een verzetsman die de oorlog evenmin zou overleven, Jan Cam-

pert, en uit dat gedicht zou ik nu voorlezen als we daar niet een betere 

spreker voor gevonden hadden. Remco Campert, zijn zoon… 

 

[Campert leest eerste en laatste strofe] 

 

De achttien dooden. Voor de lopen in een land dat al zo lang geen dood-

straf meer kende. Het werd het bekendste verzetsgedicht van Nederland, 



in de bezettingstijd al wijd en zijd verspreid als illegale rijmprent, en het 

maakte voelbaar waar het Duitse bewind in de kern om draaide. In deze 

gevangenis – en op den duur in heel het land. Het maakte zich meester 

van het Nederlandse rechtssysteem en holde dat uit tot de betekenis ervan 

verdween. Onder de schijn van recht organiseerde het ontrechting. 

Die ontrechting is de crux van de bezetting in ons land. Maar die is ner-

gens zo te voelen als in dit ‘hotel’. Nog altijd. In de Doodencel 601 die 

hier bewaard gebleven is. In de inscripties van gevangenen in de muren. 

In hun brieven uit de cel en hun verhalen na de bevrijding. Alles spreekt 

van die verbijsterende omkering, een bajes waar het gajes minder in de 

cel dan in de leiding zit, en dat zal ook het thema worden van het Natio-

nale Monument Oranjehotel. In samenhang met een nieuw duinmonu-

ment dat de verbinding legt met de Waalsdorpervlakte zal het steeds weer 

het sinistere van die ontwikkeling laten zien. Van recht naar ontrechting. 

Een historische opdracht, dat is het. Een daad van rechtvaardigheid tegen-

over de onthutsende geschiedenis die vele duizenden hier aan den lijve 

hebben moeten voelen. Maar het is ook een appèl aan onze eigen tijd. 

Nooit weer. En als u nog een krant leest zal u niet ontgaan hoe actueel dat 

is nu politieke leiders, zelfs van eeuwenlang bevriende naties, het weer 

heel gewoon vinden om vijanden te maken van het vrije woord en andere 

vrijheden. Opnieuw moeten we opkomen voor het recht. 

 

Dames en heren, kijkt u als u wilt nog een moment naar de inscripties in 

dit cellenblok. In hout en kalk gekrast voor wie ze maar mocht lezen, 

ooit, wanneer de oorlog straks voorbij was en de poort van dit verdoem-

lijke gebouw zou opengaan. Voor vandaag dus. Voor ons allen, nu wij 

binnen mogen. Vanaf nu is het aan ons. Wij hebben nu het voorrecht dat 

we de protesten tegen de ontrechting kunnen lezen, in de oren kunnen 

knopen, er iets mee kunnen doen. 



Daar feliciteer ik u mee… 

 

Aankondigingen 

 

[na Andriessen & Maris College] 

 

Muziek van een verzetsman. Gearresteerd in 1942, maar hij overleefde de 

oorlog. Componist Hendrik Andriessen. U hoorde variaties op een stuk 

van Johann Kuhnau, een voorganger van Bach. Afgewisseld met frag-

menten uit brieven van gevangenen uit het Oranjehotel, gekozen en gele-

zen door leerlingen van het Mariscollege, hier vlakbij gelegen en al lange 

jaren de adoptieschool van het Oranjehotel. 

 

Namen leerlingen: Niki Struving, Jonas Kool, Jeannau van Beurden  

 

En u begrijpt – dit is een eerste voorzet voor het educatieprogramma waar 

het Nationaal Monument Oranjehotel veel werk van zal maken… 

En dan nu de voorzitter van de Stichting Oranjehotel. Over de reuzenar-

beid om uiteindelijk tot deze openstelling van het Oranjehotel te komen, 

alles te beginnen bij de bevrijding van ons land in 1945... 

Dineke Mulock Houwer! 

 

  



[na toespraak Dineke] 

 

De cast van Soldaat van Oranje – had u vast allang begrepen. Als wij niks 

doen, wie dan? Dat brengt ons bij het doel van deze middag. De ope-

ningshandeling! We noemden al een aantal keer de poort van het Oranje-

hotel. Een grote en een kleine naast elkaar – en mét elkaar al in de oorlog 

een symbool voor de gesloten wereld hier, waarin de bezetter kon doen 

en laten wat-ie wilde.  

 

U raadt wat we gaan doen. Of majesteit, wat u gaat doen als u zo goed 

wil zijn, samen met u, Joke Folmer, die als gevangene die poort nog ach-

ter u heeft horen dichtvallen, en met Eline de Jong, de achterkleindochter 

van een andere gevangene Jan Eusman? Mag ik u vragen met z’n drieën 

naar die poort te gaan, die in de oorlogstijd zo huiveringwekkend geslo-

ten was, om die voor onze tijd te openen?  

Zo ver in elk geval dat er voortaan altijd zicht zal zijn van buiten naar 

binnen… en van binnen naar buiten…  


