’s-Gravenhage, 25 maart 2019
GEZAMENLIJKE OPROEP,

Kabinet, staak de verkoop van het Rijksmonument Commandobunker Seyss-Inquart.

Wij, bezorgde burgers, wetenschappers, herinneringscentra, belangenorganisaties en verenigingen,
roepen het kabinet op om de openbare verkoop van het Rijksmonument “Commandobunker SeyssInquart” (S-I bunker) te staken daar men de toekomstige herbestemming moet baseren op de
resultaten van:
-

de verkenning van herinneringserfgoed door het ministerie van OCW, erfgoed om bij stil te
staan;

-

de samenhangende visie en het actieplan van de regering voor het beheer, behoud,
onderzoeken en aan een breed publiek tonen van erfgoed en archeologie uit de Tweede
Wereldoorlog.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zal binnenkort haar Nota van Uitgangspunten (NvU) presenteren voor
de aanstaande verkoop van de S-I bunker. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen door een
leidende rol van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in samenwerking met de Gemeente Wassenaar, de
Gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met als doel tot het afstoten
door middel van een openbare verkoop.
Het Rijk stelt dat men de historie van het object respecteert en dat de cultuurhistorische waarde bij
openbare verkoop niet verloren gaat. De cultuurhistorische waarde ligt verankerd in de beoordeling
van het plan van de toekomstige eigenaar en dit prevaleert boven de financiële opbrengst. (Kenmerk
4010000518, Beantwoording vragen lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Wie koopt bunker van nazi-topman SeyssInquart?)

De werkelijkheid zou moeten zijn dat de financiële opbrengst totaal geen invloed mag hebben bij een
eventuele vervreemding. Waarbij het Rijk moet erkennen dat de levensduur van een NvU (d.m.v. een
kettingbeding) en het bestemmingsplan een (zeer) beperkte levensduur hebben met het risico van
ingrijpende gevolgen met name voor dit zeer beladen, maar tevens buitengewoon belangrijke
oorlogserfgoed (dadererfgoed).
Bij het erfgoed debat “Nieuwe Visie Cultuurbeleid” van 11 september 2018 is de S-I bunker breed ter
sprake gekomen en heeft Kamerlid Beckerman (SP) met mede-indieners Nijboer (PvdA) en GelukPoortvliet (CDA) de Motie 32820 ingediend. Minister mevr. van Engelshoven (D66) van OCW heeft
deze motie ter beoordeling aan de Tweede Kamer gegeven. De Minister vermeldde hierbij dat men
op basis van de verkenning van herinneringserfgoed nader zal kijken wat er verder moet gebeuren.
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Motie 32820-267
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat erfgoed en archeologie uit de
Tweede Wereldoorlog belangrijk zijn voor ons collectieve bewustzijn van deze periode;
constaterende dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog onder druk komt te staan zoals
gebeurde bij de Muur van Mussert en nu bij de bunker van Seyss-Inquart;
verzoekt de regering, met een samenhangende visie en actieplan te komen voor het beheer,
behoud, onderzoeken en aan een breed publiek tonen van erfgoed en archeologie uit de
Tweede Wereldoorlog.
Op 13 september is Motie 32820-267, met mede-indieners Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU) Ellemeet
(GL), inclusief coalitiepartij VVD aangenomen in de Tweede Kamer met een overweldigende
meerderheid van 130 stemmen.

Het Rijksvastgoedbedrijf, vertegenwoordigd door Sectie-Hoofd verkoop D.J. Delbeek, vermeldt
schriftelijk op 4 oktober 2018 namens de Staatsecretaris dhr. Knops (CDA) dat het RVB, de RCE en
de gemeente Wassenaar vroegtijdig in contact zijn getreden over de verkoop en dat Motie 32820267 er niet toe strekt om het verkoopproces stil te leggen. (kenmerk 1020224618, zaaknummer 105008398)
Op 29 januari 2019 wordt dit besluit namens de Staatssecretaris nogmaals bevestigd door mevr. A
van de Graaf projectmanager RVB.

Door het verkoopproces te continueren, de Nota van Uitgangspunten definitief te maken, worden
hierdoor zorgelijke en onomkeerbare stappen gezet.
De Minister van OCW (en RCE) kan hierbij de NvU niet toetsen aan de toegezegde resultaten van
de verkenning van herinneringserfgoed. De Staatssecretaris van het RVB handelt niet in de geest
van Motie 32820-267 en hierdoor zou de mogelijkheid kunnen ontstaan dat de verkoop,
herbestemming en/of de NvU niet in overeenstemming zijn met een samenhangende visie en
actieplan van de regering voor het beheer, behoud, onderzoeken en aan een breed publiek tonen
van erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog.

Vandaar onze oproep: Kabinet, staak de verkoop van het Rijksmonument “Commandobunker
Seyss-Inquart”. Respecteer de verkenning van herinneringserfgoed en zorg dat de resultaten
van de samenhangende visie en actieplan, Motie 32820-267, gedragen wordt door een
wetenschappelijke visie met voldoende maatschappelijk draagvlak.
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Was getekend,
- Stichting WO2 Sporen
- Dirk Mulder, directeur herinneringscentrum Kamp Westerbork
- Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught
- Willemien Meershoek, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort
- Prof. dr. Frank van Vree, directeur NIOD
- Prof. dr. ir. J.M.M. (Jo) Ritzen, oud-minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Maria J.A. van der Hoeven, oud-minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen, oud-staatssecretaris Onderwijs en Justitie, oudburgemeester Amsterdam en voorzitter Amsterdamse 4 en 5 mei comité.
- Dr. Philipp Neumann-Thein, Kommissarischer Stellvertretender Stiftungsdirektor
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora
- Prof. mr. Cornelis J.H. (Corjo) Jansen, hoogleraar in de rechtsgeschiedenis
- Prof. dr. Kees Ribbens, bijzonder hoogleraar EUR en Senior Onderzoeker NIOD
- Prof. dr. Rob van der Laarse, hoogleraar Erfgoed van de Oorlog (Westerborkleerstoel)
- Prof. dr. H.W. (Henk) van Os, hoogleraar kunst- en cultuurgeschiedenis en oud-directeur
Rijksmuseum Amsterdam
- Em. Prof. dr. Maarten van Rossem, bijzonder hoogleraar Geschiedenis
- Em. Prof. Johannes Houwink ten Cate, leerstoel Holocaust- en genocidestudies NIOD
- Em. Prof. Wim Willems, leerstoel Sociale Geschiedenis, Campus Den Haag
- Em. Prof. dr. Herman Pleij
- Dr. Erik Somers, historicus, publicist, onderzoeker en programmamanager
publieksactiviteiten NIOD
- Dr. Harry Stein, Museumkurator und Wissenschaft Gedenkstätte Buchenwald
- Hanna Luden, directeur CIDI
- Drs. Edwin Klijn, historicus
- Drs. Robin te Slaa, historicus en publicist
- Drs. Aline Pennewaard, historica, publicist en onderzoeker
- Drs. Wally M. de Lang, historica, publicist en onderzoeker
- Drs. Erik van den Dungen, directeur Oorlogsmuseum Overloon
- Sarah Heijse, directeur-bestuurder Airborne Museum 'Hartenstein'
- Prof. dr. P.T. (Paul) van de Laar, directeur Museum Rotterdam
- Drs. Peter de Haan, historicus en directeur Museon Den Haag
- Marco van Baalen, directeur Stichting Haags Historisch Museum
- Kees Neisingh, generaal-majoor KMar b.d.
- Drs. K. Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut
(Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix)
- Mr H.C. Grootveld, Voorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe/Vrienden van het
Haags Historisch Museum (Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix)
- Sabine Stein, Leitung Archiv Gedenkstätte Buchenwald
- Remco G. Vogel, rector Maerlant-Lyceum
- Drs. Michel van der Heide, docent geschiedenis en maatschappijleer Maerlant-Lyceum
- Theo P.N. van Daalhoff, lid Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
- Corrie Hoekstra, voorzitter Stichting Oud Loosduinen / Museum de Korenschuur
- Arend Disberg, voorzitter Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945
- Stichting Menno van Coehoorn
- Historische Vereniging Oud Wassenaer
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