PERSBERICHT
Discutabele verkoop commandobunker Seyss-Inquart
Den Haag 14 juni 2018: Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeentes Den Haag en Wassenaar buigen
zich momenteel over een Nota van Uitgangspunten voor de (mogelijk vrije) verkoop van de
Commandobunker van Rijkscommissaris Seyss-Inquart; de hoogste nazi-leider van het bezette deel
van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Onderzoek wijst uit dat de hoogste bieder daarmee eigenaar zou kunnen worden van een
Rijksmonument uit één der meest zwarte perioden van de jongste Nederlandse geschiedenis. Ook als
deze koper, of toekomstige eigenaar bij doorverkoop, extremistisch gedachtegoed of vreemde
sympathieën vertegenwoordigt.
De Stichting WO2 Sporen wil een discussie als die aangaande de Muur van Mussert voorkomen en
tekent ernstig bezwaar aan tegen deze gang-van-zaken, temeer daar de Rijksoverheid met weinig
(historisch) besef afstand lijkt te doen van een bijzonder en beladen Rijksmonument.
Daarbij is verkoop aan de hoogste bieder strijdig met een internationaal verdrag (Granada), het
Protocol Cultureel Erfgoed Rijksoverheid en is het niet te verenigen met de Erfgoedwet, de Visie
Erfgoed en Ruimte en de Nationale Agenda Herbestemming. Bovendien is de voorgenomen route van
vrije verkoop niet in lijn met de wens tot 'museale invulling' door de bewoners uit het belendende
Benoordenhout.
De stichting pleit daarom voor een overdracht van de Commandobunker aan de Nationale
Monumentenorganisatie (NMo). Voor een symbolisch bedrag met daaraan gekoppeld een
instandhoudingssubsidie, zodat zij de bunker als symbool van tolerantie en herdenken een tweede
leven kan geven. De Muur van Mussert heeft immers laten zien dat voorkomen (van een pijnlijke
discussie) soms beter is dan verkopen.
Noot voor de redactie:
Vrijdag 15 juni wordt de “Zienswijze Verkoop en Toekomst Commandobunker Seyss-Inquart Ten
behoeve van heroverweging besluit tot verkoop” overgedragen aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Commissie Binnenlandse Zaken en het
Kabinet Rutte 3. De VVD fractie Tweede Kamer gaat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen stellen over de beoogde
verkoop.
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Voor aanvullende informatie of een reactie kunt u zich wenden tot Ronald Klomp (06 – 2150 4311)
van de Stichting WO2 Sporen.
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“Omdat de directe getuigen er straks niet meer zijn ….”

