B&S TROTS OP WERK BIJ NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM
Negen monumentale schilderijen van Jeroen Krabbé tonen het verhaal van zijn
schoonvader Abraham Reiss, die in 1943 door de Duitsers werd vermoord in kamp
Sobibor. Zijn expositie vormt de opening van de eerste aanzet tot een Nationaal
Holocaust Museum. Breedveld & Schröder is er trots op mee te mogen werken aan dit
initiatief om de Jodenvervolging in ons land nooit te vergeten.
Aan de rand van de Amsterdamse Jodenbuurt staan aan de Plantage Middenlaan twee monumentale
panden met een bizarre historie. In de Hollandsche Schouwburg verzamelden de Duitsers in de
Tweede Wereldoorlog meer dan 46.000 Joden voor deportatie naar de verschillende
concentratiekampen. Kinderen werden in afwachting van hun deportatie ondergebracht in de crèche
van de tegenover gelegen Hervormde Kweekschool. Het verzet wist met hulp van medewerkers van
de kweekschool zo’n 600 kinderen te redden. Een gevaarlijk operatie, die alleen kon plaatsvinden
als tramlijn 5 tijdens een stop het zicht op de vluchtdeur van de fietsenstalling belemmerde. Zo werd
de kweekschool het symbool van redding en de Hollandse Schouwburg van de vernietiging tijdens
de Holocaust. Een perfecte locatie voor een museum, dat het verhaal van de Holocaust moet gaan
vertellen. In tegenstelling tot andere Holocaustmusea in de wereld wil het Amsterdamse museum
naast de Holocaust zelf ook de gevolgen voor de naoorlogse generaties, de verwerking, de identiteit
en het antisemitisme tonen.
Het Nationaal Holocaust Museum start op de begane grond van de voormalige Hervormde
Kweekschool. Na jarenlange bewoning door anti-kraakbewoners werd het schoolgebouw vorig jaar
gereed gemaakt voor verbouwing. De verdiepingen worden momenteel gebruikt als broedplaats
voor creatieve vluchtelingen en Nederlandse kunstenaars. De begane grond is omgebouwd tot
expositieruimte voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Hier moeten de komende drie
jaar verschillende exposities en evenementen verhalen over de Jodenvervolging in Nederland gaan
vertellen en zorgen voor voldoende fondsenwerving om uiteindelijk de gehele kweekschool en de
Hollandse Schouwburg om te toveren tot een de definitief groot museum over deze zwarte periode
in de geschiedenis.

Breedveld & Schröder mocht de elektrotechnische installatie voor dit bijzondere project
verzorgen. ,,Het betrof een installatie die je meestal tegenkomt. Om binnen het budget te blijven
hebben we zoveel mogelijk hergebruikt en de bestaande installatie aangepast. Ook hebben we de
installatie van data, brandmelding en beveiliging gedaan. Dit laatste was niet echt standaard, want
er werden uiteraard hoge eisen gesteld aan de beveiliging vanwege het verhoogde risico op
terreuraanslagen bij Joodse instellingen’’, vertelt B&S-projectleider Goran Fajkovic.
,,Zo zijn er naast kogelwerend glas ook een elektronische sluisdeur en beveiligingscamera’s
geïnstalleerd.’’ Het is voor de Almeerse elektrotechnische aannemer de eerste keer dat het in
opdracht van een van de partijen van het Joods Cultureel Kwartier een installatie uitvoert. ,,Door
ons goede werk bij het project De Overkant in Amsterdam-Noord zijn we hier geïntroduceerd en
hebben we uiteindelijk de opdracht voor de begane grond van de voormalige kweekschool
gekregen. Als het Holocaust Museum de benodigde 21 miljoen euro de komende drie jaar bij elkaar
weet te halen hopen we uiteraard ook een rol te spelen in verdere bouw van het museum. Met het
werk dat we nu gedaan hebben en het afgesloten onderhoudscontract kunnen we ons in ieder geval
goed pro leren.’’

