
Plek van 
samenhorigheid

Uitnodiging tot  
deelname

Beste familieleden, op het terrein van de Gedenkstätte 
KZ Neuengamme wordt een participatief en groeiend ge-
denkteken opgericht. Hier kun je jouw familieleden herin-
neren die vroeger in het concentratiekamp Neuengamme 
gevangen zaten. Je kunt de herinnering en de verhalen van 
jouw familieleden vormgeven door een individuele affiche 
te ontwerpen. Jouw ontwerp wordt dan geprint  op een 
drukplaat. De drukplaten van alle familieleden worden op 
een buitenlocatie van de Gedenkstätte Neuengamme ge-
presenteerd, zodat ze ten allen tijde door bezoekers kun-
nen worden bekeken. De affiches kunnen op bepaalde 
momenten worden gereproduceerd en gedupliceerd in de 
aangrenzende drukkerij. De affiches kunnen ter plaatse 
op de affichewanden worden gehangen en ook meege-
nomen om buiten de gedenkplaats te worden verspreid. 
Op deze manier worden de verhalen en de herinneringen 
opnieuw zichtbaar gemaakt en blijven ze in leven.

Wij nodigen je uit om een affiche te maken met teksten, 
tekeningen en foto‘s. Denk er eens over na hoe je jouw of 
je geliefde zou willen herdenken. Bij het ontwerpen van je 
poster kun je gebruik maken van biografische informatie, 
gedeelde ervaringen en je eigen gedachten en wensen. 
Hoe persoonlijker de posters zijn, hoe meer de geschie-
denis van jouw dierbaren kan worden ervaren.



Met de hand 
ontwerpen

Of met de com-
puter ontwerpen

Gebruik een wit vel A4-papier in staand formaat voor 
jouw ontwerp. Je kunt de pagina ontwerpen met 
tekst, tekeningen, grafieken of foto‘s. Je kunt met de 
hand schrijven en tekenen, maar je kunt ook geprinte 
teksten en foto‘s op de pagina plakken. Schik de ver-
schillende elementen zo dat het ontwerp zo krachtig 
mogelijk is. Hoe je de afzonderlijke elementen positi-
oneert, bepaal je helemaal zelf. Voel je vrij om dingen 
uit te proberen en geef jezelf de tijd om de variant te 
vinden die je het beste bevalt en waarin je je familiele-
den het liefst gepresenteerd ziet. Stuur je afgewerkte 
ontwerp in een grote, stevige enveloppe naar ons ad-
res (te vinden op de volgende pagina).

Tekst Schrijf alleen korte teks-
ten met een maximale 
totale lengte van 150 
woorden - bij voorkeur in 
jouw moedertaal.
Voor handgeschreven 
teksten moet één regel 
minstens één centime-
ter hoog zijn. Voor een 
goede leesbaarheid 
moet je een relatief 
dikke donkere stift ge-
bruiken om te schrijven. 
Gebruik geen potloden 
of krijtjes.
Als je digitaal werkt, 
moet je minstens letter-
grootte 14 kiezen voor 
jouw teksten.

Afbeelding Voor foto‘s en tekenin-
gen mag de lengte van 
de kortste zijkant niet 
kleiner zijn dan 10 cm. 
Groepsfoto‘s moeten 
groter zijn dan portret-
ten.

Kleurrijkheid Werk a.u.b. alleen met 
zwart-wit. De zwarte 
elementen worden later 
in kleur gedrukt.

Gebruik een computerprogramma naar keuze (bijv. 
Word, Paint etc.) om jouw affiche te ontwerpen. Open 
(in het geselecteerde programma) een bestand met 
A4- formaat in staande positie(portrait). Je kunt de 
pagina ontwerpen met tekst, tekeningen, grafieken 
of foto‘s. Als je analoog materiaal (bijv. oude foto‘s) in 
het bestand wilt invoegen, kun je het inscannen. Kies 
bij het schrijven van jouw tekst voor lettertypes die je 
leuk vindt en die gemakkelijk te lezen zijn. Schik de 
tekst- en beeldelementen individueel en zo gevarieerd 
mogelijk op de pagina. Voel je vrij om dingen uit te pro-
beren en geef jezelf de tijd om de variatie te vinden die 
je het beste bevalt. Stuur ons het voltooide bestand in 
PDF of jpg-formaat naar ons e-mailadres (te vinden op 
de volgende pagina).
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Voornaam en Achter-
naam van de  
ex-gevangene(n):

Gelieve in te vullen

Gelieve in te vullen

Geboorte- en overlij-
densjaar van de ex-ge-
vangene(n) 

Hier wordt je 
affiche  
geplaatst

Jouw voornaam en ach-
ternaam: 

Contactgegevens: Bij-
voorbeeld een e-mailad-
res om je te contacteren:

Gelieve in te vullen

Gelieve in te vullen

Inzendingen 
Als je digitaal werkt, stuur ons dan de ontworpen pa-
gina in PDF- of jpg-bestandsformaat. Als je de analo-
ge methode gebruikt, kunt u het ontwerp scannen en 
als PDF- of jpg-bestand verzenden naar het volgende 
e-mailadres: ort_der_verbundenheit@gmx.de  
Of per post naar: 
Jesko Fezer, 
Studio Experimental Design 
University of Fine Arts Hamburg, 
Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg

Initiatiefnemers
Het project „Ort der Verbundenheir“ is ontstaan binnen 
de werkgroep „Ort der Verbundenheit”, die bestaat uit 
familieleden van personen die vroeger in het concentra-
tiekamp Neuengamme gevangen zaten en andere on-
dersteuners. De werkgroep benaderde de Studio Expe-
rimentelles Design HFBK Hamburg met de vraag om een 
plek voor de herdenking van voormalige gevangenen te 
ontwerpen en te bouwen. In een intensieve samenwer-
king ontstond het idee van een herdenkingsworkshop, 
waarin de focus op de nabestaanden centraal staat.

Digitaal archief
De gedenkplaats “Ort der Verbundenheit” op het terrein 
van het concentratiekamp Neuengamme zal worden 
uitgebreid met een website om de zichtbaarheid en toe-
gankelijkheid van de gedenkplaats ook buiten de her-
denkingsplaats zelf mogelijk te maken. Gezien het grote 
aantal nationaliteiten van ex-gevangenen is online do-
cumentatie van groot belang voor de opzet van dit pro-
ject. De ontworpen affiches worden in de vorm van een 
digitaal archief op de website geplaatst, zodat de affi-
ches altijd en overal ter wereld kunnen worden bekeken.




