Vaak gestelde vragen (FAQs)

PDF

Is de gedenkplaats een historische plaats?
Hebben Hitler en Himmler aan de
Wannseeconferentie deelgenomen?

Adres

Werd er op de Wannseeconferentie een
besluit genomen over de 'Endlösung van
het Jodenvraagstuk'?
Is de tentoonstelling geschikt voor
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kinderen?
Hoeveel kost een bezoek aan de
gedenkplaats?
Hoe lang duurt een bezoek aan de
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tentoonstelling?
Mag in de tentoonstelling gefotografeerd
of geﬁlmd worden?

Openingstijden:

Is de gedenkplaats aangepast voor
personen met een handicap?
Is er een audiogids?
In welke talen is de tentoonstelling?

Laatste toegang (Villa en Park):
17:45

Mogen externe reisleiders hier gidsen?
Hoe lang duurt de rit vanuit het centrum
van Berlijn naar Wannsee?
Is er een cafetaria?
Is het park vrij toegankelijk?

Is de gedenkplaats een historische plaats?
Ja, het gebouw van de huidige gedenkplaats, een
villa van fabrikanten gebouwd in 1914, was van
1941 tot 1945 de eigendom van de
Sicherheitsdienst van de SS resp. van het
hoofdkantoor van de Reichssicherheit en deed
dienst als gastenverblijf. Op 20 januari 1942 vond
op de gelijkvloerse verdieping van de villa de
vergadering over de 'Endlösung van het
Jodenvraagstuk' plaats, die we nu
'Wannseeconferentie' noemen.

E-Mail: info[at]ghwk.de

dagelijks 10.00 - 18.00 uur

gesloten:
1 januari, 8 maart, Goede Vrijdag, 1
mei, Hemelvaartsdag, 3 oktober,
24-26 december, 31 december
- groepen a.u.b. altijd van
tevoren aanmelden -

Hebben Hitler en Himmler aan de
Wannseeconferentie deelgenomen?
Nee, noch Hitler, noch de Reichsführer SS Heinrich
Himmler namen deel aan de conferentie op 20
januari 1942. Deelnemers waren
staatssecretarissen van verschillende ministeries
en centrale instanties van het Rijk en van de
NSDAP, evenals leidinggevende oﬃcieren van de
SS en de politie.
Werd er op de Wannseeconferentie een besluit
genomen over de 'Endlösung van het
Jodenvraagstuk'?
Nee, op de Wannseeconferentie werd geen 'besluit'
genomen over de Endlösung. De deelnemers aan
de conferentie bespraken de samenwerking bij de
geplande deportatie en moord van de Europese
Joden. Het ging hier dus om de actieve deelname
van ministeries van het Rijk en NS-instanties aan
volkerenmoord.

Is de gedenkplaats geschikt voor kinderen?
De gedenkplaats biedt voor groepen van kinderen
vanaf klas 5 een pedagogisch programma, waarin
delen van de permanente tentoonstelling
betrokken zijn. Andere delen van de tentoonstelling
zijn niet geschikt voor kinderen.

Hoeveel kost een bezoek aan de
gedenkplaats?
De toegang tot de permanente tentoonstelling voor
individuen is gratis; voor evenementen wordt een
vergoeding gevraagd.
De vormingsafdeling biedt rondleidingen door de
tentoonstelling in verschillende talen, evenals
seminaries en studiedagen. Hiervoor dient u tijdig
aan te melden. Volwassenen met een eigen
inkomen betalen voor deelname 2,00 EUR per
persoon.
Jongeren, leerlingen, stagiairs en studenten nemen
gratis deel aan rondleidingen, seminaries en
studiedagen.

Hoe lang duurt een bezoek aan de
tentoonstelling?
Een bezoek aan de tentoonstelling duurt ca. 2 tot 3
uur.

Mag in de tentoonstelling gefotografeerd
of geﬁlmd worden?
Ja, indien de opnames bedoeld zijn voor
privégebruik en bezoekers van de tentoonstelling
niet gestoord worden. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mogen personen niet
gefotografeerd/geﬁlmd worden. Om te ﬁlmen dient
voordien bij de directie een verzoek voor een
vergunning ingediend te worden.
Wij wijzen erop dat een groot deel van het
beeldmateriaal, dat in de tentoonstelling wordt
getoond, als dvd verkrijgbaar is. Bovendien zijn
delen van de tentoonstelling en een digitaal
bezoek voorhanden op de website van het Huis.

Is de gedenkplaats aangepast voor
personen met een handicap?
De permanente tentoonstelling op de gelijkvloerse
verdieping is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Daar is ook een toilet voor personen met een
handicap. De bibliotheek en de seminarieruimtes
zijn met een lift te bereiken.
De tentoonstelling beschikt jammer genoeg niet
over braille. Aan de receptie is een map met de
belangrijkste teksten in braille verkrijgbaar.
Wij bieden speciale rondleidingen voor blinden en
slechtzienden.

Is er een audiogids?
Een audiogids in het Duits, Engels, Frans en
Hebreeuws worden gehuurd aan de voorkant van
het monument tot 3,00 euro.

In welke talen is de tentoonstelling?

Ja, alle inleidende teksten en commentaren zijn
beschikbaar in het Duits en het Engels. De
getoonde Duitse documenten zijn volledig of
gedeeltelijk naar het Engels vertaald. De teksten
aan de audio- en videoplaatsen zijn in het Engels
en deels ook in het Hebreeuws te horen of als
ondertitel te lezen.
Voor een beter begrip van de tentoonstelling zijn
aan de receptie catalogi in de volgende talen
beschikbaar: Hebreeuws (volledig) en (met de
belangrijkste teksten en documenten) Frans,
Italiaans, Nederlands, Pools, Spaans en Grieks.

Mogen externe reisleiders hier gidsen?
Rondleidingen door de permanente tentoonstelling
door externe reisleiders, leerkrachten en/of
stadsgidsen zijn niet toegelaten.
Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Hoe lang duurt de rit vanuit het centrum
van Berlijn naar Wannsee?
Met het openbaar vervoer (regionale trein (RE) of
metro en bus 114) duurt de rit vanuit het centrum
naar het Huis van de Wannseeconferentie ca. 45
minuten. De duur hangt af van de beschikbare
aansluitingen (zie www.bahn.de of www.bvg.de).

Is er een cafetaria?
De cafetaria is enkel bedoeld voor groepen, die
deelnemen aan een programma van een volledige
dag. Om ﬁscaalrechtelijke redenen mag de
gedenkplaats geen publiek toegankelijke cafetaria
hebben. In de onmiddellijke omgeving van de
gedenkplaats vindt u twee restaurants en een
snackbar.

Is het park vrij toegankelijk?
Ja, het park (ca. 25.500 m²) is tijdens de
openingsuren van de gedenkplaats vrij

toegankelijk. Wij verwachten dat u uw kleding en
gedrag aanpast aan de plaats. Het huisrecht van
de gedenkplaats geldt eveneens in het park.
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