
BEZOEK CONCENTRATIE KAMP BUCHENWALD   

 

Maandagochtend 15 mei. Om  vier uur ’s ochtends wakker geworden met ‘het schoolreisjesgevoel’ – 

zó lang naar deze dagen uitgekeken! Ondanks dat alles al maanden uitgebreid overdacht is en 

verschillende keren besproken, is het toch wel een beetje spannend – je weet immers maar nooit 

hoe ’t uit zal pakken. Om kwart voor zes stond bij de Badde de bus van Drenthe Tours klaar, met 

chauffeur Eelke en een lading eten, drinken, chips, snoep, fruit, enz., waar je een wereldreis mee zou 

kunnen maken! Nadat alle tassen onderin de bus waren gepropt en iedereen was ingestapt, werd er 

geteld om te kijken of we er allemaal wel waren.  

Dit ritueel heeft zich de rest van de dagen diverse keren herhaald – je moet er toch niet aan denken 

dat je iemand vergeet! Uitgezwaaid door ouders en verzorgers gingen we hierna op stap. We waren 

nog maar net over de grens, of er werd door een enkeling ’we zijn er bijna’ gezongen, maar veel 

bijval kreeg hij niet: iedereen had wel in de gaten dat ’t een lange rit zou worden. Na een aantal 

(plas-) pauzes kwamen we om 3 uur ’s middags aan bij de jeugdherberg vlakbij kamp Buchenwald. De 

slaapkamers werden opgezocht, de bedden opgemaakt. De tassen werden in een hoek gegooid en 

toen: naar buiten – wat voetballen of gewoon wat rondhangen in het speeltuintje bij de schommel 

en de glijbaan.  

 

Na het avondeten hebben we een fotospel gedaan, waarbij iedereen van een jeugdfoto van de 

andere leerlingen en de begeleiders moest raden wie er op die foto stond. Daarna weer naar buiten 

om in het, inmiddels al wat donkere, bos rond de jeugdherberg nog een spel te doen. Om half elf 

ging iedereen ‘plat’ – de lange dag had z’n tol geëist.  

 

Dinsdag 16 mei. – de dag van het 

bezoek aan het kamp. Maar eerst 

werd er bij het ontbijt uit volle 

borst ‘lang zal ze leven’ gezongen 

voor juf Goedknegt – ze was jarig 

vandaag! Onderweg naar het kamp 

toe, langzaam rijdend over de 

‘Blutstraße’, werd een en ander 

verteld over de 

ontstaansgeschiedenis van het 

kamp – de aanleiding om het op te 

richten, de eerste gevangenen, het 

zware werk dat ze moesten doen, de ellende waaraan ze werden blootgesteld.  

 

Bij het perron  waar in de laatste jaren van de oorlog de treinen met gevangenen aan kwamen, werd 

even stil gestaan en geprobeerd uit te leggen hoe de situatie toen geweest moet zijn. Nadat we op 

de parkeerplaats uit de bus waren gestapt, zijn we met elkaar eerst naar ‘de Steengroeve’ gelopen. 

 



Om de kinderen (een beetje) te 

laten ervaren hoe het geweest 

moet zijn om daar te moeten 

werken, hebben we ze een paar 

keer met stenen in de handen de 

groeve op en af laten rennen. 

Hierna liepen we langs het 

prikkeldraad van de omheining van 

het kamp.  Via de ‘Caracho-weg’, de 

weg waarlangs de gevangenen 

vanaf het station naar het kamp 

werden gedreven, gingen we naar 

de hoofdpoort. Boven de ingang 

staat de klok stil op kwart over drie – het tijdstip van de bevrijding van het kamp op 11 april 1945. Bij 

de hoofdpoort  namen we een kijkje in ‘de Bunker’ – het cellencomplex van het kamp. Het maakte 

veel indruk op iedereen. Daarna verder naar ‘de berenkuil’, het crematorium, het desinfectiegebouw, 

langs de plaatsen waar de verschillende barakken hebben gestaan, o.a. ‘de Jodenbarak’ en de barak 

van de Sinti en Roma. Op alle plekken werd door de begeleiding uitleg gegeven over wat er daar 

gebeurd was. We eindigden bij ‘de Warmteplaat, met daarop de namen van de 18 landen, waarvan 

inwoners in het kamp gevangen hebben gezeten. De plaat heeft een constante temperatuur van 37 

graden en wijst ons erop dat, hoe verschillend mensen ook kunnen zijn qua huidskleur, ras, 

geloofsovertuiging, enz., we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Na op de parkeerplaats wat gegeten te 

hebben, zijn we naar ‘de Straat der Naties’ gelopen met daarop het Nederlandse 

herdenkingsmonument. Hier werd stilgestaan bij het feit dat Buchenwald voor ons allemaal vooral 

een waarschuwing moet zijn – een waarschuwing dat we met elkaar moeten proberen het nooit 

weer zover te laten komen. Na de kranslegging speelde juf Marloes op haar dwarsfluit ‘de Roos’- hoe 

groot de ellende, de verwoestingen, het verdriet soms ook zijn - steeds bloeit er toch weer iets moois 

op tussen de puinhopen. Er blijft 

hoop op een betere toekomst. 

Hierna met de bus naar de stad 

Weimar en daar wat 

rondgeslenterd. Bij velen brandde 

de €15,- die ze van huis hadden 

meegekregen in de zak – de 

economie van Weimar is die 

middag goed gespekt! Na het 

avondeten konden de leerlingen 

(en begeleiders) hun gevoelens, 

hun gedachten, hun ervaringen 

over het bezoek aan het kamp 

kwijt door een tekening of 

schilderij erover te maken. De 

heer Verduin, de oud-gevangene 



van het kamp, die bij de Paaslunch de kinderen van alles verteld had over zijn tijd in het kamp, had 

ons gezegd dat het goed is om stil te staan bij wat er daar gebeurd was, dat we met elkaar moeten 

proberen een betere wereld te maken zodat dit nooit weer zal gebeuren. Maar ook vertelde hij ons 

dat we vooral ook plezier met elkaar moesten maken. En dat is de rest van de avond zeker gebeurd- 

iedereen heeft zich bij de karaoke uitgeleefd onder het genot van chips, worst, cola en een ijsje van 

onze jarige juf!  

 

Woensdag 17 mei gingen we weer naar huis. Om tien uur reden we bij de jeugdherberg vandaan. Het 

werd een lange, warme reis. Bij velen vielen na enige tijd de ogen dicht, om bij de MacDonalds in 

Münster pas weer open te gaan. 

 

Klokslag zeven uur leverde Eelke ons weer af op het Beertaplein. 

 

Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat het ‘een geslaagde reis’ is geweest.  

Wat ons nog rest van het project van dit schooljaar is het Sponsorzwemmen op 14 juli, waarvan de 

opbrengst bestemd is voor Warchild èn onze burgemeester Eric van Oosterhout zwemt mee! Meer 

informatie en foto’s  over het project  kunt u vinden op www.kleve-project.nl  

 

 

IN GESPREK MET……..’BUCHENWALDGANGERS’ 

Dinsdagavond 23 mei werd er, in de Badde, door het Kleve-comite een terugkomavond 

georganiseerd voor de kinderen en hun ouders/verzorgers over de reis naar het voormalig 

concentratiekamp Buchenwald. Buchenwald ligt in de deelstaat Thuringen in Duitsland nabij de stad 

Weimar. Zo’n 540 km rijden vanaf Nieuw-Weerdinge. Het bijna volledig van de buitenwereld 

afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS'ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 

1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. 

Dokter Roelof Kleve opende de avond en vertelde over de reis bij de foto’s die werden vertoond. De 

kinderen vulden zijn verhaal op indrukwekkende wijze aan. Langs de muren van de grote zaal in de 

Badde waren de schilderijen te zien die de kinderen, de leraressen en leden van het comité hebben 

gemaakt na aanleiding van hun bezoek aan het kamp. De zaal zat vol.  

 

Dr.Roelof KLeve: 

Was het deze keer anders dan de twee vorige keren? “Nee, kinderen blijven kinderen en dat 

veranderd niet. Het was nog net zo indrukwekkend als de andere keren. De vorige keren was er film 

en muziek in de bus, nu was het stil door het gebruik van mobieltjes met oordopjes”. 

Het Kleve-project streeft een bepaald doel na, lukt het om de kinderen te bereiken? 

“Dat vragen we ons nu al 15 jaar af, je kunt het niet bewijzen en het is ook niet op de één of andere 

manier te meten. Maar ik denk wel dat we ze bereiken. Je zag het vanavond terug, ze vertellen 

precies na wat ik ze die dagen vertelt heb. Ik heb vanavond gezegd dat mijn missie geslaagd is 

wanneer ze het, in hun woorden vertelde verhaal, over 10 jaar nog weten. Als er 2 van de 10 

kinderen op het rechte pad blijven dan is ons doel bereik. Van verschillende kanten krijgen we ook te 

horen dat ‘grote mensen’ het zinnig vinden wat wij aan het doen zijn. Dat stimuleert”.  



Als er een schip met geld komt, gaan jullie dan elk jaar deze reis 

maken? “Als het aan mij ligt wel. Het hele project dit jaar, ( 

‘Vrijheid. Heel gewoon.’) heeft €8.000, gekost. Het is niet alleen 

de reis naar Buchenwald maar ook alle andere contactmomenten 

tezamen die er dit schooljaar zijn geweest. Op 14 juli is er nog het 

sponsorzwemmen voor Warchild in ons zwembad ‘de Wieke’”.  

Hoe lang gaat het project nog door? “Dat hangt van verschillende 

factoren af. Van de vrijwilligers binnen het comité, van heel veel 

geld. Het project kan elk jaar wel door, maar we moeten wel 

blijven werken aan verjonging en aan sponsors”.  

Wat heeft de meeste indruk gemaakt? “Het moment dat de rondleiding erop zit, de krans is gelegd 

(vanuit Nieuw- Weerdinge meegenomen) ‘verhaaltje’ verteld, de ‘Roos’ gespeeld (door juf Marloes 

op de dwarsfluit, 3 coupletten gezongen door 3 juffen, de kinderen hadden de tekst en konden 

meelezen en/of zingen) en dan als de ‘Roos’ is uitgespeeld en je kijkt over de vlakte,….., de 

koolzaadvelden,…….. en ik een biddende roofvogel zag”. 

Welk gevoel overheerst er nu? ”Het is goed geweest, er is bij veel 

jeugd wat blijven hangen. Ik hoop dat het hun doen en laten een 

beetje beïnvloed. Je zaait en hoopt iets te oogsten, dat het zich als 

een olievlek verspreid. Eigenlijk moeten er meer mensen eens een 

bezoek aan dit of een ander kamp brengen. Het blijft 

interessant,…. omdat ze na een bezoek, hoop ik, heel anders 

tegen de wereld en de wereldproblematiek gaan aankijken”.  

Vraag aan de juffen: Zou je het een meerwaarde vinden dat elke 

groep 8 naar Buchenwald zou kunnen?(niet aan het geld denken) 

Alle juffen zijn het er unaniem over eens en beantwoorden deze 

vraag met een ’Ja’. Dit project is zeer zeker van waarde. Maar daarvoor zijn geld en uren nodig en 

bevlogen, gepassioneerde mensen, waaruit het comité nu bestaat. Als juffen kunnen we dit niet 

alleen organiseren. De inzet van vrijwilligers is nodig. Deze reis en het hele project levert wat op wat 

niet direct zichtbaar is, je hebt wat gezaaid en hoopt dat het wat oplevert. Na de eerste 

(karaoke)avond hadden we twijfels en dachten:”wat moet dit worden?” maar bij het oprijden van de 

Blutstrasse de volgende dag was het muistil. Dit project mag zeker niet stoppen.  

 

Colin Meyerink  Chahinda Helweg  Colin de Vries 

 

Wat was het eerste wat je thuis aan je ouders hebt verteld? 

 

Colin de vries:“Dat ik een finger-spinner heb gekocht”. (de rage 

van dit moment onder kinderen) 

Chahinda Helweg: “Alles over het kamp, zoveel mogelijk wat ik 

me er van kon herinneren”. 

Colin Meyerink: “De foto’s laten zien en het verhaal erachter”. 

 

  



Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? 

Colin de Vries:“Het crematorium. Omdat er mensen werden verbrand en opgehangen aan haken aan 

de muur.” 

Chahinda Helweg: “De gaskamers, omdat het wel heel apart is dat er daar mensen zijn vermoord en 

dat wij daar nu kijken. En dat het zo weer zou kunnen gebeuren”. 

Colin Meyerink: “Het crematorium, omdat er zoveel mensen zijn verbrand en dat mensen aan de 

haken werden opgehangen”. 

 

Heb je er iets van geleerd? 

Colin de Vries:“Ja, dat er nooit meer een wereld oorlog mag komen”. 

Chahinda Helweg: “Ja, dat oorlog zo slecht is en dat het niet meer moet gebeuren zoals toen”. 

Colin Meyerink: “Ik blijf het me altijd herinneren dat er zoveel mensen zijn doodgegaan”. 

 

Denk je dat je er nog veel aan zult denken? 

Colin de Vries:“ Ja, dat denk ik wel”. 

Chahinda Helweg: “Ja, best wel. Het is heel indrukwekkend om naar dit kamp te gaan”. 

Colin Meyerink: “Ja wel, het heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik vond het heel mooi dat ik dit heb 

mogen meemaken, het gebeurt maar één keer per een aantal jaar en daar zat ik bij”. 

 

Wat heeft de meeste indruk gemaakt? (Vragen aan Margriet van Elten en Tanja Wolters van het 

comite, die voor de eerste keer meegingen) 

 

Margriet: “De rit over de Blutstrasse, het stapvoets rijden en het verhaal van Dr.Kleve, dat ontzettend 

veel indruk maakte op iedereen. Je kon er een spelt horen vallen. De stilte en het contrast met op dat 

moment het frisse groen buiten”. 

Tanja: “De beleving van de kinderen in het kamp, hoe ze het bezoek hebben ervaart, hun vragen en 

respectvolle gedrag”.  

Welk gevoel overheerst er nu? 

 

Margriet: “Bewogenheid”. 

Tanja:” Het besef dat wat 70 jaar geleden gebeurd is nog steeds gebeurt in de wereld. Dat mensen 

elkaar niet zien als mensen”. 

 

Wil je nog iets kwijt? 

Margriet: “Dat het goed is dat kinderen, hoe jong ze ook zijn op deze leeftijd, dit mee kunnen maken 

en daarvan onder de indruk raken. En het is aan ons om dit verhaal aan de generaties na ons over te 

brengen. ‘Het mag niet vergeten worden’”. 

Tanja: “Dat het op de kinderen toch wel degelijk indruk maakt. Ik heb de indruk dat ze er zeker wat 

van geleerd hebben. En dat het project zeker van waarde is”. 

GB. 

 

 

 



 

 


