
BEZOEK CONCENTRATIEKAMP BUCHENWALD   

 

Maandagochtend 27 mei. Al vroeg wakker – ik kon 

niet meer slapen: het bekende 

‘schoolreisjesgevoel’ – zó lang naar deze dagen 

uitgekeken!  En ondanks dat alles al maanden 

uitgebreid overdacht is en verschillende keren 

besproken, blijft het toch elke keer 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 en niet zomaar een bus, nee: de spelersbus van FC Emmen! Een pracht bus – 

daar trekken wij en FC Emmen onderweg vast heel veel aandacht mee!   

‘Hier kom ik weg”.             

Nadat alle tassen en een lading eten en drinken, 

genoeg voor een reis van een week, 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, verzorgers en andere 

familieleden gingen we hierna op stap – klaar 

voor een lange rit. De reis verliep vlot, mede 

dankzij onze chauffeur Jan en na een aantal ( plas-) pauzes kwamen we al om 2 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 nog wat 

rondgehangen, wat gekletst en om half 

elf ging iedereen ‘plat’ – de lange dag 

had z’n tol geëist.  

 

  



Dinsdag 28 mei – de dag van het bezoek aan het kamp. 

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. 

 

Er werd, net als bij het vervolg van de 

rondgang uitgebreid verteld over wat er zich 

toen allemaal heeft afgespeeld, wat de gevangenen hebben mee gemaakt. 

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’ 

(de plek waar wilde dieren beter verzorgd werden 

dan de gevangenen), het crematorium (waarvan de 

geur van de uit de schoorsteen komende rook de 

gevangenen die het kamp hebben overleefd, altijd is bijgebleven) , het desinfectiegebouw (waar de 

gevangenen hun persoonlijke bezittingen werden afgepakt en ze een nummer in hun arm 

getatoeëerd kregen), 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 zongen we met elkaar ‘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! 

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. Op de evaluatie avond zijn deze te bekijken.  

De heer Verduin, de oud-gevangene van het 

kamp, die bij het Paasontbijt 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. Helaas kon de 

speurtocht die uitgezet was in het (donkere) bos door het slechte weer niet doorgaan. Door een 

vlotte improvisatie is die toen uitgezet in de 

jeugdherberg en met succes! 

 

Woensdag 29 mei gingen we weer naar huis. Om tien 

uur reden we bij de jeugdherberg vandaan. Het werd 

weer een lange reis. Bij sommigen vielen na enige 

tijd de ogen dicht, om tegen vijf uur bij de 

MacDonalds pas weer open te gaan. 

Klokslag zeven uur leverde chauffeur Jan ons weer af 

op het  Beertaplein, waar een grote groep mensen stond te wachten. 



 

Ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat het 

‘een geslaagde reis’ is geweest.  

Ik wil iedereen en vooral ook de leerlingen bedanken 

dat we er met elkaar mooie, gezellige dagen van 

hebben gemaakt. Vooral ook wil ik de leerlingen een 

compliment geven voor hun respectvolle gedrag bij 

het bezoek aan het kamp en de door hen getoonde 

belangstelling. 

 

       R. Kleve 

 

 

 

 

 

 

 

Buchenwald van Sem  

Na het sponsorzwemmen en het paasontbijt met Ernst Verduyn is het nu echt zo ver: 

 ‘Ik ga naar Buchenwald’. Ik had er echt veel zin in en op het moment dat ik bij de Badde stond zag ik 

de FC Emmen bus. Op dat moment dacht ik: ‘Nu gaat het echt gebeuren dat ik het meemaak’.  

 

Onze naam werd opgelezen en daarna mocht je de bus in stappen. Op het moment dat mijn naam 

genoemd werd ging ik snel de bus in. Toen  we onderweg ver Duitsland in gingen hadden we een 

heel mooi uitzicht. En we hebben ons goed vermaakt. Er was niet heel veel in de bus te doen maar 

toch hadden we veel lol. Er waren ook een paar pauzes bij een plek. Daarna gingen we weer verder. 

Op het moment dat we dicht bij Buchenwald aankwamen ging Roelof Kleve dingen vertellen. Zoals de 

toren die ze hadden laten staan als herinnering.  

Dat vond ik heel interessant. 

 

Ik vond het een leuke en interessante reis en ik hoop nog een keer weer bij zo’n kamp te komen. En 

ik hoop dat mensen bij zo’n kamp er veel van leren. 

 

 

  



De reis van Savannah 

De dag was aangebroken: vroeg eruit, snel aankleden, tas pakken en gaan met die banaan (Ik was zo 

zenuwachtig). Ik en mijn ouders liepen naar De Badde en we zagen een FC Emmen bus! Iedereen 

vond het best cool. Ik was 1 van de eerste kinderen maar snel kwamen de anderen ook. Iedereen zei 

hun ouders gedag en we stapten in. Het was best gezellig in de bus. Na 8 uur in de bus te zitten 

hoorden we dat we er bijna waren. En dat klopt we zagen de herberg. We moesten even op de 

bankjes gaan zitten. Toen Juf Hemmen ons riep renden we naar haar toe (Alleen de meisjes mochten 

komen). We kregen toen een sleutel. We zochten kamer 22. Toen we hem hadden gevonden deden 

we snel de deur open en iedereen claimde hun bedden. Ik had samen met een vriendin een 2 

persoonsbed. We hadden gespeeld buiten toen we ineens werden geroepen. We moesten 

avondeten. Het leek best lekker maar de pasta was koud. En de rodekool was zuur. Maar je moest 

toch wat eten. Toen we klaar waren zijn we nog naar buiten geweest en daarna moesten we gaan 

slapen.  

 

Naar Büchenwald/Weimar 

Toen we moesten opstaan gingen we naar beneden om te ontbijten. Het was zo lekker! Het is lopend 

buffet dus dat was wel handig. We gingen vertrekken met de bus. De bus reed eerst heel langzaam 

en meneer Kleve vertelde allerlei dingen.We stapten uit en moesten wel een stukje lopen maar dat 

was niet zo heel erg lang gelukkig. We hebben veel bijzondere en indrukwekkende dingen gezien. Het 

was best bijzonder dat wij daar gewoon waren. Bij het kamp aangekomen moesten we wel een stuk 

lopen. Wat mij raakte waren de ovens en de haakjes. De haakjes werden mensen levend 

aangehangen en toen werden ze eraf gehaald en met een lift naar boven gebracht en toen werden ze 

in de oven gestopt. Het kamp zelf was wel heel groot. Ik voelde me een beetje raar. Ik had er niet 

zo'n goed gevoel bij. Het was best 

erg dus eerst durfde ik niet maar ik 

dacht ik ben hier waarschijnlijk maar 

1x dus ik moet het gewoon doen. 

Toen we bijna weer weg gingen, 

gingen we een warmteplaat voelen 

en inderdaad hij was warm. We zijn 

ook nog heel ver naar boven 

geweest en daar hebben we een 

krans gelegd. Toen we weer in de 

bus waren gingen we naar Weimar 

om te shoppen en om een ijsje te 

eten. Het ijsje was super lekker. We 

gingen shoppen en je had 15 euro 

waar je iets mee kon doen.  

 

 Terugreis 

We werden ‘s ochtends wakker en toen gingen we ontbijten. Na het ontbijt en gekletst te hebben 

moesten we inpakken. We waren vrij snel klaar dus mocht je wat voor jezelf doen buiten of binnen 

met je telefoon. Na 30 min gingen we een foto maken en vertrokken we. We moesten weer lang in 



de bus maar dat maakt niet uit. Ik heb ook nog geslapen want ik was super moe van alles. Meneer 

Egbert zei in de microfoon dat we bijna thuis waren. Ik werd wakker gemaakt door Tina. Ik zag alle 

ouders al staan. We mochten eruit en we gaven onze ouders een dikke knuffel. Daarna ben ik naar 

huis gegaan nadat ik mijn nummer uitgewisseld had. Bij huis aangekomen hebben we nog gepraat 

over hoe het was. 

 

Buchenwald  van Mandy 

 

Dag 1. 

Na lang wachten gingen we eindelijk naar Buchenwald. De reis duurde wel erg lang maar na een 

lange reis waren we er eindelijk. We moesten de koffers en tassen uit de bus halen en naar de 

kamers brengen en toen mochten we vrij rondlopen. 

 

Dag 2 

Na een lange nacht werden we wakker gemaakt en moesten we een blauw shirtje aan. Het eten in de 

herberg waar we sliepen rook erg lekker en het was ook heel erg lekker. Na het ontbijt gingen we 

naar Buchenwald, de reis naar Buchenwald duurde niet zo lang vanaf de herberg. Na een stukje 

rijden langzaam rijden terwijl meneer Kleve vertelde over de Bloedstraat waren we in Buchenwald 

aangekomen. Het was er groter dan ik dacht. Terwijl we in Buchenwald waren werd er veel uitgelegd 

over het kamp en er waren veel mensen buiten het kamp naar de klok aan het kijken waar de tijd op 

staat wanneer het kamp werd bevrijd. 

We hebben in het kamp veel gezien zoals : Het crematorium, De huizen waar de mensen in het kamp 

hebben gewoond, De warmteplaat de betekenis van de warmteplaat is dat iedereen gelijk is. 

En we hadden nog een soort dierentuin gezien in het kamp, de Duitsers hadden een hok met beren 

voor hun plezier en om de mensen in het kamp te plagen door het eten aan de beren te geven. 

In sommige gebouwen rook het een beetje raar net een soort as dat je rook. Na Buchenwald zijn we 

naar de stad geweest en hebben we geshopt in allerlei winkels. 

 

Dag 3. 

Na 2 leuke dagen in Duitsland zijn we weer naar huis gegaan.Voordat we thuis waren zijn we nog een 

keer gestopt en heb ik Mercedessen geteld.Na dat we gestopt waren zijn er naar de MC gereden en 

hebben we daar gegeten na een half uur denk ik zijn er verder gegaan tot  we thuis waren. Mijn 

ervaring van deze reis is: Het was super leuk ook met het koppel. 

 

Het kleve project. Van Wilco 

Voordat we er aan begonnen wist ik niet wat het was. 

Het bleek een project voor respect te zijn voor  alles en iedereen. Het project begon met de dag van 

respect. 

Die dag gingen we met het Koppel naar de duif. 

Wij hadden een rap over respect geleerd en daar gezongen. De juf van het Koppel vertelde ook een 

verhaal. 



Toen was het ijsbrekerdag Toen ik dat hoorde dacht ik:” wat is dat?” Het bleek een middag te zijn om 

elkaar te leren kennen. In de gymzaal gingen we een spel doen dat je elkaar moest leren kennen. 

Iemand had een blinddoek om en de andere moest je de weg leidden. En daarna had je nog een spel. 

Dan moest je met je groepje kaartjes bij de goeien mensen doen.  

Bezoek aan het AZC in ter Apel. We verzamelde bij het Beertaplein en toen gingen we met de auto 

daar naar toe. Toen we daar kwamen dacht ik dit is groot. Toen vertelde een vrouw over kinderen die 

maar een paar weken bleven. En ook dat sommige nog kinderen doen makkelijker werk dan dat ze 

eigenlijk horen te doen. Toen gingen we rond kijken bij groepen en ze moesten Nederlands proberen 

te praten ook in de pauzes. Ik vond het anders dan ik verwacht had. Het was ook wel heftig dat ze 

weer gelijk weg gaan. 

Paasontbijt met Meneer Ernst Verduyn. We kwamen daar en de burgemeester was er ook toen 

gingen we naar onze stoelen en gingen we eten. 

Het eten was lekker en toen ging Ernst Verduyn een verhaal vertellen over Bouchenwald dat hij daar 

zat en wat hij daar deed. Ik vond het echt heftig en moedig dat hij dat nog wou vertellen en over zijn 

familie. Ik moet er niet aan denken als dat nog een keer gebeurt.  

Sponsorzwemmen bijna iedereen ging bij mensen langs de deuren om geld in te zamelen voor een 

goed doel. En toen gingen we zwemmen zoveel baantjes als je kan. Er waren groepjes gemaakt. Over 

wie er eerst ging en daarna. En je mocht een kwartier zwemmen toen ik de toeter hoorde dook ik het 

water in. Eerst vond ik het wel fris maar later toen ik mezelf warm gezwommen had werd het water 

lekker. Toen kregen we nog een ijsje en patat. Toen gingen ze naar Bouchenwald Ik ging niet mee 

vanwege heimwee. Ik vond het erg jammer maar niks aan te doen. 

 

 

Buchenwald van Gaby 

 

inleiding :  Het inpakken was eigenlijk heel makkelijk ik had al een id en zorgpas. 

Het enigste wat ik de ochtend daarvoor moest doen was m’n tas inpakken. 

 

Dag 1:        

Eindelijk was het tijd om in de bus te stappen en naar Weimar te rijden. Toen we in de bus zaten 

gingen gelijk alle telefoons aan we gingen allemaal muziek luisteren of een film kijken etc. Het was 

best wel stil in de bus en dat was wel fijn. De reis duurde lang vond ik. We hadden gelukkig wel 

tussenstops. Toen waren we eindelijk bij de jeugdherberg. We hadden eigenlijk maar één taak toen 

we binnenkwamen we moesten onze eigen bedden opmaken. Toen we dat hadden gedaan hadden 

we heel lang tijd voor ons zelf ik ging naar buiten. Daarna was het tijd om te gaan eten iedereen 

moest zijn handen wassen en aan de tafel gaan zitten. Er werd uitgelegd wat er te eten was het eten 

was superlekker. We hadden eventjes de tijd om naar boven te gaan. Toen we beneden kwamen 

gingen we een fotospel doen dat was niet zo makkelijk. Daarna was het tijd om naar bed te gaan en 

te gaan slapen. Niemand kon slapen we ergerden ons dood aan Mandy ze snurkte keihard. Gelukkig 

vielen we wel in slaap.  

  



Dag 2  :       

We werden wakker en moesten ons blauwe shirtje aan doen.We gingen ontbijten het ontbijt was 

super lekker. We moesten ons lunchpakketje ook maken.Toen was het tijd om in de bus te stappen 

en naar Buchenwald te rijden. We kwamen eerst over een weg die de blutstrabe heette. Roelof Kleve 

kon indrukwekkend vertellen. Het doet je wel wat als je hoort wat er allemaal gebeurt is het was echt 

heel erg. We kwamen eindelijk bij het kamp aan. Het was heel indrukwekkend maar ook heel erg het 

zou je zelf maar gebeuren in de tijd.  De haken waar de lijken aan werden gehangen daar had ik 

moeite mee ik kon niet naar de haken kijken ik kreeg gelijk het beeld erbij. Toen gingen we lunchen. 

Na de lunch gingen we naar de kraters en monument. Daar zongen we uit respect een lied en legden 

daar een krans neer. Toen we weer boven waren was het tijd om een foto te maken. We liepen weer 

naar de bus en reden naar Weimar. 

In Weimar gingen we een ijsje eten en daarna mochten we in groepjes shoppen. 

Na het shoppen gingen we weer terug en eten. Na het eten gingen we een speurtocht doen.  

En daarna op bed het ging weer hetzelfde als de dag ervoor. Maar deze avond was er een 

probleempje Mandy snurkte zo hard echt niemand kon deze keer slapen. De juffen kwamen naar 

onze kamer en zei tegen Mandy draai je maar even om. Even was het stil toen de juffen weg waren 

snurkte ze tien keer zo hard als voorheen. 

 

 

Dag 3 :    

We gingen ontbijten, inpakken, de kamer schoonmaken en de bus in. Daar gaan we weer gelukkig 

vond ik het niet zo lang als de heenweg duren. Het laatste was de mc donalds dat was heel lekker. 

Toen waren we weer in Nieuw-Weerdinge. Ik was super blij om mn moeder weer te zien. 

Het was een heel indrukwekkende reis.         

Iedereen bedankt van het kleve project en de juffen ook natuurlijk      

       

 

                         

Buchenwald  door Remco 

 

Heenreis 

Het is eindelijk zo ver. We gaan naar Buchenwald. We starten bij de Badde en staan voor de fc 

Emmen bus. 

Een voor een worden onze namen genoemd om in de bus te mogen. Alles klaar? We gaan. De bus 

vind ik super luxe want er kunnen opladers in. We moeten lang rijden. . Als we aankomen  moeten 

we wachten totdat we onze kamers in kunnen. Onze kamer is echt super schoon maar we moesten 

zelf ons bed opmaken dat is vervelend. Na het eten  gaan we een spel doen dan heb je een baby foto 

en dan moet je raden wie het is. Nu komen Sem lindsay Mandy en ik er niet meer uit. Dus we leveren 

hem maar in en gaan weer spelen. Het is nu tijd om naar de kamers te gaan en leveren onze 

telefoons in . Het is half 11 en moeten ons bed in maar we hoeven nog niet te slapen. 



Eino Sem Quinten en Ik doen wie het langste op kan blijven. Dat vind ik leuk dus we gaan praten Ik 

vond het grappig maar Eino valt in slaap en Sem, Quinten en ik  blijven nog over. We praten verder 

en gaan leuke spelletjes doen. Sem valt ook in slaap ik en Quinten blijven nog over en ben ik ook in 

slaap gevallen en Quinten blijft als enige over. Ik heb zin in morgen. 

 

Kamp Buchenwald/Winkelen. 

Ontbijten. Als iedereen klaar is maken we ons lunchpakket.. Dan naar kamp Buchenwald. We rijden 

zachtjes in de bus naar het kamp, want Roelof of Egbert vertelt ons iets. We komen aan het is er 

vreselijk vind ik . Ik vond het een beetje naar, interessant maar ook bijzonder. Ik en Lindsay zitten bij 

Ginnie Juf Jannet en Egbert. Egbert vertelt ons iets over een paal en kar met de paal werden de 

gevangen met de handen op je rug vastgebonden en bij je benen je werd net zolang omhoog 

getrokken tot je rug dubbel was of gebroken. We gaan nu het blok zoeken waar Ernst Verduin heeft 

gewoond. 

We gaan ook naar de warmteplaat de warmteplaat was lekker warm het warmteplaat is net zo warm 

als je lichaam temperatuur 37 graden. We gingen ook nog naar een monument dat was mooi. 1 

minuut stilte. Het liedje de roos gezongen en daarna liepen we rustig terug naar de bus. We gaan nu 

naar het winkelcentrum maar als eerst een ijsje eten ik heb caramel en chocola dat was lekker nu 

gaan we winkelen 

en ik heb me een snoep pizza gekocht en een diamant 

                           

Terugreis 

Ontbijten en ben nu klaar we pakken weer ons lunch pakket in en maken nog een groepsfoto We 

stappen in en gaan terug we kregen bij pauze’s chips koekje drinken en we mochten naar binnen 

plassen. 

Toen ik aankwam in Nieuw Weerdinge vond ik het jammer dat we niet langer bleven het was leuk en 

gezellig en interessant . 

 

 

 

Op reis naar kamp Buchenwald door Quinten 

 

We moesten eerst mijn id aanvragen omdat mijn vorige al was verlopen. 

Toen pas na een week konden we hem ophalen. 

Dus toen 3 dagen voor Buchenwald op een donderdag gingen we hem pas ophalen want we waren 

hem vergeten. Toen moest ik mijn tas inpakken maar dat was zo gebeurd. 

 

Toen gingen we in de bus en dat was saai ik verveelde me echt kapot soms waren er wel leuke 

momentjes maar meestal niet meestal verveelde ik me gewoon. 

Ik was blij dat we na die eeuwigheid er eindelijk waren. Maar toen moesten we nog buiten blijven 

staan en pas na 10 minuten ongeveer mochten we pas naar binnen en daar was ik wel blij mee.  

 

 



Buchenwald 

 

Toen we bij Buchenwald aankwamen ging Egbert heel veel dingen vertellen die ik nog niet  

wist. Toen we naar dat Crematie gebouw gingen voelde het echt heel raar want we waren in een 

gebouw waar meer dan duizenden mensen zijn verbrand tot as en hoorde dat de Duitsers van de 

huid van de mensen lampenkappen maakte. 

Dat was naar. Ik vond het interessant, maar ook naar. 

 

 

 

Het zijn de verslagen van Maike, Lindsay en Eino 

De reis naar de jeugdherberg/Büchenwald van Maike 

 

Dag 1  

Na een lange tijd van wachten was het de dag, We gingen naar de Jeugdherberg/ kamp Büchenwald. 

We gingen heel vroeg naar de bus. Daar moesten we nog even wachten tot de juf enzo er ook was. 

Toen gingen we naar de Jeugdherberg. Daar moesten we onze koffer enzo naar toe brengen. Toen 

moesten we een stapeltje pakken en ons eigen bed opmaken. Daarna mochten we nog even 

uitrusten van de reis. Daarna gingen we eten. In de avond deden we een foto spel. Rond 22.00 

moesten we naar bed. En om 22.30 moest het stil zijn. En het slapen was nog best wel zwaar. 

 

Dag 2 

We werden wakker en moesten om 8.30 naar het ontbijt. We moesten onze eigen lunch voor de 

middag klaar maken. Daarna moesten we onze spullen pakken voor de dag. Eerst gingen we een 

wandeling maken en daar waren ook allemaal oude dingen van de 2 wereld oorlog. We waren 

langzaam aan het rijden en we reden ook langs het oude treinspoor waar de trein over reed waar de 

mensen in werden vervoerd in van die rare hokken. Er waren maar 2 emmers. 1 waar water in zat. En 

1 waar je behoefte in moest doen. We gingen de wandeling toen ook echt maken. We waren al een 

tijdje aan het wandelen en toen waren we bij een hoop met allemaal stenen. Dat waren stenen die 

de mensen moesten sjouwen. Dat moesten wij ook doen. Dat was heel erg zwaar want we moesten 

een hele hoge/ stijle heuvel op lopen. Daarna gingen we naar kamp Büchenwald. We kwamen daar 

aan en we stonden voor de poort. En daar gingen we dan naar binnen naar binnen in het kamp. Het 

was heel raar te beseffen dat wij gewoon er in gingen.waar  gewoon mensen waren gemarteld. We 

stonden voor hokjes(cellen) waar bakken voor zaten ipv ramen. Die bakken zaten ervoor zodat je niet 

kon zien dat de mensen werden gemarteld. Je kon het alleen horen en dat was al heel erg.  

Daarna gingen we nog naar allemaal andere dingen. Hokjes waar allemaal dingetjes in zijn 

neergelegd. 

Er was ook een meetpaal waar je tegenaan moest staan. Maar het was niet zo maar een meetpaal 

het was een meetpaal waar een gleuf in zit. En achter die gleuf zat een man en die man had een 

geweer. En die stak hij in je nek en schoot PAF en toen was je dood. En werd je in een soort lift 

gestopt waarmee je naar boven werd getakeld. en daar werd je in een oven gestopt en werd je 



verbrand. en je as wat je over had werd in een tonnetje/bakje gestopt. En we hadden nog veel meer 

gedaan. Er waren ook nog allemaal stenen over van de barakken.  

We zijn ook nog bij de oude barak van meneer Ernst Verduyn geweest en  kon ik me niet echt 

beseffen dat hij daar in heeft geleefd. 

We waren ook nog bij de warmte plaat geweest. We gingen daarna even wat eten. daarna gingen we 

naar het monument van Holland. En gingen we zingen en een krans neer leggen. daarna gingen we 

nog naar een ander monument en gingen we daar op de foto.  

Daarna gingen we naar het stadje Weimar. Daar gingen we een ijsje eten. En mochten we groepjes 

maken en gingen we shoppen. Na het shoppen gingen we weer naar de jeugdherberg.  

En gingen we eten en zelfde als Dag 1. We gingen ook weer een spel doen. Maar voordat we het spel 

gingen doen gingen we schilderen. We moesten schilderen wat ons het meest is bijgebleven van de 

dag. Daarna gingen we naar bed. Het waren de zelfde tijden als Dag 1. 

 

 

Dag 3 

Het was vandaag de dag dat we terug gingen naar huis. We waren wakker en we moesten weer om 

8.30 naar het ontbijt. En we moesten weer ons eigen lunch maken. En daarna moesten we onze 

kamers opruimen en onze bedden weer afhalen. Als we dat allemaal hadden gedaan en iedereen was 

klaar gingen we in de bus. Op naar huis. Onderweg zijn we ook nog langs de mcdonalds geweest en 

hebben we daar lekker gegeten. Toen gingen we weer verder naar huis. En toen waren we over de 

grens. We waren weer in Nederland. Jeeehhh. En toen waren we er. We waren thuis. Ik vond een 

hele leuke 3 dagen. Ik vond het ook heel bijzonder. 

 

 

 

Reisverslag Buchenwald door Lindsay 

                        1 

Het is zover, we gaan naar Buchenwald. 

Ik kijk er heel erg naar uit. 

27 mei vertrokken we om 6 uur s’ morgens in de FC Emmen bus. 

In de bus was iedereen echt heel druk. 

Ze waren allemaal door elkaar aan het gillen en praten. 

Maar daar was niks aan te doen. 

Na 2 uur was het wel al een beetje minder. 

Na ongeveer 3 uur maakten we onze eerste tussenstop, we stopten bij een parkeerplaats voor 

auto’s, vrachtwagens en bussen. 

Ik had een paar hapjes van m’n broodje gedaan maar had daarna ook eigenlijk geen trek meer. 

Na ongeveer een kwartiertje gingen we weer in de bus, het begon te miezeren. 

Daarna zat iedereen weer snoep te eten. 

De tweede tussenstop was na de eerste ongeveer 3 uur. 

Daarna waren we allemaal heel hieper omdat we er natuurlijk bijna waren. 

Toen we aangekomen waren was iedereen nog steeds heel druk. 



We kregen de sleutel van onze kamer en mochten kiezen waar we wilden slapen. 

Ik vond het slapen de eerste nacht niet leuk, ik dacht aan enge dingen en beeldde me in dat er 

iemand voor het raam naar me zat te kijken. 

Dat vond ik heel eng, en zeker in een onbekend bed. 

Mandy en Maike vielen meteen in slaap. 

 

                                                           2   

De volgende dag moesten we om half negen aan de ontbijttafel zitten. 

We gingen vandaag naar Buchenwald. 

Dat was het spannendste van deze reis voor mij. 

Toen we klaar waren met eten moesten we ons klaarmaken en daarna weg. We moesten ook geld 

mee want we gingen daarna nog in Weimar winkelen. 

We zaten allemaal in de bus en moesten maar 5-10 minuten rijden naar het kamp. We parkeerden 

de FC Emmen bus en moesten met onze begeleiders in groepjes naar het kamp toelopen. 

Eerst gingen we kijken bij dingen vlakbij het kamp. 

Eerst gingen we naar een plek waar drie mensen in een klein hokje moesten overleven zonder eten 

en drinken. 

Daarna gingen we een steile helling af en gingen we kijken hoe de mensen die in het kamp zaten het 

hadden. 

Daarna moesten we stenen sjouwen naar boven ik had twee kleine maar zware stenen mee. 

Iedereen was naar een keer lopen al doodop. 

Maar de mensen die daar zaten hoefden niet te zeggen dat ze doodop waren want ze werden zo 

neergeschoten. 

Gelukkig hadden wij die ellende niet. 

Toen we voor het kamp stonden, gingen we nog even kijken bij de gevangenis van het kamp, daar 

wou ik niet in ik vond het eng. 

Toen gingen we het kamp zelf in. 

Dat vond ik niet zo fijn, want het zag er allemaal heel vies uit. 

Daarna gingen we een rondje lopen en uiteindelijk naar het crematorium. 

Daar wouden Remco en ik niet in, Tina ging met ons mee een omweg naar de uitgang waar de rest er 

ook weer uit zal komen. 

Ik vond het gewoon niet fijn om daar te zijn dus gingen we wachten op de rest. Daarna gingen we 

nog even plassen in een groot gebouw. 

Toen we klaar waren gingen we het kamp weer uit (gelukkig ik wil niet nog meer ellende zien!). 

Toen we weer op de parkeerplaats waren waar de bus stond, gingen we met z’n allen op een 

grasveldje zitten ons lunchpakket eten die we in de ochtend al hadden gesmeerd. 

Toen we dat ophadden gingen we naar heel heel groot monument. 

Niels en ik mochten de krans bij het Nederlandse monumentje leggen. 

Daarna gingen we naar Weimar winkelen. 

We mochten zelf kiezen in welke groepjes maar je moest wel met een begeleider. 

Ik ging met Tina, savannah, mandy en juf janet. 

En de rest weet ik niet. 



Eerst gingen we nog met z’n allen een ijsje eten. 

Tina kocht twee paar schoenen en een tas, Savannah een knuffelbeer, 

Juf janet een paar schoenen, mandy een beeldje van haar hond en ik een beeldje van mijn kat. 

Ik wou ook graag nog een knuffeltje maar dat had ik niet gedaan. 

Ik dacht bij mezelf dat ik al genoeg knuffels had, maar uiteindelijk had ik er wel spijt van. 

Toen gingen we weer terug naar de bus. 

En gingen nog even spelen bij de jeugdherberg. 

Daarna gingen we eten, telefoons inleveren en toen slapen. 

Ik ging nog lang niet slapen. 

We hadden nog een kleine meidenavond. 

Maar daarna gingen we toch echt wel slapen, we waren doodmoe. 

 

 

                                                            3 

s’ Morgens moesten we weer om half negen aan de ontbijttafel zitten. 

We moesten daarna onze kamer schoonmaken en onze kleren en spullen weer inpakken. 

Natuurlijk waren Gaby en ik weer als enige in de kamer aan het vegen de rest wou er helemaal niets 

van weten. 

We gingen de bus in en hadden na een paar u nog één tussenstop en dat was de Mcdonalds! 

Toen we bijna bij de Mcdonalds waren nam Carla de bestellingen op in de bus. 

Ik nam patat met 9 kipnuggets en een beker cola. 

Helaas geen ijsje maar dat maakt niet uit. 

Daarna ging de terugreis verder. 

Ik had het eerste stuk ook nog eventjes geslapen. 

Toen we bijna thuis waren werd iedereen blij en hieper in de bus. 

Uiteindelijk waren we weer bij de Badde en iedereen knuffelde zijn/haar 

kind. 

Papa en mama waren iets later want ze waren nog aan het eten en toen zag mama ineens de bus 

rijden. 

Ze schreeuwde: De bus, de bus. 

Elize was zelfs nog aan het kauwen. 

Aan het einde zei Tina ook nog tegen mama dat ze een hele lieve dochter had. 

Dat was wel even een complimentje voor mij! 

Het was echt een hele leuke reis. 

Wel een beetje jammer dat we al bijna naar een andere school gaan. 

 

 

 

 

  



Buchenwald en de reis er naar toe door Eino 

 

27-28-29 mei is het zover we gaan naar Buchenwald. 

Met leuke en niet zo leuke spelletjes en veel muziek. 

Beetje heftig maar ook interessant om te weten wat er daar gebeurde. 

 

De heenweg. 

Eindelijk we staan bij de bus.Tijd om naar Buchenwald te gaan. 

Ik zat naast Sem en tegenover Julian en nog iemand maar weet niet meer wie. 

Ik was aan het muziek luisteren toen er ineens een mooi uitzicht kwam.Toen pakten Sem en ik direct 

de telefoon om foto`s te maken. 

Toen het uitzicht weg was gingen Sem en ik weer muziek luisteren. 

En dat de hele tijd door. 

 

Naar kamp Buchenwald 

Jaa we gaan naar kamp Buchenwald. We reizen weer in de bus ik zit weer naast Sem maar niet 

tegenover iemand. Ik werd duizelig dus ging ik even aan de kant van het raam zitten. 

Tijdens de rid werd er veel verteld wat er toen gebeurde. Zoals dat daar en daar een treinspoor heen 

is gelegd voor het vervoeren van eten en mensen en dingen. Toen kwamen we aan bij een hele grote 

krater dat hebben de joden de mensen die daar werkten gegraven. 

En wij moesten een grote steen van beneden oppakken en naar boven lopen met  

de grote steen.En dat was moeilijk. Toen waren we bij het kamp en dat zat vol met prikkeldraad een 

ijzerdraad en torens en er stond ook een heel groot huis met een hele grote schoorsteen. Dat was 

een crematorium. dat was ook heel heftig. 

 

De terugweg 

Het is weer zover om naar huis te gaan. Eerst weer in de bus. Dan zit ik tegenover  

Lindsay en Mellanie en wie naast mij zat weet ik niet meer. 

We gingen net weg en ik deed mijn koptelefoon op en ging muziek luisteren. 

Bijna de hele reis. En ik ging sommige filmpjes aan de iemand naast mij laten zien. 

Toen waren wij bij de MCDonalds geweest en dat was lekker en toen gingen we naar huis. 

 

 

Buchenwald door Eino 

27-28-29 mei is het zover we gaan naar Buchenwald. 

Met leuke en niet zo leuke spelletjes en veel muziek. 
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De terugweg 

Het is weer zover om naar huis te gaan. Eerst weer in de bus. Dan zit ik tegenover  

Lindsay en Mellanie en wie naast mij zat weet ik niet meer. 
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Bijdrage van aantal leerlingen ‘t Koppel 

 

We reden over de bloedstraat, dat heet zo omdat daar veel doden zijn gevallen. We keken bij de 

dierentuin van de Duitsers en we gingen naar het kamp zelf. Het voelde heel raar, omdat er heel veel 

gevangenen eerst liepen en nu wij. Ik vond het heel erg wat er was gebeurd, maar ik vond het ook 

heel interessant om te zien.  

Noray de Roo 

 

Als eerste liepen we naar de steengroeve. De steengroeve was heel diep en we moesten allemaal 

een zware steen pakken en heen en weer op de heuvel lopen. Dat was heel zwaar. 

Tessa Smidt  

 

 

We gingen ook nog bij de barakken kijken. Meneer E. Verduin had in barak nr. 2 gezeten. We hebben 

heel veel geleerd.  

Elroy Pruim  

 

 

Toen waren we aangekomen bij het kamp. Eerst gingen we een gang in met cellen vlak bij de poort. 

Het was heel, heel bijzonder, want er zaten allemaal deuren met daarin kamers (cellen) met foto’s 

van mensen die daar zijn geweest. Aan de andere kant van de poort zaten vroeger beren. Maar dat 

was wel een heel raar verhaal, de beren werden beter behandeld dan de mensen.  

Fabiënne Tabak 

 

 

Bij de ingang was een hele grote klok. De klok stond om kwart over drie. Dat is de tijd waarop kamp 

Buchenwald bevrijd is.  

Liselotte Bosklopper  

 

 

Daarna gingen we naar een paardenstald. Dat was een soort van ‘controle’ kamer dachten de 

Russen, maar ze werden gewoon doodgeschoten op die plek. Dat maakt heel veel indruk.  

Emma Pepping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kleve project 2019 

Mijn collega Linda Vaartjes en ik hebben dit jaar voor het vierde jaar groep acht. Dat betekent dat we 

inmiddels ook vier jaar als leerkracht betrokken zijn bij het Kleveproject. Het overkoepelende thema 

is zoals altijd “Respect”. Daar zijn we als leerkracht dagelijks mee bezig in de groep, maar de invulling 

die er vanuit het Kleveproject aan wordt gegeven is enig in zijn soort en alleen mogelijk door de inzet 

van de vrijwilligers die bij het project zijn betrokken. 

Het project begon op 8 november 2018, waarbij de groepen acht van beide basisscholen elkaar 

ontmoetten bij het beeld van “De duif” en er gedichten werden voorgedragen. Dan was er de 

IJsbrekerdag in de sporthal, waarbij leerlingen fysiek werden uitgedaagd om elkaar te vertrouwen. Er 

was het bezoek aan de AZC-school in Ter Apel, waar ze konden zien hoe kinderen uit andere landen 

les krijgen in Nederland en hoe lastig dat is.   

Tijdens het Paasontbijt hebben de leerlingen aandachtig geluisterd naar het verhaal van dhr. Ernst 

Verduyn, een overlevende van o.a. de kampen Auschwitz en Buchenwald. Dit was ook de allerlaatste 

keer dat hij zijn verhaal aan een grote groep vertelde, wat gezien zijn leeftijd ( 91) niet zo vreemd is. 

Leerlingen hebben aan hem veel vragen kunnen stellen over de oorlog en kamp Buchenwald. 

Tijdens het sponsorzwemmen hebben de leerlingen een flink bedrag bij elkaar gezwommen, 

waarmee o.a. de reis naar Buchenwald gedeeltelijk is gefinancierd. Ook worden er van het geld een 

aantal AED’s aangeschaft voor het dorp. 

Dan als klap op de vuurpijl de reis naar Buchenwald zelf. Voor mij de tweede reis en nog steeds 

indrukwekkend. Ook onze collega Annet Struik, die als begeleider mee is geweest naar Buchenwald 

en hierdoor tevens kennis maakte met het Kleveproject was  onder de indruk. De reis verliep 

voorspoedig, de sfeer was goed, leerlingen waren betrokken, geïnteresseerd, maar er is ook veel 

plezier gemaakt. Mooi ook om te zien hoe leerlingen van beide scholen met elkaar optrokken. Met 

plezier denken wij, leerkrachten van ’t  Koppel, dan ook terug aan het afgelopen jaar met het 

Kleveproject. Dank aan alle vrijwilligers van het  Kleveproject die het mogelijk hebben gemaakt dat 

onze leerlingen ervaringen op hebben gedaan die wij hen  als individuele leerkrachten nooit zouden 

hebben kunnen geven. Moge het Kleveproject nog lang blijven bestaan en bij blijven dragen aan het 

historisch  en maatschappelijk besef van nog veel meer leerlingen. 

 

Anneke Dogger 

Groepsleerkracht groep 8 

 

 

 

 

  



Buchenwald 2019 

Buchenwald, de derde keer alweer. Zou het net zo indrukwekkend zijn als de eerste keer? 

Het antwoord was: Ja net zo. 

De verhalen van Roelof en Egbert, de reacties van de kinderen: waarom juf, waarom deden ze dat? 

Dit is onrechtvaardig. Waarom moesten de Joden en Roma en homo’s weg? Het zijn toch gewoon 

mensen? Waarom hebben ze Hitler niet neergeschoten, dan was deze ellende niet geweest. En dan 

sta je met je mond vol tanden. Door de geschiedenislessen weten de kinderen wel van de oorzaken 

van de WO2 en ook hoe Hitler aan de macht kwam. 

Maar dit te zien en te horen… 

Wat wij kunnen en moeten doen is de kinderen leren elkaar niet te veroordelen maar elkaar te 

respecteren. Want dit had nooit gemogen en mag ook niet meer gebeuren. De kinderen waren het er 

mee eens: Dit mag nooit weer. 

 

Elma Goedknegt 

 

Buchenwald 2019 

Voor mij de 4
e
 keer dat ik mee ben geweest. En elke keer verbaas ik mij er weer over met hoeveel 

respect de kinderen van beide scholen met elkaar omgaan. Ik heb niet 2 groepen gezien, maar 1 

groep.  

Een groep kinderen die goed voorbereid aan de reis is begonnen. 

En dan rijden ze dinsdagmorgen in de bus naar kamp Buchenwald. De bus gaat op de ‘blutstrasse’ in 

de eerste versnelling. Een slakkengangetje. Roelof Kleve neemt dan het woord en begint te vertellen. 

Op dat moment is het muisstil in de bus. En dokter Kleve vertelt en vertelt. Ademloos luisteren de 

kinderen naar hem.  

Als hij klaar is met spreken mag de buschauffeur iets sneller rijden. En dan is het zo mooi om te zien 

en te horen dat alle kinderen stil blijven. De telefoons blijven uit. Geweldig. Wat een respect!  

Voor dat we het kamp zelf binnen gingen, hebben we de steengroeve bezocht. De kinderen konden 

zelf ervaren wat het was om zware stenen naar boven en daarna weer naar beneden te moeten 

brengen.  

In het kamp zelf hebben de kinderen, onder begeleiding, alles wat ze wilden zien, bekeken. Alles wat 

ze wilden horen, gehoord. Aan het eind de warmte van de plaat gevoeld. En op moment beseft dat 

alle mensen van binnen gelijk zijn.  

Bij het monument hebben we samen, onder begeleiding van juf Anneke op de tin whistle, het lied 

The Rose gezongen. Hoe donker het ook is, hoe moeilijk het leven ook kan zijn, de roos, de bloem 

van de liefde zal altijd weer bloeien.  

Ook dit jaar heb ik weer heel veel respect en waardering voor alle leden van het Kleve comité en de 

leerkrachten. Wát een voorbereiding. Geweldig.  

Ik ben blij en dankbaar dat ik mee mocht om dit mee te maken.  

 

Juf Janet 

 

 

 



The Rose 

  

Some say love, it is a river 

That dr 

 

owns the tender reed 

Some say love, it is a razer 

That leaves your soul to bleed 

 

Some say love, it is a hunger 

An endless aching need 

I say love, it is a flower 

And you it’s only seed 

 

It’s the heart afraid of breaking 

That never learns to dance 

It’s the dream afraid of waking 

That never takes the chance 

It’s the one who won’t be taken 

Who cannot seem to give 

And the soul afraid of dying 

That never learns to live 

 

When the night has been too lonely 

And the road has been too long 

And you think that love is only 

For the lucky and the strong 

Just remember in the winter 

Far beneath the bitter snow 

Lies the seed that with the sun’s love 

In the spring 

Becomes the rose. 

       

Dit lied werd gezongen na de kranslegging bij het monument voor de Nederlanders die in 

concentratiekamp Buchenwald zijn omgekomen.  

 

Het gaat over de liefde en ons verlangen ernaar. Maar met name het laatste couplet zegt ons dat hoe 

moeilijk omstandigheden soms ook zijn, hoe groot de ellende om ons heen soms ook is – net zoals de 

vredesduif uit het brandende hart de vrijheid tegemoet vliegt, zo komt hier na een strenge winter 

een roos onder een dikke laag sneeuw tevoorschijn. 



 


