
OOSTENLICHT NAAR KAMP ESTERWEGEN

   

Op 9 november is de groep van TL3 Duits op excursie geweest naar het Duitse Esterwegen. Daar werd samen met de 
leerlingen van de Bödiker Oberschule en ook van het Gymasium uit Haselünne een bezoek gebracht aan het 
voormalige werk en concentratiekamp. Vorige jaren ging deze groep altijd op bezoek bij het Bödiker in onze partner-
gemeente op 9 november en maakte daar de herdenking van de Kristallnacht mee. Dit jaar dus anders. 
Na bezoek aan de expositie en uitleg door een gids maakte de groep een wandeling over het kampterrein. 
De landschapsarchitectuur geeft de sporen van het vroegere kamp weer en vertaalt de niet meer zichtbare delen 
van het kamp die symbool staan voor geweld en bedreiging, in moderne vormen (staalelementen). De plaatsen van 
de vroegere barakken worden door “boompakketten” zichtbaar gemaakt. Met de bedekking van het voormalige 
gevangenenterrein door lava moet een roodbruin veenlandschap gesuggereerd worden. Een looppad van stalen 
platen verbindt de historische plek van kamp Esterwegen met een naburig stuk veen, dat symbool staat voor de 
plaats van de zware dwangarbeid. 
 

  
 
Aan het eind van het bezoek werd onder leiding van de leerlingen van het Duitse Gymnasium een herdenkingsviering 
gehouden in een ruimte van het kleine klooster dat naast het kampterrein staat. Er werden gedichten gelezen, 
liederen gezongen, een geloofsbelijdenis opgezegd en gebeden uitgesproken. Daarna togen we huiswaarts. Bij leven 
en welzijn zal volgend jaar een Duitse groep met onze leerlingen een bezoek brengen aan Kamp Westerbork en zal 
een andere groep op 4 mei na een bezoek aan Amsterdam (Anne Frankhuis en Joods Historisch Museum) met 
leerlingen van onze groep Duits in Elburg de Dodenherdenking meemaken. 
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Tussen 1933 en 1945 bouwde de Hitlerregering 15 gevangenenkampen in het Emsland. Als onderdeel van het 
systeem van SS, justitie en Wehrmacht (het leger) waren het allemaal oorden van nazi-terreur. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog moesten de politieke gevangenen zware dwangarbeid verrichten in de veenontginning; vanaf midden 
1942 in de turf- en in de wapenindustrie en in explosieven-opruimingseenheden. De Emslandkampen waren een 
lijdensweg voor in totaal ongeveer 80.000 concentratiekampgevangenen en strafgevangenen; tijdens de oorlog 
bovendien nog eens meer dan 100.000 krijgsgevangenen. Meer dan 20.000 mensen zijn er verhongerd, stierven aan 
uitputting en ziekten als gevolg van lichamelijke mishandeling of werden “auf der Flucht erschossen”. Van 1934 tot 
1936 viel het kamp rechtstreeks onder Heinrich Himmler als Reichsführer SS. Hij hief het kamp in 1936 op; de 
opvolger was het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn. Tussen 1937 en 1945 was kamp Esterwegen een 
strafgevangenenkamp van de Duitse justitie. Hier en in verschillende andere kampen zaten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog Duitse soldaten gevangen die waren veroordeeld door krijgsraden van de Wehrmacht. In een deel van 
kamp Esterwegen (“Lager Süd”) waren verzetsstrijders uit verschillende West-Europese landen opgesloten, de 
zogeheten “Nacht- und Nebel-Gefangene”. In het middelpunt staan de ervaringen van de gevangenen tijdens hun 
werk in het veen en hun leven en lijden in de kampen. Vlak na de oorlog diende het kamp de Britse bezettingsmacht 
als interneringskamp van Duitsers die zich in de oorlog hadden misdragen.  
 

     
 
Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werd voor het eerst een pogrom (jacht) georganiseerd op joden 
en hun eigendommen door de nazi’s. Veel winkelruiten (glas van kristal) moesten het ontgelden. De jonge jood Herzl 
Grynspan had vlak daarvoor op 7 november in Parijs een willekeurige  Duitse diplomaat (Vom Rath) vermoord om 
zich te wreken op een Duitser nadat zijn ouders in het Duits-Poolse grensgebied in  problemen waren gekomen. 
Hitler had op 18 oktober 12.000 joden naar Polen uitgewezen maar dat land wilde er maar 4000 opvangen. Als 
reactie op deze moord, werden naast 191 synagogen in die nacht ook 7500 zaken zoals winkels van joden in brand 
gestoken. 76 synagogen werden op een andere manier vernield. Ook joodse ziekenhuizen, scholen en 
begraafplaatsen moesten het ontgelden.  
Het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de 
Kristallnacht 96 joden op straat vermoord. Ook in Oostenrijk en Sudetenland werden joden aangevallen en hun 
bezittingen vernield. Meer recente onderzoekingen stellen het aantal echter op meer dan 400 joden die tussen 7 en 
13 november vermoord of tot zelfmoord gedreven werden . De naam Kristallnacht verwijst zoals genoemd naar het 
vele glaswerk dat tijdens deze aanvallen werd vernield. Twee dagen na de aanval op Vom Rath, op 9 november 1938, 
gaf Hitler Goebbels toestemming om een geweldactie tegen de joden te starten. De dood van Vom Rath op 9 
november viel samen met de herdenking van de Bierkellerputsch, de mislukte staatsgreep van Hitler en zijn 
aanhangers in 1923. Ondanks het mislukken van die staatsgreep was de herdenking een jaarlijks hoogtepunt voor de 
nazi’s. Die avond waren veel nazi-bonzen en oud-strijders samengekomen in het oude raadhuis van München, ook 
Hitler was aanwezig. Hitler verliet de herdenking rond 21.30 uur. Direct na het vertrek van Hitler hield Goebbels rond 
22.00 uur een toespraak. In deze toespraak meldde hij dat Vom Rath was bezweken en vervolgde: "Moet ik u 
vertellen tot welk ras het vuile zwijn behoorde dat deze lage misdaad heeft begaan? Een jood!". Volgens Goebbels 
was het niet alleen de schuld van Grynszpan dat Vom Rath was omgekomen, het hele jodendom was 
verantwoordelijk. Goebbels riep de aanwezigen op "deze aanval van het internationale jodendom niet 
onbeantwoord [te] laten, we moeten wraak nemen! Gezamenlijk moeten we ons antwoord formuleren op deze 
joodse moord en de dreiging die het internationale Jodendom voor ons roemrijke Duitse Rijk betekent!". De 
aanwezigen kregen daarmee geen expliciet bevel om joden aan te vallen maar werden wel aangemoedigd. Ook was 
inmiddels duidelijk dat de politie niet in zou grijpen. Goebbels schreef later in zijn dagboek dat hij en Hitler vonden 
dat "de joden maar een keer de woede van het volk moesten voelen". Korte tijd later gingen SA-leden de straat op. 
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De door de herdenking van de Bierkellerputsch vaak al dronken mannen waren wel te porren voor wat rellen en 
werden geholpen door andere burgers. De nazi's namen overigens niet de verantwoordelijkheid voor de 
Kristallnacht. De door het geweld veroorzaakte schade werd de joodse gemeenschap aangerekend, zij zou het 
geweld hebben 'uitgelokt'. Op 12 november 1938 werd besloten dat de joodse gemeenschap een boete moest 
betalen van een miljard Reichsmark wegens 'hun vijandige houding ten opzichte van het Duitse volk, het uitlokken 
van geweld en de moord op Vom Rath'. Bovendien moesten de verzekeringsmaatschappijen waar de joden 
verzekerd waren het geld waar de verzekerden na de Kristallnacht recht op hadden in de staatskas storten. De boete 
werd geïnd in de vorm van een belasting; joden moesten 25% van hun vermogen afstaan aan de Duitse staat, in 
totaal werd er 1.126.612.495,- Reichsmark opgehaald. 
De Duitsers reageerden verschillend. Veel Duitsers waren geen voorstander van de pogrom. ‘Mensen zaten achter 
hun gordijnen te huilen'. Soms werden de vervolgde joden geholpen, maar de meerderheid van de Duitse burgers 
wachtte machteloos af tot het voorbij was. Andere Duitse burgers deden volop mee met de SA tijdens de 
Kristallnacht. In sommige steden braken al rellen uit op 7 november, direct na de aanslag op Vom Rath. Hier en daar 
gingen de rellen ook door na 10 november 1938. Duitse burgers, aanhangers van het nazisme, namen het initiatief 
tot deze rellen. Getuigen zouden later vertellen dat onder de deelnemers ook vrouwen en kinderen waren. Een 
Britse correspondent in Berlijn, werkzaam voor de London Daily Telegraph deed verslag: ". Rassenhaat en hysterie 
lijken zich volkomen meester te hebben gemaakt van een anders zo fatsoenlijk volk. Ik zag chic geklede vrouwen 
staan applaudisseren en schreeuwen van vreugde, terwijl respectabele moeders uit de middenklasse hun baby’s in 
de hoogte hielden zodat ze beter de ‘pret’ konden zien". Hoeveel mensen meededen met de rellen, machteloos 
toekeken of zich verzetten, is niet bekend. In een op 11 november gepubliceerd artikel schrijft Goebbels dat de 
Duitse burgers zich tijdens de Kristallnacht hebben laten leiden door hun 'gezonde instinct'. De Duitsers zijn nu 
eenmaal antisemitisch, stelt Goebbels, en willen zich niet langer laten beperken of provoceren door joodse 
parasieten. 
 
In ons land wordt in Kamp Westerbork (en sinds kort ook in Vught) een herdenking gehouden 
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