Bergen-Belsen

Midden in Noord-Duitsland op de Lüneburger Heide, 40 kilometer ten noorden
van Hannover, ligt Bergen-Belsen.
Ontstaan
Het kamp werd in 1940 ingericht om dienst te doen als krijgsgevangenkamp,
waar met name Russische krijgsgevangenen onder erbarmelijke omstandigheden
leefden. In april 1943 werd een deel van het krijgsgevangenkamp overgedragen
aan de SS, die er vanaf dat moment buitenlandse Joden onderbracht. Dit
Aufenthaltslager Bergen-Belsen was in eerste instantie bestemd voor Joden die
uitgewisseld zouden worden tegen Duitse staatsburgers die in het buitenland
woonden of daar geïnterneerd waren. Tot het kamp zouden ook vijf kleinere
kampen gaan behoren. In het grootste daarvan, het Sternenlager, kwamen de
ruim 4.000 gedeporteerden uit kamp Westerbork terecht.
Uitwisselingsjoden
De Uitwisselingsjoden hadden aanvankelijk enkele privileges. Zo bleven ze als
familie bij elkaar, droegen geen gevangeniskleding en mochten enig bezit houden.
Na een periode van quarantaine werden ze echter wel ingezet om te werken. Na
lange appèls voor en na de werktijden, werden mannen en vrouwen ingezet bij
verschillende werkcommando’s in de schoenen- en kledingindustrie, de keukens,
het revier, de kamppolitie en het brood-, groente en kolencommando.
Joden die voor uitwisseling in aanmerking kwamen, bezaten een dubbele
nationaliteit, dikwijls dankzij (gekochte) Zuid-Amerikaanse passen. Of ze hadden
een Palestinacertificaat, waarmee ze naar Palestina zouden kunnen emigreren.
Slechts een klein aantal mensen werd ook daadwerkelijk uitgewisseld en kon naar
Palestina of Zwitserland vertrekken.
Bergen-Belsen heette een kamp te zijn waar het beter was dan in andere
concentratiekampen. Maar het kamp werd hoe langer hoe meer een ‘gewoon’
concentratiekamp, zoals Marion Blumenthal-Lazan bij aankomst ervoer.
‘Het was donker, ijskoud en het regende. Toen ik uit de trein stapte, zag ik alleen
de hoge, glimmende zwarte laarzen van de SS-officieren met hun honden, die er
groot, ongeduldig en gemeen uitzagen. Ik was negen jaar oud en klein voor mijn

leeftijd. De kaken en de scherpe tanden van de blaffende en springende
politiehonden zaten voor mij precies op ooghoogte. Ik was echt doodsbang.’
Häftlinglager
Een van de nevenkampen van Bergen-Belsen, het Häftlinglager, werd vanaf maart
1944 gereserveerd voor gevangenen uit andere kampen. Deze mensen konden
niet meer werken en waren vaak doodziek. Ze werden aan hun lot overgelaten in
lege barakken zonder strozakken en dekens. Er was geen medische verzorging en
warm eten ontbrak. Het sterftecijfer was bijzonder hoog.
In de zomer van 1944 werd er een kamp met tenten voor vrouwen opgericht. Ze
werden na een kort verblijf doorgestuurd naar buitencommando’s van het
concentratiekamp Buchenwald. In oktober werden er grote vrouwentransporten
uit Auschwitz in ondergebracht. Een deel van de tenten werd tijdens een storm
weggeblazen.
Onder leiding van kampcommandant Kramer werd in de winter van 1944-1945
het hele kamp omgevormd tot een concentratiekamp en verloren
deUitwisselingsjoden hun privileges. De omstandigheden gingen in een rap tempo
achteruit. De SS bracht tienduizenden gevangenen het kamp binnen, die uit
kampen in het oosten waren geëvacueerd. Zij troffen er chaos aan: kou, honger,
vervuiling en besmettelijke ziektes die duizenden slachtoffers maakten. BergenBelsen werd een kamp waar massale sterfte plaatsvond. Tussen begin januari
1945 en midden april 1945 zijn 35.000 mensen overleden. Onder hen waren Anne
Frank en haar zusje Margot.
‘In je naaste omgeving maakte je als kind mee hoe vriendjes en vriendinnetjes
overleden. Ik heb in andere afdelingen van het kamp waar zich gevangenen
bevonden, bergen lijken gezien. En kannibalisme. Stervende mensen werden
halfdood van al hun kleren ontdaan door anderen die erom vochten om zichzelf
tegen de kou te kunnen beschermen. Een gevangene werd betrapt, naar onze
afdeling gebracht en bij de poort over een hokkertje, een soort bankje, gelegd. Hij
kreeg van de Kapo’s vijftig stokslagen. Dat gebeurde bij de Blokstube aan de
ingang van het kamp, op nog geen vijf meter afstand van de kamer waar ik me
bevond.’ (Micha Gelber)
Lees verder: https://www.kampwesterbork.nl/bergen-belsen
Lees ook: Holocaust Encyclopedia – United States Holocaust Memorial Museum
Approximately 50,000 people died in the Bergen-Belsen camp complex. Among
them was Anne Frank, the most well known child diarist of the Holocaust era.

Go to: https://encyclopedia.ushmm.org/bergen-belsen
Iris Verhoeven ~ Bergen-Belsen: “Een stad van de levende doden”
Freelance journalist Iris Verhoeven werd onlangs benaderd door
herinneringscentrum Bergen-Belsen met de vraag of ze kon helpen meer
Nederlandse aandacht te krijgen voor een tentoonstelling over het verblijf van
kinderen in het Duitse kamp. Onlangs bezocht Verhoeven Bergen-Belsen en het
bijbehorende
museum
zelf.
Haar
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