
                           
 

 

 

 

Sortie pédagogique Kamp Westerbork 
Compte rendu en néerlandais 

 

Op donderdag 29 maart, zijn we met alle 3ème op schoolreis naar Westerbork gegaan. Westerbork is een doorgangskamp 
dat door de Nazi’s tijdens de 2de Wereld Oorlog werd gebruikt om de Joden van Nederland te verzamelen. Vanuit 
Westerbork worden de Joden naar verschillende concentratie kampen in Oost-Europa gestuurd. 

Na een lange busrit, kwamen we in het museum van Westerbork aan. Daar zagen we eerst een kort filmpje om daarna 
in kleine groepjes de rest van het museum te bezoeken. Tijdens het bezoek moesten we ook een vragenlijst invullen. We 
hebben in het museum het gerief van sommige gedeporteerden gezien. Daarvan merkten we dat de Joden toen ze 
vertrokken naar Westerbork, dachten dat ze voor een tijdje op reis gingen. We hebben ook, op het einde van ons 
bezoek, alle namen van de gestorven Nederlands Joden gezien. Dat waren er meer dan 102 000! 

Daarna, zijn we met z’n allen naar het oude kamp gewandeld. Tijdens de wandeling, konden we genieten van het warme 
weer en onze heerlijke picknick. Bij onze aankomst, verschoten we even omdat er bijna niets was overgebleven van het 
kamp. De gids legde ons uit dat de Nederlandse regering in 1970 het hele kamp had verwoest om de gruwelijkheden van 
de oorlog te vergeten. Alleen de woning van de Commandant van het kamp bleef over. We bezochten ook de twee 
gedenktekens van het kamp. Het eerste gedenkteken bestond uit allemaal kleine steentjes. Deze steentjes waren van 
allemaal verschillende hoogtes om het verschil tussen alle gestorven Joden uit te beelden. De steentjes maakte allemaal 
te samen de kaart van Nederland. Het andere gedenkteken waren twee kapotte treinrails en die de reis van de Joden 
naar de concentratie kampen uitbeeldden.  

De reis was zeer interessant en leerrijk. We waren heel erg onder de indruk van alle verschillende verhalen van de Joden 
die naar Westerbork waren gestuurd. We vonden het ook interessant om te weten dat de Nazi’s zoveel moeite deden 
om het te laten lijken dat de Joden goed werden behandeld. Onze schoolreis was dus superleuk en we hebben er van 
genoten. 
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