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Mijn Kamp

Op 18 juli 1925 werd het boek Mein Kampf van Adolf Hitler uitgegeven in een oplage
van 23.000 stuks. Tot 1943 zijn 10 miljoen boeken uitgegeven. Dit boek is in 1939 in
het Nederlands vertaald door de NSB’er Steven Barends met als titel “Mijn Kamp”. Er
zijn daarvan 110.000 exemplaren verkocht. De herdruk van dit boek is sinds de
bevrijding in 1945 verboden in Nederland.

Het boek geeft de aanzet tot het Nationaalsocialisme maar erger nog de verregaand
scheiding in rassen en Jodenhaat met de Shoa de vernietiging van Joden tot gevolg
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Rede van Hitler

De redevoeringen die Hitler in Duitsland deed, werden als propagandamateriaal
vertaald in het Nederlands. Deze redevoering is gericht aan arbeiders die zorgen
voor het maken van oorlogswapens. In deze rede worden beloften gedaan die
arbeiders graag horen zoals een beter en rijker leven krijgen.

Een stukje uit de tekst:

België, Nederland en Frankrijk werden verslagen, de Kanaalkust bezet en onze
steunpunten ingericht. Ook hier kan ik (Hitler) zeggen:

Geen macht ter wereld zal ons tegen onzen wil uit dit gebied kunnen
verdrijven!

Het heeft veel levens gekost op de stranden van Normandië , maar deze belofte is
gelukkig niet vervuld.





Rede van Seyss-Inquart

In bezet Nederland is dr. Seyss-Inquart Rijksminister. Op 12 maart 1941 hield hij een
rede in Amsterdam als antwoord op de Februaristaking van 25-27 februari tegen de
Jodenvervolging. De staking wordt met geweld en intimidatie gebroken door de
Duitsers. Er volgen arrestaties van de communistische organisatoren en hoge boetes
voor de gemeenten waar de stakingen plaatsvonden.

Een stukje uit de rede van Seyss-Inquart.:

Ik hoop dat het Nederlandse volk uit de ervaringen der laatste dagen geleerd heeft,
hoe onverbiddelijk de bezettingsmacht haar taak en haar recht weet te handhaven. Ik
hoop dat het Nederlandse volk zich in de toekomst niet meer zal laten leiden door
elementen, vreemd aan volk en land.

De Joden worden door ons niet beschouwd als bestanddeel van het
Nederlandse volk, zij hebben hun rol uitgespeeld in Europa





Bronnen van het Nederlandsche Nationaal-Socialisme

De NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging met Mussert als leider, was de
Nederlandse variant van de N.S.D.A.P, de Nazipartij van Hitler. In het boekje De
bronnen van het Nationaal-Socialisme uit 1939 wordt een beeld geschetst van een
beweging die als bronnen heeft:

- Ons Godsvertrouwen
- Onze Liefde voor Volk en Vaderland
- Onze Eerbied voor de arbeid.

Dat lijkt heel mooi, maar de obsessie tegen Joden, communisten, kapitalisme,
marxisme en democratie, afgekeken van de Nazi’s, heeft niet veel goeds gebracht
tijdens de bezetting. Het heeft veel Nederlanders het leven gekost. NSB-ers werden
als volksverraders aangezien.
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Ervaringen in concentratiekampen

Na de oorlog zijn een aantal boeken en boekjes verschenen over de persoonlijke
ervaringen van gevangenen die de concentratiekampen hebben overleeft. De hier
getoonde boekjes gaan over de kampen Vught en Buchenwald. Hoewel er heel
verschillende verhalen worden verteld in die boekjes, zijn wat overeenkomsten te
vinden in de ervaringen.

De gevangenschap begint met intimidatie door de sadistische bewakers, het
verliezen van je gevoel van eigenwaarde doordat je een nummer wordt zonder
naam. Je raakt je persoonlijke bezittingen en je kleding kwijt en wordt met een groep
volledig naakte mensen medisch onderzocht. Door de zware arbeid, de geringe
hoeveelheid voedsel en de lijfstraffen raak je uitgeput en levensmoe.

Een hongerig en uitgeput mens probeert slechts te overleven. Sociale gevoelens
voor medegevangenen nemen af naarmate de gevangenisduur toeneemt. Je voelt je
geen mens meer.
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Verschrikkingen van het Nazi-systeem

In dit boek staat het ontstaan en de opbouw van de beweging die ontstaan is uit de
Duitse Arbeiders Partij en gegroeid is Nationaal-Socialistische NSDAP de Nazipartij.
In het sterk militair opgezette systeem werden op jonge leeftijd jongens en meisjes
ingezet voor het bereiken van het ideaal van Hitler: een duizendjarig Derde Rijk van
Ariers, de Edel Germanen.

De S.S., de Schutz-Staffel, opgezet voor de beveiliging van Hitler, ontwikkelde zich
tot een genadeloze organisatie die de verschrikkingen van de Holocaust heeft
opgezet en uitgevoerd. In dit boek staan foto’s van deze verschrikkingen die we in
deze tentoonstellingen niet zullen tonen. In Jad Vashem, het museum van de Shoa
in Jerusalem zijn alle foto’s te zien uit deze tijd.







Kaart concentratiekampen

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er 15 werk- en doorvoerkampen,
18 grote concentratiekampen waarvan 8 vernietigingskampen. Deze kaart geeft een
overzicht van de grootste kampen. De vernietigingskampen zijn gebouwd door de
Nazi’s in Polen tegen de grens met Rusland.

Niet op de kaart aangegeven zijn de Aussenkommandos, de werkplekken waar de
dwangarbeiders uit de kampen te werk werden gesteld. Samen met de
concentratiekampen zijn dat 1634 plaatsen waar dwangarbeid werd verricht.
(Bron Wikipedia en de lijst van van het Bundesministerium der Justiz)



De Gele Ster

De Jodenvervolging in de periode van 1933 tot 1945 is door Gerhard Schoenberner
in 1961 vastgelegd in het fotoboek De Gele Ster. Als je dit boek leest staat je
verstand stil als je ziet wat de Nazi’s en hun sympathisanten met name het Joodse
volk hebben aangedaan. Het gaat voor deze tentoonstelling te ver deze gruwelijke
foto’s te tonen. Een foto wel.

Dit is de selectieplaats in kamp
Auschwitz-Birkenau, waar na een lange
treinreis in veewagons de ca 1200 net
aangekomen gedeporteerden
geselecteerd werden.

Voor dwangarbeid naar het mannen- of
vrouwengedeelte of rechtstreeks naar
de gaskamers als je ongeschikt werd
geacht te werken.

Tot eind 1944 waren er in Duitsland
protesten tegen berichten uit het
buitenland:
“Ik ezel geloof nog dat in Duitse –
concentratiekampen Joden vergast
worden”, staat er op de borden te lezen.

Ook in onze tijd zijn er nog Holocaust-
ontkenningen te horen, waarbij wordt
ontkend dat er 6 miljoen Joden zijn
vermoord door de Nazi’s





Encyclopedie van de Holocaust

De Encyclopedie van de Holocaust is tot stand gekomen in samenwerking met Yad
Vashem, The World Holocaust Remembrance Center in Israël. Het is een
indrukwekkend naslagwerk van ruim 500 pagina’s over een van de donkerste
periodes van de moderne geschiedenis.

Het bevat een chronologie die loopt van 24 februari 1920, de dag dat de statuten van
de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) werden vastgesteld met
de antisemitische bepalingen. Het eindigt bij 9 september 1945, de overgave van
Japan aan China.

Onderwerpen zijn: de geschiedenis van het Europese Jodendom, de Joodse
bijdragen aan de Europese cultuur en de opkomst van antisemitisme en nationaal-
socialisme.





Een theater in Dachau

Het concentratiekamp Dachau is in 1933 in gebruik genomen voor het vastzetten van
tegenstanders van het regime van Hitler, zoals politieke gevangenen, communisten
en kerkelijke voorgangers.

Gereformeerd dominee Herman Knoop uit Rotterdam, die in zijn preken tijdens de
bezetting voor Koningin Wilhelmina heeft gebeden, wordt door de Gestapo
gearresteerd als staatsgevaarlijk met de beschuldiging dat hij zijn geestelijk ambt
heeft misbruikt om het Nederlandse volk op te hitsen tegen het Groot-Duitsche Rijk.
Hij wordt naar het concentratiekamp Dachau overgebracht, evenals 1100 priesters
en dominees .

Zijn twee jaar durende gruwelijk ervaringen in Dachau beschrijft hij na zijn vrijlating in
zijn boek: “Een theater in Dachau”. Met theater wordt hier bedoeld schouwspel wat
hij haalt uit de tekst van Paulus in 1 Korintiërs 4:9: “Wij zijn voor heel de wereld, voor
engelen zowel als mensen, een schouwspel geworden”. In Dachau voelt hij zich, net
als Paulus in gevangenschap, het uitvaagsel van de wereld op het laagste plekje in
de rij van de mee-gedoemden.

Hij raakte alles kwijt in het kamp, maar hij putte moed uit het feit dat ze zijn
mogelijkheden om te bidden nooit konden afnemen.





Strooibiljet voor de Duitse bevolking

Door de geallieerde vliegtuigen werden boven Duitse industriegebieden
strooibiljetten afgeworpen die aan de bevolking een waarschuwing gaf voor
bombardementen die zouden komen. Het gaf de bevolking die in of dichtbij de
industrieën woonden de gelegenheid een veilig heenkomen te zoeken.





De Groene (Amsterdammer)

De Groene is een weekblad dat sinds 1877 in Amsterdam wordt uitgegeven. Tijdens
de oorlogsjaren bleef L.J. Jordaan van de Groene zijn spotprenten maken die soms
een grap bevatten, soms hoon aan het Nazi-regime of een wanhopige kreet aan de
wereld die ziende blind bleef. Het verspreiden van spotprenten tijdens de bezetting
was niet ongevaarlijk: een enkele reis concentratiekamp was niet uitgesloten.





Ecce Homo …!

Een van de spotprenten van Jordaan van De Groene Amsterdammer is een
aanklacht tegen de Jodenvervolging. De spreuk bij deze prent luidt: “Ecce Homo …!”
Dit is Latijn en betekent: “Zie de Mens’’. Deze tekst wordt in de bijbel uitgesproken
door de bezetter van Israël, de Romeinse heiden Pilatus, in Johannes 19:5. Hij kan
beslissen over leven en dood, maar laat de keuze aan het volk over.

De hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland tijdens de bezetting van
Nederland was Hanns Rauter (1895-1949). Hij was verantwoordelijke voor de
vervolging en onderdrukking van het Nederlandse verzet en voor de deportatie van
de Joden naar vernietigingskampen. Het volk kreeg hierin geen keuze.

Een van Rauters uitspraken:
“We willen alleen maar genezen worden van deze pest en het Joodse vraagstuk
moet definitief en totaal worden opgelost”

Bron Wikipedia
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Verlichting in oorlogstijd

De verplichting van de Duitsers tot verduistering betekende aangepaste verlichting.
Geallieerde vliegtuigen mochten niet geholpen worden bij hun navigatie over bezet
Nederland.

De koplamp op de fiets werd deels afgeschermd door een rooster waardoor er een
kleine streep licht op de weg kwam, maar alleen voor hen die in spertijd over straat
mochten.

Voor verlichting in de huiskamer verkocht Philips de luchtbeschermingslamp
Protector die alleen een plekje licht op tafel liet schijnen. Ook met blauwe
fietslampjes werd een beetje licht in de woning gemaakt
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De Philiprak

Eindhoven werd op 18 sept 1944 bevrijd. De voedseltransporten in de bevrijde
gebieden onder de grote rivieren waren vrijwel onmogelijk door beschadigde bruggen
en wegen. Ook daar was tijdens de hongerwinter een voedselcrisis.

De werknemers van Philips konden bij hun salaris de Philiprak ophalen, die zonder
voedselbonnen werd verstrekt. Niet veel, maar beter dan een lege maag.



Avondklok Eindhoven

Op vrijdag 23 mei 1941 viert Philips het 50 jarige bestaan in een fabriekshal. De
stemming is uitgelaten er wordt gedanst en met rood-wit-blauw gezwaaid. Een grote
groep die al feestend de fabriek verlaat wordt door de Duitse bezetter als
demonstratie opgevat. Overvalwagens rukken uit en er wordt geschoten.

Met pamfletten van de politie wordt bekend gemaakt dat er een avondklok wordt
ingesteld: alle bewoners mogen na 20:00 uur niet meer op straat zijn.
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Knijpkat

Een knijpkat is een zaklantaarn die niet op batterijen maar op handkracht werkt.
Tijdens de oorlog zijn in SS- kamp Vught door Philips werkplaatsen ingericht voor de
fabricage van radiotoestellen, knijpkatten en scheerapparaten.

Voor de gevangenen betekende dit een beter baantje dan ingedeeld worden bij
arbeidsploegen voor het sjouwen van stenen en boomstammen. Deze gevangenen
werden ook niet op transport gesteld. Tot september 1944 echter toen het kamp werd
ontruimd en ze alsnog werden afgevoerd naar Auschwitz-Birkenau. 400 Joodse
werknemers van Philips hebben dat overleefd.
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Zo iets vergeet je nooit

Onder deze titel werd in 1989 een boekje in het onderwijsproject van de Anne Frank
stichting opgenomen. Het geeft een overzicht van boeken geschreven voor de jeugd
over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Uit elk boek is een fragment
getoond, zoals uit het boek “Wie niet weg is wordt gezien” van Ida Vos.

Aardrijkskunde

zij had een onvoldoende
voor aardrijkskunde
die laatste dag
maar wist een week later
precies waar Treblinka lag

héél even maar





Spotprenten

Tijdens oorlogstijd gingen er spotprenten rond over bezetter en NSB-ers.

In het boekje “Gek en Wijs onder Seyss” wordt op de linkerpagina een fout persoon
afgebeeld en op de rechter een goed. In dit voorbeeld links een NSB-er als
landverrader en recht een bezorger van illegale verzetskranten. Er zijn inderdaad
krantenbezorgers naar kamp Vught gestuurd.
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