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INhoudSopgaVe

“Gedeporteerden, door de SS en de kamporganisatie hebben wij het ergste meegemaakt. Ondanks 
de mishandelingen en de helse, afschuwelijke levensomstandigheden, hebben wij gezamenlijk 
onze waardigheid, menselijkheid, broederschap en ongelofelijke solidariteit weten te behouden, 
waardoor sommigen hebben kunnen overleven en te kunnen getuigen. Laten we nooit vergeten wat 
we hebben meegemaakt. Er bestaan nog steeds haarden van vreemdelingenhaat. Blijf waakzaam, 
houdt de Herinnering en de herdenkingen in ere. ”
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© Gravures van Henri Gayot, met toestemming van de familie Gayot, coll. CERD - Musée du Struthof / 
Fotoverantwoording Lucien Kohler - Musée du Struthof 

Pierre Rolinet, gedeporteerde verzetsstrijder, nummer 11902, 
voorzitter van de Nationale Vriendenkring van Natzweiler
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HEt CoNCEntratiekamp
natZWeiler : geSchiedeniS

“ Praten is onmogelijk, maar zwijgen kan niet...
Wij moeten dit overdragen.  
Aan ons de taak om te zorgen dat 
de onwetendheid hierover niet meer zal bestaan...

Margaux, studente”

Het “concentratiekamp Natzweiler “ 
wordt in mei 1941 in het plaatsje “Le 
Struthof” - in de geannexeerde elzas 
– geopend. De nazi’s besluiten hier 
een concentratiekamp te bouwen om 
een nabij gelegen roze granietlaag te 
ontginnen. 

In dit kamp zitten voornamelijk 
krijgsgevangenen, politieke 
gevangenen en verzetsstrijders 
opgepakt vanwege hun antinazi 
houding. Zij leveren slavenarbeid 
voor het ‘Reich’. Verder zijn er ook 
gevangenen vanwege hun ras (joden en 
zigeuners), homoseksuelen en Jehova 
Getuigen.

De gedeporteerden zijn afkomstig 
uit 31 landen. In 1943, het 
jaar dat de 

“Nacht und Nebel” gevangenen 
aankomen, voorbestemd om te 
verdwijnen zonder een spoor achter 
te laten, verdrievoudigt hun aantal. 
De terreur wordt vervolmaakt met 
de bouw van een gaskamer voor 
experimentele doeleinden en ook een 
verbrandingsoven.

Buiten de plaats ‘Le Struthof’ opent het 
kamp Natzweiler 70 buitenkampen, de 
meeste in Duitsland, allen ten dienste 
van de oorlogsindustrie.

In september 1944 evacueren de 
nazi’s, als gevolg van de oprukkende 
geallieerden, het kamp. Als de 
Amerikaanse militairen het kamp in 
november ontdekken,

is dit helemaal leeg. De buiten-of 
nevenkampen, echter blijven nog 
functioneren.

Tussen 1941 en 1945 zijn 52.000 
gedeporteerden in dit kamp 
en de ‘Kommando’s’ (buiten-of 
nevenkampen) geweest. Ruim 22.000 
zijn er overleden. De meesten door 
uitputting, onmenselijke behandeling 
of honger; anderen waren slachtoffer 
van pseudo-medische experimenten. 
Het kamp diende ook als executieplaats 
voor verzetsstrijders.
Met een sterftecijfer van 40% is het 
kamp Natzweiler één van de meest 
moorddadige kampen van het SS-
systeem.

een aantaL GeGeVens

>  oppervlakte van het kamp: 4,5 hectare
>  Ligging op 800 meter
>  8 uitkijktorens
>  17 barakken in 1944
>  31 nationaliteiten
>   52.000 gedeporteerden 

in hoofd- en nevenkampen
>  22.000 doden
>  40 % sterfte
>   Jongste gedeporteerde:  11 jaar
>   oudste gedeporteerde:  78 jaar
>  Gemiddelde leeftijd:  20 jaar

LeidinG Van Het KaMp

>  5 commandanten tussen 1941 en 1945
>   1 garnizoen ss-totenkopf  (doodshoofd)

ongeveer 150 man (offi cieren, onderoffi cieren 
en soldaten)

Kolonne gedeporteerden uit het KL-Natzweiler, in de stad Sainte-Marie-aux-Mines, 
clandestiene foto, 1944. Gemeente Archief Sainte-Marie-Aux-Mines.
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“ Ik heb voor de eerste keer in mijn leven deze onverdraaglijke geur geroken. 
Ik bezocht het kamp met mijn neus in mijn trui, ik voelde mij beschaamd dat 
ik een soort voyeurisme ten toon spreidde; maar het belang dit te blijven 
herinneren gaat boven de gevoelens die men heeft tijdens dit bezoek.
Schande aan de Mens die in naam van de glorie, gruweldaden en martelingen 
pleegt. Op deze plaatsen blijft de echo van kreten en wanhopig gehuil hangen.
Schande aan ons en laten wij alert blijven, immers alles kan weer gebeuren.

Ludivine, een scholiere (VWO)”

Het gehele kampterrein is nu eigendom van het Franse Ministerie van 
Defensie en sinds 2011 een historisch monument.
Ieder jaar bezoeken ongeveer 170.000 mensen dit Nationale Monument.

HEt Kamp nu

Op het terrein van het voormalig 
kamp vindt de bezoeker in het 
bijzonder vier barakken, waaronder 
de gevangenis binnen het kamp, 
het crematorium en het museum 
gewijd aan de geschiedenis van het 
KL-Natzweiler. Aan de hand van 
foto’s, archiefstukken, (gebruiks-)
voorwerpen en tekeningen leert  men 
hoe de oprichting van het kamp tot 

stand kwam, de organisatie ervan, de 
gevangenen en hun dagelijks leven, 
de neven-of buitenkampen, het 
einde van het kamp, de processen, de 
herinnering…
De gaskamer, gebouwd op verzoek 
van nazi professoren zodat zij door 
konden gaan met experimenteren, 
bevindt zich 1,5 km bergafwaarts van 
het kamp en kan men ook bezoeken. © Michaël Verry - CERD
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Het is ontworpen als een plaats 
van voorlichting, bezinning en 
ontmoeting. Tevens is dit een 
introductie voor een bezoek 
aan het nabijgelegen kamp. In 
een tentoonstellingsruimte van 

2000 m² getuigen multimediale 
hulpmiddelen, films en foto’s over 
de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, het opkomend 
verzet in Europa en de genadeloze 
organisatie van het moordzuchtige 
systeem van de concentratiekampen.

Het ’Centre Européen du Résistant Déporté’ (CERD) - Het Europees Centrum voor de 
Gedeporteerde Verzetsstrijder - werd op 3 november 2005 geïnaugureerd door de 
Franse President Jacques Chirac.

HEt ’CeNtre europÉen
du rÉSiStant dÉportÉ’

 © Michaël Verry - CERD  /  David Laguerre  /  David Costes

Het CERD is gebouwd boven de 
‘Kartoffelkeller’; een kelder gebouwd 
door de gedeporteerden, bijna 120 
meter lang. Deze kelder is het symbool 
geworden van onderdrukking, 
uitputting door het werk en 
mishandeling. Tot op heden weten wij 
niet waarvoor hij diende.© Céline Fischer - CERD© Jacques Robert - SGA-DMPA. 

Ik was nog slechts een nummer… In de barak heb ik kameraden uit het verzet terug gevonden. Sommigen 
waren naar de ‘Kartoffelkeller’ gestuurd, anderen naar de steengroeve. Toen wij hen zagen terugkomen, 
zeiden wij tegen elkaar “dit kan niet waar zijn…” de ene helft van de kameraden droeg de andere helft, zij 
die het niet hadden volgehouden. ’s Avonds ben ik naar een vriend gegaan, Roger Linet, om hem te vragen 
hoe lang hij daar al was. “Vier dagen”.

Max Nevers, gedeporteerde verzetsstrijder, nummer 4585
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Het voormalig kamp
Natzweiler Struthof

Binnen de dubbele omheining

  Museum 

  Appelplaats

  Crematorium

  Askuil

  Gevangenis

Buiten de dubbele omheining

  ‘Lantaarn der doden’

  Groentetuin en boomgaard SS

   ‘Kommandantur ’
(Villa kampcommandant)

D 130

“Ravijn van de dood”

Dubbele omheining

Place du Général
Delestraint 

Chemin des déportés

Allée du Général Frère

P

C

C

BA

A
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Het ‘Centre européen
du résistant déporté’

  “Kartofelkeller” (aardappelkelder)

  Ruimte van de 14 kampen

Permanente tentoonstelling

   ‘Kiezen, zich verzetten, strijden’

De nationale ere-begraafplaats
   Het Nationale Monument der Kampen

(Le Mémorial)

  Zandgroeve (fussiladeplaats)

  Naar de steengroeve

  Naar de gaskamer

BEZOeK

Het gehele kamp, een historisch monument en het 
‘Centre Européen du Résistant Déporté’ strekken zich 
uit over een terrein van 4,5 hectare.
Voor een bezoek is 1,5 tot 3 uur nodig.
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De Nationale Erebegraafplaats en het Gedenkteken van de Deportatie

De Nationale Ceremonie van Struthof

Op de plaats voor het ‘Mémorial’ 
wordt elk jaar in juni de Franse 
nationale herdenking gehouden. 
Deze bestaat uit twee delen: op 
zaterdagavond is er een wake 

in aanwezigheid van de laatste 
gedeporteerden. De aanwezigen 
worden uitgenodigd om beurtelings 
de fakkels vast te houden.
Op zondagochtend vindt de 

officiële herdenking plaats in 
aanwezigheid van een minister 
of de president van de Franse 
Republiek.

Op 23 juli 1960 wordt het 
‘Mémorial aux Héros et Martyrs 
de la Déportation’ (het Monument 
voor Helden en Martelaren van de 
Deportatie) geïnaugureerd door 
generaal de Gaulle, toen president 
van de Franse Republiek.
Dit gedenkteken, een ‘Vuurtoren’ 
40 m hoog, is zichtbaar uit het dal.
De binnenzijde omvat het silhouet  

van een uitgemergelde gevangene. 
Het lichaam van een onbekende 
gevangene, symbool van alle 
slachtoffers van de deportatie, heeft 
zijn laatste rustplaats gevonden in 
de grafkelder aan de voet van het 
Monument. 
Eveneens zijn er 14 urnen, die aarde 
en as van anonieme gevangenen 

uit kampen in Duitsland bevatten,  
begraven.
Op dit Nationale ereveld zijn 
1.118 Franse mannen en vrouwen, 
gestorven in KL-Natzweiler of andere 
kampen, herbegraven.

HERDeNKEn

Photos : © CFIAR



De pedagogische taak van het CERD
Het ‘Centre Européen du Résistant Déporté’ ontvangt  
jaarlijks bijna 90.000 scholieren. Het heeft een belangrijke 
pedagogische taak:  allereerst het overdragen van 
de geschiedenis, maar bovenal elke jonge bezoeker 
bewust maken van zijn eigen rol als burger. Het is een 
bewustwording van de fundamentele waarden als 
“vrijheid, gelijkheid, broederschap”.  Eveneens is het een 
oproep tot waakzaamheid ten aanzien van de nog steeds 
actueel zijnde dreigingen van extremisme en racisme.

Het lesmateriaal
De educatieve afdeling stelt didactische middelen ter 
beschikking aan docenten voor verschillende soorten 
publiek, lagere en middelbare scholen. Dit door middel 
van workshops en rondleidingen met een pedagogisch 
geschoolde gids.  

Beschikbare middelen op de website
De website, is een bron van informatie ten behoeve 
van de educatieve afdeling. Deze biedt o.a. de volgende 
middelen online: onderwijs dossiers, mogelijkheden tot 
het maken van aantekeningen tijdens het bezoek voor 
7 tot 12-jarigen. Dit alles om het bezoek aan het kamp 
voor te bereiden, hen bewust te maken en zodoende de 
boodschap van waakzaamheid te verspreiden.

Gratis lesmateriaal
op www.struthof.fr en op
www.visiteretcomprendrelestruthof.fr,
onderwijs site en in samenwerking met het CRDP Alsace
(Franse ministerie van Onderwijs).

Ontdekken, herontdekken, in de klas werken
www.visite-virtuelle.struthof.fr

Contact
pedagogie@struthof.fr
Tel. +33 (0)3 88 47 44 52

Workshops en bezoek
resa.groupes@struthof.fr
of online het reserveringsformulier 

Pedagogische projecten en herdenkingsreizen
De Franse Ministeries van Defensie en Onderwijs 
ondersteunen pedagogische reizen naar 
herdenkingsplaatsen van recente conflicten.

Subsidie aanvragen
Online dossiers op www.struthof.fr rubriek
Outils pédagogiques en op Educ@def

Tarieven voor scholen
Bezoek en activiteiten (reserveren verplicht, 
minstens één maand van te voren)

> 1 € / Leerling
> Begeleiding gratis
> Pedagogische workshop +20 € per klas (in het Frans)
> Bezoek +20 € per klas (in het Frans)

Om de planning van de groepsreserveringen gedurende 
de dag goed te laten verlopen, wordt bij elke  
vertraagde aankomst (20 minuten of meer) de activiteit 
geannuleerd. 
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DOORGeVEn
Het doorgeven van de kennis over het Europese verzet en deportatie; in het 
bijzonder de politieke deportatie en onderdrukking zijn de kern van de missie 
van dit centrum.

© Michaël Verry - CERD



© (1) Michaël Verry - CERD / (2) CSAD MGM / (3) Robert Salomon, gedeporteerd verzetsstrijder, nummer 11 908, voorzitter van het Uitvoerend Comité Struthof, met zijn kleinzoon - CFIAR
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Laten Leven

‘Getuigen van de geschiedenis’
Het CERD organiseert regelmatig 
ontmoetingen tussen voormalig 
gedeporteerden verzetsstrijders en 
jongeren. Met deze getuigenissen 
worden zij op hun beurt “Passeurs 
d’histoire”, (overdragers van de 
geschiedenis).  Verder zijn er 
voorbereidingsdagen voor de 
Nationale wedstrijd over verzet 
en deportatie, Defensie  

dagen, deelname aan nationale 
ceremonies, concerten enz..

Ontmoetings-en bezinningsruimte
Het CERD organiseert het gehele 
jaar bijzondere dagen: Europese 
erfgoeddagen, militaire ceremonies, 
conferenties, concerten, enz..

De tijdelijke tentoonstellingen
Bij de tussenverdieping (mezzanine) 
in de ontvangsthal is een ruimte 
gewijd aan tijdelijke en reizende 
tentoonstellingen.

om geïnformeerd te worden over onze activiteiten, 
schrijft u zich in voor de nieuwsbrief op www.struthof.fr

De kern van het dagelijks werk van het CERD is, door middel van talrijke 
pedagogische en culturele activiteiten, het manen tot tolerantie, respect en 
waakzaamheid.

32
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 Fréjus: oorlogen in Indochina

Deze gedenkplaats omvat op 2 
hectare, een monument voor 
de gevallenen in Indochina, een 
museum, een militair ereveld waar 
20.467 ‘Gevallenen voor Frankrijk’ 
begraven zijn, één voor de 3.515 
burgerslachtoffers en de Gedenkmuur 
waar ongeveer 34.000 namen staan 
van strijders gestorven voor Frankrijk 
in Indochina.

 Provence, Mont Faron: landing 
geallieerden

De Mont Faron hoog boven de 
rede van Toulon was een slagveld 
tijdens de landing in de Provence, 
augustus 1944. Dit monument werd 
in 1964 door Generaal de Gaulle 
geïnaugureerd. De geschiedenis van 
de gevechten tijdens deze landing en 
een eerbetoon aan het 1e Franse leger 
worden op twee verdiepingen met een 
tentoonstelling uitgebeeld.

 Gevangenis van Montluc

Deze Franse gevangenis werd 
gevorderd door het Duitse leger  
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Tussen 1942 en 1944 waren hier 
8.000 slachtoffers van de nazi-
onderdrukking gevangen, onder wie 
Jean Moulin, André Frossard en de 
kinderen van Izieu. Voor hen was 
deze gevangenis het voorportaal voor 
deportatie, executie of vernietiging. 
De rondleiding omvat een zaal met 
een permanente tentoonstelling, de 
cellen en de Fusillade Muur.

 Parijs, Quai Branly: Nationaal 
Monument voor de oorlog in algerije en 
de gevechten in Marokko en Tunesië.

Dit monument, opgericht aan de 
‘Quai Branly’ eert de 23.000 Franse 
en Harki-soldaten, evenals de 
burgerslachtoffers gestorven tijdens 
de Algerijnse oorlog en de gevechten 
in Marokko en Tunesië.

 Parijs, Île de la Cité: Monument 
voor de martelaren tijdens de 
Deportatie

Dit gedenkteken, gevestigd op de 
punt van het Île de la Cité, houdt 
de herinnering levend aan de Franse 
gedeporteerden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
Een monumentale, ingetogen 
crypte, herbergt grafurnen uit de 
dodenkampen evenals het graf van 
een onbekende gedeporteerde.

 Mont Valérien

De Mont Valérien is de belangrijkste 
executieplaats van veel verzetsstrijders 
en gijzelaars tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Op 18 juni 1960 werd dit 
gedenkteken voor ‘strijdbaar‘ Frankrijk 
door generaal de Gaulle geïnaugureerd, 
evenals de crypte met de lichamen van 
16 verzetsstrijders en een urn met as uit 
de concentratiekampen.
Binnen in deze gedenkplaats volgt 
de bezoeker de weg van hen die 
gefusilleerd zouden worden. Daarnaast 
is er de permanente tentoonstelling 
“Résistance et Répression 1940-1944” 
(“Verzet en Onderdrukking 1940-1945”).

Het ‘Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre’, het nationaal bureau voor oud-strijders en 
oorlogsgetroffenen’ (ONACVG), het uitvoerend orgaan van de 
Staat is belast met het onderhoud, herstel en beheer van de 
nationale erevelden en belangrijke gedenkplaatsen.

Voor meer informatie: www.onac-vg.fr

aNdere bElangrijke
nationale herdenkingSplaatSen
OndEr auspiciën van hEt MinistEriE van ‘anciEns cOMbattants Et victiMEs dE GuErrE’. (hEt MinistEriE van Oud 
strijdErs En OOrlOGsGEtrOffEnEn).
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Centre européen
du résistant déporté
site de l’ancien camp
de natzweiler-struthof

route départementale 130
67130 natzwiller

straatsburg 60 km - rothau 8 km
Verkeersinformatie:
www.inforoute67.fr

ook bereikbaar  te voet,
Zie www.tourisme67.com

toeGanGs priJZen
Per persoon + 18 jaar: 6 €
Per persoon - 18 jaar: 3 €

student, ziekenfonds, groot gezin (3 kinderen of 
meer, kaart verplicht), “pass bruche”: 3 €.
duo ticket (Centre européen en Mémorial de 
l’alsace moselle): 11 € per persoon.

Gratis 

Kinderen jonger dan 10 jaar (buiten 
schoolverband), houder van de “Carte du 
Combattant” (oud-strijderskaart), houder van 
de “Carte de déporté ou interné résistant ou 
politique”, houder van de “Carte de patriote 
résistant à l’occupation”, houder van een 
invalide kaart of een europese parkeerkaart 
voor gehandicapten en hun begeleider, houder 
van een toeristengids kaart, bestuurder van een 
openbaar vervoermiddel die een groep begeleidt, 
militair- en burgerpersoneel van het ministerie 
van defensie (Frans), onaC personeel.

Groepen 

Vanaf 10 personen: 3 € p.p.
( gezien het grote aantal reserveringen voor een 
bezoek aan het ‘Centre’ en het kamp struthof 
verzoeken wij u uw bezoek minstens één maand 
van te voren aan te kondigen)
tel. : + 33 (0)3 88 47 44 57
Fax : + 33 (0)3 88 97 16 83 
e-mail : resa.groupes@struthof.fr

openinGstiJden
Het voormalig Kamp natzweiler is de hele week 
geopend.
Jaarlijkse sluiting: van Kerst tot eind februari.

1e maart / 15 apri en
16 oktober / 24 december: van 9 –17 uur
Gaskamer: 10 –12.30 uur en 14 –16 uur
16 april / 15 oktober: van 9 –18.30 uur
Gaskamer: 10 –12.30 uur en 14 –17 uur
toegang tot één uur voor sluitingstijd.
Boekwinkel: 9.30 – 11.30 en 14 –17 uur

de openingstijden kunnen worden gewijzigd,
informatie voor uw bezoek op
+33 (0)3 88 47 44 67

rondLeidinGen Met Gids 
(uitsLuitend in Het Frans)

Gratis rondleidingen in het voormalig Kamp 
natzweiler buiten schoolverband zijn mogelijk:
16 april / 15 oktober, om 10.45 en 15.15 uur
1 maart / 15 april en
16 oktober / 24 december,
om 10.45 en 14.45 uur.
(onder voorbehoud, vraag inlichtingen op
+33 (0)3 88 47 44 67).
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100 
personen per rondleiding.
u kunt zich bij aankomst inschrijven bij de 
receptie van het Cerd.

persContaCten
relations-publiques@struthof.fr
tel. +33 (0)3 88 47 44 59

PRAKtIsche
informatie   

www.struthof.fr
www.visite-virtuelle.struthof.fr
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Deze Nederlandse tekst kwam tot stand 
in samenwerking met Marjolijn de Loos.



Site de l’ancien camp de natzweiler-Struthof

centre européen du réSiStant déporté

route départementale 130 
67130 natZWiLLer

perScontacten
relations-publiques@struthof.fr

tél. +33 (0)3 88 47 44 59

Foto’s omslag : JP Kayser - OT de la Bruche  /  Michaël Verry - René Chevrolet - CERD 
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