‘Kinderen van Toen’ en Kamp Amersfoort
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Kinderen van Toen - Voorwoord

Ontstaansgeschiedenis
‘Geef ons lesprogramma’s die voelbaar maken wat het is om kind te zijn in een oorlogssituatie!’ – het was
deze regelmatig terugkerende vraag van leerkrachten en docenten, die het uitgangspunt was voor het
project ‘Kinderen van Toen’. En dan toegespitst op Amersfoort en het toenmalige Kamp Amersfoort.
Om het onderwerp van alle kanten te belichten, zijn gesprekken gevoerd met mensen die als kind in
Amersfoort woonden en wisten (of kónden weten) van het voormalige strafkamp. Er is ook gesproken met
kinderen die zelf in het kamp gevangen hebben gezeten of van wie de vader/moeder daar gevangen zat.
Tenslotte zijn Amersfoortse ‘Kinderen van Toen’ geïnterviewd waarvan de vader of moeder lid was van de
NSB, waarvan de vader Duitser was of waarvan de ouders in het verzet zaten. Op deze wijze is ingegaan op
de vraag welke rol de oorlog én Kamp Amersfoort in hun leven gespeeld heeft. Het heeft geresulteerd in
een intrigerend ‘oral history’ tijdsdocument.
Het vergroten van het historisch besef
Het doel van het project ‘Kinderen van Toen’ is het vergroten van het historisch besef en het kweken van
begrip voor keuzes die mensen maken om te overleven. Keuzes, die moeiteloos in een breder kader
geplaatst kunnen worden en daardoor ook vandaag de dag actueel zijn. Daarbij maakt het project duidelijk
dat kinderen niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de keuzes van hun ouders en de gevolgen
daarvan. Het gaat hier om de verhalen van (zowel Nederlandse als Duitse) ‘Kinderen van Toen’. Zij weten
als geen ander wat het is om ten tijde van oorlog op te groeien. Zij hebben de spanning, de onzekerheid én
de consequenties van de keuzes van hun ouders (passief ondergaan, verzet, ‘heulen met de vijand’, actief
meewerken met de bezetter dan wel in Duitse dienst) aan den lijve ondervonden. In totaal zijn er meer dan
50 ‘Kinderen van Toen’ geïnterviewd. Kinderen die direct betrokken waren bij Kamp Amersfoort en
kinderen die in de buurt van het Duitse kamp Gedenkstätte Augustaschacht woonden.
Kamp Amersfoort
Het project ‘Kinderen van Toen’ is in samenwerking met Kamp Amersfoort ontwikkeld. Het is daarom een
logische stap om het materiaal van dit project en een bezoek aan Kamp Amersfoort met elkaar te
verbinden. Om dat voor u zo eenvoudig mogelijk te maken is, speciaal voor de groepen 7 en 8 van het
primair onderwijs, bij de website ‘Kinderen van Toen’ lesmateriaal gemaakt en heeft Kamp Amersfoort een
rondleiding op maat ontwikkeld.
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Kinderen van Toen - Het project
‘Kinderen van Toen en Kamp Amersfoort’ bestaat uit verschillende onderdelen:
 De website www.kinderenvantoen.nl
 Lesmateriaal bij de website
 Een rondleiding op maat bij Kamp Amersfoort
 De website www.kinderenvantoen.nl
De website bestaat uit een algemeen deel met informatie over WO II, (onderdelen van) alle interviews en
opvallende uitspraken. Het geheel is gelardeerd met filmfragmenten en foto’s (historisch erfgoed).
Daarnaast zijn aan de website drie (korte) documentaires toegevoegd, waarin drie kampen (Kamp
Amersfoort, Augustaschacht en KZ Neuengamme) een beeld van de eigen plek en het verhaal geven.
Uiteraard is er ook een interactief deel ontwikkeld, waarin men boodschappen achter kan laten en met
elkaar in gesprek kan komen.
 Lesmateriaal bij de website
De startles sluit aan bij de website en is speciaal ontwikkeld voor groepen die willen werken met de site én
een bezoek willen brengen aan Kamp Amersfoort.
 Een rondleiding op maat bij Kamp Amersfoort
Gidsen van Kamp Amersfoort sluiten met hun rondleiding aan bij de thema’s die tijdens de voorbereidende
lessen op school zijn behandeld.
De twee documentaires bij Kinderen van Toen
Bij het project zoals dat door de initiatiefnemers is ontwikkeld, horen ook twee documentaires. Deze zijn te
bekijken in Kamp Amersfoort. En u kunt ze daar aanschaffen. De DVD (met de 2 documentaires) kost € 15,1.Kamp Amersfoort special
In deze documentaire komen mensen aan het woord die vertellen hoe zij als kind (de nabijheid van) Kamp
Amersfoort beleefden. Omdat hun vader of moeder daar gevangen zat, of omdat een van ouders – of zijzelfdaar werkten. Of omdat ze als kind in de buurt speelden of regelmatig gevangenen langs zagen komen.
Duur documentaire 32 minuten.
2. Documentaire Kinderen Van Toen
Deze documentaire geeft een beeld van wat WO II betekende voor kinderen in het algemeen. Het laat
oorlogsbeelden zien van toen, maar geeft ook een kijkje in het dagelijks leven. In deze documentaire zijn
zowel Nederlandse als Duitse kinderen van toen aan het woord. Duur documentaire 60 minuten.
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Kinderen van Toen- Startles

Lesdoel
Lesduur
Benodigdheden

Leerlingen ontdekken dat mensen die kind waren tijdens WO II ieder op een eigen
manier naar de oorlog kijken.
Circa 45 minuten
Computer(s) met toegang tot internet

Korte inhoud les
In deze les maken de leerlingen kennis met de website van Kinderen van Toen. Ze bekijken een aantal
fragmenten, ze lezen een paar uitspraken en ze beluisteren korte interviews van kinderen van toen.
Voorbereiding voor de leraar
Lees de les door en bekijk de website www.kinderenvantoen.nl
Maak een keuze voor een van de volgende thema’s: Kind zijn in de oorlog of Gevangenen van Kamp
Amersfoort. Als u Gevangenen van Kamp Amersfoort kiest, bekijk dan in ieder geval de interviews met Jack
Kooistra en Ton Mooijen. Als u Kind zijn in de oorlog kiest bekijk dan in ieder geval de interviews met Leni
van Gent, Tos Mooijen en Koen Mulder.
Start
1. Start de website Kinderen van Toen en ga naar het kopje De kinderen van toen. Lees het fragment
(voor) dat hier staat. Leg eventueel ingewikkelde woorden of begrippen uit.
Hoe hebben Nederlandse en Duitse kinderen de periode 1940-1945 en de jaren daarvoor beleefd?
Wat wisten zij van de oorlog en wat wisten zij van het standpunt van hun ouders. Hoe is dat eigenlijk
als je vader of moeder in het verzet zit? Of als je vader onderduikt? Of als je ouders de kant van de
Duitsers kiezen en jij daardoor ook het stempel ‘fout’ krijgt, terwijl je daar als kind helemaal niets
over te zeggen hebt. Omdat Kinderen van Toen over leven en overleven in een oorlogssituatie gaat,
zijn ook Duitse ‘kinderen van toen’ voor dit project geïnterviewd. Wat wisten zij in die periode van de
oorlog en van het Gestapo-strafkamp Augustaschacht waar zij vlakbij woonden? Hoe was het voor
hen? Hebben zij Joodse kinderen in de klas meegemaakt? Wisten zij van verzet? En kon je na de
oorlog weer gewoon met vakantie naar Nederland? De geïnterviewde Kinderen van Toen geven
antwoord op veel vragen.
2. Klik op kindermozaïek en bekijk de foto’s. Waarom zouden sommige foto’s onherkenbaar zijn
gemaakt? (Kinderen van ‘verkeerde ouders’ willen vaak nog steeds niet in beeld komen)
3. Ga naar uitspraak mozaïek. Welke uitspraak maakt hen nieuwsgierig? Klik deze aan en lees het hele
stuk.
4. Klik op hoofdonderwerpen en klik de link aan die u hebt gekozen. (Kind zijn in de oorlog of
Gevangenen van Kamp Amersfoort). Bekijk een aantal fragmenten, maar in ieder geval de
interviews die zijn aangegeven bij de voorbereiding.
5. Opdracht voor de leerlingen: Schrijf op of noem vijf woorden die na het bekijken van de site bij je
op zijn gekomen. Wissel uit. Worden er veel dezelfde woorden genoemd? Waar ben je nieuwsgierig
naar geworden? Bedenk minimaal drie vragen die de website bij je oproept.

5

6. In de interviews komen meerdere thematieken aan bod. Kies een thema en bespreek dit met de
leerlingen. De thema’s met mogelijke bespreekvragen in de klas:









Kleineren en straf
Kleineren betekent letterlijk kleiner maken. Wanneer maak jij jezelf of een ander kleiner? Hoe is
dat? Heb jij wel eens straf gehad? Hoe was dat? Wanneer is straf (niet) goed? Hoe zou het zijn als
we straf helemaal afschaffen?
Angst en onzekerheid
Wat is angst of onzekerheid? Waar (her)ken jij dit? Waar kun je het tegenkomen? Wat is moeilijk of
juist makkelijk aan angst? (Angst is misschien geen fijn gevoel, maar het kan je wel helpen om
bijvoorbeeld te weten dat je weg moet rennen).
Keuzes maken
Wat voor soort keuzes kom jij tegen? Wanneer is iets makkelijk of juist moeilijk te kiezen? Hoe kan
dat?
Zwijgen
Je mond (moeten) houden. Wanneer is dat fijn? Als je zit te lezen is het misschien fijn dat anderen
om je heen hun mond houden. Maar wat nou als je voor straf een dag lang niet mag praten? Of je
hebt een geheim en je mag het niet vertellen, maar het is zo’n groot geheim…
Eten en gezondheid
Voor ons is eten vanzelfsprekend, er is altijd wel genoeg te eten. Hoe vaak eet je per dag? In WO II
was er weinig te eten, mensen gingen zelfs dood van de honger. Dat gebeurt nu ook nog in
sommige landen. Maar in het westen, waar wij wonen, eten mensen zo veel dat ze juist te dik
worden.
Gek eigenlijk, toch? Wat betekent eten voor jou?

Tijdens de rondleiding in het kamp wordt u gevraagd welk thema u met de kinderen heeft besproken.
Accenten op de gekozen thematiek(en) komen in de rondleiding ter sprake.
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Kinderen van Toen - in Kamp Amersfoort, een rondleiding op maat
Lesdoel
Lesduur

Leerlingen krijgen inzicht in de website Kinderen van Toen
Circa 5 kwartier.

Korte inhoud les
In het kamp krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij de gekozen thematiek terugkomt. In principe is
het een ‘normale’ rondleiding, met hier en daar accenten op de thematiek(en).
Voorbereiding voor de leraar
Uitvoeren van de startles.
Zorg voor vervoer van en naar het kamp. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om de rondleiding
mee te lopen, mits zij zich mede ontfermen over de leerlingen.
Start
In het kamp wordt u opgevangen door (een van de) gidsen van Kamp Amersfoort. Deze bespreekt – kortmet de leerlingen welke thema’s zijn behandeld en met welke vragen zij het kamp binnen komen. Daarna
begint de rondleiding waarbij de thematieken die zijn besproken her en der terugkomen.
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Bijlage 1

Verkorte inhoud van de interviewfragmenten van de website

Thema Kind zijn in de oorlog
 Leni van Gent Verbondenheid. Saamhorigheid. (positief). Koud. Geen brandstof. Mensen stonden in
lange rijen om eten te krijgen. Hongertochten moest met haar konijn naar de slager. Alles op de
bon, suikerbieten soep uit gaarkeuken. Vader leefde niet meer twee broers ondergedoken.
Onderduikers in huis. Broer tijdens huiszoeking onder de grond. Angst voor broer, heeft broer horen
gillen toen hij werd ondervraagd. Onderduiker in huis die Engelse codes uitzond. Onderschept, hele
gezin opgepakt, Leni, zus en moeder in cellen complex. Naast kantoor Kotälla. Vier vrouwen samen
met zus op smalle brits. Na 3 dagen vrijgelaten. Man van de zender gefusilleerd op
Waalsdorpervlakte, broer Neuengamme ontsnapt.
 Tos Mooijen Woonde op 'de Berg'. Vriendje in de buurt 14-19 jaar. Laatste oorlogsjaar
ondergedoken en heel lang over de HBS gedaan, hoefde je niet voor de arbeidsdienst. Opgepakt
nadat hij en zijn vriend verraden werden door een NSB buurvrouw. Hadden naar een piloot van
jachtvliegtuig gezwaaid. Vanuit kamp met vrachtwagen opgehaald. Gewillig meegegaan uit angst
dat zou worden ontdekt dat Rudi’s vader in hun huis zat ondergedoken. Rudi’s moeder en baby
moesten wel mee. Weet niet waar ze zijn geplaatst. Zijn vriend en hij werden in de rozentuin
vastgezet. Eind van de dag weer vrijgelaten en veilig thuis. 'Als kind een heel andere beleving. We
gingen gewoon bij mensen op bezoek die naast het kamp woonden. Als er nu een kamp is, dan is
dat gewoon zo'. Natuurlijk hoorde je schieten, maar ik wond me er niet zo over op'. Heb ook wel
dode gevluchte gevangene gezien. Als er iemand ontvluchtte gingen ze er met honden achteraan en
die werd dan doodgeschoten.
 Koen Mulder Vader in verzet (chemicus). Bommen gemaakt. Onderduiker in huis. Verzetsactie
mislukt. Van Rijn opgepakt plus hele gezin naar gevangenis Amstelveenseweg. Allemaal
afgezonderd. 14 dagen in cel met 3 andere mannen. Van Rijn gezien, (bewust), een wrak. Huis
verzegeld. Met moeder naar tante gegaan. Vader via verschillende gevangenissen in K.A.
Gefusilleerd. Na dit bericht woedend en nog steeds moeite met Duitsers. 'Vergeet nooit wat er
gebeurd is. Kan zo weer gebeuren. Laat je niet inpakken door mooipraters en andere politie. Vorm
een zelfstandig oordeel'. Niet bang, gevoelens verdwijnen.
Thema Herdenken en (niet)vergeten
 Eddy Kamp (Eddy Kramer in de oorlog) Vader in de Joodse raad. Hij was 5 jaar toen de oorlog
uitbrak. Ging al snel als Jood naar joodse school. Huizen afgepakt, verschillende huizen, daarna
ondergedoken. Niet altijd goed contact met gastgezin. Moeilijk om verscholen te blijven (binnen
blijven). Vertelde dat hij joods jongetje was. Verraden, Joods zwijntje ophalen. Laatste gezin heel
goed gehad. Wist niet dat er joodse mensen werden afgevoerd. Ouders verzwegen?
Thema Gevangenen van Kamp Amersfoort
 Jack Kooistra Verzet, kamp was gruwelijk, wraakgevoelens
Wraakgevoelens blijven levend, Pijn, NSB, Het foute kamp. Kleineren: vragen om te plassen, je uit
moeten kleden waar anderen bij staan, versleten kleren krijgen, elkaar niet mogen helpen, honden
op je af sturen, naamloos in een massagraf
 Ida Mensink Geen contact met gevangenen, niet mogen helpen, geen gas- geen elektriciteit.
 Ton Mooijen Gezwaaid naar vliegtuig, 1 dag in rozentuin.
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