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Het vergeten
kamp
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beeld Jitske Kingma
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„Je merkt dat het leven door de
jaren heen zo druk is geworden.”
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Liever niet naar de sloppendokter; dat kost zo’n 250 roepie.
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In 1939 namen de nazi’s Fort VII in bezit en vormden
het om tot concentratiekamp. Ze fusilleerden er onder
anderen hoogopgeleide Polen uit de regio Wielkopolska.

Het vergeten Poolse
tekst Michiel Bakker
beeld Jitske Kingma

Artsen, hoogleraren, geestelijken. In Fort VII, het
eerste nazikamp dat de
Duitsers in 1939 in Polen
oprichtten, vonden ze de
dood. Een bezoek aan het
vergeten concentratiekamp van Poznan.
Dit was de dodentrap”,
zegt een gids, wĳzend
naar een stenen trap met zo’n
veertig treden op het buitenterrein van Fort VII. Even is hĳ stil,
om dan uiteen te zetten dat de
nazi’s hier in de Tweede Wereldoorlog Poolse gevangenen
met zware bepakking op en neer
lieten rennen óf hen herhaaldelĳk hardhandig naar beneden
gooiden.
De woorden van de gids echoën
lang na, tĳdens een wandeling
over het terrein van Fort VII. Het
is op deze warme zomerdag stil
in het tot museum omgebouwde
kamp, 5 kilometer buiten het
centrum van de West-Poolse stad

portret van Gustawa Manitiusa,
destĳds luthers predikant in
Poznan, die hier in 1940 door de
nazi’s werd omgebracht. En van
Indeks Wladyslawa, rector van
een universiteit. Hĳ werd in 1942
gefusilleerd.
Hoewel de intellectuele elite
aanvankelĳk de belangrĳkste
doelgroep was, transporteerden
de nazi’s ook anderen naar Fort
VII. Zo werden ongeveer 400
psychiatrische patiënten in Bunker 17 –een primitieve gaskamer–
omgebracht. „Dit is de oudst
bekende plek waar mensen werden vergast”, zegt Leszek Wrobel,
opzichter van het museum.
Wrobel kent veel verhalen

Poznan. Alleen het ﬂuiten van vogels en het ruisen van een zachte
wind is hoorbaar. Er loopt een
handjevol bezoekers rond.
„Fort VII is een vergeten concentratiekamp”, zegt Wojtek
Mania van de plaatselĳke toeristenorganisatie. „Mensen kennen
Auschwitz, maar van Poznan hebben de meesten nooit gehoord.”
Hĳ legt uit dat het vestingwerk
deel uitmaakt van een reeks van
achttien forten die in de tweede
helft van de 19e eeuw rond
Poznan –toen nog Posen geheten–
werden gebouwd.
In oktober 1939 namen de
Duitsers Fort VII in bezit. ”Konzentrationslager Polen” staat er
met grote letters boven de ingang
van een bunker bĳ de entree. Op
de grasvlakte erboven prĳkt een
kruis. Ongeveer de helft van het
complex is ingericht als Museum
van de Martelaren van Wielkopolska (Groot-Polen).

In Poznan trainden de
nazi’s stafleden voor andere
vernietigingskampen

Lutherse predikant
De nazi’s stelden zich als doel de
Poolse elite in het Wielkopolska,
waarvan Poznan de hoofdstad
is, uit te roeien. Ze verzamelden
al voor de Duitse inval in Polen

foto’s, ofﬁciële documenten en
persoonlĳke bezittingen. Een
kaartspel, een ketting met een
kruis, een houten klomp. Tussen
de foto’s prĳkt onder meer het

de namen van hoger opgeleiden
zoals artsen, docenten en hoogleraren. Nadat de Duitsers Fort
VII in bezit hadden genomen,
werd de intellectuele bovenlaag
van de bevolking, die soms ook
politiek actief was, opgepakt en
vermoord.
In de koele bunkers komt de
afschrikwekkende geschiedenis
tot leven. Een kunstwerk toont
acht personen die –de handen
op het hoofd– met hun gezicht
tegen de dodenmuur staan. Op
de wanden prĳken namen van
Polen die hier zĳn neergeschoten.
Abraham. Jozef. Piotr. Feliks.
Stefan. Jan. Antoni.
Vitrines zĳn gevuld met talloze

achter de foto’s en documenten die zĳn tentoongesteld. Hĳ
spreekt alleen Pools, maar met
hulp van de Engelssprekende
gids Wojtek Mania van de lokale

toeristenorganisatie toont hĳ zich
graag bereid tot een toelichting,
bĳvoorbeeld over de omgebrachte
verzetslieden.
Een vitrine toont een portretfoto van Franciszek Witaszek,
die op 8 januari 1943 in het
kamp werd opgehangen. Wrobel:
„Hĳ organiseerde het verzet in
Poznan.” Foto’s tonen de gezichten van veertien leden van zĳn
verzetsgroep –mannen én vrouwen– die hier eveneens de dood
vonden. Eén lid van de groep,
Marian Schlegel, wist aan het
kamp te ontsnappen. „Hĳ is de
enige gevangene die Fort VII wist
te ontvluchten. Wegkomen was
bĳna onmogelĳk. Voor elke vier
gevangenen was er één bewaker.”
Vrouwen vormden met in totaal
enkele tientallen in het kamp een
kleine minderheid, zegt Wrobel.
Drie van de dertig cellen waren
voor hen gereserveerd. Een enkele keer werd er een zwangere
vrouw gevangengezet. „Bĳ de
bevalling ging ze naar het ziekenhuis en de volgende dag kwam
ze hier terug. Het kind ging soms
naar familie, als die bekend was,
of werd ter adoptie aangeboden”,
legt Wrobel uit.
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Museum Fort VII
Fort VII te Poznan was het eerste
concentratiekamp van de nazi’s op Poolse
grond. Het ligt enkele kilometers buiten
de West-Poolse stad. Van oktober 1939 tot
april 1944 diende het als vernietigingskamp,
Gestapogevangenis en doorgangskamp.
Tegenwoordig is een deel van de bunkers
ingericht als gedenkplaats en Museum van
de Martelaren van de Bewoners van Wielkopolska (Groot-Polen).
Het museum belicht vooral de geschiedenis van Fort VII tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook bieden enkele bunkers algemene informatie over bijvoorbeeld diverse
concentratiekampen elders en de pseudowetenschap waarvan Hitler zich bediende
om te komen tot een menselijk superras.
De website van het museum biedt alleen
informatie in het Pools. In het museum zelf
is een beperkt deel van de toelichting op
de vaste expositie in het Engels vertaald.
Intussen vertellen barakken met stapelbedden, koffers, foto’s en namenlijsten van
slachtoffers hun eigen verhaal. Ook is het
mogelijk met een Engelssprekende gids een
stadsrondleiding te volgen, inclusief een
bezoek aan Fort VII.

Opgelet
tekst Bart Bouter

Het is voor veel mensen vakantie.
Even uitrusten. Het liefst niet te diep
nadenken. Toch kom je op vakantie
juist dan borden tegen om je scherp
te houden. Attention. Achtung. Warning. Bĳ vrĳwel elk zwembad staat
wel zo’n bord. Of aan de rand van
een ravĳn. Opgelet dus.
In het dagelĳks leven geldt dit ook. Vooral bĳ op
het oog onschuldige of gewone dingen. Dingen die
je doet zonder erover na te denken of op te letten.
Waarom dan toch opgelet? Omdat het recht op de
loer ligt. En de wet kĳkt van een afstandje stiekem

>>muzeumniepodleglosci.poznan.pl/index
(alleen Poolstalig)
>>poznan.travel/en
>>poznan.pl/mim/cim/en/

toe. Twee zaken van de afgelopen maanden als voorbeeld.
De eerste is wat triest. Een man en een vrouw trouwen in 2005. Eind 2012 willen ze uit elkaar. Een minnelĳke oplossing, buiten de rechter om, lukt niet. De
man stapt daarom op 16 mei 2013 naar een advocaat
voor een echtscheidingsverzoek. Op 27 mei 2013
stapt de man uit het leven. Zelfmoord. Is de vrouw
nog erfgenaam? Eerste reactie is nee. Ze wilden toch
scheiden? Dan zal de liefde voor elkaar wel weg zĳn.

nazikamp

Vermoedelĳk wel. Maar de liefde voor de portemonnee niet. Het testament van de man bepaalde dat zĳn
vrouw geen erfgenaam meer was als op het moment
van overlĳden het verzoek tot echtscheiding was
gedaan. Dat verzoek was nog niet bĳ de rechtbank
ingediend. De vrouw kreeg gelĳk bĳ de rechter. Vermoedelĳk dacht de man voor zĳn levenseinde dat hĳ
aan alles had gedacht. Helaas was hĳ zĳn testament

„Zeker in het begin was dit een
dodenkamp. Wie hier binnenkwam, ging niet levend naar
buiten. Later werd het meer een
doorgangskamp”, zegt Wrobel.
Hĳ toont een plek waar mensen
aan de voeten werden opgehangen, waarna ze met hun hoofd
tegen stenen blokken werden
geslingerd tot ze het leven lieten.
In een volgende barak stierven
gevangenen door verstikking.
„Ze werden opgehangen aan een
touw dat zo hoog werd gespannen dat ze nog net op hun
tenen konden staan. Als ze moe
werden, hielden ze dat niet vol en
stierven ze”, zo licht Wrobel de
wrede nazipraktĳken toe.
Bedden en grote zwart-witfoto’s
op wit doek vullen de voormalige
ziekenboeg, een ruimte van 20
vierkante meter waar soms meer
dan honderd gevangenen verbleven. Wrobel: „Elke ochtend ging
de deur open. Dan werden de
doden eruit gesleept en gingen de
nieuwe zieken naar binnen.”
Epidemie
In Fort VII werden ook nazi’s opgeleid. „Het was een experimenteel kamp waar staﬂeden voor

andere vernietigingskampen werden getraind”, aldus Wrobel. Een
van de barakken belicht diverse
andere concentratiekampen,
zoals Ravensbrück, Mauthausen,
Sachsenhausen, Buchenwald en
Auschwitz.
In de oorlog zouden in totaal
45.000 mensen in Fort VII hebben vastgezeten. De schattingen
van het aantal dat hier werd
gedood, lopen uiteen van 4500
tot 18.000. Op de enige dodenlĳst
van de nazi’s die na de oorlog
werd gevonden, staan slechts
479 namen; het jongste slachtoffer was 16 jaar. Vaststaat dat het
aantal omgekomen Polen –en een
klein aantal mensen uit andere
landen– veel hoger lag. Niet altĳd
was de doodsoorzaak bekend,
mede omdat enkele malen een
tyfusepidemie vele slachtoffers
eiste.
Wrobel spreekt van „extreem
slechte omstandigheden” waaronder de gevangenen verbleven
in Fort VII, dat met 2000 tot 2500
personen geregeld „ﬂink overbevolkt” was. Op 28 april 1944
werd het op last van SS-voorman
Heinrich Himmler gesloten. De
laatste gevangenen gingen naar

een ander kamp, ten zuiden van
Poznan: Zabikowo.
Vrouwen uit de stad werden
door de nazi’s gesommeerd bloedsporen uit de bunkers van Fort
VII te verwĳderen. Nog een klein
jaar functioneerde de locatie
daarna als fabriek waar radiostations voor vliegtuigen werden
geproduceerd.
Herdenkingen
Overlevenden van het oudste
Poolse concentratiekamp waren
er volgens Wrobel na de oorlog
nauwelĳks. Vrĳwel elke gevangene die niet in Poznan omkwam,
werd naar een ander nazikamp
getransporteerd waar hĳ voor de
bevrĳding alsnog de dood vond.
Jaarlĳks hebben er in Kamp VII
diverse herdenkingen plaats. Zo
beleggen universiteiten van Poznan op 6 januari een ceremonie
in het vroegere concentratiekamp
en komen Poolse scouts er op
20 februari bĳeen. Op deze data
waarop een of meer belangrĳke
vertegenwoordigers van hun
groep hier werden omgebracht,
houden zĳ van jaar tot jaar de
herinnering aan de verschrikkingen van Fort VII levend.

vergeten. Een emeritus hoogleraar notarieel recht
schreef daar even treffend als pĳnlĳk over: „Hĳ zal
er niet voor in de stemming zĳn geweest.”
Het tweede lĳkt wat onbevredigend. Een groothandel in groente en fruit zoekt personeel. In de advertentie vraagt de groenteboer ﬁtte vutters en AOW’ers
als sorteerder. Kennelĳk is levenservaring handig bĳ
het sorteren tussen goed en slecht fruit. Niets mis
mee, zou je denken. Daar dacht het College voor de
Rechten van de Mens anders over. De groenteboer
heeft met zĳn advertentie direct onderscheid gemaakt op grond van leeftĳd. De Wet gelĳke behandeling verbiedt dit. Dat sorteerders juist onderscheid
moeten maken bĳ hun werk is niet relevant bĳ de
juridische beoordeling. De groenteboer had vast
geen verkeerde bedoelingen. Sterker nog, hĳ wilde
gewoon mensen voor zĳn bedrĳf. Toch kreeg hĳ een
klacht aan zĳn broek.
Juist bĳ de werving van personeel via advertenties
komt leeftĳdsdiscriminatie vaak voor. Onbewust. Gewoon omdat een ondernemer denkt dat hĳ zelf mag
weten wie er in zĳn bedrĳf komt werken en wie niet.
Dat mag de ondernemer ook! Alleen moeten de regels gevolgd worden. Regels die nog best wat ruimte
laten. Ook bĳ gewone dingen zoals een vacature is
het dus opletten geblazen.

