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Wöbbelin hield een klaar betoog buiten voor het 

museum over de geschiedenis van dit 

verschrikkelijk kamp. We splitsten ons op in 

twee groepen, de ene in het museum de andere 

naar het kerkhof. Opzoekingen leidden naar wat 

twijfel. Het merkwaardig monument op het 

kerkhof toonde de verschrikkelijke kant van 

kamp levendig.  

Op de vernieuwde site in het kamp van 

Wöbbelin ging alle bewondering uit naar de idee van de openbarstende zwarte klinkers. Aan de barst 

zelf stonden de namen van de slachtoffers. Een korte wandeling door het voormalige kamp, waarvan 

bijna niets meer te merken is, belichtte toch duidelijk de waanzin van die onderneming. 

In Ludwigslust aan het slot ‘Klein Versailles’ 

genoten de vele eenden van een fontein als 

bubbelbad. Een korte plechtigheid kon onze 

herdenkingsreis besluiten. Lutgart (met een 

gedicht), Evrard (met ‘The Last Post’ op 

trompet) en Jef Van Goidsenoven (met de 

bloemenkrans) sloten deze manifestatie af.  

.Het kleine stadje Uelzen bood ons de 

gelegenheid om een klein hapje binnen te 

spelen waarna de race naar de bus begon. 

Katrin D. bracht voor haar oom een reuze sandwich mee (van 

aanhankelijkheid gesproken…). Van zijn dochter kreeg O.D. 

een half pakje ruzie omdat hij niet gaan eten was en 

daardoor voelde hij zich al een beetje thuis. De redactie 

merkte op dat F.V. vandaag in mineur acteerde na de 

uitputtingsslag op de Reeperbahn (Honni soit qui mal y 

pense…). 

Wij verwachten iedere deelnemer met familie, vrienden, 

fanclub en andere aanhangsels op zondag 18 september 

2011 om 14u in Huize Hageland voor een gezellige 

nabespreking. En… wat je aan onze reis goed vindt, vertel het 

verder, wat je verbeterd zou willen zien, vertel het aan ons. 

Met de groeten van de redactie MOT (Marc, Oktaaf & Tom). 
Is het Evrard die blaast, of Fons die speelt? 


