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Het opstel van Charlotte Vergaerde, 12 jaar, Leerlinge aan de Basisschool 
Mozaïek “De school in het hart van Sint-Kruis” - 
http://www.basisschoolmozaiek.be 
 
De vrouwen van Ravensbrück kwamen vaak met kinderen in het kamp aan, er zaten honderden 
kinderen in Ravensbrück.  
 
Ook werden er kinderen geboren bij vrouwen die zwanger arriveerden. In het begin werden de 
kinderen direct na hun komst in het kamp direct of na hun geboorte gedood.  
 
De in Ravensbrück geboren baby’s werden gescheiden van hun moeder en verdronken of werden 
achtergelaten in een lege kamer waar ze door uitdroging stierven.  
 
Er zijn veel getuigenissen van overlevenden die vertellen dat kinderen levend in de ovens werden 
gegooid, levend werden begraven, vergiftigd, gewurgd of verdronken. Kinderen werden ook gebruikt 
voor medische experimenten. De SS deinsde er niet voor terug om kinderen en baby’s te vergassen. 
Zo werden in maart 1945 nog 130 baby’s en zwangere vrouwen vergast.  
 
In de latere jaren werden de kinderen niet meer direct gedood, maar door gebrek aan voedsel en 
de vele ziekten in het kamp, overleefden de meeste kinderen het niet. Kinderen die niet direct 
stierven moesten, net als hun moeders, dwangarbeid verrichten.  
 

Wij kunnen ons niet inbeelden wat voor ergs dit moet geweest zijn voor die mama’s en hun 
kinderen.  

 
Ik heb er sinds 10 oktober een zusje bijgekregen. Als ik zo die liefde zie tussen mijn zusje en haar 
mama …  
 
Wat zou dit vreselijk zijn voor mijn zusje en haar mama om van elkaar gescheiden te worden … 
Wat zou het vreselijk zijn moest mijn zusje afgenomen worden van haar mama …  
 
Mijn zusje is zo’n schattig maar een o zo weerloos wezentje … . Al die vrouwen waren al zo zwak dat 
het volgens mij al een mirakel moet geweest zijn om de bevalling te overleven. Alleen al die 
inspanning om de baby te voorschijn te toveren in zo’n omstandigheden moet al verschrikkelijk zijn 
geweest .  
 
Als de mama’s van tegenwoordig al zo moe en uitgeput zijn na de bevalling en nochtans hebben die 
alles wat zij willen. Voedsel in overvloed, een warm bed, medische verzorging, … vrijheid, rechten, … 
en zij hoeven niet bang te zijn om van elkaar gescheiden te worden … 
 
Zij kunnen dromen om hun baby een mooie toekomst te geven in vrijheid en vrede. 
 
Wij mogen die verhalen niet vergeten. Ik hoop dat ik altijd in vrijheid en vrede in liefde samen met 
mijn zusje rond de Kerstboom mag zitten … 


