Internationaal georiënteerde
educatieve ontmoetingsplaats

Nederlands
Het Herdenkingscentrum Laura ressorteert onder het
district Saalfeld-Rudolstadt
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HERDENKEN, HERINNEREN, HERKENNEN

Het herdenkingscentrum Laura vormt een internationaal
georiënteerde, educatieve ontmoetingsplek waar de
bezoeker in de historische context kennis verwerft van een
donker hoofdstuk in de Duitse geschiedenis.
De diepgaande ontmoetingen met ex-gevangenen uit
diverse landen lieten een blijvende indruk achter en
droegen ertoe bij om de herinnering aan het gebeurde van
weleer actueel te houden. Met zijn wens om begraven te
worden op het terrein van het voormalige kamp gaf
Herman van Hasselt op symbolische wijze aan, dat hij de
onmenselijkheid en tirannie had overwonnen.
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ADRES

Herinneringscentrum Concentratiekamp Laura
Schmiedebach · Fröhliches Tal · 07349 Lehesten
OPENINGSTIJDEN (APRIL –OKTOBER)
Woensdag – Vrijdag 14.00 – 17.30 Uur
Zaterdag, Zondag en Feestdagen 10.00 – 17.30 Uur
ook na voorafgaande afspraak
CONTAC T · REGISTR ATIES

Regelmatig worden workshops voor scholieren
georganiseerd. Naast kennis van de historische feiten wordt
de deelnemer ook als het ware erfgenaam van de
overlevenden en daarmee fakkeldrager van hun
gedachtengoed voor volgende generaties. Dankzij ﬁnanciële
steun van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en
Cultuur van de deelstaat Thüringen, kon in het jaar 2010
begonnen worden met de omvangrijke renovatiewerkzaamheden en de herinrichting van het herdenkingscentrum.

Telefoon/Fax: 0049 3 66 53 26 46 75
www.kz-gedenkstaette-laura.de · www.kreis-slf.de
info@kz-gedenkstaette-laura.de
PAR TNER

Vereniging tot Behoud en Herdenking van het
Herdenkingscentrum Laura
www.kz-laura.de
info@kz-laura.de
Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Volg ons op facebook!
www.facebook.com/gedenkstaettelaura
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Laura – voormalig subkamp van
concentratiekamp Buchenwald

Wapentuig voor de ‘totale Krieg’

RAKETMOTOR V2

DE “OERTELSBRUCH”

Laura – de hel bij de leisteenberg

DE EXPOSITIE

Om beschut te zijn tegen de bombardementen van de
geallieerde strijdkrachten ging het naziregime tijdens de
Tweede Wereldoorlog over tot een ondergrondse productie
van oorlogsmaterieel.

Aanvankelijk werden de gevangenen in een schuur
ondergebracht, die eerder gebruikt werd voor het splijten van
leisteen. Naderhand moesten ze zelf het nabij gelegen
boerenlandgoed tot concentratiekamp ombouwen.

In de leisteengroeve “Oertelsbruch” bij het dorpje
Schmiedebach in het Thüringer leisteengebergte ontstond het
militair-industrieel complex “Vorwerk Mitte Lehesten”. De
leisteengroeve met haar gangenstelsel en een spoorverbinding
naar het station van Lehesten vormden de ideale locatie om de
aandrijfsystemen van de A4-raketten (V2-raketten) te testen.

Een aanwezige grote schuur diende als hoofdbarak. Tot wel 800
personen werden er zeer dicht op elkaar in ondergebracht, in
‘samengeperst’. Oude stallen werden als strafbunkers gebruikt
en een woonhuis werd tot keuken voor de gevangenen
omgebouwd.

De gevangenen uit het concentratiekamp Buchenwald, die de
arbeiders vormden voor in eerste instantie de bouw van het
emplacement en naderhand voor de productie van het
oorlogstuig, werden vanaf 21 september 1943 in het subkamp
‘Laura’ ondergebracht. In een uiterst korte tijdspanne bouwden
de gevangenen de testinstallaties en een ondergrondse
zuurstoﬀabriek.
Tot aan het einde van 1944 werden in de leisteengroeve
“Oertelsbruch” aantoonbaar 4372 testen van aandrijfsystemen
uitgevoerd.

De gevangenen waren afkomstig uit meer dan tien
verschillende landen. De meesten kwamen uit de vroegere
Sovjetunie, uit Polen, Frankrijk, Italië, België en Nederland.
Onder mensonwaardige omstandigheden moesten ze
welbewust dwangarbeid verrichten tot ze volledig uitgeput
waren. Het zware werk in de groeve, de mishandelingen en het
dagelijkse op appèl staan eisten talrijke slachtoﬀers, geheel in
lijn met de opvatting van het naziregime ‘vernietiging door
arbeid’ (Vernichtung durch Arbeit).
Het subkamp Laura kreeg in totaal ca. 2600 gevangenen
aangeleverd waarvan minstens 550 het niet overleefden.

Om nooit te vergeten

ORIGINELE
WA N D T E K E N I N G E N

VOORMALIGE
G E VA N G E N E N B A R A K

In de ochtend van 13 april 1945 ontruimde de SS het kamp
Laura. Nagenoeg alle gevangen werden naar het
concentratiekamp Dachau getransporteerd. Achterbleven
slechts enkele zieken, die nog op dezelfde dag bevrijd
werden door het Amerikaanse leger.
Na de Tweede Wereldoorlog maakten eerst de Amerikaanse
troepen en daarna tot 1947 Sovjet legereenheden verder
gebruikt van het militaire complex. Later werd het kamp
ontmanteld en de gebouwen weer bewoond c.q. voor het
oorspronkelijke agrarische werk ingezet.
Op 13 april 1956 werd op het voormalige kampterrein een
gedenksteen voor de slachtoﬀers onthuld. In 1979 startte
het herdenkingscentrum haar activiteiten in een deel van de
schuur, waarin vroeger de gevangenen verblijven moesten.
Laura is het enige herdenkingscentrum van de subkampen
van Buchenwald waarvan nog bijna alle oorspronkelijke
gebouwen bewaard zijn gebleven.

