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Inleiding
In 1995 zijn we als vrijwilligers begonnen met onderzoek naar Nederlanders in het voormalige
concentratiekamp Buchenwald, de Gedenkstätte Buchenwald/Mittelbau Dora. In november 1989 viel de muur
tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en de Duitse Democratische Republiek (DDR). Dit zorgde letterlijke
voor een aardverschuiving in Europa, op het politieke vlak werden de kaarten opnieuw geschud. In het
oostelijke deel van Duitsland begon hernieuwd onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog, tegelijkertijd was er
een sterke stroming onder de burgers in het oostelijk deel van Duitsland om de archieven van de voormalige
Staatssicherheitsdienst (Stasi)openbaar te maken. In het ‘Wiedervereinigungsvertrag’ werd dit na moeizaam
onderhandelen vastgelegd. Berlijn wordt de hoofdstad van het verenigd Duitsland. Een proces van
vernieuwing en verwerking begon.
Aanleiding voor het verzamelen van informatie m.b.t. de Tweede Wereldoorlog was een bezoek aan het
voormalige sub-kamp Laura, een kamp wat behoorde onder het concentratiekamp Buchenwald. Het was
gelegen in het Thüringerwald in het voormalige spergebied van de DDR.
Dit leidde tot kontakten met de Gedenkstätte Buchenwald en Förderverein Gedenkstätte Laura e. V. In
Nederland werden o.a. contacten gelegd met de organisaties van het voormalige verzet. Via de pers kwamen
we in contact met oud-Buchenwalders.
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De uitstekende samenwerking met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting in Den Haag en enkele leden van
het voormalig verzet heeft ons gestimuleerd om reizen naar Duitsland te organiseren. Vanaf 1995 tot 2004
hebben we groepsreizen georganiseerd voor oud-gevangenen en nabestaanden van het Kommando Laura in
samenwerking met de Förderverein Gedenkstätte Laura en het provinciehuis Saalfeld/Rudolstadt.
Door digitalisering van de kamparchieven (ITS Bad Arolsen), de toename van onze kennis over de deportaties
en het kampsysteem, deed ons besluiten del Nederlanders, en vluchtelingen die voor mei 1940 in Nederland
verbleven en uiteindelijk in Buchenwald terecht kwamen in kaart te brengen.
Eind 2016 werden we benaderd door de Nederlandse Ambassade Berlijn, er waren plannen voor een
werkbezoek van de Koninklijke familie aan de Gedenkstätte Buchenwald. In februari 2017 hebben we de
Koninklijke familie en een delegatie dan ook mogen rondleiden. Na vele jaren met een kleine groep
onderzoekers in de schaduw te hebben gewerkt besloten we een professionaliseringsslag te gaan maken met
het oprichten van de Stichting WO2 Sporen.

Algemene doelstelling
Op 14 juli 2018 is de stichtingsakte getekend op het notariskantoor bij mr. Eddy Dick de Jongh gevestigd te
Dronten. De stichting WO2 Sporen heeft ten doel:
Het doen verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland met het
uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of geïnteresseerden, dit
in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het (doen) verrichten van (personen en doelgroepen) onderzoek;
het (doen) opbouwen, onderhouden en bewaken van een register van onderzoeksgegevens;
het (doen) organiseren van (educatieve en informatieve) activiteiten en/of bijeenkomsten.
het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende vormen van media;
het (doen) realiseren van een educatief, informatief onderzoekscentrum met museale elementen;
samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst
kunnen zijn.
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Doelstelling
Voor de jaren 2018/19/20 heeft de Stichting WO2 Sporen tot doel gesteld:
1.
de contacten met de diverse organisaties die werkzaam zijn op het educatief vlak te intensiveren en
het netwerk aan contacten verder uit te breiden.
2.
Van groot belang is de verdere archivering van historisch materiaal d.m.v. digitale opslag en de
opslag van het papieren archief.
3.
De stichting wil met het betrokken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) contact
leggen voor gesprekken betreffende het naar Nederland halen van de digitale kamparchieven die zijn
opgeslagen bij de International Tracing Services (ITS) in Bad Arolsen.
4.
De stichting is op zoek naar een locatie voor de uitbreiding van zijn activiteiten op educatief en
museaal vlak in de regio Den Haag.
5.
Het benaderen van organisaties voor de financiering van onze activiteiten.

Strategie & activiteiten
1.

2.
3.

4.

Voor educatie zijn er inmiddels contacten gelegd met het Museon en ProDemos in Den Haag voor
samenwerking op het gebied van educatie. Tevens moeten er gesprekken worden gevoerd met de
Stichting Oranjehotel Scheveningen, de Oorlogsgravenstichting en het bestuur Museum
Engelandvaarders Noordwijk.
De verschillende digitale archieven in onze bestanden moeten in 2019 worden gekoppeld in één
programma. Tevens het inventariseren van het papieren archief en de bibliotheek m.b.t. WO2.
Voor het koppelen van informatie tussen de verschillende Gedenkstätten maken we contact met de
beheerders van archieven in Duitsland. Het doel is Nederlandse Oorlogsslachtoffers in kaart te
brengen in welke kampen ze geweest zijn en eventueel te kunnen identificeren.
Het ITS in Bad-Arolsen kan een belangrijke rol gaan spelen bij ons verdere onderzoek voor het
verstrekken van gedetailleerde informatie aan nabestaanden.
Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met de Stichting 3 maart 1945 voor de herdenking van
het bombardement in het Bezuidenhout. Er wordt nu samengewerkt voor het interviewen van
ooggetuigen en het verstrekken van informatie aan de nabestaanden van het bombardement.
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Huidige situatie
Eind 2018 is vrijwel de gehele database m.b.t. het concentratiekamp Buchenwald in kaart gebracht.
Vrijwel alle Nederlanders die vanuit het Durchgangslager Compiègne in Frankrijk zijn geïdentificeerd en
vermeld op een namenlijst. Veel archiefmateriaal m.b.t. tot Den Haag in de Tweede Wereldoorlog is in kaart
gebracht. De documenten zijn gefotografeerd en de proces-verbalen van de Documentatie dienst Haagse
politie zijn doorgenomen. Er zijn gesprekken geweest met de Gemeente Den Haag over de het ‘Stolpersteine’
project in de stad.
In 2018 is een database opgebouwd die een overzicht bied van alle slachtoffers in Den Haag 1940-1945. Deze
database geeft inzichten over het verzet, de Joodse slachtoffers en de personen die zijn omgekomen bij de
beschietingen, bombardementen en honger.

Organisatie
Momenteel bestaat het bestuur uit twee personen zoals vermeld in de oprichtingsakte. Om de
werkzaamheden beter te kunnen spreiden wil het bestuur op zoek gaan naar personen die affiniteit hebben
met het onderwerp Tweede Wereldoorlog voor een bestuursfunctie of een nevenfunctie.

Vermogen & financiering
De activiteiten van de stichting worden in de komende jaren gefinancierd worden door:
a.
baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
b.
subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
c.
donaties, sponsorgelden en giften;
d.
schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
e.
revenuen van het vermogen;
f.
alle overige bijdragen en inkomsten.
De bestuursleden dragen op dit moment de kosten voor promotie, onderzoek en reiskosten.

Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.
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