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'Wie zijn ogen opent voor het verleden, 

begrijpt het heden en de toekomst

In heel Europa werden zes miljoen Joden het leven ontnomen, puur om wie zij waren. Onder hen waren 
27 joodse mensen uit Ommen. De meeste van hen stierven in Auschwitz, een aantal in Sobibor.

Wat in Auschwitz is gebeurd, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Zo dichtbij de gruwelijke 
verschrikkingen van de naziterreur zijn; dan is het onmogelijk je  ogen niet te openen.

Deze reis gaat verder dan alleen het zien van het verleden. We leren dat het leven in een vrij en 
democratisch land geen vanzelfsprekendheid is en dat dat voor veel mensen in de wereld ook niet geldt. 
Het bereid zijn te vechten voor vrijheid, democratie, mensenrechten en het verzetten tegen discriminatie 
en racisme is een daaruit voortvloeiend doel.

We willen ook herdenken. We volgen de route die zij gingen. Door de slachtoffers zo te herdenken doen 
wij recht aan alle vrouwen, mannen en kinderen die hun menselijkheid werd afgenomen. Zolang de 
herinnering van de Ommer joden blijft, leeft hun naam voort.

Kest Jelsma

Gerko Warner
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Globaal programma

Dag 1 (maandag 2 okt)
07:30 Bagage inladen in de bus (Tuinstraat Ommen)
07:45 Verzamelen bij de Kern (Bouwstraat Ommen)
08:00 Stilstaan bij Stolpersteine -  rondgang langs de Joodse huizen 

(ook burgemeester Bas Verkerk zal hierbij aanwezig zijn)
09:00 Vertrek van Ommen naar Zwolle
09:30 Bezoek monument aan de Veerallee
09:40 Vertrek van Zwolle naar St Johannesga
10:30 Bezoek monument Joods werkkamp Wite Pael
10:40 Vertrek van St Johannesga naar Westerbork
11:30 Bezoek aan kamp Westerbork
12:30 Vertrek Westerbork naar Dresden (eten en drinken zijn op eigen kosten)
21:30 Aankomst in Quality Hotel Dresden-West

Dag 2 (dinsdag 3 okt)
07:30 Ontbijt, uitchecken en koffers inladen
08:45 Verzamelen in de lobby
09:00 Vertrek van Dresden naar Krakau
16:00 Wandeling door de Joodse wijk van Krakau

- op weg naar het hotel rijden we langs de fabriek van Oscar Schindler 
19:00 Aankomst in hotel Wyspianski
19:30 Diner (hiervoor heeft u zich bij inschrijving kunnen opgeven)

Dag 3 (woensdag 4 okt)
07.30 Ontbijt
08:15 Verzamelen in de lobby
08.30 Vertrek naar Auschwitz 
10:00 Rondleiding in Auschwitz I (2,5 uur)
13:15 Rondleiding in Auschwitz II (1 uur)
14:15 Einde van de begeleide rondleiding en vrije tijd
16:00 Terugreis naar het hotel
17:15 Gezamenlijk moment in het hotel
18:00 Diner
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Dag 4 (donderdag 5 okt)
07.30 Ontbijt
08:45 Verzamelen in de lobby
09:00 Excursie door de oude stad olv een gids
12:00 Einde van de excursie. Lunch op eigen gelegenheid
13:15 Verzamelen in de lobby
13:30 Vertrek Excursie naar de zoutmijn Wieliczka
17:00 Terug naar het hotel
17:30 Verzamelen in de lobby
18:00 Pools diner in Krakau bij restaurant Morskie Oko - adres: plac Szczepanski 8 te Krakow

Dag 5 (vrijdag 6 okt)
07:00 Ontbijt, uitchecken en koffers inladen
07:45 Verzamelen in de lobby
08:00 Vertrek van Krakau naar Ommen

*Tijden zijn globaal, ter plekke kunnen deze wijzigen.
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Accommodatie

In Dresden verblijven we één nacht in:
Quality Hotel Dresden-West ***
Zschoner Ring 6, 01723 Wilsdruff, Duitsland

De eerste nacht verblijft u in Hotel Quality Dresden-West. Het hotel is gelegen aan de rand van Dresden, in Kesselsdorf. Iedere 
kamer beschikt over een eigen tv, telefoon, radio, bad/ douche, airconditioning en föhn. In het hotel vindt u verder een 
restaurant, bar en terras. Is er gratis centrale wifi en kunt u gebruik maken van de sauna. Een lift is aanwezig.

In Krakau verblijven we drie nachten in:
Hotel Wyspianski
Westerplatte 15, 31-033 Kraków, Polen

3 sterrenhotel Wyspianski is zeer centraal gelegen. Het historische centrum bevindt zich letterlijk aan de overkant van de straat 
en na 5 minuten lopen staat u op het centrale plein. Het ruime hotel beschikt o.a. over een bar, restaurant, terras, lift en een 
fitnessruimte. Uw ruime kamer is netjes ingericht en voorzien van tv, telefoon en badkamer met douche en toilet. Inclusief 
ontbijtbuffet en wifi

Begeleiding
Kest Jelsma (0031-6-514 46 045)
Gerko Warner (0031-6-244 92 721)

Paspoort-identiteitskaart / zorgverzekeringspas
Polen behoort tot Europa. We kunnen vrij naar Polen reizen, maar een paspoort of Nederlandse identiteitskaart is wel vereist. 
Daarnaast is het belangrijk om de zorgverzekeringspas mee te nemen.

Geld
In Polen wordt betaald met zloty's. 1 zloty is 0,24 euro. Op de meeste plekken kun je  betalen met je  pinpas. Mocht je  contant 
geld willen, dan kun je  dat opnemen bij een pinautomaat (bij het hotel is een pinautomaat van de Bank Zachodni WBK. 
Controleer voor vertrek of de instellingen van je  pinpas op Europa staan.

Water
Het kraanwater is veilig om te drinken. Wel heeft het water een lichte chloorsmaak en dat kan maag- en darmklachten 
veroorzaken. Als alternatief kunt u ervoor kiezen om water uit flesjes te drinken.
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Hoe & wat in het Pools

Gewoontes:
• De man hoort galant te zijn: deur voor de dame openhouden; dame in haar jas helpen;
• De man draagt de zware spullen.
• De oudere generatie geeft de dames een handkus.
• Een bruiloft duurt in Polen tot diep in de nacht waarbij er heel veel gegeten en gedronken wordt.
• Op het platteland duurt de bruiloft drie dagen en in de bergen (Tatragebergte) wel een week!
• Het is onbeleefd om te luid te roeren in je  kopje koffie/thee: de Polen roeren geluidloos in het midden 

van het kopje.
• In Polen begint men het werk vroeg en komt dus ook vroeger thuis.
• Om 16.00u eten de Polen al warm eten (obiad) en om 20.00u volgt een lichte maaltijd (kolacja).
• Na een date, betaalt de jongen natuurlijk.

Nederlands Pools Uitspraak
Goedendag Dzien dobry Dzjenj dobri
Goedenavond Dobry wieczór Dobri vjetshoer
Hoe maakt u het? Co stychac? Tso swichatsj?
Bedankt Dziekuje Dzjinkoeje
Alstublieft Prosz^ Proshew
Graag gedaan Nie ma za co Nje ma za tso
Welterusten Dobranoc Dobranots
Pardon Przepraszam Psheprasham
Tot morgen Do jutra Do joetra
Ja Tak Tak
Nee Nie Nje
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“Het meest 
verschrikkelijke 
van de Holocaust 
is niet dat de 
nazi's onmenselijk 
waren -  het meest

verschrikkelijke is 
dat ze juist 
menselijk waren, 
net zo menselijk 
als u en ik."
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De Jodenvervolging
Antisemitische gevoelens kwamen van oudsher in 
Europa voor. Verschillende pausen verklaarden de 
Joden schuldig aan de kruisiging van Jezus Christus. 
Ook van Luther zijn anti-Joodse uitspraken bekend.

Na Hitlers machtsovername in 1933 werd het leven 
voor de Joden in Duitsland steeds moeilijker. Joden 
werden Untermenschen, parasieten en ongedierte 
genoemd. Racisme vormde de kern van de nazi- 
ideologie/denkbeelden. Ras, volk en bodem, de Blut 
und Boden theorie, waren de belangrijkste 
uitgangspunten van deze ideologie/denkbeelden.

Volgens Hitler waren de Germanen een Arisch 
superras, een Herrenvolk van Übermenschen. Dit 
sterke ras had het recht en de taak om de wereld te 
overheersen. De raszuiverheid moest bewaakt worden 
door "rassenhygiëne". (Sterilisatie, euthanasie en 
uitroeiing van zwakke rassen). Slavische volken, 
zigeuners en Joden behoorden tot deze 
zwakke/ongewenste rassen.

De Joden werden beschouwd als ongedierte, 
Untermenschen, die langs allerlei sluipwegen het 
Germaanse ras probeerden te vernietigen. Hun doel 
was de wereldheerschappij. Dit ras moest vernietigd 
worden. Bovendien werden zij verantwoordelijk 
gehouden voor de Duitse nederlaag in de Eerste 
Wereldoorlog.

In 1933 vonden dan ook de eerste mishandelingen en 
arrestaties plaatst en werden Joden ontslagen uit 
overheidsdiensten. Joodse winkels werden geboycot. 
Door het aannemen van Neurenberger wetten in 1935 
werden de Joden in Duitsland in feite 
vogelvrijverklaard. Deze wetten bepaalden o.a. dat de 
Joden geen Duitse burgerrechten bezaten en niet 
mochten trouwen met ariërs. Openbare 
gelegenheden werden voor hen gesloten. De Joden 
raakten zo in een isolement. In 1938 werden 12.000 
Poolse Joden uit Duitsland gezet.

Een Joodse Poolse vluchteling in Parijs, wiens ouders 
hierbij waren, schoot uit wraak een lid van de Duitse 
ambassade dood. Dit leidde in Duitsland tot de 
Reichskristrallnacht (9/10 november). In een 
zogenaamde "spontane uitbarsting van volkswoede" 
sneuvelden duizenden Joodse etalageruiten, werden 
een 200-tal synagogen in brand gestoken en 
tientallen Joden vermoord. De Joden kregen 
bovendien een geldboete van 1 miljard mark. 
Hermann Goering, de voorzitter van de Rijksdag,

Ich bin am Ort das Grösste Schwein und lass mich 

nur mit Juden ein. (vrouw)
Ich nehm als Judenjunge immer deutschemadchen 

mit aufs Zimmer(man)
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Het Duitse parlement, reageerde als volgt op deze 
geweldsuitbarsting: "die varkens zullen niet zo gauw 
weer een moord plegen.... Ik zou niet graag een Jood 
in Duitsland willen zijn".

Vanaf 1933 ontstaan in Duitsland de zogenaamde 
KZ's; Konzentrationslager. (Concentratiekampen) 
Deze kampen hadden tot doel om tegenstanders van 
het Hitler regime te heropvoeden. Tijdens de oorlog 
kregen deze kampen ook een economische betekenis. 
Honderdduizenden uitgemergelde gevangenen 
moesten onder onmenselijke omstandigheden 
slavenarbeid verrichtten.

De leiding van deze kampen was in handen de 
Totenkopfverbande van de SS. De SS, Schutz Staffel, 
vormde de misdadige kern van het naziregime. Hun 
leider was Himmler, Reichsfuhrer SS. De militaire tak, 
de Waffen SS met honderdduizenden elite soldaten, 
waren de schrik van ieder slagveld. De gevreesde 
Gestapo en de Sicherheitsdienst vielen ook onder de 
SS. In 1941 vielen de Duitse troepen Oost-Polen en de 
Sovjet-Unie binnen.

Achter het front opereerden mobiele SS- 
Einsatzgruppen. Deze moorddadige eenheden 
hadden tot taak om alle bezette gebieden in Oost- 
Europa te zuiveren van Joden en andere 
tegenstanders. De bekendste moordpartij van deze 
eenheid heeft plaatsgevonden in de Oekraïne. In een 
ravijn bij het plaatsje Babi Yar werden in twee dagen 
tijd 33.771 Joden geëxecuteerd.

Hitler wilde Europa "judenrein" maken. In de bezette 
gebieden werden de Joden vogelvrijverklaard. Ze 
werden uit hun bedrijven en functies gezet en 
verplicht tot het dragen van een gele Davidster. In 
Polen en de Sovjet-Unie zuiverden de hierboven 
beschreven Einsatzgruppen van de SS dorpen en 
steden van Joden.

Op 20 januari 1942 komen hooggeplaatste 
nazileiders, waaronder Heydrich en Eichmann, bij 
elkaar in een villa in Berlijn in het stadsdeel Wannsee. 
De zogenaamde Wannseeconferentie. Daar werd 
gesproken over de definitieve oplossing van het 
Jodenprobleem;
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De Endlösung der Judenfrage.
Daar werd de systematische en totale uitroeiing van de Joden in Europa vastgesteld. Adolf Eichmann werd belast 
met de uitvoering hiervan. De Joden werden zelf bij hun vernietiging ingeschakeld. Ze werden bijeengebracht in 
afgesloten woonwijken of getto's, die bestuurd werden door een Joodse Raad. Deze Raad moest de Duitse orders 
uitvoeren, zoals het opstellen van deportatielijsten. Vanuit de getto's werden de Joden, soms via Durchgangslager
(Westerbork, Vugt), gedeporteerd naar de Vernichtungslager. (O.a. Auschwitz, Sobibor, Treb linka .....) Zes miljoen
Joden en 500.000 zigeuners zijn in deze "fabrieken des doods" omgebracht.

In het begin werden de Joden door middel van uitlaatgassen in gesloten vrachtwagens vergast. Later werden 
doucheruimtes gebouwd waarin duizenden slachtoffers door middel van blauwzuurgas Zyklon B werden vergast. 
Joodse gevangen, de Sonderkommando's, moesten de lijken ontdoen van gouden tanden en kiezen. Daarna 
moesten de bezittingen gesorteerd worden. De lijken werden dan naar de crematoria of pits gebracht om 
gecremeerd te worden. Kleren, schoenen en alle andere bezittingen werden gesorteerd en naar de minderbedeelden 
in Duitsland gestuurd.

In Auschwitz zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen vermoord daarvan waren 1,1 miljoen Joden. Vanuit Nederland 
werden meer dan 60.000 Joden, 245 Sinti en Roma, enkele tientallen verzetsstrijders en Jehova getuigen naar 
Auschwitz gedeporteerd. Minder dan 900 van deze mensen overleefden Auschwitz-Birkenau.
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Auschwitz

Het begin
De gebouwen van Auschwitz I waren oorspronkelijk 
leegstaande kazernes en munitiebunkers van het 
Poolse leger. Na de capitulatie van Polen op 28 
september 1939 kwamen de ongeveer twintig 
gebouwen in handen van de nazi's. Al snel ontstond 
het plan om bij Oswi^cim in Zuid- Polen een 
concentratiekamp te bouwen, omdat de 
gevangenissen in het westelijke Silezië overvol 
raakten. Bovendien beschikte het afgelegen 
Auschwitz (de Duitse benaming) over een belangrijk 
spoorwegknooppunt.

De bouw van het kamp begon in april 1940. De eerste 
groep van 728 Poolse politieke gevangenen 
arriveerde twee maanden later. Om de groeiende 
stroom gevangenen -  aanvankelijk Polen, later ook 
andere Europese nationaliteiten en joden -  op te 
vangen, liet de Gestapo er een achttal Blocks 
bijbouwen. In 1942 telde Auschwitz I ongeveer 20.000 
gevangenen; in miserabele zalen opgepropt, tot zelfs 
kelders en zolders uitpuilden.

De Gestapo had een eigen gedeelte in Auschwitz I. Zij 
ondervroegen gevangenen, sloegen, martelden en 
moordden -  de pijn is bijna tastbaar in de grauwe 
folterkamers. De grootste zaal deed dienst als 
experimentele gaskamer. Het vergassen van mensen 
hier stopte in 1943, omdat de Duitsers via gaskamers 
in het nabijgelegen Birkenau op een veel 
grootschaliger manier hun plannen konden uitvoeren. 
De overbevolking van het basiskamp dwong de nazi's 
in 1941 tot de bouw van Auschwitz II-Birkenau dat 
zich uitstrekte over een vlakte van 175 hectare. 
Birkenau had een eigen station en perrons. Met vier 
gaskamers en crematoria vormde het een 
vernietigingsfabriek zonder weerga in het Derde Rijk. 
Ruim anderhalf miljoen mensen zijn er vermoord, 
veruit de meesten van joodse afkomst.P 12



De aankomst
De nazi's voerden per trein joden uit heel Europa aan. 
Zij spiegelden hun slachtoffers werk voor in Zuid- 
Polen bij niet-bestaande bedrijven, winkels en banen 
in de landbouw. Onwetend van de gruwelijke 
bestemming van hun reis, namen veel joden kostbare 
spullen in hun koffers mee. Velen stierven al 
onderweg, omdat ze zonder eten of drinken vier tot 
tien dagen vanuit Nederland opgesloten zaten in 
verzegelde treinwagons.

Tot het voorjaar van 1943 werden de gevangenen bij 
aankomst gefotografeerd. Kennelijk gaf het te veel 
oponthoud; voortaan gingen hele transporten bij 
aankomst meteen naar de gaskamers. Alleen van 
Duitse gevangenen en soms van gevangenen van 
andere nationaliteiten werden nog foto's gemaakt.

De vernietiging
Bij aankomst in het kamp werden mannen en 
vrouwen/kinderen direct gescheiden. SS-artsen 
selecteerden op het perron gevangenen op 
arbeidsgeschiktheid. Driekwart van de nieuwkomers 
ging meteen na de selectie door naar de gaskamers. 
Met niemand hadden de nazi's medelijden: in 
Auschwitz zijn 232.000 kinderen over de kling 
gejaagd. Hartverscheurend zijn de foto's met 
kinderen: drie jochies die hand in hand naar de 
gaskamers lopen, joodse moeders die hun kleintjes 
stevig vasthouden op weg naar de dood, kinderen in 
lompen gehuld achter prikkeldraad.

In de openlucht wachtten de slachtoffers soms wel 48 
uur op hun beurt voor de zogenaamde desinfectie in 
ondergrondse doucheruimten. Ontluisterend is een 
heimelijk gemaakte opname van naakte vrouwen die 
rennen naar de 'douches'. Uit de sproeikoppen zou 
nooit water komen; door een luikje werden de 
dodelijke Zyklon B-korrels naar binnen gegooid, een 
gas dat binnen twintig minuten allen doodde.

De lijken werden in de aangebouwde crematoria 
verbrand. Omdat de ovens de aanvoer van dode 
lichamen niet aankonden, werden achter het 
kampterrein de lijken verbrand in kuilen en op 
brandstapels.

Ook voor de overige gevangenen was alles gericht op 
een snelle dood. De erbarmelijke 
levensomstandigheden in combinatie met slecht en te 
weinig voedsel, straffen en zwaar werk, betekende een 
bijna zekere dood binnen enkele maanden.
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Dagelijks leven
De gevangenen moesten zwaar graaf- of 
productiewerk verrichten in veertig subkampen in de 
nabije omgeving. Het dagrantsoen bestond uit niet 
meer dan een halve liter 'koffie', een hompje klef 
brood, 'soep' (vaak gemaakt van verrotte groente) en 
kleine stukjes worst of kaas.

De dunne gestreepte kleding beschermde niet tegen 
de kou, net zomin als de enkele dunne deken voor de 
nacht in de vochtige barakken. Velen stierven door 
ziekte, uitputting, kou en honger. In de barakken 
wemelde het van ratten en ander ongedierte.

Wie probeerde te ontsnappen, werd doodgeschoten. 
Het lijk hingen de nazi's enkele weken bij de poort van 
Auschwitz I als afschrikwekkend voorbeeld voor de 
anderen. Bij deze poort, met het cynische opschrift 
Arbeit macht frei, speelde dagelijks een muziekkorps 
als de gevangenen naar het werk gingen en na een 
elfurige werkdag uitgeput terugkeerden, de doden 
met zich meedragend. De muziek hielp de rust te 
bewaren en maakte het in kolonne lopen 
gemakkelijker, terwijl de nazi's sneller alle 
gevangenen konden tellen.
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De martelingen
Een van de dagelijkse kwellingen in Auschwitz I was 
het appèl, dat vaak vele uren kon duren. Het langste 
appèl, op 6 juli 1940, duurde 19 uur. Bij strafsessies 
moesten de gevangenen knielen of hurken, of werden 
gedwongen hun armen uren in de lucht te houden. 
Een beruchte straf was het 'paalbinden', waarbij 
gevangenen aan hun op de rug gebonden armen 
werden gehangen.

De SS'ers ontnamen hun slachtoffers elke vorm van 
menselijke waardigheid Artsen voerden medische 
experimenten uit op vrouwen, gehandicapten en 
kinderen. Dr. Joseph Mengele experimenteerde 
bijvoorbeeld het liefst jonge tweelingen voor zijn 
'genetisch en antropologisch' onderzoek. De meesten 
overleefden de proeven niet, anderen raakten ernstig 
verminkt. Ook zieke gevangenen werden gebruikt: de 
Haftlinge Krankenbau in Auschwitz I droeg de bijnaam 
'wachtkamer voor het crematorium' niet voor niets. 
De binnenplaats tussen Block 10 en Block 11 in 
Auschwitz I heette de 'muur des doods'. Leden van de 
SS executeerden er duizenden gevangenen, 
voornamelijk Polen. Nadat in Block 11 het vonnis was 
geveld, moesten de veroordeelden zich in de 
wasruimte halverwege de gang uitkleden. Plexiglas 
markeert de deuropening waardoor zij naar buiten 
liepen voor executie. Hoe zouden zij zich hebben 
gevoeld? Bang, verdoofd, wanhopig?

Niemand die hen zag dan hun moordenaars. De 
ramen in Block 10 waren geblindeerd met houten 
luiken, want de SS wilde geen ooggetuigen. Vlak voor 
de terugtrekking in 1945 braken zij de muur en de 
blinderingen weg. Maar de muur is na de oorlog 
herbouwd en de luiken kwamen terug. Zwarte bordjes 
vragen nu om stilte uit respect voor de gevallenen. Op 
de grond liggen kransen en brandt een kaarsje. Opdat 
niemand het zal vergeten.

De roof
Nietsontziend plunderden de nazi's hun slachtoffers. 
Bij de bevrijding van het concentratiekamp troffen de 
Russen balen menselijk haar aan van in totaal 7000 
kilo. Vrouwenhaar diende als grondstof voor textiel en 
het waterdicht maken van torpedo's.
De magazijnen puilden uit van de geroofde 
bezittingen, zorgvuldig geselecteerd: koffers, 
schoenen, brillen, borstels, kleren, schalen, tot 
gebedsdoeken en protheses toe. Onbewogen 
dienden SS'ers bij hun commandant schriftelijke 
aanvragen in voor een kinderwagen of babykleertjes. 
Veel voorwerpen liggen nu tentoongesteld in vitrines 
in het Auschwitz-museum: een berg koffers met 
joodse namen uit alle delen van Europa, 43.000 paar 
schoenen, een enorme stapel brilmonturen.
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Het verzet
Met openbare ophangingen poogden de nazi's ieder 
verzet in de kiem te smoren. Op 19 juli 1943 vond de 
grootste publieke ophanging plaats: twaalf Poolse 
gevangenen kregen de strop, omdat zij met de 
buitenwereld contact hadden gezocht en 
medegevangenen hadden geholpen te ontsnappen. 
De enige gewapende opstand onder joodse 
gevangenen vond plaats op 7 oktober 1944. Leden 
van het Sonderkommando (dat de dode lichamen uit 
de gaskamers moest halen en verbranden), staken 
Krematorium IV gedeeltelijk in brand. De SS 
vermoordde tijdens en na de revolte meer dan 450 
heldhaftige opstandelingen.

Ondanks ontbering, onderdrukking en snelle sterfte 
slaagden de gevangenen erin ondergronds verzet te 
organiseren. Zij redden zieken uit handen van 
verknipte nazi-chirurgen. Ze smokkelden voedsel en 
medicijnen het kamp binnen. Gecodeerde briefjes 
over misdaden, in het geheim genomen foto's en 
lijsten met namen van gevangenen en bewakers 
gingen in tegenovergestelde richting om als 
belastend bewijsmateriaal te dienen na de oorlog.
Het verzet richtte zich tevens tegen handlangers van 
de nazi's. Als gevangenen te nauw samenwerkten met 
de SS, probeerde men hen te vervangen door 
anderen. Ook vonden er in het geheim 
godsdienstoefeningen plaats, want juist uit het geloof 
putten velen kracht.

Het einde
Aan het einde van de zomer in 1944 leefden er ruim 
90.000 mannen en vrouwen onder verschrikkelijke 
omstandigheden in het kamp. De nazi's voelden de 
nederlaag aankomen en probeerden de sporen van 
hun misdaden uit te wissen voor het snel oprukkende 
Rode Leger. Met dynamiet blies de SS de gaskamers 
en crematoria op, maar had geen tijd om de ruïnes 
volledig op te ruimen. De restanten liggen er nog 
steeds, onaangeroerd, als een stille klacht.

Van de meeste barakken restten nog slechts 
fundering en schoorsteen; voor het in brand steken 
van de laatste 45 houten barakken ontbrak de tijd. Op 
17 en 18 januari 1945 dreven de zich terugtrekkende 
nazi's naar schatting 56.000 gevangenen onder 
strenge bewaking Auschwitz uit, richting Duitsland. 
Velen overleefden deze 'dodenmarsen' in de vrieskou 
niet.

In 1967 is een monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de Holocaust onthuld, aan het einde 
van de spoorlijn, recht tegenover de 'dodenpoort' van 
Auschwitz-Birkenau. Voor het uit brokstukken 
opgetrokken monument liggen grote gedenkplaten 
waarop in verschillende talen staat: 'Laat deze plaats 
eeuwig een kreet van wanhoop zijn en een 
waarschuwing aan de mensheid. Hier hebben de 
nazi's omstreeks anderhalf miljoen mannen, vrouwen 
en kinderen vermoord, voornamelijk joden uit 
verschillende Europese landen.'
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Ommer Joodse slachtoffers van de Holocaust

Benjamin 'Baruch' van Gelder

Avereest, 9 april 18 73 

Auschw itz, 6 septem ber 1 9 4 4  

Bereikte de leeftijd van 71  ja a r

Johanna 'Anna' van Gelder-M ogendorff

Goor, 1 2  augustus 18  71  

Auschw itz, 6 septem ber 1 9 4 4  

Bereikte de leeftijd van 73 jaar

M aurits Isedoor 'Maupie' Bierman

Coevorden, 2 5  decem ber 1912 

Auschw itz, 3 1  ja n ua ri 1943 

Bereikte de leeftijd van 3 0  ja a r

Josephine 'Jopie' B ierm an-Zilverberg

Zw olle , 9 november 1 9 1 5  

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 2 6  ja a r

Gompel de Levie

Winschoten, 3  decem ber 18 75 

Auschw itz, 1 5  oktober 1942 

Hij bereikte de leeftijd van 66  ja a r

Eva de Levie-Lem an

Avereest, 1 0  februari 18 70 

Auschw itz, 1 5  oktober 1942 

Z ij bereikte de leeftijd van 72 jaar

Hartog de Levie 

Ommen, 10 ju li 1 9 0 1  

Auschw itz, 2 8  februari 1943 

Hij bereikte de leeftijd van 4 1  ja a r

Jacob 'Jaap' de Levie 

Om m en, 9 m aart 1 9 0 6  

Auschw itz, 3 1  ja n ua ri 1943 

Bereikte de leeftijd van 3 6  ja a r

Eva de Levie-van Gelder

Avereest, 27 februari 1904 

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 38  ja a r

Evalien 'Lien' de Levie

Om m en, 2 1  april 1 9 3 2  

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 1 0  ja a r

Johanna 'Hanneke' de Levie

Om m en, 2  decem ber 1 9 3 5  

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 6 ja a r

Salomon van d er Hoek

Ommen, 2 8  februari 1865 

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 77  ja a r

Hertog de Lange

Raalte, 1 2  april 1902 

Auschw itz, 3 1  ja n ua ri 1943 

Bereikte de leeftijd van 4 0  ja a r

Sara Zette  de Lange- van d er Hoek

Ommen, 3 0  oktober 1904 

Auschw itz, 1 2  oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 3 7  ja a r
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Salomon Mozes de Lange

Ommen, 6 septem ber 1 9 3 1  

Auschw itz, 12 oktober 1942 

Bereikte de leeftijd van 1 1  ja a r

Roosje Henriette Sophie de Lange 

Ommen, 2 0  oktober 1 9 3 3  

Auschw itz, 1 2  oktober 1 9 4 2  

Bereikte de leeftijd van 8 ja a r

Je tje  Sophie de Lange

Ommen, 2 8  ja n u a ri 1 9 3 8  

Auschw itz, 1 2  oktober 1 9 4 2  

Bereikte de leeftijd van 4  ja a r

Joseph 'Joop' van d e r Hoek

Ommen S ta d , 1 1  m aart 1 9 0 3  

Auschw itz, 3 1  ja n u a ri 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 3 9  ja a r

Geertje van d e r Hoek-Bierm an

Coevorden, 1 3  mei 1 9 0 9  

Auschw itz, 1 2  oktober 1 9 4 2  

Bereikte de leeftijd van 3 3  ja a r

Salomon van d e r Hoek 

Ommen, 2 4  m aart 1 9 3 3  

Auschw itz, 1 2  oktober 1 9 4 2  

Bereikte de leeftijd van 9 ja a r

Jacob van d e r Hoek 

Ommen, 1 5  m aart 1 9 3 7  

Auschw itz, 1 2  oktober 1 9 4 2  

Bereikte de leeftijd van 5  ja a r

Levie Louis Vomberg 

Dalfsen, 3 0  m aart 18  84  

Sobibor, 1 4  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 5 9  ja a r

Racheltje Vomberg-Vos

Dwingeloo, 1  oktober 1 8 8 9  

Sobibor, 1 4  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 5 3  ja a r

Manuel Mozes 'Manu' Vomberg

Dalfsen, 9 augustus 1 9 2 8  

Sobibor, 1 4  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 1 4  ja a r

Mozes Hartog Abraham  'Moos' Vomberg 

Ommen, 5  m aart 1 9 3 2  

Sobibor, 1 4  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 1 1  ja a r

David Cohen

Doetinchem , 2 8  m aart 18  91  

Sobibor, 2 8  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 5 2  ja a r

Perlina Cohen-Hoogstraal

W inschoten, 1 4  augustus 1 8 8 9  

Sobibor, 2 8  mei 1 9 4 3  

Bereikte de leeftijd van 5 3  ja a r
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Regels Auschwitz

Foto's

Buiten mag je  altijd foto's maken.

In de barakken mag je  foto's maken, maar niet met flits. Het is absoluut niet toegestaan te fotograferen in blok 4 
(hal met haar) en de cellen van blok 11 (strafblok).

Bij twijfel vraag je  de gids om toestemming.

Kleding

Auschwitz I en II zijn samen meer dan 200 hectare groot, dus het is verstandig goede schoenen te dragen.

Uit respect geen kleding met drukke prints, aanstootgevende teksten en felle kleuren.

Je mag je  rugtas niet meenemen op het kampterrein. Wil je  foto's maken, neem dan je  camera of telefoon mee in 
je  jaszak.
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Krakau Gewelddadige acties

In het getto van Krakau werden 65.000 Joden 
ondergebracht. De nazi's brachten velen van 
hen in de jaren daarna om. Maar een 
heldhaftige Poolse apotheker deed er veel 
goeds; en een fabrieksdirecteur -zelf nazi- 
redde het leven van meer dan duizend Joodse 
levens.

De wijk Kazimierz

In deze wijk wonen praktisch geen Joden meer. 
Dat geeft te denken. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog was hier een bloeiende Joodse 
gemeenschap, getuige de vele synagogen in 
deze wijk. Zoals de fraai gerestaureerde 
Tempelsynagoge, of de Rumahsynagoge met 
bijbehorend kerkhof dat grenst aan het 
nostalgische Szerpkaplein met zijn cafés waar 
melancholische klezmermuziek klinkt. Een 
andere belangrijke plek is de vijftiende-eeuwse 
Oude Synagoge Stara Boznica, het oudste nog 
bestaande Joodse gebedshuis van Polen dat nu 
een museum is.

Na de Duitse inval in 1939 werd Krakau een 
Duitse stad. In april 1940 beval de gouverneur- 
generaal, de nazi Hans Frank, vanuit zijn 
residentie in het Wawelkasteel dat Krakau de 
„schoonste stad" in zijn machtsgebied moest 
worden -  „Judenrein."

De Jodenconcentratie in het stadsdeel 
Kazimierz was de fanatieke SS'ers een doorn in 
het oog. Op 4 december 1940 voerden zij met 
andere „Sondergruppen" een eerste Aktion uit. 
Jodenhuizen moesten worden ontruimd, ten 
behoeve van Duitse functionarissen. 
Kostbaarheden werden uit de synagogen 
gehaald. De Aktion ontaardde al snel in een 
grove strooptocht naar geld en kostbaarheden, 
en in ordinaire moordpartijen.

Op 3 maart 1941 werd verordening 44/91 in 
Krakau gepubliceerd en in Kazimierz met 
luidsprekers op trucks rondgebazuind. Er zou 
een afgesloten Joodse wijk worden opgezet in 
voorstad Podgorze, net over de rivier gelegen. 
Vestiging in dit getto was voor alle Joden 
verplicht. Joodse arbeiders werden gedwongen 
gaten rond dit getto op te vullen met hoge 
muren. Eenmaal klaar leken die gettomuren wel 
gemaakt van tegen elkaar gezette grafstenen: 
alvast een psychologische marteling voor de 
toekomstige bewoners.

Al spoedig trokken Joodse gezinnen op 
gammele karretjes over de brug over de Wisla 
Podgorze, uitgejouwd door een vijandige lokale 
bevolking. Slecht één niet-Jood, apotheker 
Tadeusz Pankiewicz, weigerde om te vertrekken. 
Hij bleef in het getto wonen. Hij zou later veel 
voor de Joodse gemeenschap betekenen. Zo 
smokkelde hij voedsel en medicijnen naar 
binnen, onderhield hij contacten met het verzet, 
vervalste documenten en verborg Joden die 
dreigden op transport gesteld te worden.
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Ontmanteling

Vanaf 1942 begonnen de nazi's gefaseerd met 
uitmoorden. Op 30 mei werden 4.000 bewoners 
zonder Ausweis op het Plac Zgodyplein 
bijeengedreven en in veewagons geduwd met 
bestemming vernietigingskamp Belzec. Toen 
het vereiste quotum niet werd gehaald, schoten 
zij even later op straat nog 600 willekeurige 
Joden dood.

Het Plac Zgodyplein, startpunt voor alle 
vernietigingstransporten, werd na de oorlog 
omgedoopt tot Plac Bohaterow Gettaplein, 
ofwel het Getto Heldenplein. Nu staan er op dit 
grauwe Plein 65 „oversized" bronzen stoelen ter 
herdenking opgesteld. Deze symboliseren het 
op straat dumpen van Joods huisraad. Iedere 
stoel staat ook voor het ombrengen van 
duizend Joden. De aan dit plein grenzende 
apotheek De Adelaar van Pankiewicz is 
omgebouwd tot een museum om zijn 
inspanningen voor de getto- Joden in 
herinnering te houden.

waren er 1200 gered door de zakenman Oskar
Schindler.

In oktober gingen oude, zieke en gehandicapte 
Joden en kinderen op transport naar Belzec, de 
vergassingsdood tegemoet. Hartverscheurende 
taferelen speelden zich af. De overblijvenden 
die nog konden werken werden verdeeld in 
getto A en getto B.

De nazi's draaiden de duimschroeven verder 
aan. Op 13 maart 1943 werd getto A afgesloten 
en werden de bewoners overgebracht naar het 
dichtbij gelegen Plaszow, een werk- en 
vernietigingskamp dat onder commandant 
Goeth wreed werd geleid. Bewoners van getto B 
werden met grof geweld uit hun appartementen 
verdreven en op transport naar Auschwitz 
gesteld.

Wie tegenstand bood of zich verborg, kreeg ter 
plekke de kogel. De ongelukkige Joden 
mochten wel ieder een koffer meenemen, 
voorzien van hun naam. Die zouden de nazi's 
nasturen als de Joden eenmaal op hun 
bestemming waren aangekomen. Een 
gruwelijke smoes. De bezetters konden de 
Joden zo zonder veel moeite hun waardevolle 
spullen afhandig maken.

Nadat met bloedhonden de laatste 
verstekelingen waren opgespoord, was er eind 
1943 geen Jood meer te bekennen in het getto. 
Gouverneur-generaal Hans Frank kon zijn 
Krakau „Judenrein" verklaren. Toch bleken er 
circa 2000 Joden te zijn ontkomen. Van hen
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De Tsjechische zakenman Oskar Schindler 
(1908-1974) is tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in dienst van nazi-Duitsland. Hij besluit zijn 
geluk te beproeven in Krakau. Als handige 
manipulator weet hij steun te krijgen van de 
officiële SS-instanties die hem een fabriek voor 
geëmailleerd keukengerei toevertrouwen. 
Gebruikmakend van de dwangarbeid van Joden 
wordt hij al snel rijk. Hij maakt gigantische 
omzetten, deels voor het leger, deels voor de 
lucratieve zwarte markt. Maar dan gaat hij 
beseffen welk afschuwelijk lot de Joodse 
gemeenschap beschoren is.

Zijn fabriek, vlak bij het Joodse getto van 
Krakau, maakt hij tot een veilig onderkomen 
voor zijn Joodse arbeiders. Als eind 1944 de 
Russische geallieerden steeds dichterbij komen, 
besluit Schindler zijn fabriek over te brengen 
naar het plaatsje Brünnlitz in het veiliger 
Tsjechië. Hij zegt dat hij daar met zijn 
specialisten onderdelen gaat produceren voor 
geheime wapens. Bevriende autoriteiten 
geloven hem en staan toe dat hij een lijst opstelt 
met namen van Joodse werknemers die 
onmisbaar zouden zijn voor de 
oorlogsproductie. Met moeite weet hij de 
nodige namen te verzamelen, waardoor hij 
uiteindelijk 1200 Poolse Joden uit handen van 
de Duitse overheersers redt.

Thomas Keneally schreef hierover het 
bekroonde boek "Schindler's List" en Steven 
Spielberg maakte er een indringende film over. 
De emailleerfabriek van Schindler is nu ingericht 
als herdenkingsmuseum. Het bord bij de ingang 
vermeldt een spreuk uit de Talmoed: „Wie een 
leven redt, redt de hele wereld." Als Schindler op 
het eind van de oorlog moet vluchten, krijgt hij 
van zijn dankbare Joden een gouden ring met 
deze veelzeggende spreuk.

Oskar Schindler
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Bezienswaardigheden

Grote Markt (Rynek Gtowny)

Dit grote en belangrijke marktplein is het 
bruisende hart van de stad. Het ruim 40.000 m2 
tellende plein heeft een aantal indrukwekkende 
bezienswaardigheden. Je vindt hier 
bijvoorbeeld de zeer fraaie Mariakerk, Adal- 
bertkerk, Raadhuistoren en de Sukiennice 
(Lakenhal). Centraal op het plein staat het 
monument van Adam Mickiewicz, de grootste 
Poolse romantische dichter. Het plein is een 
geliefde plaats om rond te hangen of te 
genieten van een heerlijk drankje op een van de 
vele terrassen.

Raadhuistoren (Wieza Ratuszowa)

Op het prachtige Grote Markt (Rynek Gtowny) 
plein straalt de Raadhuistoren je  tegemoet. Met 
zijn zeventig meter aan hoogte heeft het een 
prominente plaats verworven sinds het er in 
1316 werd gebouwd. In de loop van de jaren 
hebben er verschillende verbouwingen en 
renovaties plaatsgevonden. Vroeger bevond 
zich in de kelder van dit gebouw de gevangenis 
met zijn bijbehorende martelkamer. Vanuit de 
toren heb je  een leuk uitzicht over de stad.

Lakenhallen/Sukiennice

Wie op zoek is naar een authentiek souvenir 
mag zeker de Lakenhallen niet passeren. Op het 
grote marktplein (Rynek Glówny) bevindt zich 
de bazaar die gevuld is met allerlei Poolse 
kunstnijverheid producten. Kraampjes met 
sieraden, schapenwollen truien, kristalglas, 
tassen, riemen, kunstwerken en zelfs schoenen 
zijn er genoeg te vinden. Het gebouw zelf is al 
een lust voor het oog.

Wawelburcht (Patac Królewski na Wawelu)

Deze Koninklijke burcht bereik je  via de oude 
stadskern, waar je  via een pad omhoog uitkomt 
op het mooiste stukje van Krakau. Voor 
sommige Polen wordt dit zelfs als heiligdom 
verklaard. Het kasteel staat vlak naast de 
kathedraal. Dit Koninklijke paleis telt zeker een 
oppervlakte van ruim 7000 m2. Tijdens een 
rondleiding wandel je  van de ene prachtige zaal 
in de andere. De meest bijzondere locaties zijn: 
de ridderzaal, wapenzaal, senatorenzaal, 
audiëntiezaal en natuurlijk de Koninklijke privé 
vertrekken.

Wawelkathedraal (Katedra Wawelska)

Vele koningen zijn gekroond in deze bijzonder 
fraaie kathedraal. Dit prachtig stukje historie ligt 
naast de Wawelburcht op de gelijknamige 
heuvel. Al rond 1320 werd er gebouwd aan de 
kathedraal op de Wawelheuvel. Dat de
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kathedraal altijd zeer belangrijk is geweest, blijkt 
wel uit de rij belangrijke en invloedrijke 
personen die er liggen begraven of in de crypte 
bevinden. De Zygmunttoren hoog in de 
kathedraal heeft een grote klok waarvan men 
zegt dat als je  deze aanraakt je  veel geluk in de 
liefde zult ondervinden.

Barbakan

Wie vroeger de oude stad van Krakau bezocht 
moest door de prachtige poort van Barbakan. 
Dit vestingcomplex uit de 15e eeuw heeft nog 
altijd een zeer indrukwekkende middeleeuwse 
uitstraling. Niet voor niets worden hier nog 
jaarlijks middeleeuwse festiviteiten gehouden 
waarbij de riddergevechten niet ontbreken. Ook 
zijn er regelmatig tentoonstellingen te 
bewonderen.

'Een mens is pas vergeten, 

als zijn naam vergeten is.1
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