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POLENNIEUWSBRIEF 
 

Nieuwsbrief van de Polencommissie van de Immanuëlkerk te Barendrecht 
 

Nr. 20  –  28-02-2015 
 
 
 
 
      VOORWOORD  
 

Het eind van de winter komt in zicht. Zowel in Polen als in Nederland is het geen strenge winter 
geweest. Af en toe wat sneeuw en lichte vorst. Heel anders dan enkele jaren geleden, toen het in 
Oost-Polen kouder werd dan – 20 C en een dik pak sneeuw het leven bemoeilijkte. 
Deze Polennieuwsbrief is vooral gevuld met verslagen van de twee schoenendoosreizen in december. 
 
 
      ACTUALITEITEN  
 

De schoenendoosreizen 
 
Op vrijdag 12 december vertrokken twintig gemeenteleden verdeeld over twee groepen met 663 
dozen, mooie gebreide kleren en dekens, speelgoed en gebruikte kleding naar Polen. Ze reisden met 
busjes die beschikbaar waren gesteld door AA Lease uit Dordrecht, Taxibedrijf Bakker, Onderhouds-
bedrijf Johan van Huizen en een auto van firma Torn belastingadvies. Wat zij tussen vertrek en thuis-
komst beleefden, is hieronder te vinden in woord en beeld. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Piotrków Trybunalski en Łódź 
 
Vrijdag 
Vrijdagavond. De Polenreizigers staan te springen om te vertrekken. Na nog even een aantal schoe-
nendozen in de bussen geladen te hebben, is het dan eindelijk zover. We vertrekken rond een uur of 
acht richting Polen, een reis die ons zo’n veertien uur zou gaan kosten. Bij onze uitocht werden wij 
uitgezwaaid door een aantal gemeenteleden. Iedereen was enthousiast en de sfeer zat er meteen in. 
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We reisden aanvankelijk met de twee groepen samen. Dus in een colonne van vier auto’s. Wind en 
(mot)regen maakten het reizen niet aangenamer. Om de twee uur was er een stop, soms om even te 
wisselen van chauffeurs, soms voor het strekken van de benen en andere noodzakelijke activiteiten. 
 
Zaterdag 
Toen op zaterdagmorgen het 
daglicht doorbrak, waren we al 
in Polen. We gingen ontbijten in 
een wegrestaurant. Dat deed 
onze lege magen goed. Rond 
kwart over tien kwamen we aan 
bij de kerk in Piotrków Trybu-
nalski. We ontmoetten de 
dominee, Daniel Kryston. Ook 
Marek Pyra, de dominee van 
Hrubieszów stond ons op te 
wachten. We gingen meteen aan 
de slag: alle dozen werden in 
brandweeropstelling naar binnen 
gebracht en gesorteerd in 
categorieën. Marek Pyra stapel-
de de schoenendozen en zakken 
voor zijn gemeente in zijn auto 
en vertrok snel om voor het 
vallen van de duisternis al dicht 
bij Hrubieszów te kunnen zijn. 
 

 

In het kerkgebouw waren ondertussen de ‘engelen’ en ‘herdertjes’ al hard aan het oefenen. Toen alles 
klaar was, kwamen de eerste verwachtingsvolle kindertjes al naar binnen. Voordat de dozen werden 
uitgedeeld, was er een samenzijn voor de kinderen en hun ouders. 
 

  
 
Er werd gezongen en de kinderen van de gemeente voerden het kerstverhaal op. Ons aandeel was: iets 
vertellen en laten zien over ons land en het zingen van enkele Nederlandse kerstliederen. Toen brak 
het grote moment eindelijk aan: de schoenendozen werden uitgedeeld. Het was heel aangrijpend de 
armoede te zien van de kinderen. We zagen bijvoorbeeld jongens die een meisjesjas of meisjesschoe-
nen droegen. Het was ontroerend te zien hoe dankbaar ze waren voor wat ze kregen. Eén jongetje 
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kon niet langer wachten en maakte samen met zijn vader zijn doos open in de kerk; de blijdschap 
straalde van zijn gezicht terwijl hij alles wat in de doos zat goed bekeek. 
 

 
 
Na de eerste samenkomst herhaalde alles zich met een tweede groep kinderen. Vervolgens was er 
kort de tijd om de gemeenteleden van Piotrków te ontmoeten. We hebben daarna een wandeling 
gemaakt door de stad. Het viel ons op hoe troosteloos de omgeving eruitziet. De gebouwen en wegen 
zijn verwaarloosd en er de lucht is erg vervuild. We waren verbaasd toen een meisje uit de gemeente 
ons haar favoriete straat liet zien en die beschreef als gezellig en mooi, terwijl diezelfde straat ons 
eerder deed denken aan een mindere wijk in Rotterdam-Zuid.  

Nadat we gedineerd hadden in het oude centrum, gingen we terug naar de kerk voor een ontmoe-
ting met de gemeente. Een heleboel leden waren gekomen om ons te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. Het was heel fijn om de verhalen te horen van de kerkleden, en het viel ons op hoe hecht de 
gemeente is. De leden uitten heel veel dankbaarheid voor het werk dat ons gemeente doet. 
We zaten nog even met onze groep in de keuken en daarna gingen we lekker slapen. 
 
Zondag 
Na het ontbijt in de kerk maakten we ons klaar voor de dienst. Het was leuk om te zien dat er meer-
dere kinderen en volwassenen waren gekomen die de dag daarvoor een schoenendoos hadden ontvan-
gen. We zongen samen liederen in het Pools en het Nederlands. 
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Als groep van de Immanuëlkerk zongen we enkele liederen voor onze Poolse broeders en zusters en 
brachten we groeten over. Paul preekte over het voorbereid zijn van je hart op de komst van Jezus. ‘Is 
your heart ready for Christmas?’ Na de dienst gingen we in groepjes bij de gemeenteleden eten. Dat 
was erg gezellig. Het is mooi om te zien hoe gastvrij en vriendelijk deze mensen zijn; hoewel ze het zelf 
niet zo breed hebben, pakken ze flink uit.  
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Na de lunch verzamelden we bij de kerk en namen we afscheid van de gemeenteleden. 
 

 
 
Vervolgens reden we naar Łódź. Rond een uur of vier kwamen we aan bij een kerkje, waar we kennis-
maakten met de dominee. Daarna gingen we op bezoek bij twee gezinnen uit de gemeente. Toen we 
daar aankwamen, schrok iedereen van de leefomstandigheden waarin zij verkeren. Het was ontroerend 
om te zien dat er zo dicht bij je eigen achterdeur kinderen opgroeien die thuis geen gasaansluiting en 
zelfs geen stromend water hebben. We hadden cadeautjes meegebracht voor de gezinnen, en bij ons 
tweede bezoek zagen we hoe de kinderen in een hoekje alles vol plezier openscheurden. Eén jongetje 
bleef voor de rest van ons bezoek aan een geurkaarsje ruiken. 
 

  
 
Na deze indrukwekkende ervaringen gingen wij weer terug naar de het kerkje waar we die middag ook 
even geweest waren. In het souterrain kregen wij heerlijke Poolse gerechten voorgeschoteld, klaarge-
maakt door diverse kerkleden. Vervolgens gingen we weer naar boven voor een bijeenkomst met de 
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Poolse gemeente. In deze samenkomst mochten wij Nederlandse (kerst)liederen zingen en werd Paul 
in de gelegenheid gesteld iets over Nederland en onze eigen kerk te vertellen. 
 

 
 

 
 

Na de dienst zijn wij vertrokken naar een klein, maar fijn hostel waar we onder het genot van een 
wijntje teruggekeken op een mooi weekend, waarin we veel konden leren van de Polen en ook tot een 
zegen konden zijn voor onze broeders en zusters in Polen.  
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Maandag 
Op maandagmorgen reden we rond half acht weg. We namen een ontbijt bij McDonald’s. Daarna de 
snelweg op. Het weer was veel beter dan op de heenweg. Onderweg konden we nu wat van het 
Poolse landschap zien. Dicht bij de grens genoten we nog van een laatste Poolse maaltijd. Daarna ging 
het in een keer door naar Barendrecht, waar we ‘s avonds om tien uur arriveerden. 
 
Wij zijn erg dankbaar dat we deel mochten uitmaken van de groep die naar Polen afgereisd is. Niet 
alleen om daar schoenendozen uit te mogen delen, maar ook om vriendschappen aan te gaan met 
broeders en zuster in Polen en om samen een te zijn in Christus (Efeziërs 2:1-3:21). Het was erg mooi 
om te zien dat Gods koninkrijk ook daar gebouwd wordt en Gods liefde en zachtmoedigheid aanwezig 
is. 
 
Jeanine en Justin 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Toruń en Inowrocław 
 
Vrijdag 
We hadden er al een tijd naar uitgekeken en nu was het zover. Eerst nog een kort dagje naar school en 
dan de nodige inkopen doen natuurlijk! Want wat is nou een uitstap zonder al die nostalgische school-
reislekkernijen? 

Rond een uur of zeven waren we allemaal 
bij de kerk. Onze eerste en, wat aan het eind 
van de reis bleek, ook onze moeilijkste taak 
mochten we meteen uitvoeren. We moesten 
ervoor zorgen dat alles bij het inladen van de 
dozen goed zou verlopen. Zo moest er 
nauwkeurig op gelet worden hoeveel dozen er 
van welke stapel in welke auto gingen. Dit lijkt 
makkelijker dan het in werkelijkheid is… Daar 
kwamen wij ook wel achter. Dit was echt, om 
het maar overdreven te zeggen, multitasken op 
het allerhoogste niveau. Op een niveau waar 
het zelfs voor de vrouw te moeilijk wordt alles 
uit elkaar te halen. 

Nadat we in de kerk een zegen hadden ge-
vraagd voor de reis, was het dan echt zover. 
Iedereen nam afscheid van wat hem of haar 
dierbaar was en niet meegenomen kon wor-
den. Daarna konden we wegrijden. 

 

 
 
Zaterdag 
Het was een heel voorspoedige reis. We konden goed doorrijden en we kwamen al vroeger aan in 
Polen dan op de planning stond aangegeven. 

Toen we eenmaal bij de kerk kwamen in Toruń, werden eerst de spullen en de schoenendozen uit-
geladen. Nu eerst was er tijd voor een kopje thee. Dat theedrinken duurde wel iets langer dan gepland, 
aangezien ze de thee daar zó heet schenken dat je minstens een kwartier moet wachten voor je een 
slok kunt drinken. Na de thee gingen we de stad in. 

We hadden een paar uur de tijd voordat we naar de ceremoniële uitdeling van de schoenendozen 
zouden gaan. Genoeg tijd dus om de prachtige stad te bekijken. Zeker, het was een prachtige stad. 
Mooie oude gebouwen die nog steeds goed onderhouden worden. 

Het werd tijd voor de lunch. Iedereen had eigenlijk wel trek in een pizza. De keuze waar we zouden 
gaan eten was dus al snel gemaakt. We gingen de eerste en de enige open zijnde eetkraam binnen. Hier 
kon je wel pizza’s bestellen. Althans, dat dachten we. Wat we kregen léék niet eens meer op een pizza. 
Je kon vaag de ronde vorm van het ding nog herkennen, maar daar hield het ook bij op. Wat was dit!? 
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Het kon van alles zijn: Oer-Hollandse stamppot, een lokaal klassiek gerecht, een wat dikke soep 
misschien zelfs wel, maar een pizza kon je het niet noemen. 

Eenmaal terug bij de kerk begon de ceremonie bijna. Alle kinderen waren al in de kerk en er was 
zelfs een soort clowns opgetrommeld om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken.  
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De ceremonie duurde ongeveer anderhalf uur. Daarna werden de schoenendozen uitgedeeld. Onze 
taak zat erop voor vandaag. 
 

  
 
Aan het einde van de middag hebben we met mensen uit die gemeente heerlijk gegeten van een rijk 
gedekte tafel in de kerk. Dat was heel erg gezellig. Natuurlijk ontkwamen we er niet aan om ook het 
beruchte ‘bietensap’ te proberen. Ook dat was lang niet zo slecht. Het was meer een soort soep 
eigenlijk. 
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’s Avonds na de maaltijd werd het idee geopperd nog gezellig naar een bar te gaan. Waldemar, onze 
Duitssprekende vriend wist wel een leuk café om naartoe te gaan. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Het was 
een heel gezellig café waar we in terecht kwamen. Waldemar was er kennelijk al vaker geweest, want 
hij kende de serveerster goed. We hebben die avond gezellig gedronken en gebabbeld. Rond een uur 
of elf was het weer tijd om terug te gaan naar de kerk. Ook daar hebben we nog een tijdje staan 
kletsen, maar toen was het toch echt tijd om naar bed te gaan. Morgen zou het zondag zijn en zouden 
we de tweede gemeente bezoeken. 
 
Zondag 
Zondag werden we pas om negen uur wakker in de wetenschap dat om tien uur de dienst slechts 
enkele meters verderop in de kerkzaal werd gehouden. We hadden rustig de tijd om ons op te frissen 
en ons ontbijt weg te werken, voordat we, helaas toch iets te laat, plaatsnamen om de dienst bij te 
wonen. We verwachtten er niet heel veel van te kunnen volgen, maar gelukkig was er een vertaler die 
ons bij kon staan. Hij vertaalde dat de dienst over verantwoordelijkheid ging. Verantwoordelijkheid, zo 
zei de dominee, was belangrijk, zowel in het gemeenteleven als in het gezinsleven. Omdat een kerk niet 
alleen maar door een dominee wordt bestuurd, is de hele gemeente belangrijk. Allen zijn deel van het 
lichaam van de kerk, en zoals een lichaam al haar krachten samenspant, moet ook de gemeente deze 
eenheid hebben. 

Voor een gelegenheidskoor moet het zingen van onze groep heel aardig hebben geklonken, hoewel 
een onzuivere toon hier en daar moeilijk te vermijden was.  

Na de dienst volgde een uitgebreide maaltijd met een verrassende hoeveelheid Nederlandse lekker-
nijen zoals kruidnoten. Ook ontkwamen we niet aan de typisch Poolse vleeskoekjes en de warme 
bietensoep, waarop met wisselend enthousiasme werd gereageerd. Het afscheid kwam al snel. Wat de 
meeste indruk op ons maakte, was het simpele feit dat we, ondanks dat we in een totaal ander land 
waren, waar we de taal totaal niet verstonden, mensen troffen die dezelfde kernen van geloof belijden. 
De mogelijkheid voor gemeenteleden om deze zustergemeente te bezoeken is zeer waardevol. Tijdens 
dit eerste bezoek hebben we ons bijzonder goed vermaakt en daarnaast nog de kans gehad om discus-
sies te hebben over actuele onderwerpen zoals het contact van protestanten met katholieken in Polen.  
 
De tweede gemeente die we aandeden, in de stad Inowrocław, was aanzienlijk minder welvarend dan 
de eerste en meer nog dan bij de eerste gemeente, trof ons de openheid, de warmte, en de liefde 
waarmee we werden ontvangen. De meeste gemeenteleden spraken geen Duits of Engels dus een 
conversatie was niet mogelijk. Toch was de verbondenheid heel duidelijk, in het bijzonder bij het 
zingen. Het ‘Ere zij God’ was het enige lied dat we zongen. 
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Hoewel we al een maaltijd hadden genoten in de eerste gemeente, genoten we hier opnieuw van een 
overdadige maaltijd. De luxe van de maaltijd stond in schril contrast met de indruk die we meekregen 
van de welvaart van de mensen. Na deze maaltijd stapten we in de auto’s voor de terugreis.  
 
Maandag 
Na een voorspoedige en bijzonder snelle terugreis kwamen we weer veilig in Barendrecht aan. Het 
contact met zowel de zustergemeenten in Polen als met de gemeenteleden uit Barendrecht was 
speciaal, en maakte de reis tot een dierbare herinnering.  
 
Jeroen en Marcus 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Twee reizen in februari 
 
In februari is voor de derde keer een groep naar Piotrków Trybunalski gereisd om de gemeente daar 
te helpen bij haar vakantiebijbelweek. En de familie Verkade reisde naar Łódź en Warschau om kleding 
en wat andere spullen te brengen voor de arme families van de gemeenst Łódź I en voor armen in 
Oekraïne. Over deze reizen zal meer te lezen en te zien zijn in de volgende nieuwsbrief. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Bezoek uit Toruń 
 
In het laatste weekend van april hopen zestien leden van de gemeente van Toruń bij ons te gast te zijn. 
De gasten arriveren op donderdagavond 23 april. Er zijn verschillende nieuwe gastgezinnen betrokken 
bij de ontvangst van deze groep. Het programma van de Polen bevat onder andere een dag in Leiden - 
de stad Leiden heeft al meer dan 25 jaar een stedenband met de stad Toruń - en een bezoek aan de 
Europoort, het strand en Brielle. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Actiemarkt 
 
We willen graag nu alvast attenderen op de datum van de actiemarkt van dit jaar. Die staat gepland op 
zaterdag 30 mei. Wie spullen heeft die hij zelf niet meer gebruikt, maar die nog geschikt zijn voor 
verkoping op een rommelmarkt, vragen we die nog een poosje te bewaren, of als dat niet mogelijk is, 
contact op te nemen met Menno en Angela Molenaar, tel. 558583. 
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      AGENDA  2015  
 

 data activiteiten  
2015 

  vr. 16/01 reünie van de schoenendoosreizen 
  di. 27/01 vergadering Polencommissie 
  vr. 06/02 – za. 14/02 werkvakantie (vakantiebijbelweek) in Piotrków Trybunalski 
  vr. 20/02 – di. 24/02 reis van familie Verkade naar Łódź en Warschau 
  ... ../03 vergadering Polencommissie 
  do. 23/04 – ma. 27/04 bezoek van een groep gemeenteleden uit Toruń 
  za. 09/05 regionale conferentie in Toruń met lezingen van ds. C.M. van Loon 
  ../05 Arnold Hoogenboom en Gerrit van Asselt naar Piotrków Trybunalski 
  za. 30/05 actiemarkt voor Polen 
  do. 27/08 – ma. 31/08 derde conferentie in Oene voor leidinggevenden van Poolse gemeenten 
  vr. 11/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Piotrków Trybunalski en … 
  vr. 11/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Toruń en … 

 
 in Barendrecht  in Polen  Stichting Hulp Oost-Europa 

 
   
      WETENSWAARDIGHEDEN  
 

Auschwitz 
 
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat grote delen van Europa werden bevrijd van de Duitse bezetting, 
waaronder Nederland (uitgezonderd het zuiden dat al in 1944 werd bevrijd) en het grootste deel van 
Polen (uitgezonderd het oosten dat in 1944 was bevrijd of bezet door Rusland). Daarmee kwam ook 
een einde aan de terreur in de Duitse concentratiekampen, die zich voor een belangrijk deel op Pools 
grondgebied bevonden. Op 27 januari, de datum waarop Auschwitz werd bevrijd, was daar een grootse 
herdenking. Men had een enorme tent gebouwd over het toegangsgebouw van het kamp Birkenau, dat 
slechts enkele kilometers van het bekende kamp Auschwitz verwijderd ligt. Ook ons koningspaar en 
onze minister-president waren bij de herdenking aanwezig. 
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ons koningspaar naast de Poolse president Komorowski en diens vrouw; uiterst rechts koning Filip van België 
 

Indrukwekkend was de bijeenkomst, die integraal werd uitgezonden door de Nederlandse televisie. 
Goede toespraken maakten deel uit van het programma, waaronder toespraken van drie overlevenden. 
 
Auschwitz - in het Pools ‘Oświęcim’ genoemd - is zonder meer de zwartste plek in Polen. Onbeschrij-
felijk is het wat zich hier in de oorlogsjaren heeft afgespeeld. Onvoorstelbaar zijn de aantallen slachtof-
fers die hier zijn omgekomen als gevolg van het besluit van de Wannseeconferentie op 20 januari 1942 
de Joden planmatig uit te roeien. 
 
Momenteel is Auschwitz de drukstbezochte plaats in Polen. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen 
mensen deze plaats van gruwelijkheden. Enerzijds is het goed dat velen de talloze doden herdenken en 
de verschrikkingen zien en de gedachte of het gebed in zich voelen opkomen: moge nooit meer zo’n 
waanzin in zo’n enorme omvang plaatsvinden. Anderzijds is het daardoor moeilijk geworden in rust en 
stilte tot zich te laten doordringen wat zich hier heeft afgespeeld en de indringende indrukken ter 
plaatse enigszins te verwerken. 
 
Voor wie meer wil weten over de kampen in en rond Auschwitz, mogelijk als voorbereiding voor een 
bezoek aan deze plaats, volgt hier een informatieve tekst van zes pagina’s. 
 
Bij een volgende nieuwsbrief zal deze rubriek een artikel bevatten over de hedendaagse situatie van de 
Joden in Polen. 
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Auschwitz 
 

  
 
Auschwitz was een Duits nazi vernietigings- en 
concentratiekamp bij de Poolse stad Oświęcim (in 
het Duits: Auschwitz). Het kamp lag in Zuid-Polen, 
enkele tientallen kilometers westelijk van de stad 
Kraków. 
 
De naam ‘Auschwitz’ is het symbool geworden voor 
de vernietigings- en concentratiekampen van de 
nazi's die overal in Europa verschenen voor en tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, 
merendeels Joden, zijn in dergelijke kampen om het 
leven gekomen. 
 
Het kamp Auschwitz bestond uit drie hoofdkampen 
en 39 satelliet-werkkampen.  
De hoofdkampen waren: 
 Auschwitz I, het oorspronkelijke concentratie-

kamp en het administratieve centrum van het to-
tale complex. Hier werden ongeveer 70.000 
mensen omgebracht, voornamelijk Poolse intel-
lectuelen en Russische krijgsgevangenen.  

 Auschwitz II (Birkenau), een vernietigingskamp 
waar tussen 1,1 en 1,6 miljoen mensen werden 
vermoord (van wie 90% Joden), 75.000 Polen en 
circa 19.000 Sinti en Roma.  

 Auschwitz III (Monowitz), een werkkamp.  

Naar Auschwitz werden in totaal meer dan 1,5 mil-
joen mensen gedeporteerd. Hiervan werden onge-
veer 1,1 miljoen direct na aankomst vergast of 
doodgeschoten. Minstens 200.000 mensen kwamen 
om door ziekten of honger of ze werden na korte 
tijd alsnog naar de gaskamers gestuurd. Omdat 
Auschwitz het grootste vernietigingskamp uit zijn tijd 
was, geldt het als symbool voor de Holocaust, waar-
van tussen de vijf en zes miljoen Joden het slachtof-
fer werden. 

 
Auschwitz I 
 
In april 1940 besloot Reichsführer-SS en hoofd van 
de Duitse politie Heinrich Himmler dat in het zuiden 
van Polen een concentratiekamp moest komen. Het 
kamp werd ondergebracht in een oude kazerne even 
buiten Oświęcim en werd in mei 1940 in gebruik ge-
nomen.  

Het werd eerst gebruikt om Poolse verzetsmen-
sen en intellectuelen onder te brengen, later ook 
Russische krijgsgevangenen, "gewone" Duitse crimi-
nelen, politieke gevangenen, Jehova's getuigen, "aso-
ciale elementen" zoals landlopers en prostituees, 
homoseksuelen en Joden.  

Na juni 1940 arriveerden ook gevangenen uit 
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andere landen.  
Normaal gesproken werden altijd tussen de der-

tien- en zestienduizend mensen gevangen gehouden, 
in 1942 bereikte dit aantal echter de twintigduizend. 
 
Boven de ingang hing de cynische spreuk ‘Arbeit 
macht frei’, (‘Werken maakt vrij’). De gevangenen 
die dagelijks het kamp voor dwangarbeid verlieten, 
marcheerden op orkestmuziek door de poort. In te-
genstelling tot de indruk die men krijgt uit de meeste 
films over Auschwitz, werden de meeste Joden ech-
ter in Auschwitz (II) Birkenau gevangen gehouden, en 
gingen zij niet door deze poort. 

De SS koos enkele gevangenen uit, om als bewa-
kers met bepaalde privileges op de andere gevange-
nen te letten. Zij werden Kapo's genoemd, van het 
Franse 'caporal' of van het Italiaanse 'capo' wat 
‘hoofd’, ‘bestuurder’ betekent. Dit waren vaak 
Duitse beroepscriminelen, die opvielen door hun 
wreedheid. 

 

 
 
De verschillende kampgroepen werden door speci-
ale kenmerken op de kampkleding onderscheiden. 
Joden werden in het algemeen het slechtst behan-
deld. Gewerkt werd zes dagen per week (in de na-
bijgelegen wapenfabrieken ook vaak zeven); zonda-
gen waren voor wassen en douchen gereserveerd.  
 
Door de harde arbeidsomstandigheden, het weinige 
eten, de wreedheid van de SS en de slechte hygiëne, 
was het sterftecijfer onder de gevangenen zeer hoog.  

In september 1941 voerde de SS in gevangenen-
blok 11 een proef uit met het gas Zyklon B. Hierbij 
werden 850 Polen en Russen vergast. Ook werd een 
bunker tot gaskamer met crematorium omgebouwd. 
Deze gaskamer was van 1941 tot 1942 in bedrijf. 
Met de komst van Auschwitz II werd er weer een 
luchtafweerbunker van gemaakt. 
 
De eerste vrouwen kwamen in maart 1942 naar 
Auschwitz. Tussen april 1943 en mei 1944 voerde de 
gynaecoloog prof. dr. Carl Clauberg sterilisatie-ex-
perimenten op Joodse vrouwen uit, met als doel een 
eenvoudige injectiemethode voor Slavische volkeren 

te ontwikkelen. Dr. Josef Mengele (‘Engel des 
doods’) experimenteerde met tweelingen in het-
zelfde gebouw. Patiënten in het kampziekenhuis die 
niet snel genoeg gezond werden verklaard, werden 
door de nazi's vermoord met een fenolinjectie. 
  
Auschwitz II - Birkenau 
 
Auschwitz-Birkenau is het vernietigingskamp waar-
aan de meeste mensen denken bij het horen van de 
naam 'Auschwitz'.  

Hier werden vele honderdduizenden gevangen ge-
houden en meer dan 1,1 miljoen mensen vermoord. 
Het kamp bevindt zich in Birkenau, de Duitse naam 
voor het Poolse dorpje Brzezinka (dit dorp werd 
overigens gesloopt om Auschwitz-Birkenau te kun-
nen bouwen; het is na de oorlog herbouwd naast het 
voormalige vernietigingskamp), ongeveer drie kilo-
meter van Auschwitz I en besloeg een grote vlakte 
van 175 hectare. 
 
Behalve Joden, Sinti en Roma werden ook vele ge-
wone burgers uit de toen bezette gebieden in 
Auschwitz-II gevangen gezet, onder wie zo'n 40.000 
Vlaamse arbeiders en bedienden die als werkweige-
raars waren opgepakt. 
 
De bouw van het kamp begon in 1941 als onderdeel 
van de ‘Endlösung’. De nazi's evacueerden de plaat-
selijke bevolking waarna de huizen werden gesloopt 
om in de bouwmaterialen voor de eerste gebouwen 
te voorzien. 

Het kamp is ongeveer 2,5 bij 2 kilometer groot en 
bood ruimte aan 100.000 gevangenen. Er waren 
meerdere sectoren gemaakt, die weer verdeeld wa-
ren in velden. Deze velden waren, net als het gehele 
kamp, voorzien van prikkeldraad dat onder stroom 
stond. Vele gevangenen maakten van deze draad ge-
bruik om zelfmoord te plegen. In het kamp bestond 
de uitdrukking ‘er ging zu den Drähten’ (‘hij ging naar 
de draad’). 
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Hoofddoel van Auschwitz II was de massavernieti-
ging. Hiervoor waren vier gaskamers met bijbeho-
rende crematoria gebouwd. De grootschalige ver-
nietiging begon in het voorjaar van 1942. 

De eerste slachtoffers waren Slowaakse joden uit 
de stad Bratislava. De Slowaken waren trouwe 
bondgenoten van de Duitsers. In 1942 besloot het 
stadsbestuur van Bratislava samen met de Duitse 
overheersers het jodenprobleem in de stad op te 
lossen - op dat moment woonden in de stad zo'n 
70.000 Joden. De Slowaken boden de Duitsers 
20.000 Joodse arbeiders, op voorwaarde dat de 
Duitsers ook hun gezinnen op zouden nemen. 
Zoveel plaats hadden de Duitsers echter niet. 
Uiteindelijk werd overeengekomen dat de 20.000 
dwangarbeiders met hun gezinnen naar Polen 
zouden worden afgevoerd; in totaal waren dat er 
60.000. Voor elk afgevoerde Jood moesten de 
Slowaken 500 Mark betalen. De Slowaken gingen er 
vanuit dat 'hun' Joden opnieuw gehuisvest zouden 
worden. Dat was echter niet het geval. De 60.000 
Slowaakse Joden werden afgevoerd naar Auschwitz, 

waar ze vrijwel allemaal om het leven kwamen. 
De meeste mensen kwamen in Auschwitz-Bir-

kenau met de trein aan, vaak na een afschuwelijke 
dagenlange reis in veewagens zonder behoorlijke sa-
nitaire voorzieningen, en veelal zonder voeding of 
water. Tijdens deze treinreis bezweken velen aan de 
barre omstandigheden. De trein werd soms gestopt 
en de lijken werden dan naast het spoor gelegd. De 
aangekomen gevangenen marcheerden vanaf station 
Auschwitz naar het kamp. 
 
Pas in 1944 werden de rails tot in het kamp gelegd, 
dit gebeurde om de grote aantallen Hongaarse joden 
op te vangen - Hongarije had tot die tijd geweigerd 
zijn joden uit te leveren. De daarbij aangelegde per-
rons dateren uit het voorjaar van 1944.  
De plek waar de meeste slachtoffers tot die tijd aan-
kwamen, ligt dicht tegen het verderop gelegen 
hoofdspoor. De plaats staat bekend als de 
'Judenrampe'. De rails naar en de perrons in Birke-
nau hebben 'slechts' twee maanden gefunctioneerd. 

 

 
 
Pas recent is deze plaats als herdenkingsplaats ge-
markeerd, waarbij enkele verroeste rails zijn vervan-
gen en enkele wagons zijn geplaatst. 
 
Op een gegeven moment konden er in de gaskamers 
van Auschwitz 20.000 mensen per dag omgebracht 
worden. Uit heel Europa arriveerden treinen met 
Joden, onder hen bijna 40.000 Joden uit Nederland. 

Dikwijls werd het hele 'transport' direct naar de gas-
kamers gestuurd. Vaak ook werd eerst een selectie 
gemaakt, waarbij de zwakken, ouderen, kinderen en 
zieken van de arbeidsgeschikten gescheiden werden 
en naar de gaskamer doorgestuurd werden. De SS-
arts Mengele nam vaak aan deze selecties deel.   

De gevangenen die de selectie overleefden, brach-
ten enige tijd door in een quarantaine afdeling, en 
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werkten daarna in de aan het kamp grenzende indu-
strieterreinen. Hier werd hoofdzakelijk synthetische 
benzine en rubber voor IG Farben geproduceerd. 
Ook de Duitse firma Krupp had fabrieken in de 
buurt van Auschwitz. 
 
Een deel van het kamp was voor vrouwen gereser-
veerd. In een ander deel, ‘Kanada’ genoemd, werden 
de bezittingen van aangekomen gevangenen door het 
‘Kanada-Kommando’ gesorteerd en verzameld, om 
vervolgens aan de Duitse Staat te worden overge-
dragen, die de goederen verdeelde onder Duitse 
slachtoffers van geallieerde bombardementen. 
 
Alle gaskamers waren gelijk. Een onderaardse 
omkleedruimte voor ongeveer 2000 personen, met 
aansluitend een als doucheruimte uitziende gaska-
mer, waar Zyklon B door de dakopeningen naar bin-
nen werd gelaten. Een crematorium was onderdeel 
van hetzelfde gebouw. De gaskamers bereikten hun 
top nadat het Duitse leger in maart 1944 Hongarije 
was binnengevallen. De Hongaren waren weliswaar 
bondgenoten van de Duitsers, maar weigerden - 
evenals bondgenoot Italië - in eerste instantie hun 
Joden uit te leveren. Met de inval in Hongarije namen 
de Duitsers zelf het heft in handen; tussen mei en juli 
van dat jaar werden ongeveer 440.000 Hongaarse 
Joden naar Birkenau gedeporteerd en daar vergast.  

Als de crematoria overbelast raakten, werden 
lijken vaak in open geulen verbrand. In juli 1944 
stopten de transporten uit Hongarije, waarna de 
Duitsers zich op de in het kamp aanwezige zigeuners 
richtten. Vele Sinti en Roma waren in een speciale 
sector van het kamp ondergebracht. Van de 23.000 
zigeuners in Auschwitz werden er vanaf begin augus-
tus 1944  21.000 vergast. 

 

 
 

Auschwitz III - Monowitz 
 
Op zeven kilometer van Auschwitz stond een grote 
fabriek van het Duitse chemieconcern IG Farben die 
was gebouwd door dwangarbeiders uit Auschwitz. 
Hier zou synthetisch rubber worden geproduceerd, 

maar in de oorlog is het hier niet van gekomen, 
doordat de aanvangsdatum voor de eerste produc-
tiefasen keer op keer moest worden uitgesteld, 
doordat geallieerden onderdelen van de fabriek 
bombardeerden. Tegenwoordig is de fabriek wel in 
gebruik. Bij de fabriek verrees het werkkamp Mo-
nowitz, ook wel Auschwitz III genoemd. In totaal 
waren er in de nabijheid van het hoofdkamp veertig 
kampen waar gevangenen dwangarbeid moesten 
doen in de wapenindustrie, landbouw en de bouw. 

 

 
 

De geallieerden 
 
Dankzij de Poolse verzetsman Witold Pilecki wisten 
de geallieerden al in 1941 wat er gaande was in 
Auschwitz, door informatie die via het Poolse verzet 
het kamp uit werd gesmokkeld. Nadat Pilecki in 
1943 ontsnapte, stuurde hij een gedetailleerd rap-
port naar de geallieerden over de massamoord die 
zich aan het voltrekken was in Auschwitz. Het rap-
port werd in geallieerde kringen met ongeloof ont-
vangen. Daarnaast bezaten de geallieerden sinds 31 
mei 1944 gedetailleerde luchtopnames van alle kam-
pen. In de lente van 1944 wilden de Duitsers onder-
handelen met de geallieerden, ze boden aan 1 mil-
joen joden te ruilen voor 10.000 vrachtwagens. Een 
Hongaarse jood moest de onderhandelingen leiden, 
waarmee hij verantwoordelijk werd gemaakt voor 
het leven van 1 miljoen mensen. De geallieerden gin-
gen echter niet op het 'aanbod' van de nazi’s in, om-
dat ze zich niet wilden laten chanteren. 

Uit verslagen gemaakt rond die tijd blijkt dat de 
geallieerden ook niet over de middelen beschikten 
om een miljoen joden op te vangen en van voedsel 
en medische verzorging te voorzien. Na het misluk-
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ken van de onderhandelingen werden de Hongaarse 
joden afgevoerd naar Auschwitz. Twee ontsnapte ge-
vangenen (Rudolph Vrba en Alfred Wetzler) hadden 
beschrijvingen en kampkaarten gemaakt, die de 
geallieerden in de zomer van 1944 bereikten. 
Opnieuw werd daar niets werd gedaan. Los hiervan 
voerden op 13 september 1944 Amerikaanse 
bommenwerpers een aanval uit op de fabrieken 
rondom de kampen en richtten aanzienlijke schade 
aan. De kampen bleven tot aan het eind van de 
oorlog intact. Een mogelijke reden achter het 
uitblijven van militaire actie tegen de kampen was 
mogelijk de heel grote kans op burgerslachtoffers. 
De enige militaire mogelijkheid was namelijk een 
bombardement vanuit de lucht. 
 
Vluchtpogingen en verzet 
 
Alle hekken hadden prikkeldraad en stonden onder 
hoogspanning 

In totaal probeerden ongeveer 700 gevangenen te 
ontsnappen. Ongeveer 300 lukte dit. Een vluchtpo-
ging werd met de hongerdood bestraft. Vaak werd 
de familie van vluchtelingen in Auschwitz I ter af-
schrikking tentoongesteld. 

 

 
 

In oktober 1944 kwamen er niet veel nieuwe jo-
den meer aan. De grote transporten waren al in de 
zomer gestopt. Het Sondercommando - bestaande 
uit dwangarbeiders die gaskamers moesten ontrui-
men en daarna de lijken verbrandden en die van de 
andere gevangenen gescheiden werden gehouden - 
bestond in piektijden uit duizenden gevangenen. 
Vanaf oktober werden er zo'n 1.000 mensen per dag 
vergast. De leden van het Sondercommando begre-
pen dat ze niet meer nodig waren en vreesden voor 
hun eigen leven. In de daaraan voorafgaande periode 
waren de leden van het Sondercommando volledig 
afgestompt geraakt, zozeer dat ze niet meer bang 
waren om te sterven.  

Op 7 oktober 1944 vond er een opstand van le-

den van het commando plaats. Vrouwelijke gevange-
nen hadden springstof uit een wapenfabriek gesmok-
keld. Twee crematoria gingen in vlammen op en 
honderden waagden een ontsnappingspoging. Maar 
de opstand mislukte. De nazi's kregen hen te pakken, 
waarna ze in een rij moesten staan. Vervolgens scho-
ten de Duitsers elke derde man dood. Uiteindelijk 
zouden 92 man van het commando overleven. Deze 
gebeurtenissen zijn verfilmd in de film The Grey Zone. 
 

 
 

Evacuatie en bevrijding 
 

De gaskamers en crematoria in Birkenau werden 
vanaf november 1944 door de nazi's vernietigd om 
de sporen van hun daden voor de oprukkende Rus-
sen te verbergen. Ook alle archieven gingen in 
vlammen op. Aan het einde van 1944 was duidelijk 
dat de nazi's zouden verliezen. Het Rode Leger rukte 
op in Polen en zou ook Auschwitz bereiken. De 
Duitsers raakten in paniek. In januari 1945 begon de 
evacuatie. Veel gevangenen moesten naar het westen 
marcheren, de beruchte dodenmarsen - zo'n 50.000 
gevangenen namen deel aan deze tochten. Bedoeling 
was dat zij elders weer aan het werk gezet werden. 
Tijdens de dodenmars kwamen veel gevangenen om 
door ontbering - het vroor zo'n 20° Celsius - of 
door executie. Degenen die te zwak of te ziek waren 
werden achtergelaten; geschat wordt dat dat er zo'n 
10.000 waren. Toen het Rode Leger het kamp op 27 
januari 1945 bevrijdde, waren er nog zo'n 7.500 
zieke en stervende mensen aanwezig. De Duitsers 
waren oorspronkelijk van plan al deze mensen te 
doden, maar hadden daar geen tijd meer voor. De 
overgebleven Duitse bewakers werden in een half 
uur gedood door de Russen. 
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Slachtoffers 
 
Toen het Rode leger eind 1944 oprukte, werd de 
omvangrijke administratie door de Duitsers ver-
brand. Maar het staat vast dat nergens in de Tweede 
Wereldoorlog zoveel mensen werden vermoord als 
in Auschwitz. Oorspronkelijke schattingen gaan uit 
van tussen 1,1 en 1,6 miljoen miljoen slachtoffers. De 
Franse historicus George Wellers gebruikte als eer-
ste nazi-data en kwam op een getal van 1,613 miljoen 
slachtoffers, van wie 1,44 miljoen Joden. De Poolse 
historicus Franciszek Piper komt in zijn onderzoek 
van Auschwitz tot 1,3 miljoen doden, waarbij hij als 
belangrijkste maatstaf het aantal treintransporten 
naar Auschwitz gebruikte. Het laatste getal wordt 
door veel onderzoekers ondersteund. 

De namen van slachtoffers zijn vaak bekend, om-
dat die door de Duitsers werden bijgehouden. In 
Nederland zijn deze gepubliceerd in de gedenkboe-
ken van de Oorlogsgravenstichting en in het Digitaal 
Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. 
 
Enkele bekende gevangenen 
 
 Anne Frank was tussen september en oktober 

1944 in Auschwitz-Birkenau gevangen, werd 
daarna naar Bergen-Belsen gebracht, waar ze 
aan vlektyfus stierf. 

 Max Moszkowicz sr. een Nederlandse advo-
caat. Hij overleefde het kamp. 

 Elie Wiesel overleefde Auschwitz III Monowitz 
en schreef over zijn ervaringen. 

 
Na de oorlog 

 
Na de oorlog werden de fabrieken door de Poolse 

regering overgenomen, waarmee de basis voor de 
chemische industrie van de regio werd gelegd. De 
concentratiekampen vervielen. Later besloot de 
Poolse regering Auschwitz I weer op te bouwen als 
museum. Ook Auschwitz II met de opgeblazen gas-
kamers kan men tegenwoordig bezichtigen. Beide 
kampen behoren tot de Werelderfgoedlijst.  

In Auschwitz I bevindt zich een Nederlands pavil-
joen onder verantwoordelijkheid van het Nederlands 
Auschwitz Comité. Het paviljoen dateert uit 1980 en 
is in 2005 vernieuwd. Het bestaat uit vier onderde-
len: 
 een impressie van het Jodendom in Nederland 

voor de oorlog 
 de vervolging en deportatie 
 Nederlanders in Auschwitz aan de hand van 

ervaringen van enkele joodse en niet-joodse 
gevangenen 

 een afdeling 'Leven met de Shoah'.  
 
De dag van de bevrijding van Auschwitz, 27 januari, 
is sinds 1996 in Duitsland een officiële gedenkdag 
voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme. Op 
27 januari 2005 werd de bevrijding uitgebreid her-
dacht in Auschwitz-Birkenau, in aanwezigheid van tal 
van oud-gevangenen, buitenlandse staatshoofden 
(onder andere koningin Beatrix) en regeringsleiders 
(onder andere Balkenende en Poetin). 
Op 27 januari 2015 was er opnieuw een bijzonde-
re herdenking met veel hoge gasten, onder wie 
koning Willem-Alexander, koningin Máxima en 
premier Rutte. Er werd onder anderen gesproken 
door drie oud-gevangenen. 
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      SCHILDERIJ  
 

Het schilderij sluit deze keer aan bij de inhoud van de vorige rubriek. Het is een van de vele afbeeldin-
gen die proberen iets weer te geven van wat eigenlijk niet weer te geven is: het niet in te leven lot dat 
onvoorstelbaar veel Joden en anderen in Auschwitz ondergingen: honger, ziekte, slavenarbeid, mis-
bruik, sadisme, ontmenselijking, marteling, executie, vergassing. 
 
 

 
 
 


