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De belangrijkste reden dat ik hier vandaag mag staan is omdat ik, samen met 

vele andere het ontzettend belangrijk vind dat de holocaust altijd herdacht zal 

blijven. Daarbij komt natuurlijk ook dat als mijn opa de oorlog niet overleefd 

had, ik hier niet eens had kunnen staan. 

--------- 

Mijn opa, Sal Polak is 3 jaar geleden overleden. Mijn opa heeft mij het volgende 

verteld: 

 

Veertien jaar oud ben ik als de oorlog uitbreekt. Mijn vader leeft niet meer en 

mijn moeder zorgt alleen voor mij en mijn drie broers en zusje. We hebben lang 

in het Amsterdamse ghetto gewoond, maar in '43 kwam daar een einde aan. De 

Duitse Polizei schreeuwt naar ons dat we 1 minuut hebben om onze meest 

kostbare bezittingen mee te nemen. Bij aankomst in Auschwitz-Birkenau wordt 

alles van ons afgenomen. 

 

Daarna worden we kaalgeschoren. Ons kampnummer tatoeëren ze op onze arm. 

De hel begint. Ik kan goed naaien en dat vinden de Duitsers wel handig. Mijn 

leven is dus ietsje meer waard dan dat van een ander. Ik krijg honderden 

stokslagen zonder enige reden. Het verzwakt mij en ik kom in het 

kampziekenhuis terecht. 

 

De enige van mijn gezin die ik nog terug zie is mijn jongere broertje. Hij hoort 

dat ik in het ziekenhuis ben en verwondt zichzelf om er ook te komen. Dat lukt, 

maar ik ben weer wat verbeterd en moet terug het kamp in. Twee dagen later 

sluit het ziekenhuis. Iedereen die dan in het hospitaal ligt wordt vermoord. Ook 

mijn broertje. 

 

Dagelijks moeten we op appèl komen. Met de gruwelijke regel dat als er 1 mist 

er 10 worden vermoord. Soms is iemand even zoek. Schieten ze 10 mensen 

dood. Als de missende persoon aankomt wandelen, halen ze hun schouders op 

en gaan door. 

 

Aan het einde van de oorlog moet ik dodenmarsen lopen. Honderden kilometers 

zonder enig idee waarheen. Op blote voeten door de sneeuw. Herdershonden 

bijten in je kuiten als je een pas buiten de groep doet. Maar ook als je wel recht 

in de pas loopt. Leedvermaak. 

 

Ik ben 21 jaar als de bevrijding is. Ik weeg 26 kilo en heb niks om mijn lichaam. 

De Duitsers vluchten weg en ik pak een Duitse mantel omdat er niks anders is. 



Als ik aankom in Nederland kijkt iedereen mij vies aan. Ze denken dat ik fout 

ben. Maar het is de enige manier om in leven te blijven. 

 

Om te herstellen kom ik in het ziekenhuis terecht. Ik krijg bericht dat er familie 

op zoek is naar mij. Er komen mensen langs in het ziekenhuis. Het blijkt een 

vergissing te zijn. De familie kan haar teleurstelling niet verbergen en doet alsof 

ik er niet ben. Het raakt mij diep. 

 

Ik heb nog enige tijd de hoop dat ik iemand van mijn familie terug zal zien, 

maar die hoop vervliegt. Van ons zessen ben ik de enige die de bevrijding heeft 

gehaald. Aldus mijn opa. 

--------- 

Ik wil stil staan bij het feit dat dit maar een paar voorbeelden zijn van 1 persoon 

die de oorlog meegemaakt heeft, kan je nagaan hoe alle verhalen zijn van alle 

mensen die dit mee hebben moeten maken. 

 

Afgelopen jaar ben ik mee geweest met het Auschwitz Comité naar de kampen 

Auschwitz, Birkenau, Majdanek en Sobibor. Ik stond daar op mijn 19e, mijn opa 

was ook 19 jaar toen hij daar stond. Ik realiseerde mij op dat moment het meest 

dat ik hier sta omdat hij zo heeft doorgezet. Vertellen hoe ik het ervaren heb kan 

ik niet! Het feit dat dit niet kan, zegt denk ik al genoeg. Je kan toch niet 

beschrijven dat je op de grond loopt waar miljoenen mensen vermoord zijn, dat 

je op de grond loopt waar mijn opa de zaadjes uit de paardenpoep haalde om te 

eten om zo te kunnen overleven. Je kan niet beschrijven dat je op de grond loopt 

waar gaskamers stonden waar mijn eigen familie in geduwd werd en je 

vervolgens zelfs als warmte diende voor het bad van de kampcommandant. Nee 

het gevoel kan je niet beschrijven nee, maar door deze voorbeelden te noemen 

zullen toch weer heel wat ogen geopend worden. Dit is precies wat ik wil 

bereiken. Ik denk en mag hopen dat iedereen wel weet dat de oorlog 

verschrikkelijk was, maar dat is niet genoeg. Ik wil namelijk dat ook weer mijn 

kleinkinderen hier net zoveel over gaan weten als dat ik er nu over weet.  

 

Toen we de kampen bezocht hadden en we weer terug liepen wist ik niet waar ik 

als eerst over na moest denken, het enige wat op dat moment helder in mijn 

hoofd speelde was dat ik hier nog wel uit kon lopen. Helaas was dat de mensen 

die wij hier vandaag herdenken niet gegund.  

 


