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Ik ben leraar geschiedenis in opleiding. Afgelopen november reisde ik met het Nederlands Auschwitz 
Comité naar Polen, waar wij een aantal nazi-vernietigingskampen bezochten.  

In de schoolboeken leer je hoeveel mensen daar vermoord zijn alleen om wie ze waren. Je een beeld 
vormen van de massamoord op Joden, Sinti en Roma en zovelen anderen is haast onmogelijk. Een 
beetje lukte me dat bij het zien van de bergen schoenen en bergen haren van de slachtoffers. Een 
gruwelijk beeld, het laat me niet meer los. 

Aankomend in Auschwitz zag ik ontzettend veel jonge mensen; daar had ik eerst wat moeite mee.  Al 
snel realiseerde ik me hoe positief dat eigenlijk is: jonge mensen die – net als ik -  proberen te 
begrijpen wat zich daar heeft afgespeeld.  

Na Auschwitz bezochten we Majdanek, vlakbij de stad Lublin. Hier geen lange rijen bezoekers. Nee, 
wij waren er alleen, het kamp gehuld in mist. Indrukwekkend hoe uitgebreid dat kamp was en hoe 
dicht het tegen de stad Lublin aan lag. Velen moeten geweten hebben wat zich daar afspeelde. De 
massaliteit van de vernietiging van Joden kwam hard bij mij binnen. De nazi’s hadden goed nagedacht 
over het vernietigingsproces: deuren van gaskamers die naar buiten open gingen, anders zouden er 
na de vergassing teveel lijken voor de deur liggen. Gruwelijke details. 

Om te voorkomen dat onze generatie en de generaties die volgen de misdaden van toen herhalen 
moeten we de slachtoffers blijven herdenken, zoals hier, vandaag. Doen we dat niet dan laten we hen 
nog een keer sterven.  

Belangrijk dat wij jongeren inzien hoe onacceptabel en gevaarlijk vooroordelen en discriminatie zijn . 
Daar moeten wij tegen op staan en niet wegkijken zoals toen.  

Ik ben dus docent geschiedenis in opleiding. Ik zie het als mijn taak om de gruwelen van de Holocaust 
over te brengen op mijn leerlingen. Ik wil mijn leerlingen het besef bijbrengen wat er in de nazi-
vernietigingskampen gebeurde; ik wil ze het besef bijbrengen wat wegkijken van uitsluiting en 
discriminatie teweeg kan brengen.  

Ik ben blij dat ik deze reis met het Nederlands Auschwitz Comité heb gemaakt:  een leerzame maar 
ook zeer emotionele ervaring. Het Comité draagt er aan bij dat wij deze gruwelijke en mensonterende 
episode uit onze geschiedenis nooit zullen vergeten. Ik wil daar ook aan bijdragen! 

 

Toen begon het met discriminatie en eindigde het in de gaskamers. Dat is de les die ik leerde. Dat 
geef ik graag door. 

Nooit     ……………………………..meer…………………………….Auschwitz 
Ik dank u wel 


