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 Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Een bezoek aan het massavernietigingskamp Auschwitz kun je niet echt leuk noemen. Het is 
een van die plekken op aarde waar je stil van wordt. De Spaanse schrijver George Santayana 

schreef echter ruim een eeuw geleden al dat "Wie de geschiedenis niet kent, gedoemd is ze te 
herhalen". 70 jaar na de tweede wereldoorlog en 70 jaar na de sluiting van het 
verschrikkelijke kamp, is het goed om te zien wat er gebeurd is en vooral om het nooit te 
vergeten.

Het kamp werd in 1940 in opdracht van de nazi’s nabij het Poolse Auschwitz in gebruik 
genomen. Het bestond toen uit een voormalige Poolse kazerne en er werden stenen barakken 
bijgebouwd. Dit alles kreeg later de naam Auschwitz I en was aanvankelijk bestemd als 
gevangenis en werkkamp voor Poolse gevangenen. Later diende Auschwitz I vooral als 

Stammlager, een hoofdkwartier en uitvalsbasis, omdat de aandacht meer en meer kwam te 
liggen op het nieuwe kamp Auschwitz II, oftewel Auschwitz-Birkenau.

Foto links: Treinspoor naar het kamp. - Foto midden: Poort naar de dood. - Foto rechts: Gevangen.

Birkenau werd gebouwd vanaf 1941 en symboliseerde voor de nazi’s de zogenaamde 

Endlösing, oftewel eindoplossing: de systematische moord op alle Joden. Deze uitroeiing ving 
aan in het begin van 1942. De houten barakken boden ruimte aan 100.000 gevangenen en er 
werden gaskamers met crematoria gebouwd. Bij aankomst van de gedeporteerden met de 
trein vond er een selectie plaats op het perron waarna alle persoonlijke bezittingen werden 

afgenomen. Een deel van de mensen werd meteen vermoord in de gaskamers en vervolgens 
werden de lichamen verbrand. Het andere deel werd ingezet als dwangarbeiders in Auschwitz 
III (of Monowitz). Hier realiseerden toonaangevende Duitse bedrijven op misdadige wijze hun 
productie. 

Foto links: Ruïnes van gaskamer en crematorium. - Foto rechts: Verbrandingsovens.
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De gevangenen werden onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in de overvolle 
barakken. Met weinig voedsel en amper hygiënische voorzieningen was deze hel bijna niet te 
overleven. Betonnen palen met prikkeldraad onder stroom scheidden de verschillende 
onderdelen van elkaar en de bewakers waren buitengewoon bruut. Vandaag nog steeds als je 

door het verlaten kamp loopt vraag je je af hoe iemand het daar überhaupt kon redden. De 
uitgehongerde gevangenen droegen slechts dunne lompen en ik liep zelf te rillen van de kou 
in mijn dikke winterjas.

Foto links: Slaapbarak. - Foto rechts: Latrines.

Het vernietigingskamp ligt er nog steeds. De vluchtende nazi’s hebben geprobeerd om hun 
sporen uit te wissen en lieten de gaskamers en crematoria opblazen, maar de restanten zijn 
nog steeds zichtbaar. In grote ruimtes liggen stapels koffers en persoonlijke bezittingen van 
slachtoffers van de Holocaust. Foto’s van vermoorde mensen hangen aan de muren. En de 

tekst “Arbeit macht frei” staat nog steeds misleidend boven de poort, zoals in veel voormalige 
Duitse concentratiekampen. Het is doodstil in Auschwitz, alsof ook de natuur zich niet meer 
wil laten horen op deze grond. 1,1 miljoen mensen vonden hier op afgrijselijke wijze de dood. 
Auschwitz is sindsdien niet enkel een monument maar vooral een getuigenis.

Foto links: Arbeit macht frei. - Foto rechts: Schoeisel van slachtoffers.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Polen Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 18-08-15 om 07:15 

Reageren Reactie met quote

Royan wordt bedankt door: 

Jeroen

18-08-15, 07:18 

 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Goed dat dit regelmatig nog onder de aandacht komt. 

TScheers
Coördinator Reisredactie 
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19-08-15, 19:06 

 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Dit is inderdaad iets wat niemand ooit zou mogen vergeten. 
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21-08-15, 15:02 

 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Wij zijn er ook geweest. Heel indrukwekkend.

Wat ons wel heel erg gestoord heeft was een groep joodse jongelui met begeleiders met vlaggen en al die op een plek waar mensen werden 
gefusilleerd en om stilte werd gevraagd in 10 verschillende talen (waaronder ook hebreeuws) stonden te joelen en lachen. Wij zijn zelf 
doorgelopen maar dit zet je toch weer aan het denken. Eigenlijk hadden wij die mensen er op moeten aanspreken, maar ja ... 
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 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Je ziet jammer genoeg op wel meer plekken in de wereld dat sommigen niet weten wat respect is :( 
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22-08-15, 10:31 

 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Goed geschreven Royan! Ik werd zelf ook enorm stil in Auschwitz. Zo heftig :'( 
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Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Column Jaap: Turks politiek theater en een bedreigd openlucht museum | Column Bettina uit Al Ruwais, Abu Dhabi: Gooische Vrouwen en Desperate Housewives

Is bedankt: 241

Reisgroet, Anne-Jitske

Wil jij wijzer de wereld rond? Kijk dan eens in ons reismagazine! 
Net als ik dol op Vietnamese koffie? 
En ook zo'n passie voor verschillende culturen? Neem dan een kijkje in mijn online magazine: www.wereldvanculturen.nl
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 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

In later gevonden rapporten van de SS werd voor de Endlösing niet over aantallen mensen gesproken maar over economische units. Dat 
gold de arbeid, en hun bezittingen incl. de dingen die ze nog van de lichamen konden gebruiken.
Op het moment dat ik deze regeltjes schrijf komt het onbegrip en de emotie. Het is overigens niet het Duitse volk maar een paar handenvol 
niet vaderlandlievende individuen die daar de volle verantwoording voor hadden. Tot op de dag van vandaag zijn er die onder goede levens 

omstandigheden nog rondwandelen op deze aarde.
Ik hoop dat Jahweh, God, Allah of hoe je hem ook noemt ooit zijn oordeel veld over deze mensen.
Herinneren wil je het niet, maar vergeten mogen we dit nooit!! 
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sinds 17 maart 2010 leven wij in Turkije! en daar kun je hier over lezen
Hier het weer bij ons in Turkije
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 Re: Column Royan: Stilte in Auschwitz 

Bedankt voor de aanvulling. Er valt zoveel te zeggen over Auschwitz. En het is goed om dit 

soort zaken te blijven delen.

Royan 
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+ Reageren+ Nieuw onderwerp

Column Royan: De blauwe wereld
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 22-08-14, 07:50 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day

Soortgelijke onderwerpen
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Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 10:00 

Column Jaap: Magische stilte op de 2100 meter hoge berg Nemrut in Turkije
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 27-09-13, 12:44 

Column Royan: De vuurtoren van Alexandrië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 24-05-13, 09:00 
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