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DE  VAN HET DAME
WALLS OF BOHO-PROJECT

actualiteit

Interview met Joachim Lambrechts, internationaal erkend kunstenaar

In maart 2020 pakte Canvas uit met de achtdelige reeks “Meer vrouw op straat” van Sofie Lemaire. Sofie liet 
ons kennismaken met bijzondere vrouwen uit onze recente en minder recente geschiedenis. Stuk voor stuk 
sterke vrouwen van wie de levensverhalen tussen de plooien van de tijd verloren zijn gegaan en die jaren, 
soms eeuwen later erkenning zouden kunnen krijgen door een eigen plek in hun stad te verwerven. De reeks 
stelde ons soms volksfiguren voor, soms vrouwen die het verschil maakten voor andere vrouwen in hun 
omgeving, artiesten, politici, maar ook een opmerkelijk aantal vrouwen die hun steentje bijdroegen om in te 
gaan tegen de bezetting tijdens WO I en II: verzetsstrijdster Andrée ‘Dédé’ De Jongh, kunstenares Irene 
Spicker, spionne Louisa D’Havé, huisvrouw en verzetsheldin Jeanne Dormaels, verzetsvrouw (tijdens de twee 
oorlogen) Jeanne De Beir, en Mala Zimetbaum die tijdens haar gevangenschap in Auschwitz een groot aantal 
gedetineerden kon redden dankzij haar verzet binnen het kamp. In de eerste aflevering maakten we kennis 
met Joachim Lambrechts, een kunstenaar met internationale bekendheid, die, samen met vier andere 
kunstenaars, het project Walls of BOHO opstartte: zij zouden elk een muur in Borgerhout verfraaien met een 
kunstwerk. Joachim koos voor de muur van het flatgebouw, gelegen in de Montensstraat 4, op enkele 
stappen van de voormalige woning waar Mala Zimetbaum met haar ouders woonde toen zij in juli 1942 
gearresteerd werd en via Kazerne Dossin gedeporteerd werd. 

Wat zette jou ertoe aan om als 
thema voor jouw kunstwerk een 
portret te kiezen van Mala Zimet-
baum, een Joodse gedepor-
teerde jonge vrouw? 
 
Het idee voor die muurschildering 
is ontstaan toen het productiehuis 
'De Chinezen' me contacteerde 
met de vraag of ik wou meewer-
ken aan hun programma 'Meer 
vrouw op straat'. Via via waren ze 
erachter gekomen dat we in het 
kader van het Streetart project  
 

'Walls Of BoHo' vijf permanente 
muurschilderingen zouden ma-
ken. Het leek me wel fijn om de 
krachten te bundelen en voor de 
gelegenheid een bijzondere 
vrouw letterlijk in de verf te zetten. 
Na enig opzoekingswerk met het 
district van Borgerhout kwam ik 
het verhaal van Mala Zimetbaum 
tegen.  Een verhaal dat me on-
middellijk aangreep. Misschien 
omdat ik zelf Joodse voorouders 
heb? Hoe meer ik me erin ver-
diepte hoe duidelijker het voor mij  
 

werd: de muurschildering zou een 
eerbetoon aan Mala Zimetbaum 
worden. 
 
Was het Mala’s verhaal als ver-
zetsstrijdster of eerder het verhaal 
van de Shoah en de ‘raciale’ ar-
restaties van onschuldige burgers 
dat jou het meest aansprak? 
 
Ik herinner me dat ik als kind de 
Holocaust al heel onwerkelijk 
vond. Dat zoiets verschrikkelijks 
kon gebeuren vond ik zo surrealis- 
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Mala bezat. Ik voelde me letterlijk 
en figuurlijk heel klein bij het ma-
ken van deze muurschildering. 
 
Wat zou voor jou het ultieme 
kunstwerk zijn als ode aan het 
Verzet? 
 
Een kunstwerk is zoals alles nooit 
perfect. Verzet komt voor in zo-
vele vormen en maten. Dat kan 
een kind zijn dat tegen het gezag 
van zijn ouders ingaat, of een ge-
organiseerde groep vrijheidsstrij-
ders in tijden van oorlog. Dus om 
dat in één beeld samen te vatten 
wordt moeilijk. Maar ken je die be-
kende foto van de 'Tank Man'? De 
foto toont een onbekende pro-
testganger (alias 'Tank Man') die 
in 1989 in de nasleep van de 'Ti-
ananmenprotesten' een colonne 
tanks de weg probeert te versper-
ren. Hoe hij daar in zijn eentje voor 
al die tanks staat roept zoveel 
emoties op (verdriet, kracht, 
hoop, wanhoop...). De foto be-
hoort tot de bekendste beelden 
van de twintigste eeuw en 
groeide uit tot het symbool van 
die protesten. Misschien niet di-
rect een ode maar puur visueel 
vind ik dat die foto het woord ‘ver-
zet’ mooi samenvat. 

Joachim Lambrechts (1986) is 
een beeldend kunstenaar uit 
Antwerpen.   
In 2001 begint hij een artistieke 
opleiding aan de kunstacademie 
van Antwerpen waar hij in aan-
raking komt met de graffiti- en 
streetartstscene in zijn geboor-
testad. In 2004 distantieert hij 
zich van zijn academische oplei-
ding en verlaat hij de kunstaca-
demie zonder af te studeren.  
In de jaren die volgen, experi-
menteert Joachim met verschil-
lende benaderingen van graffiti  

 

en raakt hij snel geïntegreerd in 
de Belgische streetartscene.  
Sinds 2010 wordt schilderen op 
canvas, naast het maken van 
muurschilderingen in verschil-
lende Europese steden, zijn 
hoofdactiviteit.   
Zijn eerste solotentoonstelling 
komt er in 2014, hetzelfde jaar 
dat hij besluit fulltime kunste-
naar te worden. Sindsdien zijn 
tal van zijn werken tentoonge-
steld in verschillende groeps- en 
solotentoonstellingen in zowel 
binnen- als buitenland.   

 

Joachim Lambrechts, geïnterviewd door
Georges Boschloos voor

vzw Auschwitz in Gedachtenis

SPOREN VAN HERINNERING
 
4



5NR 42 - DECEMBER 2021

©
 A

lle
 re

ch
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Mala bezat. Ik voelde me letterlijk 
en figuurlijk heel klein bij het ma-
ken van deze muurschildering. 
 
Wat zou voor jou het ultieme 
kunstwerk zijn als ode aan het 
Verzet? 
 
Een kunstwerk is zoals alles nooit 
perfect. Verzet komt voor in zo-
vele vormen en maten. Dat kan 
een kind zijn dat tegen het gezag 
van zijn ouders ingaat, of een ge-
organiseerde groep vrijheidsstrij-
ders in tijden van oorlog. Dus om 
dat in één beeld samen te vatten 
wordt moeilijk. Maar ken je die be-
kende foto van de 'Tank Man'? De 
foto toont een onbekende pro-
testganger (alias 'Tank Man') die 
in 1989 in de nasleep van de 'Ti-
ananmenprotesten' een colonne 
tanks de weg probeert te versper-
ren. Hoe hij daar in zijn eentje voor 
al die tanks staat roept zoveel 
emoties op (verdriet, kracht, 
hoop, wanhoop...). De foto be-
hoort tot de bekendste beelden 
van de twintigste eeuw en 
groeide uit tot het symbool van 
die protesten. Misschien niet di-
rect een ode maar puur visueel 
vind ik dat die foto het woord ‘ver-
zet’ mooi samenvat. 

Joachim Lambrechts (1986) is 
een beeldend kunstenaar uit 
Antwerpen.   
In 2001 begint hij een artistieke 
opleiding aan de kunstacademie 
van Antwerpen waar hij in aan-
raking komt met de graffiti- en 
streetartstscene in zijn geboor-
testad. In 2004 distantieert hij 
zich van zijn academische oplei-
ding en verlaat hij de kunstaca-
demie zonder af te studeren.  
In de jaren die volgen, experi-
menteert Joachim met verschil-
lende benaderingen van graffiti  

 

en raakt hij snel geïntegreerd in 
de Belgische streetartscene.  
Sinds 2010 wordt schilderen op 
canvas, naast het maken van 
muurschilderingen in verschil-
lende Europese steden, zijn 
hoofdactiviteit.   
Zijn eerste solotentoonstelling 
komt er in 2014, hetzelfde jaar 
dat hij besluit fulltime kunste-
naar te worden. Sindsdien zijn 
tal van zijn werken tentoonge-
steld in verschillende groeps- en 
solotentoonstellingen in zowel 
binnen- als buitenland.   

 

Joachim Lambrechts, geïnterviewd door
Georges Boschloos voor

vzw Auschwitz in Gedachtenis



7NR 42 - DECEMBER 2021

©
 A

lle
 re

ch
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Pilecki op een vooroorlogse foto
als militair bij het Poolse leger. 
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auschwitz

WITOLD PILECKI: 
EEN  HELDUITZONDERLIJKE

De naam die we het vaakst in ver-
band brengen met het Poolse ver-
zet is Jan Karski. Witold Pilecki, ook 
‘de vrijwilliger van Auschwitz’ ge-
noemd, is buiten Polen veel min-
der bekend. In eigen land wordt 
hij vandaag echter beschouwd 
als een van de grootste helden 
van de Tweede Wereldoorlog.  

Pilecki wordt op 13 mei 1901 ge-
boren in Olonets in het Russische 
rijk1. In 1920 strijdt hij mee aan de 
zijde van de Poolse troepen in de 
Slag om Warschau (ook wel be-
schreven als het wonder aan de 
Wisła)2. Hij wordt voor zijn moed 
onderscheiden met het Kruis van 
Verdienste en wordt in januari 
1921 gedemobiliseerd. 
Op 26 augustus 1939 keert hij te-
rug naar zijn regiment binnen de 
19e infanteriedivisie van het Pruisi-
sche leger. Als het Rode Leger op 
17 september Oost-Polen binnen-
valt, trekt hij zich terug in War-
schau waar hij mee het Tajna 
Armia Polska (TAP) opricht, het 
Geheime Poolse Leger dat de on-
afhankelijkheidsstrijd moet voort-
zetten.  

In het voorjaar van 1940 lopen de 
eerste berichten binnen over een 
kamp met de naam Auschwitz, 
naar waar de nazi's verslagen 
Poolse tegenstanders en soldaten 
deporteren. Twee leden van zijn 

organisatie zijn er al opgesloten. 
Pilecki legt een plan voor aan zijn 
oversten. Hij stelt voor het kamp 
van Auschwitz te ‘infiltreren’ om er 
inlichtingen over de leefomstan-
digheden te verzamelen en bin-
nen de muren van het kamp zelf 
een netwerk van verzetsleden en 
medestanders uit te bouwen. Zijn 
plan wordt goedgekeurd. Pilecki 
biedt zichzelf aan als vrijwilliger en 
zijn netwerk zorgt voor valse iden-
titeitspapieren. Op 19 september 
1940 laat hij zich onder de naam 
Tomasz Serafiński ‘opzettelijk’ op-
pakken tijdens een razzia in War-
schau, georganiseerd door de 

Wehrmacht en de SS. Hij wordt 
naar Auschwitz gedeporteerd. 

In oktober 1940 slaagt Pilecki – op 
dat moment enkel nog bekend 
als ‘gevangene nummer 4859’ – 
erin zijn eerste verslag naar buiten 
te krijgen. Hij vertelt daarin over 
het dagelijkse leven in het kamp 
en de erbarmelijke leefomstan-
digheden van de gevangenen. 
Zijn rapport wordt naar Warschau 
verzonden dat het doorstuurt 
naar de Poolse regering in balling-
schap in Londen. Van daaruit be-
landt het in maart 1941 bij de Brit-
ten. Het is het eerste officiële do- 
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Pilecki gefotografeerd bij zijn 
aankomst in Auschwitz.
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Pilecki op een vooroorlogse foto
als militair bij het Poolse leger. 
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begin juli, besloot hij echter So-
bibór om te vormen tot een con-
centratiekamp, een depot voor 
buitgemaakte munitie. Met de 
bouw van Lager IV, of het ‘noor-
delijke kamp’, werd toen onmid-
dellijk begonnen. Op 14 oktober 
1943 kwamen de Arbeitsjuden 
echter in opstand en ontsnapten 
ongeveer 300 gedetineerden. 
Ongeveer 50 overleefden de oor-
log. Het plan om Sobibór als muni-
tiedepot te gebruiken werd afge-
blazen en het moordcentrum 
werd in november 1943 met de 
grond gelijkgemaakt. Sobibór be-
stond uit vijf kampen, alle binnen 
het gebied dat omgeven was 
door puntdraadversperringen en 
mijnenvelden. Het eerste kamp 
was het Vorlager, of voorkamp, 
met de huizen en barakken van 
de SS'ers en de Oekraïense hulp-
troepen. De belangrijkste struc-
tuur van het voorkamp was het 
huis van de commandant. Het 'lo-
pende band' proces van de uit-
roeiing in Sobibór begon op het 
treinplatform tegenover het voor- 
 

kamp. Hier kregen de uitstap-
pende Joden te horen dat zij in 
een doorgangskamp waren aan-
gekomen en dat zij een bad moes-
ten nemen op weg naar de plaat-
sen van herhuisvesting. Zieken en 
bejaarden werden gescheiden 
en naar het ‘Lazaret’ gebracht, 
waar zij onmiddellijk werden 
doodgeschoten. De overigen 
werden, met achterlating van hun 
bagage op het perron, voor het 
uitkleden naar Lager II, ten  
noorden van het voorkamp, ge-
bracht. De persoonlijke bezittin-
gen van de gedeporteerden wer-
den meegenomen. In de opslag-
plaatsen van Lager II werd het sor-
teren, verwerken, verpakken en 
opslaan van de buit uitgevoerd 
door de Arbeitsjuden die in La-
ger I, ten noorden van het voor-
kamp en ten zuiden van Lager II, 
een onderkomen hadden. Vanuit 
Lager II werden de naakte slacht-
offers op brute wijze naar Lager III 
gedreven via een laan die van de 
kampen I en II was afgeschermd 
door hoge hekken van puntdraad  
 

doorweven met boomtakken. Die 
laan, bekend als de Schlauch of 
Himmelfahrtsstrasse (de weg naar 
de hemel) eindigde in de gaska-
mers van Lager III. De mannen 
werden rechtstreeks naar de gas-
kamer gejaagd. De vrouwen wer-
den eerst, via een korte aftakking 
van de Himmelfarhtsstrasse, naar 
een barak bij de poort gebracht 
waar hun haar werd geschoren, 
vanwaar zij naar de gaskamers 
werden gestuurd. Toen de gaska-
mers gevuld waren met slachtof-
fers, verstikte het gas dat in de ka-
mers werd gedreven de slachtof-
fers in ongeveer 20 à 30 minuten. 
Voordat de lichamen werden be-
graven, werden ze onderzocht op 
waardevolle voorwerpen en wer-
den gouden tanden getrokken. 
Tijdens de eerste fase van de ope-
ratie werden ongeveer 80.000 li-
chamen begraven in grote kuilen. 
In de herfst van 1942 werd een an-
dere manier van lijkenverwijdering 
ingevoerd. Lichamen werden met 
smalspoorkarretjes van de gaska-
mers naar uit oude spoorrails  
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Het moordcentrum Sobibór. 
Zicht op Lager I en, op de achtergrond, 
de huizen van de Vorlager.  
Aeelding uit het Niemann-Album. 
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UITGEDIEPT

VERZET IN HET MOORDCENTRUM SOBIBÓR
ARCHEOLOGISCHE ANTWOORDEN OP EEN HISTORISCHE VRAAG

Nieuwe beelden van Sobibór 
In 2016 dook een fotoalbum op in 
Duitsland, dat nu de geschiedenis 
is ingegaan onder de naam van 
het centrale personage van het 
album: de SS’er Johann Niemann. 
Het fotoalbum1 volgt zijn carrière, 
van de T4-moordcentra in Duits-
land tot aan zijn begrafenis, met 
een ruim aantal afbeeldingen 
van het moordcentrum Sobibór. 
De foto’s tonen het dagelijkse le-
ven van de beulen in Sobibór en 
verbergen zorgvuldig het moord-
dadige aspect van de plaats. De 
ietwat bucolische scènes zouden 
de onwetende kijker kunnen 
doen vergeten wat voor een plek 
Sobibór was. Een vernietigings-
centrum was een oord dat ont-
worpen was om Joden en andere 
groepen of individuen te elimine-
ren. Zij die naar dergelijke centra 
werden vervoerd, meestal per 
trein, werden bij aankomst ver-
moord door vergassing, en on-
middellijk begraven en/of ver-
brand. Een groot deel van de ver-
moorde Joden was afkomstig uit  
 

Polen, maar ook Joden uit andere 
delen van Oost-, West- en Zuid-Eu-
ropa werden vervoerd naar en 
vermoord in de vernietigingscen-
tra. Een centrum werd geleid door 
ongeveer twintig SS’ers en tiental-
len hulptroepen, voornamelijk Oe-
kraïners, de zogenaamde Traw-
niki’s. In elk centrum werden tus-
sen driehonderd en zeshonderd 
Joden tot slaaf gemaakt (de Ar-
beitsjuden). Zij organiseerden en 
verpakten de in beslag genomen 
goederen of verbrandden en be-
groeven de vermoorde slachtof-
fers. Er waren vier vernietigings-
centra: Chełmno in West-Polen; 
Treblinka, Sobibór en Bełżec in 
Oost-Polen. De befaamde histori-
cus Raul Hilberg bood een andere 
typologie: de vernietiging van de 
Europese Joden vond plaats in zes 
‘moordcentra’, de bovenge-
noemde vier plaatsen, samen 
met Auschwitz-Birkenau in West-
Polen bij Krakau, en Majdanek in 
Lublin in Oost-Polen. De laatste 
twee verschillen duidelijk van de 
uitroeiingscentra: ze zijn vele ma- 
 

len groter dan de eerste. Hoewel 
daar Joden werden uitgeroeid 
met gas (Zyklon B), werd in 
Auschwitz-Birkenau en Majdanek 
de meeste ruimte gebruikt als 
concentratiekampen, waar hon-
derdduizenden gedetineerden, 
voornamelijk Joden, werden vast-
gehouden voor dwangarbeid. 
 
 
De werking van het SS Sonder-
kommando Sobibor 
De bouw van het vernietigings-
centrum Sobibór begon in maart 
1942, en de eerste transporten ar-
riveerden in de eerste dagen van 
mei 1942. In augustus 1942 werd 
de uitroeiing tijdelijk stilgelegd 
voor reparaties aan de spoorwe-
gen. Deze onderbreking werd ook 
gebruikt om onderdelen van het 
centrum aan te passen en nieuwe 
gaskamers te bouwen. De uitroei-
ing werd hervat in oktober 1942, 
nadat de aanpassingen waren 
voltooid. In februari of maart 1943 
bezocht Heinrich Himmler So-
bibór. Enkele maanden later,  
 

Het moordcentrum Sobibór (SS Sonderkommando Sobibor) bestond van mei 1942 tot oktober 1943 en zag 
zo’n 170.000 tot 250.000 mensen in zijn gaskamers verdwijnen. Van deze, voornamelijk Poolse Joden, konden 
een vijftigtal het na de oorlog verder vertellen. Zij werden niet bevrijd of verplaatst, maar vochten zichzelf 
vrij tijdens een ultieme daad van verzet: de opstand van de Arbeitsjuden van Sobibór op 14 oktober 1943. In 
Nederland is Sobibór, naast Auschwitz, een begrip in het Holocaustverhaal, aangezien 34.313 Nederlandse 
Joden naar Sobibór werden gedeporteerd en er de dood vonden. Samen met Bełżec en Treblinka vormde 
Sobibór de kern van de moordcentra van Aktion Reinhardt. In dit artikel gaan we dieper in op wat de 
opgravingen in Sobibór ons bijgeleerd hebben sinds 2001 en meer bepaald, welk beeld zij ons vandaag geven 
over een daad die in de moordcentra zelden voorkwam: de verzetsdaad. Over het verzet in Treblinka kon u 
reeds lezen in de rubriek ‘Uitgediept’ van Sporen van herinnering nr. 19 (maart 2016).  
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van de Himmelfarhtsstrasse, naar 
een barak bij de poort gebracht 
waar hun haar werd geschoren, 
vanwaar zij naar de gaskamers 
werden gestuurd. Toen de gaska-
mers gevuld waren met slachtof-
fers, verstikte het gas dat in de ka-
mers werd gedreven de slachtof-
fers in ongeveer 20 à 30 minuten. 
Voordat de lichamen werden be-
graven, werden ze onderzocht op 
waardevolle voorwerpen en wer-
den gouden tanden getrokken. 
Tijdens de eerste fase van de ope-
ratie werden ongeveer 80.000 li-
chamen begraven in grote kuilen. 
In de herfst van 1942 werd een an-
dere manier van lijkenverwijdering 
ingevoerd. Lichamen werden met 
smalspoorkarretjes van de gaska-
mers naar uit oude spoorrails  
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Het moordcentrum Sobibór. 
Zicht op Lager I en, op de achtergrond, 
de huizen van de Vorlager.  
Aeelding uit het Niemann-Album. 
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rijke elementen ontdekt: zeven 
massagraven van verschillende 
omvang in het gebied rond de as-
heuvel (een naoorlogs monu-
ment) en een aantal structurele 
overblijfselen ten zuiden daarvan, 
grenzend aan het met asfalt ver-
harde terrein waar het monument 
uit 1964 zich bevindt. In oktober 
2007, ervan uitgaande dat ze on-
geveer wisten waar de gaskamer 
zich bevond, besloten de archeo-
logen eerst te graven in vierkanten 
van 5x5 m die overeenkwamen 
met een raster. Ze zeefden alle se-
dimenten die ze opgroeven en 
gebruikten zachte haarborstels 
om de blootgelegde oppervlak-
ken schoon te maken. Het sedi-
ment dat ze opgroeven was zand, 
zwaar vermengd met as en  
verbrande materialen en artefac-
ten. Het was ongeveer 10 cm diep  
en overdekte diepe lagen steriel 
zand. De aard en de omvang van 
de archeologische afzetting en 
de soorten artefacten die erin zijn 
gevonden, wijzen erop dat het 
deel van Sobibór dat ze hebben  
 

opgegraven noch de gaskamer 
noch de uitkleedbarak was. Het 
gebied van Lager III werd gedomi-
neerd door de asheuvel, omge-
ven door de massagraven. Dit 
deel van de site mocht niet wor-
den opgegraven, maar moet om 
religieuze redenen uitsluitend wor-
den bestudeerd met behulp van 
niet-invasieve beeldvormings-
technieken op afstand. Ondanks 
de massagraven, en de twee mo-
numenten ten zuiden daarvan, 
was het zuidwestelijke deel van 
Lager III, waar de gaskamers en 
de bijbehorende structuren zich 
bevonden, groot genoeg voor 
toekomstig archeologisch onder-
zoek. Het gebied van het Vorlager 
wordt nu bewoond door plaatse-
lijke boeren, maar als het ooit deel 
zou gaan uitmaken van de So-
bibór-herdenkingsplaats kan het  
eventueel ook worden opgegra-
ven.  
 
Sobibór heeft zonder twijfel een 
enorm archeologisch potentieel 
en het is om een aantal redenen  
 

belangrijk de site te onderzoeken. 
Het beschikbare bewijsmateriaal, 
meestal mondelinge geschiedenis 
gebaseerd op herinneringen van 
overlevenden, is onnauwkeurig en 
bevat in een aantal gevallen ruim-
telijk afwijkende informatie. In sep-
tember 2014 kwam hier echter 
verandering in met de ruim geme-
diatiseerde ontdekking van de 
funderingen van de gaskamers 
van het voormalige moordcen-
trum.3 
 
 
Sporen van verzet in Sobibór 
Tijdens de archeologische opgra-
vingen in Lager III werd een ont-
snappingstunnel ontdekt, die 
leidde vanuit de barak van de  
Arbeitsjuden buiten de hekken 
van Lager III. Deze tunnel werd 
gedeeltelijk opgegraven na de  
ontdekking in 2013 en later, in 
2016, verder opgegraven.  Van 
een succesvolle ontsnappingspo-
ging via deze tunnel (zoals wel ge-
beurde in Ponary, nabij Vilnius) is 
echter nooit sprake geweest  
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Zoom op Lager III (de doodszone). 
De gaskamers (1) staan in de nabijheid van de barak van de Arbeitsjuden (2). 
Vanuit deze barak werd een tunnel gegraven in een ontsnappingspoging, die mislukte. 
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Eén van de meest accurate reconstructies 
van het moordcentrum Sobibór, 
rekening houdend met de getuigenissen 
en de archeologie. 

bestaande roosters gebracht, 
waarop ze werden gecremeerd. 
Na de lijkverbranding en het ver-
gruizen van de grotere botfrag-
menten, werd de as in kuilen be-
graven. De massagraven bevon-
den zich in Lager III, naast de gas-
kamers. In Lager III bevonden zich 
ook de barakken van de Ar-
beitsjuden die in de gaskamers en 
op de brandstapels werkten, van 
wie niemand het overleefde, en 
van de Oekraïense hulptroepen.  
 
 
Archeologische opgravingen in 
Sobibór sinds het begin van de 
21e eeuw 
Vanuit archeologisch oogpunt 
vormen de vier vernietigingscen-
tra, wat betreft de indeling, de 
structuren en de wijze waarop ze 
zijn aangelegd, een categorie die  
duidelijk verschilt van Auschwitz-
Birkenau en Majdanek. Deze laat-
ste waren oorspronkelijk gebouwd 
als concentratiekampen, waar 
dwangarbeid werd gebruikt voor, 
tijdens en na de uitroeiing van de  

Joden. Aangezien zij in gebruik 
waren tot de komst van het Rode 
Leger, staan hun structuren en ba-
rakken er vandaag nog steeds. 
De voormalige vernietigingscen-
tra onderscheiden zich ook ar-
cheologisch door hun unieke 
functie en geschiedenis. Ze wer-
den uitsluitend opgericht voor de 
uitroeiing en toen die taak was 
volbracht, in de tweede helft van 
1943, werden ze door de SS ver-
nietigd in een poging het uitroei-
ingsproces te verbergen; de ba-
rakken werden ontmanteld, de 
gaskamers door explosieven op-
geblazen en het land omge-
ploegd. Vanuit archeologisch 
perspectief zijn er dus twee cate-
gorieën sites: vier ‘vernietigings-
centra’ en twee ‘concentratie-
kampen en vernietigingscentra’.2 
Hoewel de vernietigingscentra  
zeer recente archeologische 
vindplaatsen zijn, hebben zij allen 
sinds hun oprichting ingrijpende 
wijzigingen ondergaan. De onder-
liggende oorzaken van deze wijzi-
gingen waren herinrichting,  

verborgen houden, plundering, 
naoorlogse verzameling van be-
wijsmateriaal en herdenking. 
 
Een team onder leiding van de 
Poolse archeoloog Andrzej Kola 
heeft het vernietigingscentrum So-
bibór in 2000-2001 opgegraven. 
De archeologen gebruikten eerst 
dezelfde methode als bij de op-
gravingen in Bełżec. Door middel 
van boringen bepaalden zij de 
contouren van zeven massagra-
ven en legden vervolgens de res-
ten van vijf structuren ('objecten') 
bloot. De originele oorlogsdocu-
menten betreffende Sobibór 
(evenals Bełżec en Treblinka) wa-
ren schaars tot aan de herontdek-
king van het Niemann-Album. 
Daardoor was er in het algemeen 
een goed beeld van de schikking 
van de Vorlager en Lager I en II,  
maar wat Lager III betrof was het 
beeld tot voor de opgravingen 
waziger, aangezien geen getuige 
uit deze zone het overleefd had. Er 
werden in de voormalige opper-
vlakte van Lager III twee belang- 
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Zoom op Lager III (de doodszone). 
De gaskamers (1) staan in de nabijheid van de barak van de Arbeitsjuden (2). 
Vanuit deze barak werd een tunnel gegraven in een ontsnappingspoging, die mislukte. 



SPOREN VAN HERINNERING

Zoveel méér dan enkel
‘het boekske’ van Stichting Auschwitz

PEDAGOGIE EN GESCHIEDENISOVERDRACHT

U hebt het in de hand, dus u hebt 
het al gezien.  
Maar ként u het ook?  
Het driemaandelijkse pedagogi-
sche bulletin SPOREN VAN HERIN-
NERING, uitgegeven door de  
vzw Auschwitz in Gedachtenis en 
Stichting Auschwitz, in nauwe sa-
menwerking met onze Commissie 
voor Onderwijs en Vorming. Elk  
trimester staat een hele ploeg 
klaar om u een kwaliteitsvol perio-
diek blad te brengen met zes 
vaste rubrieken die elkeen hun ei-
gen karakterlijn volgen:  
 

Actualiteit beschrijft een welbe-
paald punt uit het jaarthema bin-
nen onze hedendaagse samenle-
ving, soms door een recente ge-
beurtenis of activiteit aan te kaar-
ten, soms door een interview te 
publiceren.  
Auschwitz linkt het thema van het 
bulletin aan de geschiedenis van 
het alom bekende oord.  
Uitgediept richt zich eerder tot de 
leerkracht met meer diepgaande 
informatie over een specifiek ge-
geven binnen het algemene 
thema.  
 

De rubriek Vraagstuk kan je als 
leerkracht gemakkelijk aanwen-
den om een les mee voor te be-
reiden en wordt gevolgd door 
een gebruiksklare Pedagogische 
fiche.  
Wist je dit? focust op weetjes of zet 
opvattingen recht die door de ja-
ren heen een verwrongen leven 
zijn gaan leiden in het collectief 
geheugen.  
De zesde vaste rubriek, Klasreec-
tie laat de leerling kritisch naden-
ken over een bepaald gegeven, 
gelinkt aan het gevolgde thema.   
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onder de overlevende getuigen 
van Sobibór. In tegendeel: in april 
1943 werden 150 Arbeitsjuden van 
Lager III en 70 uit Lager I door de 
SS geëxecuteerd om deze ont-
snappingspoging.4 De poging 
lekte uit door een omgekochte 
Oekraïner, die de – overwegend 
Nederlandse – Joden alsnog ver-
raadde. In juli 1943 ontsnapten 
enkele Arbeitsjuden uit een Kom-
mando dat buiten het moordcen-
trum werk verrichtte, hier ook met 
executies als gevolg voor dege-
nen die terug opgepakt waren. 
De eerste geslaagde ontsnap-
ping van zo’n 300 Arbeitsjuden uit 
Lager I zou zich pas voordoen op 
14 oktober 1943 en zou weerklank 
krijgen in zowel getuigenissen als 
films (Escape from Sobibor, 1987 
en Sobibor, 2018). 

De archeologie die werd uitge-
voerd in Sobibór heeft het beeld 
van het voormalige moordcen-
trum duidelijker en tastbaarder 
gemaakt. De ontdekking van de 
gang is één van de bewijzen dat 
de Joden geenszins hulpeloos hun 
lot ondergingen. De opstand van 
14 oktober 1943 is dan ook te zien 
als een daad om te ontsnappen 
en de wereld op de hoogte te 
brengen van wat de nazi’s de-
den, maar ook om een manier 
van te sterven te kiezen en deze 
ultieme momenten niet aan hun 
beulen over te laten.  

Frédéric Crahay 
Directeur 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 

Synthesebeeld dat de opening van de tunnel in de barak van de Arbeitsjuden weergeeft. 
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(1) Martin Cüppers et al., Het Nie-
mann Album, Hilversum, Verbum, 
2020, 383 p.
(2) Isaac Gilead, Yoram Haimi, 
Wojciech Mazurek, Excavating Nazi 
Extermination Centres in: Present 
Pasts, Vol. I, 2009, p. 10 – 39.
Online te lezen op:
https://www.auschwitz.be/
images/_bulletin_trimestriel/114_
gilead_haimi_mazurek.pdf
(3) Voor foto’s van de opgravin-
gen in Sobibor, zie: Ton Rozeboom, 
De nazimoordfabrieken, Chelmno, 
Treblinka, Sobibor, Ede, De Lan-
taarn, 2017, 472 p.
(4) Stephan Lehnstaedt, De kern van 
de Holocaust, Hilversum, Verbum, 
2021, p. 112-113.



SPOREN VAN HERINNERING

Zoveel méér dan enkel
‘het boekske’ van Stichting Auschwitz

PEDAGOGIE EN GESCHIEDENISOVERDRACHT

U hebt het in de hand, dus u hebt 
het al gezien.  
Maar ként u het ook?  
Het driemaandelijkse pedagogi-
sche bulletin SPOREN VAN HERIN-
NERING, uitgegeven door de  
vzw Auschwitz in Gedachtenis en 
Stichting Auschwitz, in nauwe sa-
menwerking met onze Commissie 
voor Onderwijs en Vorming. Elk  
trimester staat een hele ploeg 
klaar om u een kwaliteitsvol perio-
diek blad te brengen met zes 
vaste rubrieken die elkeen hun ei-
gen karakterlijn volgen:  
 

Actualiteit beschrijft een welbe-
paald punt uit het jaarthema bin-
nen onze hedendaagse samenle-
ving, soms door een recente ge-
beurtenis of activiteit aan te kaar-
ten, soms door een interview te 
publiceren.  
Auschwitz linkt het thema van het 
bulletin aan de geschiedenis van 
het alom bekende oord.  
Uitgediept richt zich eerder tot de 
leerkracht met meer diepgaande 
informatie over een specifiek ge-
geven binnen het algemene 
thema.  
 

De rubriek Vraagstuk kan je als 
leerkracht gemakkelijk aanwen-
den om een les mee voor te be-
reiden en wordt gevolgd door 
een gebruiksklare Pedagogische 
fiche.  
Wist je dit? focust op weetjes of zet 
opvattingen recht die door de ja-
ren heen een verwrongen leven 
zijn gaan leiden in het collectief 
geheugen.  
De zesde vaste rubriek, Klasreec-
tie laat de leerling kritisch naden-
ken over een bepaald gegeven, 
gelinkt aan het gevolgde thema.   
 



DE SPECIALE EDITIES

Om Sporen van Herinnering nr 20 
extra in de verf te zetten, werd 
een speciale uitneembare versie 
opgemaakt waarin je kan kennis-
maken met ons team en met alle 
activiteiten die de vzw Auschwitz 
in Gedachtenis aan het brede pu-
bliek aanbiedt: wetenschappelijk, 
pedagogisch en cultureel/artis-
tiek. Het idee sloeg aan en er 
volgden meerdere ‘speciale edi-
ties’: 
Nr 25 kan je aanwenden om een 
bezoek aan het Fort van Breen-
donk voor te bereiden met je klas. 
Nr 30 werd geschreven in samen-
werking met historici van het  
 

In Flanders Fields Museum naar 
aanleiding van het herdenken 
van de 100ste verjaardag van het 
einde van de Eerste Wereldoor-
log. 
Nr 40 is een 52 pagina’s dikke gids 
geworden die een uitgebreid 
overzicht biedt van herinnerings-
oorden en musea in België en in 
de rest van Europa. 
 
Er bestaan ook twee niet genum-
merde speciale uitgaven van het 
bulletin:  
Auschwitz-Birkenau bezoeken:  
hierin vind je een overzicht van de  
geschiedenis van het kamp, com- 
 

pleet met plannen en praktische 
informatie voor het bezoeken van 
de site en het museum. 
Van anti-judaïsme tot antisemi-
tisme: 
Deze uitgave gaat geschiedkun-
dig terug naar het begin van de 
Jodenhaat met duidelijke uiteen-
zetting van de verschillen tussen 
anti-judaïsme en antisemitisme. 
Twee nieuwe speciale uitgaven 
zijn momenteel in voorbereiding: 
In het Spoor van de Shoah in Polen 
en In het Spoor van de nazi-peri-
tocide (Aktion T4, uitroeiing van 
de ‘nutteloze levens’: de mentaal 
en fysiek gehandicapten). 
 

DE JAARTHEMA’S

Sinds 2017 werken we rond 
(jaar)thema’s. Dit wordt aange-
wend voor de vier kwartaalnum-
mers van Sporen van Herinnering, 
maar wordt ook doorgetrokken 
naar andere activiteiten binnen 
de vzw Auschwitz in Gedachtenis: 
onze filmclub “Verdoken Beel-
den” en onze jaarlijkse concert-
avond “Muziek tijdens het Derde 
Rijk” volgen eveneens dit thema.  
 
Het hoofdthema voor 2017 was 
Verloren Jeugd met als titels voor 
de vier bulletins van dat jaar:  
Nr 23 – Geredde kinderen   
Nr 24 – Kinderen als slachtoffer 
Nr 25 – Een herinneringsplek be-
zoeken met kinderen 
Nr 26 – Het beeld van het kind in 
de oorlog  
 
In 2018 kozen we voor Grenzen als 
hoofdthema. De vier nummers  
kregen als titel:  
 

Nr 27 – Over grenzen heen 
Nr 28 – Verboden grenzen  
Nr 29 – Gestolen grenzen 
Nr 30 – Nieuwe grenzen  
 
De vier bulletins van 2019 volgden 
het thema Propaganda:  
Nr 31 – De racistische propagan-
da in Rwanda 
Nr 32 – De nazipropaganda  
Nr 33 – Propaganda en censuur  
Nr 34 – Propaganda vandaag  
 
Het thema voor 2020 was Bevrij-
ding. 
De vier nummers werden uitge-
bracht met de titels: 
Nr 35 – 75 jaar bevrijding van de 
kampen 
Nr 36 – 75 jaar bevrijding van Eu-
ropa 
Nr 37 – 75 jaar bevrijdingen in de 
rest van de wereld 
Nr 38 – Welk leven na de bevrij-
ding? 
  

Begin 2021 werd beslist om de 
schoolkalender te volgen i.p.v. de 
jaarkalender. Hierdoor werden de 
bulletins nr 39 en nr 40 uitgebracht 
onder een apart thema: Herden-
ken. 
 
Dit jaar draait alles rond Verzet. 
De vier nummers voor 2021-2022 
worden: 
Nr 41 – Verzet onder de bevolking 
Nr 42 – Verzet in de kampen 
Nr 43 – Stil verzet 
Nr 44 – Het Verzet herdenken 
 
Alle nummers kunnen extra be-
steld worden. Momenteel wordt 
gewerkt aan een digitale versie 
die telkens de vier delen per 
hoofdthema groepeert. 
 
 
 

Inlichtingen en bestellingen via: 
info@auschwitz.be 
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In deze rubriek geven wij beelden of teksten mee zonder commentaar. 
Wat weet jij over de inhoud, welk is volgens jou de link met het thema en 
wat is jouw kritisch standpunt over de gegevens op deze pagina? Stuur jouw 
mening op naar  en maak kans één georges.boschloos@auschwitz.be
van onze publicaties naar keuze te winnen.

no comment

WORD LID VAN ONZE C.O.V.

 
SPOREN VAN HERINNERING wordt 
elk trimester met veel zorg voorbe-
reid en opgemaakt met de be-
doeling om voor jullie, leerkrach-
ten, een (ruggen)steun(tje) te zijn 
wanneer jullie te maken hebben 
met herinneringseducatie en/of 
burgerzin. Wij trachten het bulletin 
zinvol in te vullen, parallel met wat 
er leeft in de samenleving en on-
der de jongeren die jullie elke dag 
op school ontmoeten. Het is dan 
ook van belang voor ons om  
regelmatig van jullie te horen  
wat goed is en wat verbeterd  
 

 
kan worden aan onze uitgave. 
Wij hebben steeds kunnen tellen 
op de leden van onze Commissie 
voor Onderwijs en Vorming die 
bestaat uit mensen die van dicht-
bij gelinkt zijn aan het onderwijs. 
Het zijn ook zij die meewerken om 
onze jaarlijkse wedstrijd tot burger-
zin Linken en Herinneren, gericht 
tot het secundair onderwijs, te or-
ganiseren. Het is ons doel deze  
commissie in de toekomst uit te 
breiden en daarom zijn we op 
zoek naar gemotiveerde leer-
krachten. Mocht u zich geroepen  
 

 
voelen om deel uit te maken van 
onze C.O.V. aarzel dan zeker niet 
ons te contacteren. Hebt u een 
gladde pen en zin om mee te 
werken aan Sporen van Herinne-
ring, stuur ons zeker uw vragen of 
bemerkingen op. Ieder idee is 
welkom, alle hulp zal gewaar-
deerd worden. 
 

Georges Boschloos 
Redactiesecretaris 

Johan Puttemans 
Eindredactie 

info@auschwitz.be 

Onze dank aan het hele team van vzw Auschwitz in Gedachtenis, de leden van het redactiecomité, de leden 
van de Commissie voor Onderwijs en Vorming en aan alle externen die ons hun medewerking verlenen voor 
het schrijven, nalezen en verbeteren van de teksten. 
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In deze rubriek geven wij beelden of teksten mee zonder commentaar. 
Wat weet jij over de inhoud, welk is volgens jou de link met het thema en 
wat is jouw kritisch standpunt over de gegevens op deze pagina? Stuur jouw 
mening op naar  en maak kans één georges.boschloos@auschwitz.be
van onze publicaties naar keuze te winnen.

no comment
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Liberté Chérie zal de oorlog over-
leven.  

Het vroeg een heel actieve aan-
pak om zich tegen de mensonte-
rende ideologie van het nazisme 
te verzetten, maar het vroeg nog 
meer inzet tijdens een kampge-
vangenschap dit verzet verder te 
zetten! Zij deden dit met één doel 
voor ogen: te kunnen leven in Har-
monie! 

Johan Puttemans 
Pedagogische coördinator 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
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Wat is vrijmetselarij? 
De vrijmetselarij is een esoterisch genootschap, aangezien zij enkel toegan-
kelijk is voor ingewijden en van de buitenwereld wordt afgesloten. Een affi-
liatie is mogelijk door uitnodiging of spontane sollicitatie. De kernwoorden 
van de vrijmetselarij zijn ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ en de filosofie 
bestaat er uit geen dogma’s op te leggen, maar de ruimte te geven aan ie-
dereen om vrij en in respect voor allen te spreken en te luisteren. Eénieder 
streeft naar een betere samenleving, die bij zichzelf begint; “Verbeter de 
wereld en begin daarbij bij jezelf.” Vrijmetselarij is dus een zingevingsme-
thode die gebruik maakt van rituelen en symbolen. 

Monument opgericht in 2004 door Belgische 
en Duitse vrijmetselaars ter nagedachtenis 

van het vrij denken onder de bezetter.
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WIST JE DIT?

IN ESTERWEGEN WERD EEN 
VRIJMETSELAARSATELIER 
OPGERICHT

Tijdens het voorjaar van 1933 grijpen de nazi’s de volledige macht in Duitsland door onder andere politieke 
tegenstanders uit de maatschappij te verwijderen en hen onder te brengen in speciaal voor deze gelegenheid 
gebouwde concentratiekampen. Men denkt automatisch aan het grote ‘modelkamp’ Dachau, bij München. 
Tijdens de zomer van 1933 wordt een ander groot kamp op poten gezet in noordwest-Duitsland: Esterwegen. 
Dit in de nabijheid van de Nederlandse grens gebouwde kamp wordt vanaf 1936 een stra�amp, waar poli-
tieke en ideologische opposanten van het naziregime opgesloten worden, met de pacifist Carl von Ossietzky 
(laureaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, 1935) – die zich tegen het nazisme kantte – als bekendste kamp-
gedetineerde. Het concentratiekamp Esterwegen zal pas bevrijd worden in april 1945. 
Vanaf 1943 worden in het kader van ‘Nacht-und-Nebel’ verzetsstrijders uit o.a. België naar Esterwegen gede-
porteerd. Op een vrij opmerkelijke manier zal dit kamp in de gedachtenis van het verzet terechtkomen. 
 
 

De vrijmetselaarswerkplaats  
Liberté Chérie 
 
In de tweede helft van de maand 
november 1943 wordt onder im-
puls van Amédée Michotte, sa-
men met zeven andere vrijmetse-
laars het atelier ‘Liberté Chérie’ 
opgericht in barak nr. 6 van Ester-
wegen. De naam werd gekozen 
uit de Franse vertaling van het in 
1933 te Börgermoor en Esterwe-
gen geschreven Duitse verzetslied 
Moorsoldatenlied. Het laatste  
couplet van ‘Le Chant des Ma-
rais’ beschrijft een tijd na de on- 
derdrukking: ‘Mais un jour notre  
 

vie, le printemps refleurira. Liberté, 
liberté chérie. Je dirai : tu es à 
moi.’ (‘Maar op een dag in ons le-
ven zal de lente terug bloeien. 
Vrijheid, geliefde vrijheid. Ik zal 
zeggen: jij bent van mij’). Tijdens 
een eerste samenkomst wordt 
Paul Hanson tot voorzittend mees-
ter verkozen. Nog twee andere 
maçons zullen de werkplaats Li-
berté chérie later vervoegen en  
nog eens twee profanen zullen in-
gewijd worden. 
Op hetzelfde moment waarop de 
katholieken in barak 6 met twee  
priesters de mis celebreren, zullen 
de vrijmetselaars hun tenues orga- 
 

niseren waarbij een heel simpele, 
doch symbolisch sterke, ritus aan-
gehouden wordt. Zij die in de-
zelfde barak noch katholiek noch 
maçon zijn, verzekeren de wacht 
aan de ingang van de barak.  
Verschillende thema’s worden er 
besproken. Onder andere de  
symboliek van de Opperbouw-
meester van het Heelal, de toe-
komst van België en de plaats van 
de vrouw in de vrijmetselarij.  
In 1944 zullen verscheidene leden 
naar andere concentratiekam- 
pen gestuurd worden en hierbij zal 
de werkplaats ook uitdoven. Niet 
meer dan een handvol leden van  
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Lumière et Liberté, herinneringssite 
van Buchenwald. 

gen van het dagelijkse leven aan-
wezig.  
Bij de aankomst van de kon-
vooien staan de verzetsstrijders al 
op het platform om toekomstige 
Roden te ‘spotten’. Op het mo-
ment dat de blokken toegewezen 
worden, verzamelen ze kinderen 
en adolescenten op plaatsen 
waar het verzet actief is, om hun 
lichamelijke en morele integriteit 
tot elke prijs te vrijwaren. 
In de Arbeitsstatistik7 hertekenen 
verzetsstrijders geplande over-
plaatsingen naar Außenkomman-
dos8 naargelang van de behoef-
ten van de comités, maar ook om 
medestanders te beschermen die 
ontmaskerd en ten dode opge-
schreven zijn. In de Revier9 kunnen 
tal van verzetsstrijders gered wor-
den, door hen een andere identi-
teit te geven, om nog te zwijgen 
over de clandestiene hulp die de 
gedeporteerden krijgen zonder 
dat de SS'ers er erg in hebben. 
Ook het culturele en intellectuele 
aspect van het verzet is belangrijk. 

Heel wat gevangenen organise-
ren conferenties, ze voeren ge-
sprekken in de donkere gangen 
van het kamp om medegedeti-
neerden wakker te schudden en 
voor te bereiden op wat nog zal 
komen. Op bijzondere gelegen-
heden zoals Kerstmis slagen som- 
mige verzetsstrijders erin kerstbo-
men voor de blokken van de jon-
geren te zetten en bescheiden 
geschenkjes uit te delen. Tijdens 
oudejaarsavond worden voorstel-
lingen georganiseerd om de helse 
plaats toch enige schijn van nor-
maliteit te geven en een klein 
beetje menselijk te maken. 
Met het oog op een betere we-
reld na de concentratiekampen, 
beginnen sommige gevangenen 
ook informatie te verzamelen. Be-
paalde gedeporteerden maken 
tekeningen van de verschrikking, 
anderen houden een geïmprovi-
seerd dagboek bij. Georges An-
géli gaat zelfs zover dat hij dupli-
caten maakt van foto's van SS-
functionarissen en met een gesto- 
 

len camera, verborgen onder een 
stuk krantenpapier, het kamp fo-
tografeert. 
Over de ontsnappingen kunnen 
we tot slot kort zijn. Zonder het ver-
zet zou Stéphane Hessel nooit zijn 
ontsnapt en zijn idealen met ons 
hebben kunnen delen. 
We besluiten dit korte overzicht 
met het passieve verzet. Sabo-
teurs dringen de hele structuur 
van de Reichsindustrie binnen. 
Verzetsstrijders leggen de machi-
nes en de lopende band in fabrie-
ken stil, die soms door een gebrek 
aan een enkel onderdeel weken-
lange vertragingen oplopen. De 
SS komt zelfs op een punt dat ze 
de gedeporteerden smeken het 
tempo op te voeren omdat zij er 
anders voor moeten opdraaien. 
Door deze vorm van verzet en op-
stand zal de bouw van de gaska-
mers in Buchenwald uiteindelijk 
nooit voltooid raken. 

De loutering 
Vanaf 2 april, wanneer het SS-gar- 
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VRAAGSTUK

HET VERZET IN
BUCHENWALD

Dit naziconcentratiekamp, dat in 1937 op de heuvel van de Ettersberg opgericht werd en op 11 april 1945 werd 
bevrijd, verdient een bijzondere vermelding door zijn unieke karakter. Hoe onderscheidde het zich in een 
systeem waar homogeniteit de norm was? Op 11 april 1945, om 15.15 u, werd een witte vlag gehesen aan het 
poortgebouw en schalmde door de luidsprekers dat het kamp nu in handen was van de gevangenen. Deze 
opstand en de bevrijding waren enkel mogelijk door het verzet dat er meer dan zeven jaar actief was. 

Weerstand bieden betekent eerst 
en vooral overleven 
De eerste gevangenen van het 
kamp Buchenwald in 1937 zijn 
Duitse politieke tegenstanders 
van het naziregime.  
Op het moment dat de meeste 
buitenlanders zich nog maar net 
bewust beginnen te worden van 
het nazigevaar zitten de Duitse 
verzetsleden vaak al jaren vast 
(heel wat van hen zitten in 1945 al 
twaalf jaar opgesloten). Ze heb-
ben ondertussen de meeste van 
hun kameraden verloren, maar ze 
tonen zich standvastig. 

De belangrijkste nationale 
comités 
Het Duitse comité dat aanvanke-
lijk opgericht wordt, verzet zich 
onvermoeibaar, onder leiding 
van Walter Bartel. Zijn strijdlust leidt 
tot de oprichting van het Interna-
tionaal Comité. In 1941 wordt het 
Sovjetcomité onder leiding van 
Nikolaj Simakov gevormd – met 
een militaire structuur. Begin 1944 
richten Frédéric-Henri Manhès en 
Marcel Paul, twee Franse verzets-
strijders, de BFAL1 op. Deze Bri-
gade telt op een bepaald mo-
ment meer dan 2.500 leden, al 
naargelang het aantal deporta-
ties en transporten. Het comité 
van België wordt in juli 1944 opge- 
 

richt onder ‘de Goethe-boom’ 
(de enige boom in het concentra-
tiekamp, een oude eik waar vol-
gens de overlevering Goethe 
vaak te vinden was als hij de Et-
tersberg bezocht). De leden, sa-
mengebracht door Henri Glineur, 
verbinden zich ertoe de strijd 
voort te zetten. 

Het Clandestien  
Internationaal Comité 
De strijd van de ‘Rote’ (de roden)2 
tegen de ‘Grüne’ (de groenen)3 is 
vanaf 1937 genadeloos, vooral 
omdat de SS corruptie en verklik-
king aanmoedigt. Pas vanaf juni 
1943 en dankzij het CIC4 slagen 
de rode driehoeken erin zich vol-
ledig te vestigen binnen de orga-
nisatie van de concentratiekam-
pen. 
Het is het solidariteitselan dat dit 
mogelijk maakt. Het doel is inter-
nationale onderlinge hulp te ont-
wikkelen, chauvinistische tegen-
stellingen te voorkomen en alles in 
het werk te stellen om mensen 
niet te laten reduceren tot lastdie-
ren. 

Het Internationaal Militair Comité 
Het initiatief tot de oprichting 
wordt genomen door Duitse com-
munistische gevangenen in juli 
1942. Gezien het toenemende in- 
 

ternationale karakter van de con-
centratiekampbevolking ver-
zoeken ze elke nationale afdeling 
hetzelfde te doen. 
In 1944 zijn de meeste landen ver-
tegenwoordigd.5 
Vanaf 1943 riskeren de leden hun 
leven om een wapenvoorraad 
aan te leggen. In een jaar tijd be-
machtigen ze drieënvijftig wa-
pens. Tijdens de geallieerde bom-
bardementen van 24 augustus 
1944, die voornamelijk gericht zijn 
op de wapenfabrieken, maken ze 
van de wanorde in het kamp ge-
bruik om zoveel mogelijk wapens 
uit de fabrieken te halen. Ze wor-
den verborgen in het Grote Kamp 
tot 11 april 1945. Het comité staat 
lange tijd voor een dilemma. 
Moet het nu een gewapende op-
stand uitlokken of afwachten? Uit-
eindelijk raken ze het eens over 
het basisprincipe niet te provoce-
ren en pas de wapens op te ne-
men als de situatie onomkeerbaar 
is. 
Twaalf landen vormen het IMC6, 
met meer dan 850 gedetineer-
den, de reserve niet meegere-
kend. 

De acties en opdrachten van het 
verzet in het dagelijkse leven 
Net als in de andere concentra-
tiekampen is het verzet in alle la- 
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ren conferenties, ze voeren ge-
sprekken in de donkere gangen 
van het kamp om medegedeti-
neerden wakker te schudden en 
voor te bereiden op wat nog zal 
komen. Op bijzondere gelegen-
heden zoals Kerstmis slagen som- 
mige verzetsstrijders erin kerstbo-
men voor de blokken van de jon-
geren te zetten en bescheiden 
geschenkjes uit te delen. Tijdens 
oudejaarsavond worden voorstel-
lingen georganiseerd om de helse 
plaats toch enige schijn van nor-
maliteit te geven en een klein 
beetje menselijk te maken. 
Met het oog op een betere we-
reld na de concentratiekampen, 
beginnen sommige gevangenen 
ook informatie te verzamelen. Be-
paalde gedeporteerden maken 
tekeningen van de verschrikking, 
anderen houden een geïmprovi-
seerd dagboek bij. Georges An-
géli gaat zelfs zover dat hij dupli-
caten maakt van foto's van SS-
functionarissen en met een gesto- 
 

len camera, verborgen onder een 
stuk krantenpapier, het kamp fo-
tografeert. 
Over de ontsnappingen kunnen 
we tot slot kort zijn. Zonder het ver-
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met het passieve verzet. Sabo-
teurs dringen de hele structuur 
van de Reichsindustrie binnen. 
Verzetsstrijders leggen de machi-
nes en de lopende band in fabrie-
ken stil, die soms door een gebrek 
aan een enkel onderdeel weken-
lange vertragingen oplopen. De 
SS komt zelfs op een punt dat ze 
de gedeporteerden smeken het 
tempo op te voeren omdat zij er 
anders voor moeten opdraaien. 
Door deze vorm van verzet en op-
stand zal de bouw van de gaska-
mers in Buchenwald uiteindelijk 
nooit voltooid raken. 

De loutering 
Vanaf 2 april, wanneer het SS-gar- 

©
 J

ill 
La

m
pa

er
t (

7 
m

aa
rt 

20
20

)



 

  
 
 
 

 

Naam en voornaam Klas / Vak

Opmerkingen leerkracht SPOREN VAN HERINNERING
is een driemaandelijkse uitgave van
vzw Auschwitz in Gedachtenis

www.auschwitz.be

     
 

E
lk

 t
ri

m
e

st
e

r 
ve

rs
ch

ijn
t 

in
 S

P
O

R
E

N
 V

A
N

 H
E

R
IN

N
E

R
IN

G
 e

e
n

 p
ra

kt
is

ch
e

 p
e

d
ag

o
gi

sc
h

e
 t

o
e

p
as

si
n

g 
m

e
t 

b
ijh

o
re

n
d

e
 f

ic
h

e
 d

ie
 u

 in
 d

e
 k

la
s 

ka
n

 g
e

b
ru

ik
e

n
 e

n
 v

e
rz

am
e

le
n

.
U

 v
in

d
t 

d
e

ze
 f

ic
h

e
s 

o
o

k 
te

ru
g 

o
p

 o
n

ze
 w

e
b

si
te

 w
w

w
.a

u
sc

h
w

it
z.

b
e

 o
n

d
e

r 
d

e
 r

u
b

ri
e

k 
P

E
D

A
G

O
G

IE
.

PEDAGOGISCHE FICHE NR 21 (BIJ SPOREN VAN HERINNERING NR 42)

pedagogische
toepass ing

Mede dankzij het verzet van Francisco Boix, werden 61 beulen 
veroordeeld tijdens het eerste proces van Mauthausen in 1946. 

 

 
Vanaf januari 1941 worden in het concentratiekamp Mauthausen om 
en bij de 7.000 Spaanse revolutionairen opgesloten. Eén van hen is de 
toen 21-jarige Francisco Boix, afkomstig uit Barcelona. Door geluk en bra-
voure wordt hij in het kamp al vlug tewerkgesteld als fotograaf en kan 
hij negatieven ontwikkelen. Hij heeft hierdoor zicht op een belangrijk 
aantal geheime foto’s en kan rekenen op het vertrouwen van een aan-
tal SS-ers voor wie hij stiekem privé-foto’s ontwikkelt. Door zijn bevoor-
rechte positie kan hij gedurende zijn detentie een aantal landgenoten 
helpen en zelfs van een zekere dood redden. Wanneer hij in contact 
komt met een communistische Spaanse verzetsgroep binnen het kamp, 
groeit het idee om zoveel mogelijk negatieven te verbergen en naar 
buiten te smokkelen. Deze zullen later de gruwelijke daden van de nazi’s 
in Mauthausen en de aanwezigheid van een aantal beulen bewijzen. 
 

 
Verklaar: 
Spanje bleef neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe kan het dat 
een groot aantal Spanjaarden toch gedeporteerd werd naar een nazi-
concentratiekamp? 

 
 
Zoek op: 
Hoe werden de negatieven van de foto’s buiten het kamp gesmokkeld 
en door wie werden deze onderschept en bewaard? 
 

 
Bekijk en bespreek: 
Zoek op YouTube de getuigenis van Boix op die hij geeft tijdens het pro-
ces en waarbij hij daders in de zaal aanwijst. Bespreek zijn daden en zijn 
getuigenis. 
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Bronnen: 
Jean FONTEYNE, Buchenwald, Brussel, 
Uitg. M. Bareau, derde editie, 1975. 
Dominique ORLOWSKI, Buchenwald 
par ses témoins – Histoire et diction-
naire du camp et de ses Kommandos, 
Parijs, Belin, 2014. 
Daniel ROCHETE et Jean-Marcel VAN-
HAMME, Les Belges à Buchenwald, 
Brussel, Editions Pierre De Méyère, 
1976. 
Eugen KOGON, De SS-staat – Het sys-
teem der Duitse concentratiekam-
pen, integrale uitgave, Frankrijk, Edi-
tions de la Jeune Parque, 1993. 

nizoen nog 1.500 goed bewa-
pende mannen telt tegen 2.000 
licht bewapende mannen, stellen 
de comités alles in het werk om de 
dodenmarsen te vertragen. Ze 
geven de gevangenen opdracht 
zich niet te melden voor het ap-
pel, schilderen in het groot SOS op 
het dak van de Effektenkammer10 
en proberen een dialoog met Pis-
ter11tot stand te brengen. Via de 
clandestiene radioverbinding 
kunnen zelfs berichten naar het le-
ger van Patton worden gezonden 
over de evacuatie en uitroeiing 
van de gevangenen. Tevergeefs, 
tot op 8 april het antwoord komt: 
‘Buchenwald, hou vol’. 
De volgende dag zet de Sovjet-
groep een hinderlaag op bij de 
poort. Diezelfde avond komt het 
IMC samen om de gewapende 
opstand voor te bereiden. On-
danks alle inspanningen van het 
verzet worden toch nog 10.000 
gevangenen weggeleid. Verzets-
strijders worden verborgen, 400 
Sovjetgevangenen (POW, Priso-
ners Of War)12 houden zich schuil 
in de ziekenboeg, andere leden 
worden ingemetseld met voedsel 
en wapens. 
Op 11 april luidt het Feindalarm13 
en wordt de SS opgedragen het 
kamp te verlaten. Het teken voor 
het verzet om uit de schaduw te 
stappen. De leden delen wapens 
uit en nemen hun gevechtsposi-
ties in. De SS’ers vluchten of pro-
beren zich te verstoppen. Som-
mige trekken zelfs een gestreepte 
pyjama aan in de hoop nog door 
de mazen van het net te glippen. 
15.15 u: 21.000 gevangenen wor-
den bevrijd uit de hel, de comités 
nemen 120 SS'ers gevangen. 
Als de Amerikaanse kapitein Kef-
fer iets later het kamp binnen- 
 

komt, treft hij een surrealistisch 
beeld aan: een KL geleid door 
een internationaal verzet. 

Erfenis 
Ondanks het niet te overziene, al-
omtegenwoordige lijden, komen 
de comités de dagen daarna sa-
men om na te denken over het 
‘hierna’. In de Toren worden de 
gevangenen niet langer Haftling14 
genoemd, maar Kamerad15. 
Een tweede symbolische datum is 
19 april 1945. Die dag organiseert 
het Internationale Verzetsco-
mité16 een ceremonie op de voor-
malige appelplaats voor een hou-
ten obelisk die de gevangenen 
zelf gemaakt hebben, om hun 
omgekomen en vermoorde met-
gezellen te herdenken. 
De achtergebleven gevangenen 
leggen er in verschillende talen 
de Eed van Buchenwald af. De 
21.000 overlevenden zweren de 
strijd voort te zetten tot de vernie-
tiging van het nazidom met al zijn 
wortels en ze zweren zich in te zet-
ten voor de opbouw van een 
nieuwe wereld van vrede en vrij-
heid. Het martelaarschap van de 
gedeporteerden mag nooit ver-
geten worden en alle leden van 
deze groeperingen zullen blijven 
strijden tegen het fascisme, anti-
semitisme, racisme en haat tegen 
de ander in al zijn vormen. 
Als besluit van dit eerbetoon, 
neem ik deze woorden graag 
even in bruikleen: ‘Herinner u deze 
11e april, herinner u de Strijd en de 
Opstand. Herinner u, herinner u 
deze dag; en waarom men die 
nooit vergeten mag’. 

Jill Lampaert 
Lerares en begeleidster bij 

vzw Ami, entends-tu? 

(1) Brigade française d’action libéra-
trice
(2) Politieke gevangenen
(3) Gevangenen van gemeen recht
(4) Clandestien Internationaal Comité
(5) België wordt vertegenwoordigd
door Jacques Grippa.
(6) Internationaal Militair Comité
(7) Arbeidsbureau onder het bevel 
van de Arbeitseinsatzführer (SS’er 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van de dwangarbeid)
(8) Werkeenheid bestaande uit een 
specifiek aantal gevangenen voor 
een specifieke taak
(9) Ziekenboeg
(10) Opslagplaats voor de kledij en
persoonlijke bezittingen van de ge-
vangenen
(11) Hermann Pister, commandant
van het KLB (Konzentrationslager 
Buchenwald) vanaf december 1941, 
na Karl Koch
(12) Krijgsgevangene
(13) Alarmsirene die waarschuwt dat 
de vijand in zicht is
(14) Gevangene
(15) Kameraad
(16) Nieuwe naam van het CIC
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PEDAGOGISCHE FICHE NR 21 (BIJ SPOREN VAN HERINNERING NR 42)

pedagogische
toepass ing

Mede dankzij het verzet van Francisco Boix, werden 61 beulen 
veroordeeld tijdens het eerste proces van Mauthausen in 1946. 

 

 
Vanaf januari 1941 worden in het concentratiekamp Mauthausen om 
en bij de 7.000 Spaanse revolutionairen opgesloten. Eén van hen is de 
toen 21-jarige Francisco Boix, afkomstig uit Barcelona. Door geluk en bra-
voure wordt hij in het kamp al vlug tewerkgesteld als fotograaf en kan 
hij negatieven ontwikkelen. Hij heeft hierdoor zicht op een belangrijk 
aantal geheime foto’s en kan rekenen op het vertrouwen van een aan-
tal SS-ers voor wie hij stiekem privé-foto’s ontwikkelt. Door zijn bevoor-
rechte positie kan hij gedurende zijn detentie een aantal landgenoten 
helpen en zelfs van een zekere dood redden. Wanneer hij in contact 
komt met een communistische Spaanse verzetsgroep binnen het kamp, 
groeit het idee om zoveel mogelijk negatieven te verbergen en naar 
buiten te smokkelen. Deze zullen later de gruwelijke daden van de nazi’s 
in Mauthausen en de aanwezigheid van een aantal beulen bewijzen. 
 

 
Verklaar: 
Spanje bleef neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe kan het dat 
een groot aantal Spanjaarden toch gedeporteerd werd naar een nazi-
concentratiekamp? 

 
 
Zoek op: 
Hoe werden de negatieven van de foto’s buiten het kamp gesmokkeld 
en door wie werden deze onderschept en bewaard? 
 

 
Bekijk en bespreek: 
Zoek op YouTube de getuigenis van Boix op die hij geeft tijdens het pro-
ces en waarbij hij daders in de zaal aanwijst. Bespreek zijn daden en zijn 
getuigenis. 
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ten gezet, maar dat gebeurt uit-
eindelijk toch op 15 september 
1942. Ze wordt met het tiende 
konvooi naar Auschwitz-Birkenau 
gedeporteerd. 
Bij aankomst in Auschwitz ont-
snapt ze aan de selectie voor de 
gaskamer en wordt arbeidsge-
schikt geacht. Door haar vaardig-
heden wordt ze geselecteerd om 
te dienen als vertaalster en koe-
rier. Door handig van die bevoor-
rechte positie gebruik te maken, 
kan ze een heleboel gedetineer-
den helpen, zowel pas aangeko-
men Belgen als mensen die zwak 
zijn of in moeilijkheden verkeren. 
Ondanks de risico's die ze loopt, 
zorgt ze voor voedsel, kleding en 
medicijnen, geeft ze berichten 
door en vervalst ze toewijzingslijs-
ten. 
Tegelijk beleeft Mala een liefdes- 
 

affaire met een Poolse politieke 
gevangene, Edward Galiński, bij-
genaamd Edek, die als mecha-
nieker in het kamp werkt. Door 
hun speciale status kunnen ze el-
kaar af en toe ontmoeten. Als 
Edek vervolgens een ontsnapping 
plant, vraagt hij Mala hem te ver- 
gezellen. Vermomd – hij als SS'er, 
zij als mannelijke gevangene – sla-
gen ze erin op 24 juni 1944 uit het 
kamp te ontsnappen. Bij het 
avondappel wordt hun ontsnap-
ping opgemerkt en wordt er 
alarm geslagen. Na twaalf dagen 
op de vlucht te zijn geweest, wor-
den ze aangehouden in Bielsko 
(Bielitz), dicht bij de Tsjecho-Slo-
waakse grens. Ze worden terug-
gevoerd naar het hoofdkamp 
van Auschwitz, gemarteld en ter 
dood veroordeeld. De executie 
vindt plaats op 15 september  
 

1944, op het appelplein van Bir-
kenau. Het moet als voorbeeld 
dienen om elke ontsnappingspo-
ging te ontmoedigen. De le-
gende wil dat Mala Zimetbaum, 
voor ze de galg bereikte, een SS-
officier een klap verkocht en haar 
polsen doorsneed in het aanzicht 
van honderden vrouwen die ver-
plicht moesten komen kijken hoe 
ze werd opgehangen. Ze be-
zweek onder de slagen van de 
soldaten, op weg naar het cre-
matorium. De geschiedenis van 
'Mala la Belge' is een van de sym-
bolen geworden van het verzet in 
Auschwitz. 
 

 
Sarah Timperman 

Archivaresse 
Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
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KLASREFLECTIE

EEN SYMBOOL VAN HET 
‘MALA LA BELGE’
VERZET IN AUSCHWITZ 

Mala (Malka) Zimetbaum wordt 
op 26 januari 1918 geboren in 
Brzesko, een kleine stad in het zui-
den van Polen. Ze is de jongste 
van vijf kinderen en is tien jaar als 
het gezin naar Antwerpen en ver-
volgens naar Borgerhout verhuist. 
Haar vader, Pinkas, werkt als ver-
koper, haar moeder, Chaja 
Schmelzer, als huishoudhulp. Hoe-
wel ze een briljante studente blijkt 
met een uitgesproken talenknob-
bel moet ze haar studie onderbre-
ken omdat haar vader blind raakt 
en ze haar familie moet bijstaan. 
Ze vindt werk in de diamantsector 
en klust bij als naaister.  
Wanneer België bezet wordt, on-
dergaat de familie de anti-
Joodse maatregelen. Mala wordt 
ingeschreven in het 'Jodenregis-
ter' van Borgerhout. Dat belet 
haar niet toenadering te zoeken 
tot het verzet, specifiek het net-
werk van de Witte brigade. In juli 
1942 gaat ze naar Brussel om een 
schuilplaats voor haar familie te 
zoeken. Ze keert op 22 juli terug 
naar Antwerpen maar wordt ge-
arresteerd wanneer ze uit de trein 
stapt, bij een razzia in het Centraal 
Station. Mala zit vijf dagen vast in 
het kamp van Breendonk voor ze 
naar Kazerne Dossin overge-
plaatst wordt. Daar wordt ze sa-
men met andere gevangenen  
van Breendonk belast met de ad-
ministratie voor het nieuwe verza-
melkamp voor Joden.  
Door haar functie wordt ze niet op 
een van de allereerste transpor- 
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ten gezet, maar dat gebeurt uit-
eindelijk toch op 15 september 
1942. Ze wordt met het tiende 
konvooi naar Auschwitz-Birkenau 
gedeporteerd. 
Bij aankomst in Auschwitz ont-
snapt ze aan de selectie voor de 
gaskamer en wordt arbeidsge-
schikt geacht. Door haar vaardig-
heden wordt ze geselecteerd om 
te dienen als vertaalster en koe-
rier. Door handig van die bevoor-
rechte positie gebruik te maken, 
kan ze een heleboel gedetineer-
den helpen, zowel pas aangeko-
men Belgen als mensen die zwak 
zijn of in moeilijkheden verkeren. 
Ondanks de risico's die ze loopt, 
zorgt ze voor voedsel, kleding en 
medicijnen, geeft ze berichten 
door en vervalst ze toewijzingslijs-
ten. 
Tegelijk beleeft Mala een liefdes- 
 

affaire met een Poolse politieke 
gevangene, Edward Galiński, bij-
genaamd Edek, die als mecha-
nieker in het kamp werkt. Door 
hun speciale status kunnen ze el-
kaar af en toe ontmoeten. Als 
Edek vervolgens een ontsnapping 
plant, vraagt hij Mala hem te ver- 
gezellen. Vermomd – hij als SS'er, 
zij als mannelijke gevangene – sla-
gen ze erin op 24 juni 1944 uit het 
kamp te ontsnappen. Bij het 
avondappel wordt hun ontsnap-
ping opgemerkt en wordt er 
alarm geslagen. Na twaalf dagen 
op de vlucht te zijn geweest, wor-
den ze aangehouden in Bielsko 
(Bielitz), dicht bij de Tsjecho-Slo-
waakse grens. Ze worden terug-
gevoerd naar het hoofdkamp 
van Auschwitz, gemarteld en ter 
dood veroordeeld. De executie 
vindt plaats op 15 september  
 

1944, op het appelplein van Bir-
kenau. Het moet als voorbeeld 
dienen om elke ontsnappingspo-
ging te ontmoedigen. De le-
gende wil dat Mala Zimetbaum, 
voor ze de galg bereikte, een SS-
officier een klap verkocht en haar 
polsen doorsneed in het aanzicht 
van honderden vrouwen die ver-
plicht moesten komen kijken hoe 
ze werd opgehangen. Ze be-
zweek onder de slagen van de 
soldaten, op weg naar het cre-
matorium. De geschiedenis van 
'Mala la Belge' is een van de sym-
bolen geworden van het verzet in 
Auschwitz. 
 

 
Sarah Timperman 

Archivaresse 
Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
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Verzin je graag verhalen? Zie je 
tekstballonnen boven de hoof-
den van de mensen waarmee je 
praat? Heb je interesse in hoe het 
was om te leven tijdens de oor-
log? Probeerde je ooit al eens met 
enkele welgemikte potloodlijnen 
een tekening te maken? Dan is de 
wedstrijd “Verstript verleden” wel-
licht iets voor jou.  

Het War Heritage Institute (WHI) 
daagt je uit om een kort stripver-
haal in elkaar te boksen met als 

thema ‘jong zijn tijdens de oorlog’. 

Laat je creativiteit de vrije loop. 
Misschien kruip je in de huid van 
een jonge soldaat in de loopgra-
ven van de Eerste Wereldoorlog 
of verbeeld je het leven van een 
ondergedoken kind tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Koeriers in 
het verzet waren vaak jongelin-
gen en opgroeien in Duitsland be-
tekende een quasi automatisch 
lidmaatschap van de Hitlerju-
gend. De begindagen van de 

MAAK ZELF EEN  EN WIN...STRIPVERHAAL

VARIA

Eerste Wereldoorlog zorgde voor 
een ongeziene vluchtelingen-
stroom waarbij kinderen hun ou-
ders vaak verloren. Misschien ken 
je leeftijdsgenoten die zelf het 
slachtoffer waren van een recen-
ter conciflt?

Het reglement, inschrijvingsformu-
lier en een inspiratiegids vind je op
https://warheritage.be/nl/ 
bullesdememoire 

Veel succes! 
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VARIA

Levensgeschiedenis van de Poolse verzetsstrijder 
Witold Pilecki (1901-1948) die zich vrijwillig liet opsluiten 
in Auschwitz, na bijna drie jaar ontsnapte en de geallieerden 
informeerde over het concentratiekamp.

Reconstructie van het leven van Sabine Zuur (1918-2012), 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het 

verzet, werd verraden en detentie in verschillende 
concentratiekampen overleefde.

Prometheus, Amsterdam
2019
ISBN 9789044631302
455 p.

Alfabet Uitgevers, Amsterdam
2021

ISBN 9789021340043
237 p.
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