Kamp Westerbork
Een doorgangskamp in Drenthe
Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd, kwamen terecht in
kampen als Westerbork. Daar moesten ze werken voor de Duitsers, maar er was ook
ruimte voor school en sport.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden joden door de Nazi’s van Hitler steeds slechter
behandeld. Zo moeten ze een gele ster dragen en op veel openbare plaatsen mogen ze niet
meer komen. Vanaf 1942 worden ze zelfs weggevoerd om te gaan werken in Oost-Europa,
tenminste, dat beweren de Duitsers. Maar eerst worden ze samengebracht in Kamp
Westerbork in Drenthe. Dit is niet de eindbestemming, maar een doorgangskamp, een soort
tussenstop. Hier moeten de joden wachten, tot ze worden afgevoerd naar het Oosten.
Kurt Sanders uit Vlaardingen. Lia Zilverberg uit Dordrecht. Grietje Bachrach en ik ben tien
jaar. Louis Courant, twintig. Ik ben Roos. Roos van Gennep uit Amsterdam. En ik ben dertien
jaar. Broers? Zussen? Als je niets zegt, kunnen we jullie straks ook niet bij elkaar plaatsen.
Ik heb een zus. Kaat. Maar ik weet niet waar ze is. Goed, dat was het. Die viool blijft hier.
Heb je verder nog kostbaarheden? Nee, niet m'n viool. Je wilt toch niet dat hij gestolen
wordt?! Kom. Ik zal 'm goed opbergen. Nee, die viool hou ik altijd bij me. Pas dan maar goed
op, want je bent 'm hier zo kwijt.
In de loop van de oorlog worden er meer dan honderdduizend joodse mensen naar
Westerbork vervoerd. Al gauw zijn de barakken dan ook overvol.
Mam! Mam?! Weet je wie hier ook is?! Theo! Theo Vos en zijn zus! En Rebecca heb ik gezien!
En ook Alex Offenbach. Ze zijn allemaal hier! En Kaat? Nee, die niet.
De Duitsers doen er alles aan om het leven in Westerbork zo normaal mogelijk te laten
lijken. Kinderen gaan naar school en iedereen ouder dan 15 jaar moet werken. Er is een
wasserij, een naaiatelier, een kleermaker, een schoenmaker en er wordt zelfs houten
speelgoed gemaakt voor kinderen in Duitsland. n op zondag is iedereen vrij. Dan mogen ze
gaan sporten. Er is zelfs een theater waar iedere dinsdag de beste joodse artiesten uit het
kamp optreden. Het lijkt allemaal heel gewoon. En zo krijgen de mensen het idee dat het
wel zal meevallen.
Hij lacht nog steeds niet. Volgende keer beter. Mijn vader kent nog zoveel liedjes! Ja... als
hij de kans krijgt. Alleen de beste artiesten mogen blijven van onze 'Herr Kommandant'. En
de rest? Waar gaat de rest naartoe? Er is nog niemand teruggekomen om dat te vertellen.
Fantastisch, Max! Echte klasse! Vond jij dat ook? Ja, heel goed, pap.

