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Voorjaar 2012 vroegen mensen: ‘Waar gaan jullie heen op vakantie?’ Ik 
zei: ‘Wij gaan een reis maken naar Polen en daar kijken hoe er tot de 
Tweede Wereldoorlog een rijk Joods leven was dat in de oorlog is vernie-
tigd. We gaan vijf concentratiekampen bezoeken: Auschwitz, Treblinka, 
Majdanek, Sobibor en Chelmno.’ 

Zomer 2012 staan we in Auschwitz, het grootste concentratie- en vernieti-
gingskamp met boven de poort de leuze ‘Arbeit Macht Frei’. Nog voordat 
we het kamp binnengaan zie ik een groep Israëlische jongeren naar bui-
ten komen, leeftijd rond achttien jaar. Twee jongens lopen met de armen 
over elkaars schouders geslagen. Een meisje loopt te huilen en wordt 
door anderen getroost. Ze hebben de vlag van Israël bij zich. Deze eerste 
aanblik raakt mij diep. Iedere Israëli, iedere Joodse familie draagt de spo-
ren van vernietiging met zich mee, ook deze generatie jongeren nu.

Het boek dat u nu in handen heeft is het persoonlijk verslag van een reis 
langs genoemde concentratie- en vernietigingskampen. Ik heb veel gele-
zen over de oorlog en foto’s gezien van de kampen. Daardoor had ik een 
beeld van de verschrikkingen. Hoewel ik het met eigen ogen wilde zien, 
vond ik het ook spannend. Hoe ga ik reageren? Wat gaat er door mij heen 
als ik een kamp, een gaskamer, een crematorium binnenloop? 
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Sindsdien vraag ik mij af hoe ik moet leven
in deze vreemde wereld, ver van jou,
de enige die mij meer heeft gegeven

dan wat men vriendschap noemt en meer dan trouw.

Het leven heeft ons ver uiteengedreven,
het liet niets achter dan herinnering.

Maar is dat niet genoeg om voor te leven,
is dit het niet waardoor ik leef en zing?

Jan Vermeulen (uit de bundel ‘Het Ontoereikende’, 1944)
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Arie van den Heuvel beschrijft zijn ‘Zingen in de schaduw van de dood’ als 

een persoonlijk verslag van zijn reis naar Polen in de zomer van 2012.

Samen hebben wij bij die immense asheuvels gestaan in de vernietigings-

kampen Majdanek en Sobibor. Wij probeerden onszelf een beeld te vormen 

hoe de nu lege synagogen, verspreid over heel Polen, bevolkt werden door 

duizenden bezoekers die er niet meer zijn. Wij hebben onderweg gesproken, 

gedeeld, gefilosofeerd. Wij hebben naar elkaar geluisterd en samen gezwe-

gen.

Dit alles, elk van deze momenten, heeft Arie van den Heuvel op een heel 

bijzondere manier samengevat in zijn ‘Zingen in de schaduw van de dood’.

 

Zelf maak ik deze reizen naar Polen, het land van duizend jaar Joodse ge-

schiedenis, al vele jaren. Vaak wordt mij de vraag gesteld wat mij beweegt 

deze lange reizen ook te ondernemen met christenen.

De reden die ik daarvoor aangeef is dat een van de belangrijkste taken die 

er voor christenen en Joden in de hedendaagse samenleving bestaat is met 

elkaar in gesprek gaan om dat eeuwenlange wederzijdse stilzwijgen te door-

breken. Het naast elkaar leven en elkaar niet kennen en verstaan heeft mede 

geleid tot die verschrikkelijke gebeurtenissen, waarvan wij samen tijdens 

onze reis getuige zijn geweest. 

Het boek dat nu voor u ligt is voor mij opnieuw een bevestiging hoe belang-

rijk het is dat wij elkaar leren kennen en verstaan.

Zelf versta ik de reizen naar landen als Polen vanuit mijn eigen Joodse ach-

tergrond en leefwereld. Het zal de lezer duidelijk zijn dat de schrijver van dit 

boek dezelfde beelden, dezelfde ervaringen, dezelfde emoties vertaalt van-

uit zijn eigen christelijke wereld en kennis.
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Voor mij is juist dit een getuigenis hoe goed het is om samen deze reizen te 

maken, op deze plaatsen naast elkaar te staan, elkaar daar een schouder te 

lenen, om na duizend jaar met elkaar te praten om - in goed vertrouwen in 

de Eeuwige en met Zijn hulp - gezamenlijk te bouwen aan de wereld van de 

toekomst. 

‘Zingen in de schaduw van de dood’ van de hand van Arie van den Heuvel is 

voor mij dan ook veel meer dan een reisverslag of een getuigenis. Het is een 

bevestiging van hoop en vertrouwen in een wereld waar christenen en Joden 

samen vorming aan kunnen geven.

Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.)

Oktober 2012/Cheswan 5773 
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In 2008 waren Anja, onze dochter Arianne en ik in Israël en bezochten wij 

o.a. Yad Vashem. Daar zag ik getuigenissen van overlevenden van de Shoah 

en ontstond het idee zelf eens in Auschwitz te gaan kijken. Dit voorjaar 

vroegen mensen: ‘Waar gaan jullie heen op vakantie?’ Ik zei: ‘Wij gaan een 

reis maken naar Polen en daar kijken hoe er tot de Tweede Wereldoorlog 

een rijk Joods leven was dat in de oorlog is vernietigd. We gaan vijf con-

centratiekampen bezoeken: Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor en 

Chelmno.’ De reacties varieerden van dàt moet iedereen eigenlijk doen tot 

aan ongeloof en onbegrip. ‘Ben je Joods dan?’ Nee, ik ben niet Joods, maar 

ik geloof wel in een Joodse Messias en lees een Joods boek genaamd de 

Bijbel, het Woord van God, door de Eeuwige gegeven aan Zijn volk Israël. 

Het boek dat u nu in handen heeft is het persoonlijk verslag van een reis 

van dinsdag 31 juli tot en met donderdag 9 augustus 2012 langs genoemde 

concentratie- en vernietigingskampen. Ik weet nu dat het ter plekke zijn een 

bijzonder indrukwekkende ervaring is. Dit heb ik zo goed mogelijk onder 

woorden proberen te brengen.

De reisleiding bestond uit rabbijn Lody B. van de Kamp en Ruben Ridder-

hof. Lody heeft onderweg in de bus en ’s avonds seminars gegeven over het 

Joodse leven van vroeger in Oost-Europa, maar ook over de vernietiging van 

dat leven en de gevolgen. Hij heeft op heel veel vragen van ons uitleg gegeven 

met veel stof tot nadenken over deze wereld en hoe wij, mensen, met elkaar 

omgaan. Dit alles met een enorme schat aan kennis, verhalen, anekdotes 

en wijsheid vanuit de Talmoed en niet te vergeten humor. Ruben wist in zijn 

ochtend- en avondsluitingen altijd op een rake manier een verband te leggen 

met de activiteiten en belevenissen op die dag. Chauffeur Johan heeft ons 

met zijn bus op uitstekende wijze 4200 kilometer lang veilig over de vele we-

gen geleid en weer thuisgebracht. De sfeer in de groep was prima. Een ieder 

was heel geïnteresseerd in alles wat er te zien en te horen was en we hebben 

dat ook met elkaar gedeeld. Het waren beslist geen Poolse landdagen!

Hier en daar staat een citaat van reisgenoot Lex Wind. Hij heeft op reis een 

weblog bijgehouden en dit met ons gedeeld. Zijn teksten heb ik met zijn toe-



14

zingen in de schaduw van de dood

stemming grotendeels opgenomen in dit verslag. Zijn weblog: lexwind61.

waarbenjij.nu

Reisgenoten Wim en Willy Neevel zonden mij enkele aanvullingen en infor-

matie van rabbijn Gary M. Bretton-Granatoor over leren zien. Reisgenoten 

Bart en Ria den Bak dank ik voor ‘tekenen van herkenning’ en Ruben voor 

zijn commentaar. Na de reis had ik behoefte om verbinding te leggen met 

thema’s die mij interesseren: Israël en ‘kerk en geloof’. Dit heeft geresul-

teerd in een drietal beschouwingen in de hoofdstukken ‘11 Never again, Ik 

zal woord houden!’, ‘12 De tussenmuur weggebroken’ en ‘13 Maar gij geheel 

anders, Kijk! Zie!’. Deze zijn geschreven vanuit mijn referentiekader en de 

opvattingen daarin zijn geheel voor mijn rekening.  

Ten slotte veel dank aan Willeke Brandsma voor het ontwerp en de vormge-

ving en Klaas de Jong voor zijn bereidheid mee te werken aan de uitgave van 

dit boek. 

Hoogland, 17 september 2012 (Rosj Hasjana 5773) 

Arie van den Heuvel
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op weg naar het voormalig oostblok

Dinsdag 31 juli 2012: Onze opstapplaats is de Wilhelminalaan in Amers-

foort. In de oorlog was dit de route die de gevangenen van kamp Amers-

foort liepen tussen het station en het kamp. Toeval bestaat niet.

We zijn om 9.15 uur uit Amersfoort vertrokken en maken twee tussenstops, 

o.a. bij Helmstedt. Dit was van 1945 tot 1995 de vroegere grenspost tussen 

de BRD en de DDR. Het complex is nu een museum voor politieke geschie-

denis waar regelmatig congressen plaatsvinden.  

Onderweg leest rabbijn Lody van de Kamp voor uit eigen werk: ‘Weeskinde-

ren’. Een verhaal waarbij je meegenomen wordt op een reis van Lublin, via 

Warschau en Berlijn, naar Scheveningen en retour. Het boek is opgebouwd 

uit waargebeurde verhalen, maar samengebracht in hoofdpersoon Jossele. 

Op alle komende reisdagen leest Lody stukken voor. De oorlog krijgt zo 

een persoonlijk gezicht. 

Verder vertelt Lody iedere dag wat over de geschiedenis van het nazirijk in 

Europa en de gevolgen voor de Joden. Dat doet hij aan de hand van jaartal-

len. Hij begint in 1933 en op de laatste reisdag is hij toe aan 1945. Enkele 

voorbeelden:

1933: Hitler aan de macht na democratische verkiezingen. Binnen enkele 

weken wordt de Joden in Duitsland de ene na de andere beperking 

opgelegd en wordt Dachau geopend. Huiveringwekkend om te besef-

fen dat een maatschappij binnen weken een ander aanzien krijgt en 

een jaar na verkiezingen fundamenteel is gewijzigd. Nederland telde 

115.000 Joden, Duitsland 500.000 en Polen 3.150.000.  

1934: Grote armoede onder Duitsers en vooral onder Joden. 

170.000 Joden uit Polen komen naar Berlijn. 

1936: Steeds verdergaande beperkingen voor de Joden. De Gestapo in 

Duitsland wordt boven de wet verheven. 
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1937: Reizende tentoonstelling ‘De eeuwige Jood’ om Duitsland geestelijk

nog meer voor te bereiden op ‘vergelding’. 

1938: De Anschluss met Oostenrijk en opening van Mauthausen. 

De Kristallnacht en een boete van één miljard Reichsmark aan de 

Joden vanwege het toebrengen van ‘schade aan Duitse bezittingen’. 

Ironisch genoeg zijn dat de vernielde Joodse winkels en synagogen. 

Pogrom met 17.000 gearresteerde Joden.

Plaquette op de Joodse begraafplaats in Lodz.
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berlijn - scheunenviertel

We zijn aan het eind van de middag in Berlijn. Daar hebben we een wan-

deling gemaakt door het Scheunenviertel, een voormalig Joodse wijk, met 

veel herinneringen, monumenten, plaquettes, stolpersteinen, het voormalig 

Joods ziekenhuis, nu een café-restaurant. We bezoeken het monument op 

de plaats waar vroeger het Joods bejaardenhuis stond. Het monument is ter 

nagedachtenis aan de 55.000 uit Berlijn gedeporteerde Joden, die omgeko-

men zijn in Auschwitz en Theresienstadt. Vlakbij staan nog twee grafstenen 

van de familie Mendelssohn, de enige twee stenen die heel terug gevonden 

zijn na de verwoesting van de Joodse begraafplaats door de nazi’s. We lopen 

langs de grote synagoge in de Oranienburgerstraat. Deze is in de Kristall-

nacht in 1938 niet helemaal in vlammen opgegaan, omdat een Duitse brand-

weerman ondanks een verbod toch ging blussen. Het kostte hem zijn baan. 

De synagoge werd geplunderd en gebruikt als paardenstal. Tegenwoordig 

worden weer diensten gehouden, maar op sabbat zijn toeristen niet wel-

kom. De Joodse gemeenschap is zo klein dat zij in het niet zou vallen bij de 

hoeveelheid toeristen. In dit deel van Berlijn staan nog steeds huizen die 

zichtbaar kogelsporen uit de oorlog dragen. De Joodse wijk ligt in het deel 

van Berlijn dat in de Koude oorlog tot Oost-Berlijn en de DDR hoorde. Na de 

wandeling gaan we per bus naar ons hotel aan de Prenzlauer Allee.
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de struikelstenen van heidelberg
Een boek voor christenen over de rol van het volk 

Israël en de achtergronden van Jodenhaat en Ho-

locaust.

Ds. Henk Schouten in Het Zoeklicht in nr. 17 2012:

‘Een makkelijk leesbaar boek, soms ontroerend, zeker 
leerrijk en de moeite waard aan te schaffen.’

ISBN 978-90-818914-0-0

lilien tekent twaalf geloofshelden
De Joodse kunstenaar Ephraïm Moshe Lilien was 

één van de belangrijkste boekillustratoren uit het 

begin van de vorige eeuw. Hij illustreerde in Ju-

gendstil een aantal Bijbelboeken. 

In het boek zijn hieruit tekeningen opgenomen. 

In totaal telt het boek 38 tekeningen en kopergra-

vures, een levensbeschrijving van de Zionist Lilien 

en teksten in ik-vorm bij de twaalf geloofshelden.

ISBN 978-90-818914-1-7
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      Klaas de Jong

Met een ‘struikelsteen’ (Stolperstein) kun je de plaats markeren waar 
een Jood woonde die in de gruwelijke ovens van de nazi’s is gecremeerd. 
De eerste struikelsteen in Nederland werd gelegd in Borne. Opvallend 
is dat plaatsen met grote reformatorische kerken zoals Kampen, Urk, 
Gouda, Hattem en Meppel actief zijn. Er is oprechte bewogenheid met de 
Joden die via Westerbork per trein enkele reis naar Auschwitz en Sobibor 
gingen. Maar is er in de protestantse kerken wel voldoende kennis over de 
achtergronden van de Jodenhaat?  Zegt het leerboek van het Calvinisme, 
de Heidelberger Catechismus, iets over dit onderwerp?

Dit boek geeft inzicht in de rol van het volk Israël en de wonderlijke 
verbondenheid van Juda met Jezus Christus, de Messias.  

Een onderzoek van het bekende Simon Wiesenthal Centrum geeft een 
lijn aan tussen de Holocaust en Jeruzalem. Die stad staat centraal in de 
Bijbel. De terugkeer van Jezus naar Jeruzalem is nabij. Daardoor neemt 
de tegenstand van duistere machten tegen Israël en tegen de Gemeente 
van Jezus toe. Het zijn dezelfde machten die Hitler voortdreven. Maar het 
duister wint niet. Het nieuwe Jeruzalem is een stad met het licht van God.

t s

Leerboek voor christenen over Jodenhaat,     
Israël en geloof na Auschwitz

DE STRUIKELSTENEN
VAN HEIDELBERG

Klaas de Jong

Met illustraties 
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Voorjaar 2012 vroegen mensen: ‘Waar gaan jullie heen op vakantie?’ Ik 
zei: ‘Wij gaan een reis maken naar Polen en daar kijken hoe er tot de 
Tweede Wereldoorlog een rijk Joods leven was dat in de oorlog is vernie-
tigd. We gaan vijf concentratiekampen bezoeken: Auschwitz, Treblinka, 
Majdanek, Sobibor en Chelmno.’ 

Zomer 2012 staan we in Auschwitz, het grootste concentratie- en vernieti-
gingskamp met boven de poort de leuze ‘Arbeit Macht Frei’. Nog voordat 
we het kamp binnengaan zie ik een groep Israëlische jongeren naar bui-
ten komen, leeftijd rond achttien jaar. Twee jongens lopen met de armen 
over elkaars schouders geslagen. Een meisje loopt te huilen en wordt 
door anderen getroost. Ze hebben de vlag van Israël bij zich. Deze eerste 
aanblik raakt mij diep. Iedere Israëli, iedere Joodse familie draagt de spo-
ren van vernietiging met zich mee, ook deze generatie jongeren nu.

Het boek dat u nu in handen heeft is het persoonlijk verslag van een reis 
langs genoemde concentratie- en vernietigingskampen. Ik heb veel gele-
zen over de oorlog en foto’s gezien van de kampen. Daardoor had ik een 
beeld van de verschrikkingen. Hoewel ik het met eigen ogen wilde zien, 
vond ik het ook spannend. Hoe ga ik reageren? Wat gaat er door mij heen 
als ik een kamp, een gaskamer, een crematorium binnenloop? 
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