
 

De vernietigingskampen 
Als beesten in de trein 
 
Vanuit Kamp Westerbork worden joden in de Tweede Wereldoorlog naar Oost-Europa 
gedeporteerd. Een lange reis in overvolle veewagons. Ze weten nog niet welke gruwelen 
hen te wachten staan. 
 
Dit is Kamp Westerbork in Drenthe. Joodse mensen uit heel Nederland zijn hier door de 
Duitsers samengebracht. En vanuit dit kamp zullen ze per trein naar het Oosten van europa 
worden vervoerd. Niemand vermoedt hoe het daar zal zijn. Op de avond voor vertrek krijgt 
iedereen te horen wie er mee moet.  

Frits van Dam, Mathilde van Dam, Heintje, Jonas en Andries. Alsjeblieft! stuur iemand 
anders maar niet m'n kinderen! Liselot den Hartog...Hij is voorbij de 'g'! Met haar kinderen 
Louis, Abraham en Yvonne. Ik was al bang dat we de voorstelling morgen zouden missen! Jij 
komt toch ook? En tot slot: Max van Gennep, Theresa van Gennep, Roos. We blijven 
tenminste bij elkaar.  

Het is geen gewone trein met coupes, maar met veewagons. Meer dan 100.000 joodse 
mensen worden op deze manier naar het Oosten gedeporteerd. En toch houden de mensen 
hoop dat het goed met ze zal aflopen.  

HIJ IS VAN MIJ! Je hebt er toch niets meer aan. Dit is alles wat ik heb. Pas op je vingers.  

Als iedereen is ingeladen, wordt met krijt op de wagon geschreven hoeveel personen er in 
zitten: 70, 74, 80. Wel 1000 mensen bijeengepakt in een trein. Er worden briefkaarten uit de 
trein gegooid met postzegel en adres in de hoop, dat iemand ze zal vinden en op de post zal 
doen. "we zitten in de beestenwagen", "liefste lieveling, het heeft zo moeten zijn schat, we 
gaan met opgeheven hoofd en de moed erin", "ik kom weer terug hoor schat", "een spoedig 
weerzien in ons dierbaar Hollandje, vaarwel". 

De reis duurt minstens drie dagen en drie nachten. Via Duitsland komt de trein uiteindelijk 
in Polen aan. Hier bouwen de Duitsers concentratiekampen. De grootste en meest beruchte 
daarvan is kamp Auswitz. In dit vernietigingskamp zullen heel veel mensen op gruwelijke 
wijze door de nazi’s worden vermoord. 

Blijf dicht bij mij. 
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