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KOE-KOEK…….KOE-KOEK……..KOE-KOEK……..KOE-KOEK……..KOE-KOEK…….. 
Ook na een tweede zware hartoperatie van Nientje kan niets ons tegenhouden toch op 
reis te gaan. Voordat we op reis gingen liet ik mijn oude Volvo V70 nog eens nakijken 
toen plotseling mijn garagehouder vroeg: ‘Henk:hoe oud ben jij eigenlijk?’  Mijn leeftijd 

aanhorend zei hij: ‘Als het leven een meter is, heb jij nog geen negen centimeter meer 

over’. Welgemoed gingen we op reis om het werkelijke leven nog eens onder de loep te 
nemen. 
 
Bad Frankenhausen in Thüringen 
In Privé Domein 122: ‘Liefste Europa pas op uw saeck. Oikos en Xenos’ heb ik uitvoerig over de toenmalige 
Oost-Duitse schilder Werner Tübke (1929-2004) gesproken. Naar aanleiding van die overdonderende 
tentoonstelling besloten we om tijdens onze vakantie toch ook zeker Bad Frankenhausen (Thüringen) te gaan 
bezoeken waar boven op een bergtop een groot rond gebouw staat waarbinnen een panorama is geschilderd. 
De berg heet ‘Schlachtberg’ en geeft al aan dat hier op 14 en 15 mei 1525 een grote veldslag heeft 
plaatsgevonden. 
 
De grote boerenopstand op de Slachtberg speelde zich af in een tijd waarin veel zekere zaken op de helling 
stonden; de uitvinding van de boekdrukkunst, het kompas en het buskruit, Copernicus met zijn boek over de 
omwentelingen van de hemellichamen, de ontdekking van andere werelden en het ontstaan van de 
slavenhandel, de opkomst van het humanisme en de renaissance, de reformatie, teloorgang van het feodale 
stelsel…  
 

 
Frühlingshimmel met regenboog- De grote slag tussen boeren en soldaten van de vorsten– Thomas Müntzer in 
het midden 
 

Het gaat om de ‘Duitse Boerenoorlog’ die in 1524 begon in het Zwarte Woud en Baden-
Würtenberg en zich in mei 1525 naar heel Duitsland uitbreidde.  
De voornaamste prediker-opstandeling was ‘Thomas Müntzer’ (1490-1525) die na zijn 
aanvankelijke bewondering breekt met Maarten Luther. Münzter staat aan het hoofd van 
de opstand van de boeren tegen de feodale uitbuiting van de boeren. Müntzer kondigde 
de eindtijd aan – de Apocalyps - en hoopte op het aanbreken van het Godsrijk op aarde 
waarbij God zou kiezen voor de uitgebuite armen.  
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Thomas Müntzer staat centraal in het midden van de slag er verslagen bij. Zijn vlag met 
de schoen, die de boeren vertegenwoordigen, symboliseert het einde. Hoog boven 
Müntzer ontspruit uit een grijsblauwe lucht de regenboog, die hemel en aarde verbindt 
en verwijst naar de vluchtigheid van het leven. 8000 licht bewapende boeren staan 
tegenover 6000 infanteriesoldaten en ruiterij met moderne oorlogswapens. De boeren 
verloren de strijd. Honderden kloosters en kastelen werden totaal vernield. Er vielen 
duizenden doden. 
Luther stelt zich op tegen de boeren en verdedigt de vorsten. In 1525 kreeg Thomas 
Müntzer na foltering de doodstraf. Het portret van Thomas Müntzer stond op het 5 mark 
biljet van Oost-Duitsland en zijn beeld is nog te zien in Mühlhausen als communistisch 

strijder tegen het grootgrondbezit in de landbouw. Het hoeft dan ook geen verbazing te 

wekken dat de toenmalige DDR het plan oppakte een monument over deze vroeg 

burgerlijke revolutie ter herinnering aan deze slag op te richten. 

                                                                                            
Werner Tübke geloofde in de onveranderlijkheid van het wezen van mens en dingen en 

daardoor om met Nietzsche te spreken over de ‘Eeuwige terugkeer van het gelijke’. 
Deze opvatting zal zeker niet die van de DDR regering zijn gedeeld die toch een vals utopisch wereldbeeld voor 
ogen hadden. 
 

Het panoramaschilderij, een 1700 vierkante meters groot doek, 14 meter hoog en 123 meter lang, 
ontstaan in de jaren 1976-1987 telt meer dan 3000 figuren. Twee jaar later, in 1989, was het 

gedaan met het utopisch wereldbeeld en viel de muur. 
Tübke heeft zich laten inspireren door veel kunstenaars als Pieter Breugel de Oude, Jeroen Bosch 
en Lucas Cranach de Oude. Je kunt het schilderij in jaargetijden van seizoenen en het leven zien. 
Het is onmogelijk in deze brief zijn hele panorama te bespreken. 
 
In het wintertafereel, links van de Frúhlingshimmel, staat Thomas Müntzer weer en wijst 
met zijn linkerhand naar de toren van Babel, de toren van de spraakverwarring – het niet 
verstaan en begrijpen van elkaar, het zondige Rome, zij die op geld belust zijn, de 
wisselaars. 
Het witte sneeuwveld maakt een ijzige koude duidelijk – ontleend aan Pieter Breugel de 
Oude. Een lichtend blauwe vis boven het sneeuwveld wijst op een christelijk symbool dat 
het zuivere geloof verbeeldt. De vis kondigt de zondvloed aan welke door een stand van 
de planeten in 1524 wordt voorspeld. In de vis zit Jonas die hier duidt op de wederkomst 
van Christus. In de visie van Müntzer moeten dan eerst de goddelozen vernietigd 
worden. Het hele schilderij wemelt van symbolen en betekenissen.  
 

 
           Februari – Toren van Babel – veel symbolen van ijdelheid, zucht naar geld en macht 
 

De compositie, de manier waardoor het panorama tot een wonderlijk geheel is gekomen 

is fenomenaal. Je krijgt er als toeschouwer heel moeilijk greep op – alles loopt in elkaar 

over – een realistische overall compositie van Pollock of wat de componist Matthijs 

Vermeulen een polymelodische aanpak noemde waarin verschillende stemmen 

onafhankelijk van elkaar opereren en toch een eenheid vormen. 
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De manier van schilderen is meer renaissancistisch in zijn lijnvoering; alle figuren zijn als 

het ware omgeven door trefzekere lijnen en de kleur zit gevangen binnen die lijnen. Het 

hele panorama, al het werk van Tübke, is uiterst precies en gedetailleerd uitgewerkt. Het 

zou ook niet anders kunnen in de DDR tijd, waarin realisme, het dienen en bevorderen 

van het systeem voorop stond. Honecker en de zijnen zullen dit werk in zijn wezen niet 

hebben kunnen doorgronden – eigenlijk is dit werk profetisch – de aankondiging van de 

val van hun utopisch gedachte maatschappij. Honecker liet de opening van het panorama 

wegens ernstige ziekte aan zijn vrouw over. 
 
Het Panorama van Tübke is actueel omdat ook deze tijd zeer onrustig is door globalisatie, identiteit 

en nationalisme, het misbruiken van religie, verdeling van middelen, milieu, immigratie en 

technologische vernieuwingen zoals de robotisering………. 

 
In de Neue National Galerie in Berlijn zijn 5 houten panelen van de totale schildering te zien op een 
schaal van 1:10 – 5x130x244 - november 1981 voltooid. 
 

                 
                                               Panorama 
Görlitz 
Heel veel vroegere Oost-Duitse steden zoals Eisenach, Maagdenburg, Erfurt, Leipzig en Dresden die we al eens 

bezocht hebben in het verleden laten we aan ons voorbijgaan. Görlitz ligt op de uiterste grens van 
Duitsland en Polen en is een in tweeën verdeelde stad door de rivier de Neisse, die de 
grens met Polen vormt. Het Poolse gedeelte heet Zgorzelec dat vroeger het oostelijke 
deel van Görlitz was. Görlitz is een prachtige stad, die zoals alleen Duitsers dat kunnen 
‘gründig’ is opgeknapt na het Oost-Duitse intermezzo. Het is toch een enorme prestatie 
hoe Duitsland al die vroegere Oost-Duitse steden van hun grauwsluier heeft ontdaan en 
er kleurrijke, vriendelijk overkomende, open steden van heeft gemaakt. Via het 
stadspark weet Leonie met veel moeite met haar rollater de Obermarkt te halen. Een 
Obermarkt betekent dat er onder een galerij door ook een Untermarkt is. 
In ons hotel zijn oude en nieuwe foto’s met elkaar gecombineerd zodat je een goed beeld 
krijgt hoe het toen was en nu is. 
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     De grauwsluier van verwaarlozing heeft plaatsgemaakt voor restauratie en veel kleur. 

 
Görlitz is een stad met een rijk verleden van groei, bloei, verval en herrijzenis. Over 
identiteit en oorspronkelijke bevolking gesproken denk ik dat er zoveel mengvormen zijn 
met andere volken dat er onmogelijk sprake kan zijn van wat je het ‘Duitse ras’ zou 
kunnen noemen. Geldt dit niet voor de hele wereld in deze tijd?  
 
De ‘Sint Peter en Paul’ kerk geeft een goed beeld van de strijd tussen de gereformeerden 
van Luther en de katholieken. 
Luther (1483-1546) is in heel Duitsland alom aanwezig. Zo ook in Görlitz. In 1597 spijkert 
Luther zijn 95 stellingen tegen de kerkdeur in Wittenberg waar Luther hoogleraar 
moraaltheologie aan de universiteit van die stad is en zich faliekant keert tegen de 
wantoestanden in de kerk, de aflatenhandel, waarbij rijken hun zonden konden afkopen 
en armen niet. In 1521 breekt de pest uit in Görlitz en vluchten de belangrijke katholieke 
inwoners naar het platteland waardoor de Lutheranen gebruik van de situatie konden 
maken en de macht overnamen. De dertigjarige oorlog (1618-1648) ging in feite ook om de 
strijd tussen katholieken en gereformeerden. In de Napoleontische tijd (1804-1814) kreeg 
de stad het in 1812 te verduren van terugkerende Franse troepen na de verloren strijd 
tegen de Russen. Gereformeerden en katholieken leven nu in vrede, ze hebben beide een 
bisschopszetel. 
De zon, de geschilderde oude en nieuwe panden in allerlei onverzadigde kleuren als 
okers, wagenroden, ossenbloed, Dresdener blauw verlichten je ziel en gemoed. 
 
De ‘Peter en Paul’ kerk is een hallenkerk met vijf schepen. Wat me vooral opviel is is de 
rijke overvloedige barokbiechtstoelen met telkens twee levensgrote beelden. Een ervan 
stelt Magdalena voor en roept bij mij nogal wat vragen op. Ze blikt verrukt, meestal is 
dat met haar zo, alsof ze in hogere sferen verkeert – blijkbaar heeft ze helemaal geen 
spijt van haar zonden – en als het waar is dat Jezus met haar een verhouding heeft 
gehad dan was het blijkbaar een hele goede minnaar. 
 

 
Maria Magdalena                  Epitaaf                  herinnering aan Oost-Duitsland            ‘Frenzelhof’ 
 

In de kerk wemelt het van epitafen, versierde gedenkstenen met inscripties om stil te 
staan bij een bepaalde dode en/of deze te gedenken.  
We verbleven in hotel ‘Frenzelhof’, genoemd naar Hans Frenzel een belangrijke en 
invloedrijke man van Görlitz (1480) groothandelaar in stoffen uit de late Middeleeuwen. 
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WROCLAW – BRESLAU 
Tot 1945 heette Wroclaw ‘Breslau’ omdat het tot Duitsland behoorde en zelfs de vierde 
grote stad van Duitsland was. 
Wroclaw is het strijdtoneel geweest van veel machten en religies. Na 1945 werden de 
Duitsers gedeporteerd en vaak beestachtig behandeld zoals ze eerder met de Polen en 
Joden hadden gedaan. Wroclaw ligt aan de rivier de Oder, die zich om de stad heen 
slingert met 110 bruggen, waaronder zeer mooie, en wat kleine eilandjes. Maar om het 
nu het ‘Poolse Venetië’ te noemen gaat me te ver. Het is wel zoals al die oostelijke 
steden een schitterende kleurrijke stad geworden waarin veel studenten studeren en 
wonen. 
De Rynek, het grote kleurrijke marktplein telt huizen die hun oorsprong vinden in 
gotische -, renaissancistische -, barok- en classicistische stijl. 
 
Omdat Leonie moeilijk loopt zijn we door een studente in een open voertuig op een niets 
ontziende manier door het verkeer geleid naar de meest interessante plekken.  
 

 
 
Een zeer markant architectonisch gebouw is de ‘Jahrhunderthalle’ in 1911-1913 gebouwd door de 
Duitse architect Max Berg (1870-1947) als een herinnering aan de slag bij Leipzig in oktober 1813 
waarin Napoleon verslagen werd. Het gebouw doet dienst als concertzaal en sportevenementen. 
Een expressionistisch gebouw bestaande uit beton en staal heeft de koepel een doorsnede van 65 
meter. Door de vele tegenwerking stopt Max Berg in 1925 als architect en wijdt zich aan 
christelijke mystiek. 
 

    
 
PANORAMA RACLAWICE 
Panorama Mesdag (1881 14m h en 120m l) in Den Haag is een vertrouwd, liefelijk aangenaam panorama 

waarin je je heerlijk kunt verblijden. Dit in tegenstelling tot Panorama Raclawice waar je als 
toeschouwer deel gaat uitmaken van de gehele op 4 april 1794 bloedige strijd tussen 
Poolse opstandelingen bestaande uit soldaten en boeren die gewapend met zeisen onder 
leiding van Tadeusz Kosciuszko tegenover een Russisch leger onder aanvoering van 
Aleksandr Tormasov de Russen tot stilstand dwongen, die zich moesten terugtrekken 
naar Warschau.  
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Het was eigenlijk maar een gedeeltelijk succes, maar omdat gewone boeren met zeisen 
in staat waren een machtige vijand tot stilstand te brengen groeide deze gebeurtenis uit 
tot enorme proporties die het Poolse volk enorm zelfvertrouwen gaf.                            
Het Raclawice panorama is hét identiteitsbewijs voor alle Polen: de overwinning 
op de Russen, die het besef bijbracht van de eigen cultuur en wat je daarvoor 
over moet hebben. Polen is altijd een land geweest dat voortdurend herverdeeld 
werd en slachtoffer was van verschillende landen. 
Honderd jaar later heeft op 5 juni 1894 de in eigen land beroemde  kunstenaar ‘Jan 

Styka’ (1858-1925) met assistenten een 15m hoog en 120meter lang rond lopend doek 
geschilderd, dat overigens uit Brussel kwam, en dat oorspronkelijk bedoeld was voor de 
stad ‘Lwòw’, maar die stad is vanaf 1945 aan de Oekraïne toegewezen en heet vanaf die 
datum ‘Lviv’. Bijna de gehele Poolse bevolking van Lwow verhuisde toen naar Wroclaw 
waar het panorama zijn definitieve bestemming kreeg. Perspectivische verkorting, een 
velum en verstrooid licht zorgt ervoor dat je je in een open vrije ruimte bevindt.  
                                                                                                                              
Het panorama van Tübke is meer omvattend, het tovert meer de totale ‘Condition 

humaine’ voor onze ogen. Raclawice panorama toont alleen een veldslag.                                                                                                      

Het is ook anders geschilderd; meer realistisch-impressionistisch (1874). Hele gedeeltes 
zijn vager en weglatend geschilderd en er zijn grote open stukken en blauwe luchten. 
 
Toen wij spontaan het panorama wilden bezoeken werden we aanvankelijk niet 
toegelaten omdat honderden schoolkinderen – en dat iedere dag –een half uur het 
panorama mogen bekijken. Miljoenen mensen hebben het panorama al bezocht. Na wat 
getreuzel en het kopen van de catalogus werden we alsnog toegelaten. 
 
 

  
                                                        Tadeusz Kosciuszko voert zijn troepen aan    

Krakau 
Krakau is de meest bezochte stad van Polen. Toch heeft het marktplein veel 
verwantschap met dat van Görlitz en Wroclaw, het is alleen veel groter en toeristischer 
met veel opgetuigde mooie paarden voor rijtuigen. 
Wat ons het meest verbaasd heeft dat je in Krakau aan alles merkt dat het land nog 
oerkatholiek is. Op het moment dat wij er waren werd de eerste communie gevierd. Ik 
zag meisjes in lange witte communiejurkjes en kreeg herinneringen uit een ver verleden 
met meisjescommunicanten in witte lange jurken, witte strikken in het haar en witte 
schoenen terwijl de jongens gekleed waren in donkerblauwe pakjes met korte broek en 
lange kousen.   
In geen jaren heb ik zoveel jonge priesters en nonnen zien rondlopen. Als je de 
geschiedenis van het Poolse volk, altijd onderdrukt en in handen van vreemde 
mogendheden, is het me duidelijk dat het geloof een bron van vertrouwen geeft. 
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Geestelijken te over  Leonie eerste communie 7 jaar  Lege stoelen van Joden             Schindler 
 

We maken een rondtocht door de hele stad; de Joodse wijk waar bijna geen Jood meer 
woont omdat ze allemaal uitgeroeid zijn, de fabriek van Schindler die zoveel Joden heeft 
gered. Ik sprak een taxichauffeur die me vertelde dat om meer te verdienen er veel 
Russen en vooral mensen uit Oekraïne in Polen werken en waarop ik vertelde dat erbij 
ons juist vele Polen werken. De wereld zit ingewikkeld in elkaar. 
 
In het saaie Nationale Museum zagen we één fenomenaal werk: Da Vinci’s ‘Dame met de 
Hermelijn’. 
 

 1489/1490 

 
En omdat ik het niet kan laten bezoeken we het ‘MOCAK’ museum voor moderne kunst.        
Ik heb al gauw door dat het een museum is dat zich toelegt op kritische maatschappelijk 
georiënteerde conceptuele kunst in de goede zin van het woord. 
De tentoonstelling die te zien was trok meer dan mijn gewone belangstelling: 
 
                                  MOTHERLAND IN ART 
De tentoonstelling sluit wonderwel aan bij alles wat we deze reis gezien hebben. Het gaat 
over vragen die in onze tijd actueel zijn: identiteit en nationalisme. 
Kraakt het begrip ‘Moederland’ niet in onze tijd vraagt deze tentoonstelling zich af. Heeft 
‘Moederland’ heden nog wel dezelfde betekenis. Ja, Thierry Baudet en Geert Wilders 
trachten het eigen moederland angstvallig vast te houden. Het moederland was waarin ik 
opgroeide, waar ik thuis hoorde, dat u en mij toekwam, dat wij verdedigden, waar we 
dezelfde taal en dialecten spraken, waar we dezelfde God aanbaden met dezelfde 
religieuze rituelen - is dat moederland niet aan erosie onderhevig ? Het moederland bood 
houvast maar isoleerde zich vaak ten opzichte van andere landen. Was het moederland 
ook niet gebaseerd op uitsluiting en spleet het mensen niet uiteen tussen ‘ons’ en ‘zij’ ?  
 
Het Romeinse - en het Habsburgse Rijk waren misschien wel de eerste pogingen het 

isolationistische model op te heffen. En is de Europese Unie, met toestemming van alle 

leden, daar ook niet een poging toe ? 

 

Is het niet zo dat heden de hele wereld ons ‘moederland’ is ? Dreigen we anders niet 
vreemden voor onszelf te worden? Ik zeg niet dat het gemakkelijk is allemaal, maar we 
voelen allemaal dat de hele wereld en het denken daarover grondig aan het veranderen 
is. Wat ginder gebeurt vindt in feite hier plaats. We zijn steeds meer met elkaar 
verbonden – of we willen of niet. Wij mensen delen allemaal dezelfde existentiële 
problemen, hebben dezelfde verlangens. Daar gaat deze tentoonstelling over. 
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Melgorzata Markiewicz kaart 2013 - Jaroslaw Kozlowski: De totalitaire versie 2000 - Oskar Dawicki video 2005: 
hier een detail uit een patriottische oefening van een leraar aan kinderen: ‘Wat je behoort te doen is je leven op 
te offeren voor Polen’. 
 

Een zestigtal kunstenaars uit de hele wereld, bekendere en mij onbekende, doen mee 
aan deze tentoonstelling. ‘Malgorzata Markiewicz’ (1979) toont de verknooptheid van de 
wereld en ‘Jaroslaw Kozlowski’s’  (1945) installatie handelt over globalisatie tegenover 
nationalisme. Achter nationalisme houden zich dictatorschap en genocide schuil. De 
installatie van Kozlowski openbaart ook de vrees voor globalisering waarin alles bijeen 
wordt gegooid en we de kwaliteit van het leven verliezen. Het vertegenwoordigt een 
symbolisch beeld van de overvolle opsluiting, die alle deelnemers doemt tot dezelfde 
middelmatigheid; een overvolle gevangenis waarin de behoefte naar hogere waarden zijn 
verloren.  
In de video van ‘Oskar Dawicki (1971) laat deze zien hoe een leraar kinderen een vorm 
van patriottisme bijbrengt in een tijd dat het gevoel voor het eigene van Polen op het 
spel staat. 
 
Enkele kunstenaars uit de Arabische wereld in mijn nieuwsbrief 122 over ‘Beautiful Strangers’ in museum De 
Wieger, pag. 13, als Sarah Rahbar (Iran) en Mounir Fatmi (Marokko) zijn ook in deze tentoonstelling aanwezig 

met werken. 
 
Deze uitstekende tentoonstelling zou volgens mij zeer geschikt zijn voor het Van 

Abbemuseum. 

 
OSWIECIM – AUSCHWITZ- BIRKENAU 
Ongeveer 70 kilometer van Krakau ligt Oswiecim dat de Duisters hebben omgedoopt in 
Auschwitz. Enkele kilometers ervoor rijden we over een weg met aan weerszijden dunne 
lange dennenbomen. Ik stap uit mijn wagen en maak een foto. Het is alsof het blauwige 
licht tussen de bomen een straat vormt die zegt: ‘Daarginds moet je zijn, waar het 

blauwe licht helder wit wordt……’ 

 

 op de weg naar Auschwitz 
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Al het hier boven geschrevene past in ons bezoek aan Auschwitz – wat ik had kunnen 
voorspellen – maar ook een belofte die ik mezelf heb gedaan na al mijn ervaringen met 
Etty Hillesum (Pr. Do. 100) 
Ik merk dat ik zenuwachtig word. Armando spreekt over het schuldige landschap dat 
weet heeft van de gebeurtenissen……Nou daar denk ik na Auschwitz toch anders over. 
Niet dat dit het eerste vernietigingskamp is dat we bezoeken. We hebben er al zoveel 
bezocht maar Auschwitz steeds uitgesteld.  
Dichterbij naderend valt me nog meer op. Ik zie huisjes en mensen die op de fiets zitten, 

in de auto stappen, de was ophangen; er is hier niets aan de hand…..???? 

 
‘AUSCH-WITZ’ ik heb het altijd zo’n bizarre naam gevonden. De naam heeft zo’n 
symbolische betekenis gekregen; een archetype, volgens Carl Jung een oerbeeld in de 
collectief-onbewuste laag van de psychische structuur van de mens. ‘La condition 
humaine’ staat voor André Malraux voor het ‘menselijk tekort’. 
 
‘D’R AUSCH !!!’ alles wat niet het pure Germaanse ras vertegenwoordigt. ‘Witz’ 
is een grap, een mop, een geestigheid – MACH KEINE WITZE. Een krankzinnige 
woordverbinding. 
 

Voor in de ingang naar  een samenklontering van mensen en bussen. 
We krijgen een rolstoel omdat Leonie onmogelijk het grote terrein kan belopen. Achter 
het hek tussen de blokken is alles kaal, eindeloze rijen blokken keurig symmetrisch en 
gründlich geordend - waar zich van alles heeft afgespeeld. Ik moet enkele kilometers de 
rolstoel duwen, richten en draaien op de wegen tussen de blokken die bestaan uit 
ongelijke delen door ruwe keien. Het zou ook niet passen dat er geasfalteerde wegen 
tussen de blokken zouden zijn. Toch voelt het hier alsof de lucht vervuld is van ‘AS’ van 
mensen die hier zijn omgekomen. Verder valt me de leegte op, geen bomen, geen 
vogels, stilte en de ongenaakbare zon. 
Mensen uit allerlei landen schuifelen langs gebeurtenissen. Ze zwijgen….. wat te zeggen… 
Er wordt gefotografeerd, wij ook…wat bijna een zonde is…. 
Je ziet de meest gruwelijke dingen…..het kan niet….nee het kan wel….de mens is tot alles 
in staat……. 
We schuifelen langs eindeloze rijen foto’s van omgekomen mensen, allen genummerd, 
schoenen en kunstledematen, kleren, haren en nog eens haren van kaalgeschorenen, 
scheerkwasten, koffers met namen……allen ooit gekend………. 
 

    
Lange rijen, drie hoog gestapelde bedden    bussen Zyklon-B gas                       De Champions ASbeker  
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                                                           Aaron van Erp tek. 1999 
 

Al die duizenden foto’s. Waar is iets van Etty Hillesum en haar familie te zien vraag ik me 

steeds verontrustender af ? Ook niet even verderop in Birkenau .Ik kom tot de 

afschuwelijke ontdekking dat er NIETS, helemaal NIETS van haar te vinden is. Alsof Etty 

en haar familie er niet geweest zijn, alsof ze niet bestaan hebben. 

Ik word steeds droever en daarna kwaad en teleurgesteld. Wat heeft het voor zin gehad, 
waarom is ze niet ondergedoken – haar vereenzelviging en opgenomen zijn in God ? – 
wat heeft het voor zin gehad……..ik heb haar zo ontzettend nabij gevoeld……..heb ik me 
vergist – was het allemaal niet waar gebeurd  - nu helemaal niets meer…. totale leegte 
en eenzaamheid…….ik houd het niet meer uit….Etty die zo uitzag naar god…… 
 
De lucht is blauw, de zon schijnt, het gras waarover de as is uitgestrooid is gewoon 
groen als elders, de kiezels zijn de kiezels…….het landschap is schuldig zegt Armando…. 
mooi gesproken ………maar het klopt niet…….de MENS IS SCHULDIG en daar kunnen de 
bomen niets aan doen…….. en als ze het weten dan nog zeggen ze niets…….ze hebben 
genoeg aan zichzelf…..ze zijn zelf overgeleverd aan de niets ontziende manier waarop de 
mens met de natuur omgaat……..en zij zijn overgeleverd aan de niets ontziende manier 
hoe de natuurelementen zich roeren. 
 
Ik ga naar de boekenafdeling……..vele boeken van vele auteurs……wel Anne Frank……. 
Helemaal niets van Etty Hillesum terwijl van haar dagboeken een miljoen boeken zijn 
verkocht. ‘Haben Sie NIEMALS VON ETTY HILLESUM GEHÖRT ? HAVE YOU NEVER HEARD 
ANYTHING FROM ETTY HILLESUM ?’. Mijn vroegere lagere school onderwijzer, 
bijgenaamd: ‘D’n hitte Erpel’ hoor ik nu nog zeggen: ‘NnIKS, Nniks….. zijn magere hoofd 
naar rechts knikkend. Hoe is het mogelijk……in geen enkel kamp heb ik ooit de 
dagboeken van Etty gezien. De vrouw van de boekwinkel heeft nog nooit van Etty 
gehoord. Ik schrijf voor haar op: ETTY HILLESUM. Ze zou op internet gaan zoeken. 
Is het geen taak voor Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik als directeur van het Etty Hillesum 
Onderzoekscentrum te Middelburg of het Etty Hillesumcentrum in Deventer om ervoor te 
zorgen dat de boeken van Etty daar waar het gebeurde te verkrijgen zijn ? 
 
Grote basaltblokken die gediend hebben voor de gaskamers sluiten Birkenau af. 
Ze liggen er als Paaslandfiguren op hun rug – zwartgeblakerd. Aan de voeten van deze 
basaltblokken liggen in een lange rij gedenkstenen met dezelfde tekst in verschillende 
talen. 
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Ik heb geen enkele vogel gezien of gehoord maar plotseling hoor ik in de verte: KOE-

KOEK – KOE-KOEK ---KOE-KOEK……. Het kan niet waar zijn. Heel symbolisch. 
Was het niet Hitler die met zijn troepen in andermans nesten zijn Germaanse 
eieren legde en alle andere vogels die daaraan niet voldeden eruit kieperde?  
 
 
Als troost zijn we op de terugweg naar Kassel gereden om in ‘Museum Schloss 

Wilhemshöhe’  ‘Saskia’ van Rembrandt te bewonderen. 
 
Schoonheid en troost hebben we nodig in deze wereld, vooral TROOST. 
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