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M O O R D , OV E R L E V E N E N H E R D E N K E N

Helemaal aan de oostrand van Polen, tegen de grens met WitRusland, ligt aan de rivier de Boeg het stadje Włodawa. In 1939
waren zo’n 70 procent van de 9000 inwoners Joden. Van de rijke
Joodse geschiedenis van de plaats getuigen tot op de dag van vandaag een schitterende synagoge uit de baroktijd en twee andere
kleine gebedshuizen. Het vernietigingskamp Sobibor maakte een
einde aan deze geschiedenis. De Duitse bezetter bouwde het vanaf
maart 1942 twaalf kilometer zuidelijk van Włodawa in een uitgestrekt bosgebied. Vanaf 12 mei werden hier in achttien maanden
circa 185.000 Joden vermoord, waaronder de Joodse gemeenschap
van het nabijgelegen stadje.1
Daarmee waren in Sobibor minder doden dan in de beide andere
vernietigingskampen van Aktion Reinhardt, Belzec en Treblinka, te
betreuren.2 Het is illustratief voor de nauwelijks te bevatten aantallen
slachtoffers van dit kernstuk van de Holocaust dat in totaal minstens

1

De nauwkeurigste ramingen gaan uit van een slachtofferaantal tussen 170.618 en
183.588. Het precieze aantal zal vanwege ontbrekende vastlegging door de daders
vermoedelijk nooit bepaald kunnen worden. Vgl. Robert Kuwałek, ‘Nowe ustalenia
dotyczące licby ofiar niemeckiego obozu zagłady w Sobiborze’, in Zeszyty Majdanka
26 (2014), blz. 17-60, hier blz. 60.
Voor de vernietigingskampen Sobibor en Belzec wordt hieronder de Nederlandse
schrijfwijze, voor de gelijknamige plaatsen de Poolse schrijfwijze (Sobibór, Bełżec)
gehanteerd.
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1,8 miljoen mensen het leven kostte.3 Aktion Reinhardt richtte zich
hoofdzakelijk tegen de Joden in het Generalgouvernement, zoals de
Duitsers het gedeelte van het bezette Polen noemden dat niet bij
het Duitse Rijk werd ingelijfd. Maar onder de doden bevonden
zich ook Joden uit andere Europese landen; zo werden in Sobibor
bijvoorbeeld ook circa 34.000 Nederlandse onderdanen vermoord.4
Aktion Reinhardt stoelde enerzijds op een initiatief van Odilo
Globocnik, de SS-politieleider in het district
Lublin, waar ook Sobibor lag,5 anderzijds op
een bevel van Himmler, die op 13 oktober
1941 de moord op de Joden in dit district
verordonneerde. Globocnik gaf dadelijk opdracht tot de bouw van het vernietigingskamp Belzec, waar tot eind 1942 zo’n half
miljoen mensen de dood vonden.6 Direct
verantwoordelijk daarvoor waren mannen
die eerder in Duitsland de zogenoemde ‘euthanasie’ in het kader van Aktion T4 hadden
doorgevoerd, oftewel de moord op geestelijk
Odilo Globocnik

3

4

5

6

Zie daarover recente overzichtswerken: Stephan Lehnstaedt, Der Kern des Holocaust.
Bełżec, Sobibór und die Aktion Reinhardt (München, 2017). (Nederlandse uitgave:
Stephan Lehnstaedt, De kern van de Holocaust (Hilversum, 2020); Dariusz Libionka,
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (Majdanek, 2017). De benaming
herinnert aan de in juni 1942 door verzetsstrijders gedode Reinhard Heydrich,
wiens voornaam Heinrich Himmler doorgaans met ‘dt’ schreef.
Kuwałek, ‘Nowe ustalenia dotyczące licby ofiar’, blz. 60, bevat deze opgave van de
herkomst van de slachtoffers: Generalgouvernement, district Lublin: 71.218-81.038,
district Galicië: 13.000-15.400, district Krakau: 1300; Duitse Rijk: 7500; Slowakije:
24.000; Tsjechië: 6600; Nederland: 34.000; Frankrijk: 4000; Rijkscommissariaat
Ostland: 8050-8750; regio Białystok: 1000.
Jan Erik Schulte, ‘Initiative der Peripherie. Globocniks Siedlungsstützpunkte und
die Entscheidung zum Bau des Vernichtungslager Belzec’, in: idem. (samenst.),
Die SS, Himmler und die Wewelsburg (Paderborn e.a, 2009), blz. 118-137. Over de
Dienststelle (bureau) van de SS- en politieleider vgl. ook Bertrand Perz, ‘The Austrian
Connection. SS and Police Leader Odilo Globocnik and His Staff in the Lublin
District’, in: Holocaust and Genocide Studies 29 (2015), blz. 400-430.
David Silberklang, Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District (Jeruzalem,
2013), blz. 225-229.
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en lichamelijk gehandicapten in instellingen, waarvoor ze gifgas
in gaskamers hadden gebruikt. Deze techniek pasten ze nu ook in
Polen toe.7 De massamoord op de Joden uit het district Lublin –
en in enkele gevallen uit Galicië en Kraków (Duits: Krakau) begon
in Belzec op 17 maart 1942, onder het mom van ‘hervestiging in
het oosten’. In de derde week van juli werd het formele bevel tot
Aktion Reinhardt gegeven: alle Joden in het Generalgouvernement
moesten vermoord worden.8 Om deze massamoord überhaupt te
kunnen doorvoeren, zag naast Belzec en Sobibor nog een derde
vernietigingskamp het licht, Treblinka, waar tussen 23 juli 1942
en najaar 1943 naar schatting 900.000 mensen werden vergast.9
Moord
Met de bouw van Sobibor werd begonnen meteen nadat Belzec gereedgekomen was. Anders dan bij Belzec hadden Globocniks manschappen meer oog voor afscherming van het complex, dat in een bos
werd weggestopt. Maar het lag wel aan een spoorlijn die later voor de
deportatietreinen werd gebruikt. Richard Thomalla, die toezicht hield
op de bouw van het kamp, zette daarvoor Poolse dwangarbeiders en
Joden uit Włodawa in. In april werd Franz Stangl kampcommandant.
Hij was oorspronkelijk politieman en werkte vanaf 1940 als bureauchef
bij de ‘euthanasie’-inrichtingen Bernburg en Hartheim. In september
1942 werd Stangl in Treblinka gedetacheerd, zijn opvolger in Sobibor
was zijn vriend en plaatsvervanger in Hartheim, Franz Reichleitner,
die eveneens bij de recherche had gewerkt.
7

Daarover uitgebreid Sara Berger, Experten der Vernichtung. Das T4-ReinhardtNetzwerk in den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka (Hamburg, 2014). Over Belzec
zie Robert Kuwałek, Das Vernichtungslager Bełżec (Berlijn, 2013).
Geheim bevel van Himmler aan Friedrich Wilhelm Krüger, 19 juli 1942, in: KlausPeter Friedrich (samenst.), Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden
durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Bd. 9: Generalgouvernement
August 1941-1945 (München, 2013), blz. 337 (document 96).
De deportaties kostte voorts nog 300.000 verdere slachtoffers het leven; ook dit
aantal kan slechts bij benadering worden geschat: Silberklang, Gates of Tears, blz.
323-326.
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Kampcommandant Stangl (achter de bloemen)

Richard Thomalla

Sobibor was ongeveer viermaal zo groot als Belzec, waardoor de
bewakers op het terrein ondergebracht konden worden. De buitenmaten van het kamp bedroegen circa 400 bij 600 meter. Er waren
vijf kampgedeelten op het terrein: het ‘dodenkamp’ (Lager III) met
de gaskamers, een voor de werkcommando’s van Joodse gevangenen
die de geroofde bezittingen van de vermoorde slachtoffers moesten
sorteren voor de SS (Lager II), een met onder meer woonbarakken
en werkplaatsen voor Joodse gevangenen (Lager I), een in het jaar
1943 ingericht kamp voor de verwerking van buitgemaakte munitie (Lager IV) plus het zogeheten Vorlager (voorkamp), het woonen verblijfsdomein van de Duitsers en hun hulpkrachten.10 Bij de
hulpkrachten ging het om voormalige soldaten van het Rode Leger
die rechtstreeks uit de onmenselijke krijgsgevangenenkampen gerekruteerd waren en een snelcursus indoctrinatie ondergingen. De
bekendste van hen is John (Iwan) Demjanjuk, die tussen 2009 en
10

Jules Schelvis, Vernichtungslager Sobibór (Berlijn, 1998), blz. 33-40 en 49-53.
(Nederlandse editie: Jules Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor (Amsterdam, 1997),
blz. 6-8). Evenzo Cüppers, Martin e.a., Fotos aus Sobibor (Berlijn, 2020), blz. 134138. (Nederlandse editie: Cüppers, Martin e.a., Het Niemann Album (Hilversum,
2020), blz. 138-141. Vgl. ook Barbara Distel, ‘Sobibór’, in: Wolfgang Benz/
Barbara Distel (samenst.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Bd. 8 (München, 2008), blz. 375-404; Marek Bem, Sobibór.
Niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943 (Włodawa, 2011), alsook Chris Webb/
Frank McDonough, The Sobibor Death Camp. History, Biographies, Remembrance
(Stuttgart, 2017).
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2011 in München voor de rechter stond en wegens medeplichtigheid aan moord op 28.060 mensen tot vijf jaren gevangenisstraf
werd veroordeeld. Naar hun opleidingsplaats werden ze meestal
Trawniki’s genoemd, maar de Joodse gevangenen noemden hen ook
wel ‘askaris’, een verwijzing naar de inheemse hulptroepen in de
Duitse kolonies in Afrika. Het sprak boekdelen over de hiërarchische verhoudingen in het kamp: de hulpkrachten waren duidelijk
ondergeschikt aan de Duitsers, maar waren tegelijk ver verheven
boven de Joden.11
Sobibor kende een directe aansluiting op het spoorwegnet. Wie in
het kamp aankwam moest zich onder de blote hemel uitkleden om
daarna de gang naar de gaskamers te maken: vanaf een open plek in
het bos liep de zogenoemde ‘Himmelfahrtstraße’ (Hemelvaartweg) –
een smal met meer dan manshoge prikkeldraadversperringen afgezet
pad – die na een paar honderd meter een haakse bocht maakte en
naar een bosje voerde. Pas daar zagen de slachtoffers de gaskamers,
het enige bakstenen gebouw van het kamp, vermomd als doucheruimtes. In de achterwanden van de gaskamers waren aanvankelijk
stalen deuren aangebracht, maar die bleken een vertragende factor
bij het verwijderen van de lijken; de SS liet de achterwanden later
afbreken en houten deuren plaatsen. Voor een snelle verwerking
van de lijken waren er ook lorries die over een smalspoor vanaf de
gaskamer rechtstreeks naar de massagraven reden.12 Mensen die te
oud of te ziek waren om vanaf het aankomstperron naar de gaskamer
te lopen, werden door de Duitse daders tot juni 1942 met paarden-wagen naar een nabijgelegen kapel gebracht. Deze fungeerde
als een soort wachtkamer voorafgaand aan hun executie, die pal
achter de kapel plaatsvond; de lijken werden in een naastgelegen
11

Peter Black, ‘Foot soldiers of the Final Solution. The Trawniki Training Camp
and Operation Reinhard’, in: Holocaust en Genocide Studies 25 (2011), blz. 1-99;
Angelika Benz, Handlanger der SS. Die Rolle der Trawniki-Männer im Holocaust
(Berlijn, 2015). Vgl. ook idem, Der Henkersknecht. Der Prozess gegen John (Iwan)
Demjanjuk in München (Berlijn, 2011).
Annika Wienert, Das Lager vorstellen. Die Architektur der nationalsozialistischen
Vernichtungslager (Berlijn, 2015), blz. 95-99.
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massagraf gegooid. In 1943 vergrootten de Duitsers Sobibor van 24
tot meer dan 60 hectare. In het nieuwste kampgedeelte, dat tot het
tijdstip van de opstand nog in aanbouw was, zouden krijgsgevangen gemaakte soldaten van het Rode Leger buitgemaakte munitie
bruikbaar moeten maken voor SS en Wehrmacht – levensgevaarlijke arbeid. Het zou de laatste verbouwing van het kamp worden.
Eerder al waren de gaskamers afgebroken en vernieuwd omdat het
oorspronkelijke gebouw met drie gaskamers van zestien vierkante
meter te klein bleek voor de enorme aantallen slachtoffers. In september 1942 beschikte het kamp daardoor over een verdubbelde
vernietigingscapaciteit: binnen 20 minuten konden nu 2000 mensen met koolmonoxide worden vergast.
Alexandr Petsjerski, de organisator van de opstand op 14 oktober
1943, getuigde over de vergassing: ‘Vanuit het plafond kropen uit
brede metalen buizen langzaam dikke donkere gasslierten omlaag,
die met behulp van het elektroapparaat naar binnen gepompt werden. Allen begrepen dat hun een pijnlijke dood wachtte. Vertwijfeld
gesnik en angstgeroep van de kinderen vloeiden samen tot een kreet
van smart. Moeders drukten kinderen aan de borst en beschermden hen met hun lichaam na ze op de grond gelegd te hebben.
Stervende vrouwen probeerden in hun ellende instinctief hun kinderen te redden en hun dood uit te stellen, al was het maar voor
even. Velen zwalkten als aangeschoten vogels heen en weer om een
hoekje te vinden dat misschien redding bood. Maar het gas kroop
onverbiddelijk steeds lager. Vreselijk waren de kwellingen van deze
mensen, die langzaam stikten.’13
Een trein met soms wel 5000 in veewagons opeengepakte ‘passagiers’ kon op deze wijze binnen luttele uren worden leeggemaakt.
Terwijl de dood in de gaskamers binnen enkele minuten intrad,
vergde het wegwerken van de lijken meer tijd: dode, verstijfde en
in elkaar verstrengelde lichamen moesten uit de gasruimtes worden
13

De korte getuigenis van Petsjerski uit 1945 staat in: Franziska Bruder, Hunderte
solcher Helden. Der Aufstand jüdischer Gefangener im NS-Vernichtungslager Sobibór.
Berichte, Recherchen und Analysen (Hamburg/Münster, 2013), blz. 22 e.v.
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weggehaald en in reusachtige massagraven van 20 bij 70 meter worden gedumpt die een graafmachine had gedolven. De tot dood
gravers gebombardeerde Joodse gevangenen moesten een verschrikkelijke klus klaren: ze moesten over lijkenstapels lopen waaruit het
bloed opwelde. Vanwege de grootte van de massagraven bleven ze
wekenlang openliggen en de scherpe stank van ontbindende lijken
was in het hele kamp te ruiken.
In Sobibor was geen crematorium. Pas in oktober 1942 begonnen de Duitsers vanwege de groeiende hygiënische problemen en
met het oogmerk om hun sporen uit te wissen, de lijken van de
vermoorde slachtoffers te verbranden. Dit gebeurde op heel primitieve wijze: bovenop opgestapelde bakstenen werden 10 meter lange spoorstaven gelegd, waarop Joodse dwangarbeiders om
en om halfvergane lijken en hout schikten; nadat er benzine op
deze brandstapels was gegoten, schoten de vlammen metershoog
op – op deze manier konden binnen een halve dag 2000 lijken
worden verbrand.14 Dit alles werd klaargespeeld door slechts circa
20 SS-manschappen, die daarbij werden geholpen door ongeveer
100 Trawniki’s. De Duitsers maakten liever geen vuile handen en
beperkten zich tot bewakings- en moordactiviteiten. Alle andere
werkzaamheden werden verricht door Joodse gevangenen, van het
sorteren van roofgoederen via het wegwerken van de lijken tot en
met de receptie van nieuw aankomende treinen op het perron: dit
laatste bleek weldra een onaangename klus vanwege de verschrikkelijke hygiënische omstandigheden in de wagons waarin de gedeporteerden werden vervoerd; voorts liepen de Duitsers het blijvende
risico dat de vertwijfelde slachtoffers hen bij aankomst aanvielen.
Een selectie zoals die van bijvoorbeeld Auschwitz-Birkenau bekend
is, vond in Sobibor niet plaats. Er waren immers geen mensen voor
dwangarbeid of pseudomedische experimenten nodig. Het relatief
kleine aantal Joden die binnen het kamp arbeid verrichtten – 500
tot 700 personen – werd vlot gerekruteerd. Onder de duizenden

14

12

Berger, Experten der Vernichtung, blz. 189-192 en 197 e.v.
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op het aankomstperron waren altijd wel de gewenste vaklieden te
vinden. Bij de meeste transporten hoefde overigens niemand voor
arbeid te worden geselecteerd. Er was geen enkele reden voor de SS
om de gevangenen te ontzien omdat vervanging altijd voorhanden
was. Wie aan het einde van zijn krachten was werd doodgeschoten.
De Joden in het kamp zagen zich aan grove uitbuiting en voortdurende mishandelingen blootgesteld. Mordechaj Goldfarb getuigde
na de oorlog: ‘En ze sloegen met een zweep met aan het uiteinde
lood dat in het vlees sneed. Mijn broer viel bewusteloos van zijn
brits, helemaal onder het bloed, maar ik hield vol, ik telde tot 75. Ik
kreeg de meeste klappen omdat ik als voorman de verantwoording
voor andere schilders had. Acht weken lang kon ik niet zitten.’15
De SS’er Karl Frenzel had een hond, die hij had afgericht met
het bevel ‘Mens, pak de hond’ – waarop de hond de gevangenen
aanviel en tussen de benen beet. Frenzel vierde zijn sadisme bij
voorkeur bot op volkomen weerloze slachtoffers en hitste de hond
bijvoorbeeld op tegen Joodse gevangenen als ze gebruikmaakten
van de latrine. Even willekeurig waren de bestraffingen die de SS
voortdurend toepaste. Een Sonderkommando moest zijn arbeid in
looppas verrichten.16
Sobibor-overlevende Philip Bialowitz beschreef na de oorlog hoe de
dag doorgaans verliep: ‘’s Ochtends staan wij en de andere gevangenen om 4 uur op en wassen ons bij de wasbakken die zich buiten
de barakken bevinden. Als we ons ontbijt hebben gekregen worden
de taken toegewezen. [...] Ik word met tientallen andere gevangenen naar de sorteerbarakken gestuurd. Daar vind ik bergen koffers,
tassen en losse kledingstukken. Elke gevangene neemt zijn plaats
in en ik krijg instructies van de Duitse officier die toezicht houdt
voor het sorteren van de bezittingen. Jassen in de jassenbak, schoenen in de schoenenbak, enzovoort. Natuurlijk wisten de Duitsers
dat hun slachtoffers vaak voorwerpen van waarde verborgen [...]
15
16

Bericht van Mordechaj Goldfarb, 29 januari 1962, in: Bruder, Hunderte solcher
Helden, blz. 106.
Schelvis, Vernichtungslager Sobibór, blz. 99-113.
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Ik krijg bevel om speciaal ernaar te speuren en de voorwerpen van
waarde in een aparte mand te stoppen. Ik besef dat al deze afgepakte
spullen onlangs vermoorde slachtoffers toebehoorden. [...] Omdat
ik een nieuweling ben, waarschuwt de Duitse officier me dat hij de
eigendommen nakijkt nadat ze gesorteerd zijn en dat als hij voorwerpen van waarde ontdekt in de spullen die ik heb gesorteerd,
hij dit als ‘sabotagedaad’ beschouwt en ik gedood zal worden.’17
Goldfarb en Bialowitz behoorden tot de gevangenen in de werkbarakken. Daar verging het hen relatief beter dan degenen die direct
bij de massagraven in Lager III werden ingezet. ‘Beter’ niet alleen
vanwege de minder belastende werkzaamheden, maar vooral ook
omdat ze meer te eten hadden: tussen de nagelaten bezittingen van
de vermoorde slachtoffers vonden ze bijvoorbeeld levensmiddelen
die hen weer enkele dagen op de been hielden. Ook vrouwelijke
gevangenen verrichtten minder slopende werkzaamheden, die tegelijk niet minder gevaarlijk waren: Franz Reichleitner liet circa
150 Jodinnen munitie sorteren. De Duitse daders hadden voorts
een bordeel ingericht waar vier jonge vrouwen tot prostitutie werden gedwongen.18
Overleven
Het gigantische vernietigingsprogramma gericht tegen de Poolse
Joden werd in dodelijk tempo afgewerkt. Eind december 1942 sloten de Duitsers al het vernietigingskamp Belzec, terwijl omgekeerd
in Sobibor en Treblinka steeds meer mensen uit andere delen van
het bezette Europa arriveerden. De gedeporteerde Joden wisten
doorgaans wat hun te wachten stond. Hun grootste zorg was levend
de volgende dag te halen. In de winter 1942/1943 kende de dodelijke voortgang in de kampen steeds vaker korte onderbrekingen.

17

Philip Bialowitz, A Promise at Sobibór. A Jewish Boy’s Story of Revolt and Survival in
Nazi-Occupied Poland (Madison, 2010), blz. 75.
Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps
(Bloomington, 1987), blz. 114-119; Wienert, Das Lager vorstellen, blz. 216.
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En nadat Belzec ontmanteld was en de sporen uitgewist waren,
deporteerde de SS de overgebleven Joodse dwangarbeiders van het
kamp naar Sobibor om hen daar te vergassen. In hun kleren werden
waarschuwende briefjes gevonden: ‘Wij hebben een jaar in Belzec
arbeid verricht. Ik weet niet waarheen ze ons nu brengen. Ze zeggen
naar Duitsland. [...] Wanneer dat een leugen is, weten ook jullie
dat jullie de dood wacht. Geloof de Duitsers niet! Wreek ons!’19
Zulke berichten maken op indringende wijze duidelijk dat in een
vernietigingskamp alle uitwegen waren afgesloten – tenzij je die
zelf schiep. Daarom probeerden enkele Nederlandse gevangenen in
april 1943 in Lager III een tunnel onder de aangrenzende prikkeldraadomheining te graven. Een Trawniki kon ogenschijnlijk worden
omgekocht, maar hij verried het plan nadat men begon te graven.
De SS greep hardhandig in en vermoordde alle 150 gevangenen
van dit kampgedeelte. Karl Frenzel, de SS’er die verantwoording
droeg voor de Joodse dwangarbeiders in Lager I, liet voorts hier 70
andere Nederlandse Joden doodschieten.

Lager I

Karl Frenzel

Maar wat als afschrikkingsmaatregel was gedacht, motiveerde de
overlevenden alleen maar. Vroeg of laat zouden ze er toch aangaan,

19

Bericht van Leon Feldhendler, in: Nachman Blumental (samenst.), Dokumenty i
materiały z czasów okupacji niemieckiej w Polsce, bd. 1: Obozy (Ĺódż, 1946), blz. 207.
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wisten ze.20 De uit het op zo’n zestig kilometer van Sobibor gelegen Żółkiewka afkomstige Leon Feldhendler sprak in september
1943 een van de kort daarvoor aangekomen Joden uit de SovjetUnie aan die als soldaten van het Rode Leger gevangengenomen
waren en over militaire ervaring beschikten. Luitenant Alexandr
Petsjerski werd zijn vertrouwensman. Samen beraamden ze een
ontsnapping van alle gevangenen. Ze beseften weldra dat alleen een
gewapende opstand in aanmerking kwam omdat massale vlucht
langs andere wegen een kansloze missie was. Ze zochten en vonden medestanders onder de gevangenen en konden op 14 oktober
1943 hun plan verwezenlijken. In zijn memoires doet Petsjerski
op indringende wijze verslag van deze dag en de voorbereidingen
voor de opstand.21
Uiteindelijk zouden de opstandelingen twaalf SS’ers en tien Trawniki’s
ombrengen. Slechts iets meer dan de helft van de gevangenen slaagden erin te vluchten. Veel gevangenen stierven in de kogelregen
van de zwaarbewapende bewakers of werden uit wraak vermoord
door Trawniki’s omdat ze om uiteenlopende redenen niet hadden
kunnen vluchten.22 De Duitse bezetter – SS en Wehrmacht – die
voorts op de hulp van de collaborerende Poolse ‘blauwe politie’ (policja granatowa) kon rekenen, begon een genadeloze klopjacht op
de vluchters tot hun bevrijding door het Rode Leger in de zomer
van 1944. Tot dan dreigden talloze gevaren, want ontdekking en
ontmaskering betekende doorgaans een wisse dood. En het waren
20
21
22
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Schelvis, Vernichtungslager Sobibór, blz. 165-170.
Alexander Petscherski, Bericht über den Aufstand in Sobibor (Berlijn, 2018).
Zie het bericht van Petsjerski uit 1945, in: Bruder, Hunderte solcher Helden, blz.
17-54. Zie ook het relaas bij Pawel Antokolski/Wenjamin Kawerin, ‘Der Aufstand
in Sobibor’, in: Ilja A. Altman/Vasilij S. Grosman (samenst.), Das Schwarzbuch.
Der Genozid an den sowjetischen Juden (Reinbek, 1995), blz. 862-883. De opstand
in Sobibor is sinds Adam Rutkowski, ‘Ruch oporu w hitlerowskim obozie straceń
Sobibór’ in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 68 (1968), het best
onderzochte hoofdstuk van de kampgeschiedenis. Vgl. recent Michael Fleming, ‘A
reconsideration of the revolt at Sobibór’ in: Holocaust Studies. A Journal of Culture
and History 22 (2016), blz. 321-338, die stelt dat tot dusver in de geschiedschrijving
van het kamp nationale onderscheiden tussen de gevangenen alsook de rol van de
vrouwen onderbelicht bleven.
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niet alleen de Duitsers die gevaren inhielden. Jitschak Lichtman, een
van de vluchters uit Sobibor, getuigde na de oorlog: ‘In een nacht,
toen een groep naar loslopende Joodse partizanen speurde, doodden manschappen van de AK [Armia Krajowa oftewel Binnenlandse
Leger, de belangrijkste Poolse verzetsbeweging] acht van onze mensen en pakten hun wapens af. Slechts een wist als door een wonder
te ontkomen en naar ons terug te keren.’23
Tussen 15 en 21 oktober pakten de Duitsers 160 Joodse vluchters uit Sobibor op, later nog tien andere. Allen werden doodgeschoten. Om andere redenen zouden 97 vluchters het leven
verliezen. We weten nog altijd niet precies hoeveel opstandelingen het einde van de oorlog haalden. De meest waarschijnlijke
raming: 54 mannen en acht vrouwen, waarvan 49 uit Polen,
twee Nederlanders, negen uit de Sovjet-Unie, een Tsjech en een
Fransman.24 Een groot voordeel hadden de vluchters die uit nabijgelegen plaatsen afkomstig waren, bijvoorbeeld uit Włodawa,
Izbica of Żołkiewka; zij kenden de omgeving en konden terugvallen op oude bekenden.
De gevangenen die op deze veertiende oktober 1943 om uiteenlopende redenen niet hadden kunnen vluchten, werden door de SS de
daaropvolgende dag vermoord. Daarna maakten de Duitse daders
een begin met de ontmanteling van Sobibor en het uitwissen van
alle sporen van de volkenmoord. Daarvoor werden extra gevangenen
uit Treblinka gehaald. Reeds op 23 november hadden de Duitsers
deze klus geklaard en konden ze de overgebleven kampingezetenen
vermoorden. De afbraak van de houten opstallen verliep vlot, alleen
het overgebleven puin van de weinige bakstenen gebouwen zoals
de gaskamers moest per trein worden afgevoerd. Er werden dennen aangeplant op het terrein en er werd een ‘boerderij’ gebouwd
23
24

Bruder, Hunderte solcher Helden, blz. 79.
Thomas Toivi Blatt, Nur die Schatten bleiben. Die Aufstand im Vernichtungslager
Sobibór (Berlijn, 2000), blz. 303. Schelvis, Vernichtungslager Sobibór, 248-293 (Ned.
editie, blz. 200], noemt slechts 47 overlevenden, maar niet helemaal duidelijk is op
welk tijdstip. In de jaren 1983/1984 interviewde hij enkele van deze mensen. De
video’s zijn online beschikbaar onder www.sobiborinterviews.nl/en/interviews.
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om te worden bestierd door een Trawniki die als zogenaamde boer
nieuwsgierigen op afstand moest houden.25
Herdenken
De Volksrepubliek Polen stelde al vroeg gerechtelijke onderzoeken
in wegens de gepleegde misdrijven in Sobibor en de andere kampen
van Aktion Reinhardt, maar wist de daders niet in handen te krijgen
– ook omdat Duitse instanties geen medewerking verleenden. Wel
verschenen er berichten over de misdrijven.26 Met name de Joodse
Historische Commissie, die op 29 augustus 1944 in Lublin haar
werkzaamheden aanving, publiceerde uitspraken en herinneringen
van overlevenden.27
In Duitsland resulteerde het eerste proces tegen het kamppersoneel
van Sobibor in 1959 niettemin in de veroordeling van Erich Bauer,
die de motor van de gaskamer bediende; hij verbleef 21 jaren in de
gevangenis. Ook Hubert Gomerski en Johann Klier, twee andere
leden van het SS-bewakingspersoneel, stonden in 1950 terecht. De
arrondissementsrechtbank van Frankfurt sprak Klier vrij omdat hij
verklaarde dat hij de volkenmoord slechts op bevel had gepleegd en
anders zijn leven in de waagschaal had gesteld. Hoewel een dergelijke
zogenoemde ‘Befehlsnotstand’ (de juridische term voor de noodzaak
om een gegeven bevel ondanks gewetensconflict onvoorwaardelijk
op te volgen) nimmer bestond, trapten Duitse rechtbanken tot ver
in de jaren zeventig keer op keer in deze uitvlucht. Voor Gomerski
was deze uitweg afgesloten. Indringende belastende verklaringen van
overlevenden droegen ertoe bij dat hij als wreedaardige ‘Initiativtäter’
(dader uit eigen beweging) levenslange gevangenisstraf opgelegd
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Wienert, Das Lager vorstellen, blz. 119-122.
Zdzisław Łukaszkiewicz, ‘Sobibór Extermination Camp’, in: German Crimes in
Poland 2 (1947), blz. 97-104.
Vgl. de Duitse selectie van Frank Beer/Wolfgang Benz/Barbara Distel (samenst.),
Nach dem Untergang. Die ersten Zeugnisse der Shoah in Polen 1944-1947. Berichten
der Zentrale Jüdischen Historischen Kommission (Berlijn/Dachau, 2014).
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kreeg.28 Na een verzoek van Gomerski om heropening van de zaak
herriep het Duitse Bundesgerichtshof in 1972 het vonnis en werd hij
na 22 jaar vrijgelaten. Tijdens een nieuwe behandeling van zijn zaak
wisten Gomerski en zijn advocaten de levenslange gevangenisstraf
te laten terugbrengen tot 15 jaar vrijheidsberoving. Het Openbaar
Ministerie tekende beroep aan, waarna de zaak in oktober 1981
nogmaals heropend werd; in 1983 werd de rechtszaak stopgezet
omdat de beklaagde niet meer in staat was terecht te staan.
In 1965 begon in Hagen een omvangrijk proces wegens misdrijven in Sobibor toen twaalf voormalige SS’ers voor de rechter stonden. In eerste instantie werd de aanklacht tegen zeven van hen
zelfs niet ontvankelijk verklaard – ook ditmaal wegens kennelijke
‘Befehlsnotstand’. Het deelstaatgerechtshof in Hamm verwierp deze
argumentatie en droeg de arrondissementsrechtbank in Hagen op
het proces door te zetten, weliswaar tegen elf daders omdat Kurt
Bolender inmiddels voor eigen rechter gespeeld en zich verhangen
had. In december 1966 werd vonnis gewezen: vijfmaal vrijspraak
op grond van ‘in dubio pro reo’ (bij twijfel voor de aangeklaagde),
vijf gevangenisstraffen tussen drie en acht jaren alsmede levenslang
voor Karl Frenzel, de commandant van het dwangarbeiderskamp
(Lager I). De strafkamer legde in deze zaak nieuwe maatstaven aan
door groot gewicht toe te kennen aan de verklaringen van overlevenden. De strategie van de verdediging om de getuigen in een
kwaad daglicht te stellen faalde. Voorts werkten de hardnekkige
ontkenningen van de beklaagden uiteindelijk tegen hen – Karl
Frenzel kon zich zelfs niet herinneren een enkele Jood te hebben
doodgeschoten.29
Ongeveer tezelfdertijd werd in Polen op het voormalige kampterrein
een gedenkplaats ingericht. Pal na de oorlog hadden grafrovers het

28
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Berger, Experten der Vernichtung, blz. 364-367. Het relaas van Sobibor-overlevende
Philip Bialowitz over zijn confrontatie met Gomerski tijdens dit proces in Bialowitz,
A Promise at Sobibor, blz. 172 e.v.
Uitgebreid over het Sobibor-proces: Michael Bryant, Eyewitness to Genocide. The
Operation Reinhard Death Camp Trials, 1955-1966 (Knoxville 2014), blz. 163-184.
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terrein omgewoeld, daardoor de grafrust van de slachtoffers verstoord, en voorwerpen van waarde opgegraven waarop de SS tijdens
haar grootscheepse beroving van de slachtoffers niet de hand had
kunnen leggen.30 De Volksrepubliek Polen, die in de jaren 19451947 bijna in een burgeroorlogachtige situatie verkeerde, was onmachtig daartegen op te treden. Maar ook daarna had de Poolse
staat weinig belangstelling voor de nagedachtenis van de vermoorde
Joden, afgezien van het getto van Warschau en de Joodse opstand
daar in het voorjaar van 1943. Bovendien ontbrak een georganiseerde Joodse lobby voor de nagedachtenis van de slachtoffers
omdat de weinige overlevenden bijna allen waren geëmigreerd.
De verlate belangstelling voor het lot van de Joden in Polen werd
mede ingegeven door de gerechtelijke vervolging van daders die
in de jaren zestig gestalte kreeg in de Bondsrepubliek, tenslotte de
klassenvijand aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. In het
oosten kon men zich niet langer onwetendheid over de Holocaust
veroorloven en tegelijk de nalatigheid van de West-Duitse justitie
aan de kaak stellen.
Het monument naar een ontwerp van Romuald Dylewski werd op
27 juni 1965 officieel onthuld en bestond uit een sculptuur van
moeder en kind voor een stenen toren. Op de plek van de vroegere
gaskamers kwam een kegelvormige betonplaat bij wijze van grafheuvel, ongeveer daar waar de SS de lijken verbrandde. De tekst
op het informatiebord bij de ingang van de gedenkplaats vermeldde wel dat de slachtoffers uit verschillende landen kwamen, maar
niet dat het vrijwel uitsluitend Joden waren en dat zij als Joden
werden vervolgd. Het vroegere kamp was echter bijna driemaal zo
groot geweest als het terrein dat nu als gedenkplaats was ingericht;
sommige gedeelten van het terrein waren na 1945 geëgaliseerd en
geasfalteerd of met bomen beplant, waardoor overgebleven sporen
van het kamp verloren gingen.
30
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Als polemische afrekening met de opstelling van de Polen: Jan Tomasz Gross/Irena
Grudzinska Gross, Golden Harvest. Events at the Periphery of the Holocaust (Oxford,
2012).
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Na het einde van het communisme werd de financiering van de
gedenkplaats door de gemeente Włodawa een struikelblok, ook al
kwam in 1993 een klein museum tot stand en herinnerden nieuwe
informatieborden eindelijk nadrukkelijk aan de Joodse slachtoffers. In 2003 kwam op initiatief van het Bildungswerk Stanisław
Hantz in Kassel en het voor de gedenkplaats verantwoordelijke
Regionaal Museum van Włodawa, in nauwe samenwerking met
de Nederlandse Stichting Sobibor, een Gedenklaan tot stand met
sparrenbomen en kleine natuurstenen met daarop de namen van
slachtoffers. Behalve als nagedachtenis aan de overledenen is de
Gedenklaan bedoeld om de door de Duitsers als anonieme massa vermoorde individuen aan de vergetelheid te ontrukken en op
symbolische wijze een deel van hun waardigheid terug te geven.31
De verantwoordelijkheid voor de gedenkplaats ging, na een korte
sluiting, in 2012 wegens aanhoudende financiële problemen over
naar het Staatsmuseum Majdanek. Voorts vonden de laatste jaren
verschillende opgravingen plaats, uitgevoerd door internationale
archeologenteams. Ook na zeventig jaren gaf de aarde nog artefacten van de slachtoffers en stoffelijke resten prijs, en voorts werden
resten van gebouwen gevonden, met als opmerkelijkste ontdekkingen dat de onderzoekers zelfs de precieze locatie van de vroegere gaskamers en sporen van de door de SS ontdekte vluchttunnel
konden identificeren.32
31
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Klara Muhle, ‘Der historische Ort der ehemaligen Tötungsstätte Sobibór’, in: Jörg
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Tegelijk maakte Polen plannen voor de herinrichting van de gedenkplaats. Het ontwerp van de kunstenaar Łukasz Mieszkowski
in samenwerking met de architecten Marcin Urbanek en Piotr
Michalewicz beoogt met name eventuele stoffelijke overblijfselen in de aarde te beschermen: plekken waar graven worden vermoed blijven bij de herinrichting bewust van bouwactiviteiten
verschoond.33 Nog in 2013 wees Duitsland financiële betrokkenheid bij de herinrichting van de hand op grond van deels absurde argumenten: de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken Cornelia Pieper verklaarde dat zich in Sobibor geen Duitse
gevangenen hadden bevonden, terwijl hier in werkelijkheid niet
alleen 19.000 Duitse Joden maar voorts circa 8000 Joden uit de
toenmalige ‘Ostmark’ Oostenrijk werden vermoord. Pas in 2018
stelde Duitsland een bedrag van 900.000 euro beschikbaar, dat in
2019 daadwerkelijk werd uitgekeerd.34 De nationaal-conservatieve
partij Prawo i Sprawiedliwość (Recht en Rechtvaardigheid) die sinds
2015 aan het bewind is pakt, anders dan de voorgaande regering,
Duitsland niet meer met fluwelen handschoenen aan: de Poolse
geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met haar buitenlandse
beleid en Berlijn dient op de proppen te komen met de symbolische én financiële erkenning van de Duitse misdaden waaraan de
Bondsrepubliek zich zo lang heeft onttrokken. In het land van de
daders lijkt Aktion Reinhardt ten langen leste op groeiende maatschappelijke en politieke interesse te kunnen rekenen.

33
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Ruim dertig procent van de Nederlandse Holocaustslachtoffers (ca.
33.500) werd vergast in het vernietigingskamp Sobibor. Hierdoor is
Sobibor een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Holocaust.
Kamp Sobibor was een onderdeel van Aktion Reinhardt die op 15
maart 1942 van start is gegaan. Deze Aktion, genoemd naar de hoge
SS’er Reinhardt Heydrich, behelsde de bouw en werking van drie
kampen (Belzec, Sobibor en Treblinka) die alleen voor de vernietiging van Joden zijn ontworpen, in het bijzonder het vermoorden
van de Poolse Joden. Maar er was ook capaciteit voor Joden uit
andere landen.
Tot november 1943 zijn ongeveer twee miljoen mensen in de Aktion
Reinhardt-kampen vergast en verbrand. Daarna werden de kampen
snel afgebroken en werden zoveel mogelijk sporen gewist. Minder
dan 150 Joden hebben de Holocaust en deze vernietigingskampen
overleefd. Slechts twee Nederlandse vrouwen wisten Sobibor te ontvluchten, waarvan Selma Engel-Wijnberg de bekendste was.
De Aktion Reinhardt-kampen hebben nooit de belangstelling gehad
die Auschwitz-Birkenau (de ‘hoofdstad van de Holocaust’) ten deel
is gevallen. Stephan Lehnstaedt corrigeert dit onvolledige beeld met
deze compacte doch indringende studie.
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Met de moed der wanhoop kwamen op 14 oktober 1943 Joodse
gevangenen in opstand en doodden daarbij ook SS’er en plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann. Pas kort geleden
kwamen meer dan 350 foto's en aanvullende documenten uit
zijn bezit boven water. De gedeeltelijk in twee albums verzamelde
particuliere foto's, oorspronkelijk bedoeld als visueel aandenken aan
zijn carrière, werpen een nieuwe, indringende blik op de Holocaust
in het door Duitsland bezette Polen en de ‘euthanasie’-moorden op
lichamelijk en geestelijk gehandicapten in het Derde Rijk waarbij
Niemann actief betrokken was.
De in dit boek gepubliceerde unieke fotoverzameling wordt in verschillende bijdragen in een verhelderend historisch kader geplaatst.
Ze vormt een even beklemmende als waardevolle informatiebron
over de onder de noemer Aktion Reinhardt aangeduide moord op
circa 1,8 miljoen Joden in de dodenkampen Belzec, Sobibor en
Treblinka, een minder bekend hoofdstuk in de vernietiging van de
Europese Joden.
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De vrouw die Sobibor overleefde
Selma Wijnberg (Groningen, 1922 - East Haven, 2018) is een van de
zeer weinigen die Sobibor overleefde. Dat was ook helemaal niet de
bedoeling van de nazi’s. Sobibor was een vernietigingskamp, dat niemand mocht overleven, zodat na de oorlog nooit iemand zou kunnen
getuigen over de massamoord die daar werd gepleegd.
Die opzet mislukte. In Sobibor brak in oktober 1943 een opstand
uit, waardoor enkele honderden Joodse gevangenen het kamp konden
ontvluchten. Onder hen Selma Wijnberg en haar Poolse vriend
Chaim Engel. Ze bleven uit handen van de nazi’s en doken onder – in
het uiterst vijandige Polen. Beiden overleefden de oorlog, en emigreerden uiteindelijk naar de Verenigde Staten.
Journalist/schrijver Ad van Liempt zocht Selma Wijnberg op en
schreef het aangrijpende verhaal over haar periode in Sobibor, over
haar onderduik en haar leven daarna. Als bijlage is het dagboek
opgenomen dat Selma schreef over haar periode op de zolder van een
Poolse varkensschuur – een uniek document.
Ad van Liempt (1949) publiceerde in 2002 Kopgeld, het onthullende
en schokkende boek over de activiteiten van Amsterdamse Jodenjagers
in 1943. Hij schreef in 2009 De Oorlog, het gelijknamige boek bij de
NPS-televisieserie.

Stephan Lehnstaedt
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Voor de Nederlandse Holocaust neemt Sobibor een belangrijke
plaats in. Ongeveer eenderde van alle Nederlands-Joodse slachtoffers
is vergast in Sobibor. Naast Auschwitz-Birkenau is Sobibor een meer
dan relevante plaats van herdenking voor veel Nederlandse Joden.
In 2020 verscheen een fotoboek (Het Niemann Album) van SS’er en
plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann waarin ook
veel nieuwe en onbekende foto’s van het vernietigingskamp Sobibor
zijn opgenomen. Deze foto’s zijn nooit eerder gepubliceerd. Sterker
nog, er waren geen of heel weinig foto’s waarbij je een goed beeld
krijgt van het onbekende Sobibor.
Uitgeverij Verbum besteedt daarom veel aandacht aan Sobibor en
publiceert naast Het Niemann Album ook De kern van de Holocaust
van Stephan Lehnstaedt. Van dezelfde auteur verschijnt nu als
side-boekje een inleiding in de geschiedenis van het vernietigingskamp Sobibor.
Stephan Lehnstaedt (München, 1980) is professor Holocaust en
Joodse studies aan het Touro College Berlin. Zijn belangrijkste
aandachtsgebieden zijn de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en
de compensatie van dwangarbeid in de Poolse getto’s. Bij Uitgeverij
Verbum verscheen ook zijn boek De kern van de Holocaust. In 2019
publiceerde hij samen met Robert Traba Die ‘Aktion Reinhardt’.
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