KINDERTRANSPORTEN OVERLEVENDE HOLOCAUST KEERT TERUG NAAR KAMP VUGHT

’Mijn grootste wraak is
dat ik leef’
Bijna 80 jaar geleden werd kleuter Evelyn met 1300
kinderen vanuit Kamp Vught op een van de beruchte kindertransporten naar vernietigingskamp Sobibor gezet. Dit jaar komt Evelyn Askolovitch-Sulzbach voor het eerst terug naar Vught.
door Fadime Demir

A

skolovitchSulzbach
is
eregast
tijdens de jaarlijkse herdenking van de kindertransporten bij het Nationaal Monument Kamp
Vught op zondag 12 juni.
Op dit monument staan de
namen van de weggevoerde kinderen met hun leeftijd. De Duitsers deden het
voorkomen alsof ze naar
een speciaal kinderkamp
werden gebracht. „Ik had
daar ook tussen kunnen
staan”, zegt de vrouw die de
Holocaust
overleefde.
„Daarom is het belangrijk
dat ik mijn verhaal vertel.
Ik ben angstig, zeg maar gerust doodsbenauwd; maar
als een van de laatste overlevenden moet ik juist daar
mijn verhaal vertellen.
Daar waar de verschrikkingen begonnen.”

Levenslustig

Vanuit
haar
Parijse
woonkamer kijkt de 83-jarige Evelyn levenslustig de
camera in. „Ik houd van het
leven, mijn
grootste
wraak is dat
ik leef, dat
mijn kinderen, kleinkinderen en
zelfs achterkleinkind leven.” Met haar gracieuze uitstraling en in
zorgvuldig gekozen woorden vertelt ze haar verhaal.
Dat begint als het gezin in
maart 1943 wordt opgepakt
in woonplaats Amsterdam
en via de Hollandsche
Schouwburg in Kamp
Vught belandt. Daar worden de Joodse kinderen gescheiden van vader en moeder. Ze verblijven in aparte
barakken. De meeste kinderen overleven de ontberingen in het kamp niet.
Ook Evelyn raakt ernstig
verzwakt door een dubbele
longontsteking, haar moeder wordt verteld dat ze
waarschijnlijk binnen een
week zal overlijden.
Alle kinderen worden
door de bezetter op 6 en 7
juni 1943 op de kindertransporten, vaak vergezeld door slechts één ouder, naar Westerbork gezet. Van daaruit zal het
doorgaan naar vernietigingskamp Sobibor. Evelyn

De documenten die Askolovitch-Sulzbach ontving
vanuit het Holocaust-museum in Washington.

zit met haar moeder in de
trein, maar ze ontkomen
door documenten die haar
vader heeft kunnen regelen. Legitimatiebewijzen
waaruit blijkt dat zij Hondurese ingezetenen zijn, en
aangezien Honduras neutraal was in de oorlog, worden zij niet naar het vernietigingskamp gebracht. Ze
overleeft daarna de concentratiekampen Westerbork en Bergen-Belsen. In
1945 worden honderden

ontving vanuit het Holocaust-museum in Washington. Toen ze haar naam op
de stukken zag staan, besefte ze het pas: „Het is mij
overkomen, ik was daar.
Daarvoor was het vooral
het verhaal van mijn vader
en mijn moeder.”

Evelyn Askolovitch-Sulzbach:
„Ik heb niet de illusie dat ik
iemands leven kan veranderen,
maar wel de visie op het leven.” FOTO DOMINIQUE CONRATH

Levenswerk

Haar vader, die geknakt
terugkwam, werd nooit
meer dezelfde vrolijke man
die hij voor de oorlog was.
„Hij had het transport van zijn eigen
moeder niet kunnen tegenhouden,
en dat heeft hij
zichzelf zijn hele
leven kwalijk genomen.” Terwijl haar
vader er nooit over
sprak, schreef haar moeder
twee boeken over het oorlogsverleden. „Het was
haar levenswerk, maar ze
sprak er nooit over met mij.
Ze dacht dat kleine Evelyn
te jong was om het zich te
herinneren.”

Evelyn als
3-jarige peuter in 1941,
toen ze nog
met haar
ouders in
Amsterdam
woonde.

’Anne Frank is een
boom, daarachter
zit een enorm woud’
Joodse gevangenen, onder
wie Evelyn en haar ouders,
met paspoorten uit neutrale landen geruild tegen
Duitse krijgsgevangenen.
Het is pas tien jaar geleden dat Askolovitch-Sulzbach haar documenten

Evelyn op schoot bij haar grootouders, die beiden de oorlog niet
overleefden. Het is de enige tastbare herinnering die Evelyn heeft
aan haar oma en opa.
EIGEN FOTO’S

Evelyn en haar ouders
komen na de oorlog terug
in Amsterdam. De stad
waar Evelyn in 1938 werd
geboren nadat haar ouders
begin jaren dertig HitlerDuitsland ontvluchtten. „Ik
ging naar de Joodse school
met allemaal leerlingen die
uit de oorlog waren gekomen, niemand praatte over
wat er met ons gebeurd
was. Niet op school, niet
thuis, in heel Nederland
niet.”
Evelyn gaat op haar 19e
studeren in Genève waar ze
verliefd wordt op een
Fransman. Ze trouwen en
ze verhuist samen met hem
naar Parijs. „Ik heb mijn leven geleefd, alsof het mij
niet overkomen was. Dat
ging goed tot de herinneringen mij in de nacht overvielen, ik kreeg nachtmerries.” Ze heeft aan Kamp
Vught een enkele herinnering. „Het was daar zo verschrikkelijk dat ik mijzelf
heb afgesloten, anders had

ik het niet overleefd. Ik
deed echt de deur in mijn
hoofd dicht, dat weet ik nog
goed.” Van de treintransporten herinnert Evelyn
zich helemaal niets.
Nu reist ze onvermoeibaar kriskras door Frank-

De laatste foto van Evelyn
voordat zij in 1943 wordt
opgepakt en via de Hollandsche Schouwburg in Kamp
Vught belandt.

rijk om voornamelijk op
scholen over de Shoah te
vertellen. Laatst was ze
zelfs in een gevangenis met
geradicaliseerde jongeren.
„Ik zei: ’Het enige wat wij
hadden misdaan, was dat
wij Joods waren. We werden afgevoerd als vee in wagons.’ Ik zag dat het wat
deed met de jongeren. Ik
heb niet de illusie dat ik iemands leven kan veranderen, maar wel de visie op
het leven.”

Verschrikkingen

Iedereen kent het verhaal van Anne Frank, en terecht, meent Evelyn. „Maar
er zijn zoveel meer verhalen. Anne Frank is een
boom, daarachter zit een
enorm woud.” Daarom vertelt ze haar verhaal, het
verhaal van het meisje dat
aan de vernietigingskampen ontkwam en haar hele
leven geleefd heeft tot het
punt dat ze niet kon ontkomen aan de verschrikkingen van de Holocaust. „Dat,
en dat het zomaar weer kan
gebeuren, als we niet opletten en sommige politici en
hun ideeën alle ruimte geven.”
„Na mij – na de laatste
overlevenden, de aller-allerlaatste generatie – wordt
het echt geschiedenis. Dan
zullen enkel historici het
verhaal van de Holocaust
vertellen. Tot ik niet meer
kan zal ik mijn stem laten
horen. Al moet ik daarvoor
terug naar het kamp waar
het voor mij allemaal begon.”

’Na mij – na de laatste overlevenden – wordt het echt geschiedenis’

