75 jaar na het lijden in Oświęcim*
Leven in vrijheid, vandaag / 4 mei herdenken we de 75e keer
Hoorde laatst iemand zeggen “Nee toch, dit jaar alweer?”
“Mis ik m’n voetbal, moet mijn smartphone op stil”
Wat schrok ik daar van, het klonk zo kalm en zo kil
De Shoah* die er toen was valt niet te beschrijven
En, die zal in ieders herinnering moeten blijven
Ik was in Hiroshima en Yad Vashem*
“Ga ook eens naar Polen toe”, zei een inwendige stem
“Arbeit Macht Frei” staat er als je binnen komt
Dan een somberheid die direct verstomt
Grote barakken van donkerbruin steen
Daarin verdriet en ellende, ik voelde het meteen
Het regende gestaag in Oświęcim
Voor mij liep een groepje Chassidim*
Op respectabele leeftijd en ik vroeg mij af
Hoeveel van hun geliefden vonden hier hun graf.
Tegen de tranen was er nog verzet
De een heel zwijgzaam, de ander in gebed
Hun gestalten somber, als een schim
Het regende gestaag in Oświęcim
Blok 4 was het begin van het bezoek
Afbeeldingen, doordringender dan in welk boek
Bij elk daarvan bleven zij vol afschuw staan
Op gepaste afstand keek ik toe, zag bij hen een traan
Blok 5, Brillen, vrouwenharen, koffers van leer
Vitrines vol daarvan en nog veel meer
een groep mensen kwam er net vandaan
Stil en in gedachten, “hoe kon dit bestaan”
De regen spoelde van mijn hoofd, ik voelde het als tranen
Van allen, die per veewagon hier binnen kwamen
Onder erbarmelijke omstandigheden moesten ze zwoegen
Tot hun medegevangenen hen naar het crematorium droegen
Cellen waarin je alleen nog maar kon staan
En waar geen straaltje licht naar binnen kon gaan
Op de executieplaats vonden duizenden de dood
Omdat ze enkel vochten om een stukje brood
Die grote ruimte van beton, als je daar dan staat
Waar dat gebeurde wat verstand te boven gaat
Met duizenden vergast, daarna verbrand
Zij die niet afkomstig waren van Arische kant

Die verschrikkelijke angst die er moet zijn geweest
Voelde ik daar van alles nog wel het meest
Als genageld stond ik aan de grond
Toen zoveel tranen, die ik niet weerstond
Twee Polen, een Belg, een Bulgaar
Buiten stonden ze zwijgzaam bij elkaar
Een Duits echtpaar verderop, verdrietig en alleen
Ik liep naar hen toe, en legde zacht een arm om hen heen
Vervolgens het bezoek aan Birkenau
Honderden barakken, daarin voel je honger en kou
Een veestal was beter om in te verblijven
Ik kan het verder met geen woord beschrijven
Het spooremplacement waar de keuze werd gemaakt
Naar een barak of dat betonnen gebouw, spiernaakt
De bevelen “Raus..Schnell..Schnell” bij aankomst op het perron
Na die mensonterende reis, gepropt in een veewagon
Voor mij liep weer het groepje Chassidim
De regen viel niet meer in Oświęcim
Ze sloegen hun armen om elkaar heen
En legden op de graven elk een steen
Het vele leed deed ook hen zo vreselijk zeer
Smeekten in gedachten, “Dit nooit weer!!”
Ze gingen heen, nu niet meer als een schim
Een zonnestraal kwam door in Oświęcim
Toen sneeuwde het gestaag in Oświęcim
Ze zwoegen alsmaar door, uitgemergeld, mager als een schim
Mede daardoor en dankzij al die anderen leden zij in kou,
Voor het voetbal en die smartphone, kortom ook voor jou.
Leven in vrijheid, vandaag herdenken we de 75e maal
4 Mei, want het is helemaal niet normaal
Die vrijheid lijkt voor ons nu zo gewoon
Maar velen betaalden met hun leven ons loon
Al die indrukken, ze uitschreeuwen, dat is wat ik wil
Een krans en toespraak van de Koning op een lege Dam…dat maakt me stil……
3 in plaats van 2 Minuten blijf ik hier nu voor u staan…..
1 Minuut extra voor alle corona-doden die we moesten laten gaan.
* Oświęcim is de Poolse naam voor Auschwitz
* Shoah is Joods voor Holocaust
* Chassidim zijn belijders van een vrome orthodox-Joodse stroming
* Yad Vashem is het holocaustmonument in Jeruzalem
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