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Amsterdamse
kinderen
door Poolse
‘Engel’ gered

Tweede WereldoorlogBergen-Belsen 75 jaar bevrijd

De soldaten die in april 1945 het kamp
Bergen-Belsen bevrijdden, troffen daar ook
een groep Amsterdamse kinderen. Luba
Tryszynska, de Engel van Bergen-Belsen, had
hen voor de dood behoed.

Luba Tryszynska, die man
en zoontje had verloren,
wist met bluf voedsel 
voor de groep te ritselen

Peter de Brock
AMSTERDAM

‘Op een dag
hoorden
we het ge-
rommel in
de verte
van de na-
derende
colonnes,
zal ik maar
zeggen,

van tanks, en geschut, en dat naderde ons kamp.
En op een gegeven dag gingen de hekken ook
open. De Duitsers vluchtten, onze bewakers, op
een paar na. En ja, daar kwamen ze dan ook
echt, ze kwamen zelfs de weg af, daar kwamen
ze.” 

Sieg Maandag kon zich de bevrijding van con-
centratiekamp Bergen-Belsen op 15 april 1945
nog goed herinneren. Op vijfjarige leeftijd was
hij met zijn ouders en zusje Henneke via Wester-
bork naar Bergen-Belsen gedeporteerd. De foto
die George Rodger vijf dagen na de bevrijding
van hem maakte, lopend langs een berg lijken,
werd een maand later gepubliceerd door het
Amerikaanse tijdschrift Life. Wel gecensureerd:
twee dode vrouwen werden weggesneden en te
naakte lichamen werden ‘aangekleed’.

De herinnering van Maandag staat in het on-
langs verschenen Diamantkinderen, het boek
over de Amsterdamse ‘diamantjoden’ en de
Holo caust, van Bettine Siertsema (1955). Tij-
dens de bezetting was een deel van de Amster-
damse diamantbewerkers en hun gezinnen
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kleding en dwangarbeid bleef de meesten be-
spaard. Hoewel afgezonderd van de rest van het
concentratiekamp, was er soms wel contact met
mensen uit andere, strengere afdelingen. 

Zo vernam Ina Snoep van een bekende uit Am-
sterdam, net gearriveerd uit Auschwitz ‘in ge-
streepte kleren, die wij niet eerder hadden ge-
zien’, het verschrikkelijk einde dat haar familie,
vriendinnen en bekenden in het vernietigings-
kamp had gewacht. Toch wilde ze aanvankelijk
‘het hele idee van gaskamers’ niet geloven, dat
moest wel een door de Duitsers bedacht verhaal
zijn ‘om ons nog ellendiger te laten voelen’. 

De omstandigheden werden in Bergen-Belsen
door de voedselschaarste, overbevolking en
ziektes steeds nijpender. Op 4 december 1944
werden de mannen gedeporteerd naar Sachsen-
hausen. Slechts zes van hen wisten te overleven.
De volgende dag werden de vrouwen op mars
gestuurd, naar het station voor de treinreis naar
het kamp Beendorf bij Hamburg. De kinderen

middels een zogeheten Diamantsperre lang
vrijgesteld van deportatie. De nazi’s wilden na-
melijk een eigen diamant industrie opzetten.
Daarvoor waren zowel diamantwerkers, hande-
laars als fabrikanten nodig. 

Het is geen onbekende geschiedenis. Er is die
iconische foto van Maandag en de kampherin-
neringen van Hetty Verolme-Werkendam zijn
ooit uitgegeven. Zij was destijds het oudste
meisje van de groep van 46 kinderen, die nadat
eerst hun vaders en vervolgens hun moeders
waren afgevoerd, aan hun lot werden overgela-
ten in het door honger en epidemieën geteister-
de concentratiekamp. Door het samenvoegen
van verschillende bronnen, getuigenissen en
haar eigen interviews met de laatste overleven-
den, schetst Siertsema, in het dagelijks leven
universitair docent geschiedenis aan de VU,
een nieuw, completer verhaal over het lot van de
Amsterdamse diamantjoden.

Eigen barak
De Duitsers gebruikten de uitgifte van de vrij-
stelling om de diamantairs nog meer geld en
diamanten afhandig te maken. Greta de Jongs
vader, een commissionair in diamanten, betaal-
de er 35.000 gulden voor. Maar in juni 1943
 belandden de diamantjoden alsnog in Wester-
bork. Vanaf begin 1944 werden zij op transport
gezet naar Bergen-Belsen, het beoogde centrum
van de nieuwe Duitse diamantindustrie. 

In kamp Bergen-Belsen werd de diamant-
groep ondergebracht in een eigen barak. Kamp-


