
’De totale wanhoop,
de ongewisse toekomst’

INTERVIEW
HEIN VAN DE WATER,
JAKOBINE VON DÖMMING
EN ELS OTTEN

3 Kieren in veewagons vol joden

onderwerp van kunstwerk

3 Trio maakt ’holocaustbeeld’ bij

station Bad Nieuweschans

Door Jean-Paul Taffijn
Groningen Uren stonden ze stil in BadNieu-

weschans, een hele nacht soms. Voor de jo-

den die in de oorlog vanuit Westerbork naar

de vernietigingskampen werden vervoerd,

was Nieuweschans het laatste wat ze van

Nederland zagen. De meesten van hen kwa-

men nooit meer terug.

Het kunstenaarstrio VOF Kunstwerk uit

Groningen legt de laatste hand aan een beeld

ter nagedachtenis aan hun droevige lot. De

kieren en scheurenwaardoorheen de opeen-

gepakte ongelukkigen in de veewagons pro-

beerden een laatste glimp van hun land op te

vangen, om hulp riepen en briefjes naar bui-

ten gooiden, is het thema. ’De laatste blik’

heeft het kunstwerk als naammeegekregen.

"Het is eigenlijk een grote, verticale kier",

vertelt Hein van de Water (56). De glaskun-

stenaar werkt voor dit project samen met

zijn partner Jakobine von Dömming (50) en

Els Otten (59), zoals de drie elkaar vaker we-

ten te vinden als het gaat om glas- en licht-

kunst. Het beeld is een zuil van tweeënhalve

meter hoog. Het metalen omhulsel wordt

van boven naar beneden onderbroken door

dik glas. Jakobine von Dömming: "Aan de

voorkant is de kier smaller dan aande achter-

kant. Ga ervoor staan, kijk erdoorheen en je

ziet het Nederlandse landschap. Van een af-

stand zie je niks."

Het beeld krijgt een plekje bij het station

van Bad Nieuweschans, op de plek waar zes-

tig jaar geledenhet perronwas. ElsOtten: "De

bedoeling is dat mensen kunnen invoelen

wat die mensen toen ervaren moeten heb-

ben. De totale wanhoop, de ongewisse toe-

komst. Die laatste blik op het Hollandse land

waarmee zij alle hoop achterlieten."

De drie hebben zich grondig ingelezen in

demacabere tijdwaarnaarhet beeld verwijst.

Van de Water: "Het is enorm binnengeko-

men. Voor iemand alleen is dit een te zwaar

onderwerp om iets van te maken, vind ik."

Het beeld is deze week gemonteerd in Bad

Nieuweschans. Op 4 mei wordt het onthuld.

Dan staat ook het emaillen informatiebord

erbij. De drie hopen dat mensen er regelma-

tig even doorkijken."

Door Jean-Paul Taffijn

Onthulling 4 meiOnthulling 4 mei
Het beeld wordt onthuld op 4 mei, in aan-
wezigheid van het college van burgemees-
ter en wethouders van Oldambt. Bij de
onthulling spelen twee vrienden van de
kunstenaars op hun akoestische gitaren een
bijpassend lied. Om 15.15 uur begint de
ceremonie in De Oude Remise te Bad Nieu-
weschans.

De verdwenen vogelDe verdwenen vogel
Boven in de ’glasspleet’ is een vogeltje te
zien. Wie beter kijkt ziet dat dit vogeltje juist
ontbreekt. Het is een holte in het glas. Het
vogeltje verwijst naar een jiddisch slaaplied-
je: ’Op de weg staat een boom. Staat een
boom, gebogen. Alle vogels uit de boom
zijn nu weggevlogen.’ Voor de gedeporteer-
den verdwenen de vogels samen met alle
hoop op redding.

Jules Schelvis overleefde SobiborJules Schelvis overleefde Sobibor
De drie kunstenaars gingen in Amstelveen
op bezoek bij Jules Schelvis (89) om over hun
beeld te praten. Schelvis werd in mei 1943
gearresteerd en via Westerbork naar Sobi-
bor in Polen gedeporteerd. Van het 3006
mensen tellende transport overleefde hij als
enige de oorlog. Zeven kampen verliet hij
levend. Door toevalligheden ontsprong hij
keer op keer de dans, terwijl hij om zich heen
duizenden mensen zag verdwijnen, inclusief
zijn familie. Schelvis heeft geluk gehad, heet

dat dan. Schelvis schreef er een aantal boe-
ken over, zoals Binnen de poorten en Vernie-
tigingskamp Sobibor. Hij maakte speciaal
voor het beeld in Bad Nieuweschans een
persoonlijke tekst, die op het informatiepa-
neel afgedrukt wordt. Daarop staat ook een
foto van het gezin van Schelvis’ vrouw en
haar huisgenoten. Schelvis: ’Het waren men-
sen die in Nieuweschans, onzichtbaar voor
de buitenwereld, in een van de vijftig geslo-
ten goederenwagons zaten.’

Voor een
kunstenaar
alleen is
dit een te
zwaar

onderwerp

¬ Els Otten, Hein van
de Water en Jakobine
von Dömming (vlnr) in
hun Groningse atelier,
achter het door hen
vervaardigde, bovenste
glasdeel met het ’ver-
dwenen vogeltje’.
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