
Het monument toont  een verticale spleet van licht en kleur. 
Een uitsnede uit het landschap.
Een landschap met bovenin de afdruk van een verdwenen vogeltje. 
Het vogeltje uit een jiddisch slaapliedje: ‘Oyfen veg’ (Op de weg)

 Oyfn veg shteyt a boym Op de weg staat een boom
 Shteyt er ayngebogn Staat een  boom, gebogen
 Ale feygl funem boym Alle vogels uit de  boom
 Zaynen zikh tsefloygn Zijn nu weggevlogen
 
Hoe het was om in zo’n wagon te zijn kunnen we niet echt weten, wel 
vermoeden en een ogenblik navoelen als we door die kier in het beeld 
kijken naar de onbereikbare horizon.

Het monument wil een doorkijk geven; een blik in de tijd, 
een gestold perspectief. 
Een confrontatie met het onvoorstelbare.  
Een plek om nu  te herdenken.                                   

Dit zijn de woorden van Jules Schelvis, overlevende van  Sobibor

Met mijn vrouw, haar ouders en huisgenoten werden wij op 26 mei 1943 tijdens de grote 
centrumrazzia in Amsterdam gearresteerd. Via Westerbork bereikten we op 1 juni 1943 
de Nederlands-Duitse grens bij Nieuweschans. Met een onbestemd gevoel namen wij in 
gedachten afscheid van ons land. De vraag was wanneer we weer terug zouden zijn. Het is 
triest dat Nederland ons niet heeft kunnen beschermen en behoeden voor deportatie. Wij 
waren nu, in strijd met alle Europese verdragen, overgeleverd aan een medogenloze vijand.
De reis eindigde in het Duitse vernietigingskamp Sobibor in Polen. Ik was de enige van het 
3006 personen tellende transport die de oorlog heeft overleefd.

Hier kwamen in WO2 de treinen langs op weg naar 
de concentratiekampen. Voor de gevangenen uit 
Westerbork was dit kleine grensstation de laatste halte 
in Nederland.
 
Hier staat nu een monument van cortenstaal en 
massief glas om deze mensen te gedenken.
Konden ze een blik opvangen van de buitenwereld? 
Misschien door een spleet. 
Een laatste blik op het Groningse landschap: 
vredig en onbereikbaar. 
Met die laatste blik lieten de gevangenen alle hoop 
op redding achter.

Op de foto van rechts naar links: 
Hella Stodel-Borzykowski, 
Rachel Schelvis-Borzykowski, 
David Borzykowski, 
Greta Borzykowski 
en Herman Borzykowski. 
Allen vermoord in Sobibor.
Het lijkt mij goed dit gezinsportret 
te plaatsen van mijn vrouw en haar 
huisgenoten. Het waren mensen die 
in Nieuweschans, onzichtbaaar voor 
de buitenwereld, in een van de vijftig 
gesloten goederenwagons zaten.


