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Verslag reis Krakau-Auschwitz 18-23 september 2022 
 
Wat er aan voorafging 
Vierentwintig jaar geleden maakte M'hammed Akrim, samen met een groep van twintig jongeren uit 
de Bossche wijk Hambaken, een busreis naar Krakau en Auschwitz. Het heeft toen diepe indruk op 
hem en de andere jongeren gemaakt. Nu is hij werkzaam bij de Maatschappelijke Opvang Den Bosch 
(MO) en begeleidt hij daklozen op hun weg naar woningruimte, werk en netwerk. Hij helpt ze om meer 
grip op hun leven te krijgen én te houden.  
 
In mei 2020 opperde hij het idee om opnieuw een busreis naar Krakau en Auschwitz te maken, nu met 
bewoners en bezoekers van de verschillende opvanglocaties in Den Bosch. Wendy Boer en Ruud Stie-
mer hebben er samen met M’hammed de schouders onder gezet. Ze hebben contact gehad met ver-
schillende reisorganisaties, offertes aangevraagd en er uiteindelijk is er een uitgekozen. Fondsen wer-
den aangeschreven en tot hun vreugde werd er positief gereageerd. In een korte tijd was het beoogde 
bedrag ingezameld. Vanwege de Coronapandemie werd de reis tweemaal uitgesteld, maar uiteindelijk 
werd besloten om het in de maand september 2022 erop te wagen.  
 
Op de verschillende locaties van MO werden intekenlijsten opgehangen en konden geïnteresseerden 
zich aanmelden. M’hammed heeft met elk van hen een gesprek gehad. In de weken vlak voor het 
vertrek trokken een aantal mensen zich terug en kwamen er ook nieuwe aanmeldingen bij. Na een 
zorgvuldige afweging werd uiteindelijk een groep samengesteld van 25 mensen: 8 begeleiders en 17 
deelnemers. Maar, zoals u in het verslag kunt lezen, vielen er kort voor het vertrek nog een paar men-
sen af, zodat we uiteindelijk met 19 personen vertrokken. 
 
M’hammed was niet de enige die de reis voor de tweede keer maakte. Ook Youssef Noudri, van Ham-
baken Connect ging weer mee, evenals de toenmalige wijkagent in de Hambaken, thans eenheidsco-
ordinator bij de Politie Noord-Brabant, Gé Bouwhuis.  
 
Het werd een onvergetelijke reis, waarvan we u graag verslag doen. 
 
 
Zondag 4 september  
Ter voorbereiding op de reis naar Krakau-Auschwitz hebben we met de deelnemers en begeleiders 
een bezoek gebracht aan Nationaal Monument Kamp Vught. Dhr. Kees van den Nieuwenhuizen, vader 
van Marijn – een van de begeleiders – leidde ons rond. We waren onder de indruk van zijn verhalen in 
het bijzonder van cel 115 waarin in januari 1944 74 vrouwen, op bevel van de kampcommandant Grü-
newald, in de kleine ruimte wordt opgesloten en 10 van hen overleven het drama niet. 
Aansluitend aan de rondleiding praatten we na in de koffiekamer van het museum en lunchten we 
samen. 
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Woensdag 7 september 
Na de voorbereidingsbijeenkomst in Kamp Vught werd in de Grote Kerk de tweede bijeenkomst ge-
houden. Eerst hebben we met elkaar gegeten: friet, (halal-)frikandellen en ‘Mexicanos’ van ‘Kees Kro-
ket’ en een mandarijntje toe. Aansluitend vertelde de eigenaar van de reisorganisatie, over de opzet 
van de reis, het programma en een praktische zaken. We bekeken een uitzending van ‘Westdoc’ geti-
teld ‘Wordt Vervolgd, een reis naar Auschwitz’. Het gaat over een schoolklas die in 2020 dezelfde reis 
gemaakt had. De uitzending maakte indruk op ons. We realiseren ons nu des te meer dat het geen 
‘vakantietrip’ wordt, maar een reis die indruk zal maken en tot nadenken zal stemmen. 
 
Zondag 18 september 
Om 18.00 uur verzamelen we ons in het Inloopschip: een groep van negentien personen, bestaande 
uit dertien bewoners en zes begeleiders. Het is een kleinere groep dan aanvankelijk gedacht. Twee van 
de begeleiders moesten in verband met drukke werkzaamheden of om gezondheidsredenen kort voor 
vertrek afzeggen. Ook een aantal bewoners waren om verschillende redenen niet in de gelegenheid 
om deel te nemen.  
Tijdens de gezamenlijke maaltijd checkten we of ieder zijn of haar ID-kaart of paspoort bij zich had.  
Om 19.45 uur stond de touringcar geparkeerd voor het Inloopschip en begonnen we met het inladen 
van de koffers. Er werd nog een sigaretje gerookt en afscheid genomen en om 20.10 uur reden we 
onder begeleiding van de chauffeurs Erik en Jochem de Hinthamerstraat door de stad uit richting het 
Oosten.  
 
Maandag 19 september 
De reis duurde – inclusief de stops – vijftien uur. Iedereen had geprobeerd om wat te slapen. Enkelen 
van ons lukte dat redelijk, terwijl de meesten niet verder kwamen dan wat hazenslaapjes. We waren 
dus niet bepaald uitgeslapen toen we rond 11.00 uur in Krakau aankwamen. Nadat we waren uitge-
stapt, gingen we direct naar ‘DutchPoint’, het in oranje getooide café van reisleider Ronald van der 
Giessen. We werden ontvangen met Hollandse schlagers en een kop soep met een broodje. Na de 
lunch, rond 14.00 uur, werden we door onze gids rondgeleid door het centrum van de stad. De histo-
rische binnenstad is prachtig en het weer zat mee.  
 

 
 
Na de wandeling door de stad gingen we terug naar DutchPoint om onze tassen en koffer te pakken 
en liepen we vandaar door naar het hostel, dat vierhonderd meter verderop lag. Daar aangekomen 
werden de kamers verdeeld: een aantal ging twee aan twee. Anderen hadden een kamer voor zich 
alleen. Iedereen maakte van de gelegenheid gebruik om zich op te frissen.  
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Tegen de avond liepen we weer terug naar Dutchpoint voor de avondmaaltijd: gebraden worstjes of 
‘Bonita’s met salade en brood. Hierna gingen de meesten terug naar het hostel om vroeg naar bed te 
gaan en de verloren uurtjes aan slaap in te halen. Anderen gingen nog op pad om de binnenstad verder 
te verkennen en een aantal terrassen uit te proberen...... 
 
Dinsdag 20 september 
Na een goede nachtrust verzamelden we ons ’s ochtends in de hal van ons hostel. Sommigen hadden 
nog enige aansporing nodig, omdat het de avond ervoor toch wat later was geworden dan van te voren 
gedacht. Maar, even later liepen we toch met de hele groep naar DutchPoint voor het ontbijt. Aanslui-
tend stapten we in de touringcar en reden we naar de wijk Nowa Huta, de modelwijk, die in de com-
munitische tijd is verrezen. Toen zakelijk en saai, nu hip en trendy. We bezochten daar een van de 250 
nucleaire bunkers die onder deze wijk is gebouwd.  
Bijzonder was, dat het communistische bewind in die tijd aan de bewoners toestemming had gegeven 
om een kerk te bouwen: ‘The Lord’s Ark Church, een indrukwekkend gebouw. We kregen gelegenheid 
om de kerk te bekijken.  
 

 
Hierna reden we naar een restaurant waar een typische Poolse lunch kregen bestaande uit Pierogi, 
een deeggerecht met kaas of vleesvulling. 
 
Na de lunch vertrokken we naar het voormalige concentratiekamp kamp Plaszow. Van het kamp zelf 
is niets meer over. Er ligt nu een park, maar de borden met foto’s en teksten geven een indrukwek-
kende beschrijving van wat zich op deze vredige plek indertijd heeft afgespeeld. We werden er stil van. 
Het is een goede voorbereiding op wat we woensdag zullen gaan zien, wanneer we naar Auschwitz en 
Birkenau gaan. Hierna keerden we terug naar DutchPoint en gingen we in groepjes de binnenstad van 
Krakau in om winkels te kijken en koffie te drinken. 
 
Woensdag 21 september 
Vanuit Krakau is het een uurtje rijden naar Auschwitz. Toen we er aankwamen regende het pijpenste-
len en de poncho’s en paraplu’s werden tevoorschijn gehaald. ‘Misschien past dit weer wel het beste 
bij deze plek’, zei een van groep, ‘vanwege alle tranen, die hier vielen om alle ellende.’ Onder leiding 
van Roland van der Giessen liepen we onder de poort ‘Arbeid macht frei’ door en begon de rondleiding. 
In de gebouwen hoorden we de verhalen van vervolging, uitbuiting en moord van  joodse mensen, 
zigeuners, homo’s, politieke gevangenen. We zagen de stille getuigen van de verschikkingen: vitrines 
met schoenen, koffers, brillen en hoofdhaar. Het maakte op ons allen diepe indruk. We werden er stil 
van en er kwamen tranen. Het leed van toen, riep bij een aantal van ons ook persoonlijk verdriet op. 
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We hebben elkaar getroost en geluisterd naar de verhalen. Bij het monument op de fusilladeplaats in 
Auschwitz hebben we een krans gelegd.  
In de ‘Nederlandse zaal’ hebben we de tentoonstelling bekeken en in de online-database de naam 
opgezocht van Ivor Arnold Troostwijk, geboren in Den Bosch op 13 november 1943 en in Auschwitz 
vermoord op 28 januari 1944. 
 

 
 
Na drie uur rondleiding kwamen we terug bij de bus om even pauze te nemen en iets te eten. Daarna 
vertrokken we naar het nabijgelegen Birkenau voor het tweede deel van ons bezoek. We bekeken een 
van de houten barakken met kooien die dienst moesten doen als slaapplaats en een houten keet met 
latrines. Het maakte opnieuw veel indruk.  
Bij het monument ter nagedachtenis aan de ruim één miljoen mensen, die daar zijn vermoord, hebben 
we een ogenblik stil gestaan. In het bijzonder hebben we de kleine Bosschenaar: Ivor Arnold Troostwijk 
herdacht. Om beuren legden we een roos neer. Fabian, een van de deelnemers van onze groep, legde 
er tenslotte zijn rozenkrans bij.  
Het bijzondere was dat juist op die middag de regen plaatsmaakte voor de zon. Er verscheen zowaar 
een regenboog. Een teken van hoop.  
 

 
 
 
 
Na deze indrukwekkende dag reden we terug naar Krakau en gingen we eten in restaurant Ariel, in het 
hartje van de Joodse Wijk. We hebben er heerlijk gegeten én gedanst op de muziek van de Klezmer-
groep die tijdens de verschillende gangen speelde. Het was een ontlading na een beladen dag. 
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Donderdag 22 september 
We checkten uit bij het hostel en namen onze koffers en tassen mee naar DutchPoint, waar we ontbe-
ten. In de ochtend hebben we een rondleiding gehad door de Joodse Wijk en zijn we onder meer op 
locaties geweest waar gedeelten uit de film Schindler’s List zijn opgenomen. Vervolgens liepen we naar 
het Wawel-kasteel en de kathedraal die hoog boven het centrum van de oude stad uitsteken. Aanslui-
tend hebben we op een terras gezeten van een restaurant waar we koffie met gebak hebben genomen. 
Na de lunch in DutchPoint waren we vrij en gingen we in groepjes de binnenstad in. Een aantal gingen 
kerken bekijken, anderen gingen souvenirtjes kopen en weer anderen zochten een terras op. Na het 
avondeten in DutchPoint pakten we onze spullen en liepen we naar de bus. Na alles te hebben ingela-
den, vertrokken we rond 19.30 uur uit Krakau en ging op weg naar huis. 
 
Vrijdag 23 september 
Tijdens de terugreis hebben we zitten praten over onze ervaringen van de afgelopen dagen. We merk-
ten dat het zoveel was, dat we ieder tijd nodig hadden om het allemaal rustig op ons in te laten werken. 
‘Een reis als deze is voor herhaling vatbaar’, zeiden we als begeleiders tegen elkaar. Misschien over 
twee of drie of vijf jaar opnieuw een reis naar Krakau en Auschwitz met een nieuwe groep van MO....?  
Tijdens de rustige nacht in de bus, waar we elk weer worstelden om in slaap te komen, werden we 
door de Duitse douane aan de kant gezet. ‘Krijgen we controle? Wordt de bus doorzocht? Moeten we 
uitstappen?’ vroegen we ons af. Dat hoefde gelukkig niet. De chauffeur werd gecontroleerd op rijtijden 
en of de papieren in orde waren. Daarna kon de reis gelukkig weer worden hervat. 
Rond 10.45 uur, eerder dan verwacht, kwamen aan bij het Inloopschip en werden we ontvangen met 
koffie en thee door de woonbegeleiders, die op dat moment dienst hadden. Thijs Honing, directeur 
van MO kwam ons begroeten en vroeg naar onze ervaringen. Na deze ontvangst, namen we afscheid 
van elkaar en ging iedereen terug naar huis. Moe maar voldaan. Wat ons raakte was dat een aantal 
deelnemers tegen de begeleiders zeiden: ‘We waren één groep. Er was geen onderscheid tussen jullie 
(begeleiders) en ons’. Dat was het mooiste compliment dat we konden krijgen. 
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Quotes deelnemers reis: 
We hebben aan alle deelnemers gevraagd iets op papier te zetten met een, voor hen, bijzon-
dere foto van deze reis. Een aantal reacties vind je hieronder. 
 
Wendy: 
Wat een indrukwekkende en waardevolle reis hebben we als groep gemaakt. Deze reis heb-
ben we echt samen als groep gemaakt: geen verschil tussen ‘begeleiders’ en ‘cliënten’. Op 
sommige plekken op aarde stijg je uit boven kleur, klasse, herkomst etc en gaat het erom 
waar het ‘echt’ om gaat: samen mens zijn. Auschwitz is zo’n plek; misschien wel dé plek. 
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Gé: 
1998…als wijkagent/netwerker uit de Hambaken mee met onder andere 12 jongens uit mijn 
wijk naar Auschwitz. De reis kreeg de naam ‘De reis voor de toekomst’. 
2022..twee van de jongens van toen organiseren een nieuwe reis. M’hammed en Youssef 
vormen de nieuwe generatie en begeleiden nu een groep Bosschenaren naar Auschwitz/ En 
op hun uitnodiging ging ik mee als gast. De cirkel is rond.(zie ook bijlage met krantenartikel 
BD). 

                
 
Youssef: 
Ik ben vooral verrast over de snelheid van hoe we een groep zijn geworden. Heel mooi hoe 
zoveel verschillende mensen naar elkaar zijn gegroeid en samen een nieuwe indrukwek-
kende ervaring mogen delen met elkaar. Ik had dit niet willen missen en ben daarom de initi-
atiefnemers dankbaar dat ik mee mocht. 
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Marijn: 
De reis naar Krakau was een mooie reis met bezinning en verbinding als thema. Naast de in-
drukwekkende dingen die we gezien en gehoord hebben was er ook ruimte voor plezier en 
een goed gesprek met en tot elkaar.  
Bijzonder hoe in enkele dagen saamhorigheid en bewustwording zich ontwikkelen in een 
groep met veelal relatief vreemden van elkaar. Ik wil degene graag bedanken die dit mogelijk 
hebben gemaakt, dit was een reis om nooit te vergeten. De volgende keer ga ik graag weer 
mee! 

      
 
Wesley: 
Het was een reis waarin ik veel heb geleerd.  

               
 
Henriëtte: 
Ik wil graag kwijt dat ik het een heel indrukwekkende reis vond en een fijne week met jullie 
heb gehad. Ik vergeet deze week nooit meer en dat er maar meer mensen naar Auschwitz 
gaan. Misschien dat de maatschappij dan meer respect voor elkaar krijgt. 
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Lianne: 
We kennen allemaal de woorden “Arbeit macht frei”. We weten dat dit een leugen is. Maar 
welke woorden zijn wel gepast? Het zien van zo veel verschrikking die is geweest maakt je 
stil. Op zo grote schaal hebben mensen geleden. Er zijn geen woorden voor. Een vitrinekast 
vol met haar, waar, ze ooit dekens van wilden maken. Meters lange bergen haar, meer dan 
een meter hoog. En tussen al dat haar zie ik lange blonde lokken liggen. Van wie waren die 
geweest? Een meisje? Een jonge vrouw? Die iets van haar leven wilde maken? De anderen 
wilden helpen misschien? Er ligt er niet zomaar verloren haar, maar verloren hoop, verloren 
dromen en een verloren toekomst. 
En nu zijn wij daar, uit de toekomst van toen, in het nu van vandaag en zijn stil, leggen een 
bloem neer. Een roos van compassie, want woorden schieten te kort. Vol meeleven en me-
deleven. We staan stil, herdenken om verder te gaan. 
En na dit moment van stilte draaien we ons om. En zie, daar aan de hemel staat onverwacht 
een regenboog. Hoog boven het kamp. Hoe had ik kunnen denken dat hoop verloren kon 
gaan? 
 

 
 
Karin: 
Het was een hele belevenis de reis naar Polen. Het concentratiekamp was heel heftig en zal 
me altijd bijblijven, en dat mag ook nooit vergeten worden. Maar ook de saamhorigheid als 
grote groep onder elkaar is echt geweldig geweest. Ik ben daarom ook iedereen dankbaar 
die deze reis naar Polen mogelijk heeft gemaakt. 
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Fabian: 
Dit was voor mij echt bijzondere reis. Ik vind de stad Krakau een mooie stad. Alle geschiede-
nis was interessant en alle verhalen van de 2e wereldoorlog maken mij erg triest. Onze groep 
was top..ik bedank iedereen voor deze kans! 
 
     
 


