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Een bijzonder Paasontbijt dit jaar: bij ons is te gast 

de heer Ernst Verduin, die in de oorlog in 

concentratiekamp Buchenwald gevangen heeft 

gezeten. Verder is onze burgemeester Eric van 

Oosterhout aanwezig.  

 

Nadat we met elkaar hebben ontbeten, vertelt de 

heer Verduin ons het verhaal over zijn leven. Met 

name over de oorlogstijd, waarin hij gevangen heeft 

gezeten in enkele concentratiekampen, oa. kamp 

Buchenwald. Hij doet dit samen met de heer Sipke Witteveen van herinneringscentrum kamp 

Westerbork. 

 

De heer Verduin is geboren op 11 juni 1927 – hij is dus inmiddels 91 jaar oud. 

Het gezin Verduin woonde in die tijd in Amsterdam: vader Abraham, moeder Anna, dochter Wanda 

en Ernst.  Abraham en Anna zijn Joods, maar gaan niet naar de Joodse kerk; ze belijden het geloof 

verder ook niet. Zo wordt Ernst ook niet besneden, hetgeen wel gebruikelijk is in de Joodse 

gemeenschap. Dit redt zijn leven als hij 

later in concentratiekamp Buchenwald 

gevangen zit. 

Tijdens zijn lagere schoolperiode is er in 

Duitsland al veel onrust tegenover Joden, 

maar daar merkt de familie Verduin op dat 

moment nog niets van.  In 1933 werden 

de eerste concentratiekampen aangelegd  

door Hitler. Aanvankelijk werden hierin 

vooral politieke tegenstanders van hem 

gevangen gezet.            

  

In 1935 – vijf jaar voor het begin van de oorlog, hoort Ernst voor het eerst bewust iets over Joden- hij 

wordt uitgescholden voor ‘vuile Jood’.  

 

In 1940 wordt het duidelijk voor het gezin Verduin hoe de situatie in Duitsland op dat moment is. 

Vrienden adviseren hen om te vluchten naar Amerika. Ze besluiten echter om in Nederland te blijven.  

 

1941/1942. Joden mogen niet meer in parken, bioscopen en bibliotheken komen. Joodse kinderen 

mogen niet meer naar een gewone school. Ze mogen van allerlei verenigingen geen lid meer zijn, 

omdat ze Joods zijn.  



Joden moeten ‘een ster’ op hun kleding 

dragen. Iedereen ouder dan zeven jaar 

moet een persoonsbewijs bij zich dragen; 

bij de Joden staat er een grote ‘J’ op. 

 

In 1943 werd het gezin Verduin gedwongen 

om met andere Joden in Amsterdam in een 

getto te gaan wonen.  Een week voordat 

het gezin Verduin, wil gaan onderduiken, 

worden ze bij een razzia opgepakt.  

Ernst is dan 15 jaar. Samen met zijn zus 

Wanda wordt hij eerst naar kamp Vught 

gebracht en daarna naar kamp Westerbork.  

 

Daar verblijven ze maar kort: ze gaan naar Auschwitz in Polen – een treinreis van drie dagen.  

In Vught had Ernst al gehoord over ‘de twee rijen’, die er bij aankomst gevormd moesten worden: de 

ene rij gaat naar het werkkamp, de andere rij gaat rechtstreeks naar de gaskamers. Ernst staat in de 

‘verkeerde ’rij, maar, ondanks veel geschreeuw en bedreigingen van de Duitse soldaten, lukt het hem 

over te lopen naar de andere rij en komt zo in het werkkamp. 

Zijn zus Wanda wordt afgevoerd naar ‘het experimentenblok’. Hij heeft haar niet meer terug gezien. 

 

In januari 1945 naderen de Russen Auschwitz – 

de bevrijding kwam dichterbij.  

Een groot deel van de gevangenen moest toen 

te voet het kamp verlaten - bij deze 

‘dodenmarsen’ zijn duizenden mensen 

omgekomen. 

Uiteindelijk kwam Ernst aan in 

concentratiekamp Buchenwald. Daar moest hij 

aan het werk als bosarbeider. 

 

Op 8 april 1945 werden alle Joden en 

krijgsgevangenen het kamp uitgejaagd. De 

bevrijding van het kamp kwam met de dag 

dichterbij en de Duitsers wilden bewijzen voor wat er daar allemaal gebeurd was uitwissen. 

Ernst zou ook mee moeten, omdat hij Jood was. 

Hij heeft toen een Duitse officier laten zien dat hij niet besneden was –‘dus’ was hij ook geen Jood. 

Dit heeft zijn leven gered. 

Hij wordt naar de Nederlandse barak op het kamp gestuurd en blijft daar de laatste dagen tot hij 

bevrijd werd en weer naar Nederland terug kon keren. 

 

 

 



 

 

 

Het was een indrukwekkend verhaal. Er waren nog veel vragen van de leerlingen. 

Deze ochtend was een goede voorbereiding op onze reis naar kamp Buchenwald over enkele weken. 

 


