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Goedenavond. Mijn naam is Yankele Oppenheimer. 

Ik ben de trotse achterkleinzoon van Ella Buchinger, geboren Netzer. Zij werd in 1923 

geboren in een klein dorp in Hongarije. 

Op Pesach 1944 trokken de Duitsers Hongarije binnen, en drie maanden later, in juni, werd de 

hele familie in een veewagen naar Auschwitz gedeporteerd, met zo’n honderdtal in een 

wagon, zonder eten of toilet. Velen waren dood bij aankomst.  

 

Na het uitstappen moesten zij in rij gaan staan voor de beruchte dr. Mengele, die met één 

teken van zijn hand oordeelde wie te jong, te oud of te zwak was om de zware arbeid te 

verrichten. De ouders van mijn overgrootmoeder en twee jongere zussen werden meteen naar 

de gaskamer gestuurd. Toen zij later op de dag aan iemand vroeg waar haar ouders waren, 

wees die naar de zwarte rook: ‘Daar gaan zij!’. 

Mijn overgrootmoeder en haar zussen hebben de ontberingen van Auschwitz weten te 

overleven: de constante honger, de moordende appèls en de bijtende kou.  

In januari 1945 hoorden zij schoten, en het gerommel van tanks. De Duitsers sloegen op de 

vlucht en lieten het kamp achter. Ze werden door het Russische leger bevrijd. De Amerikanen 

werden de bevrijders! 

 

Mijn overgrootmoeder geraakte uiteindelijk terug in Boedapest, waar zij werden begroet door 

mijn overgrootvader, weduwnaar van Ella’s nicht, die tijdens de Holocaust voor een niet-jood 

was doorgegaan. 

Zij trouwden in Boedapest. Mijn grootvader, Yitschak, Alex, werd in Italië geboren, zijn zusje 

Yvette in Frankrijk 

Mijn overgrootmoeder hield mij in haar armen toen ik een maand oud was, maar helaas stierf 

zij een tijdje later, op 88-jarige leeftijd. 

Zij was een intelligente, vriendelijke, liefhebbende vrouw, die nooit kwaad sprak over 

anderen. Zij hield van zingen en poëzie voordragen.  

Maar bovenal vond zij het heerlijk haar kinderen en kleinkinderen te verwennen, met een 

mooi gedekte tafel voor sjabbat, chagim of verjaardagen. 

Vaak vertelde zij haar kinderen over haar ervaringen in de kampen, en hoe dankbaar zij was 

omdat zij gered werd. 

Zij behield haar sterke geloof in Hashem, en zorgde ervoor dat haar familie opgroeide in de 

traditie die zij thuis had gezien. 

 

Ik ben er trots op, de afstammeling te zijn van moedige overlevenden, die niet alleen aan 

zichzelf dachten, maar altijd probeerden anderen te helpen, ook in de ellendigste 

omstandigheden. 

Zij verloren hun ouders, familie en vrienden. Zij kregen de donkerste kant van de mens te 

zien, en toch verloren zij hun waardigheid en hun geloof niet. 

 

Op mijn beurt hoop ik volgens hun idealen te leven, en dezelfde waarden door te geven aan 

volgende generaties. 

 

Moge hun gedachtenis gezegend zijn! 

Dank u voor uw aandacht. 


