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Na de val van de Berlijnse Muur, op 9 november jl. 25 jaar geleden, 
kwam er een schadevergoeding voor mensen die in het voormalige 
Oost-Duitsland tijdens het naziregime van hun persoonlijke bezittin-
gen waren beroofd. Omdat de Duitse regering naar de mening van 
auteur Simon Hammelburg veel te weinig ruchtbaarheid gaf aan deze 
regeling, heeft hij met een bevriende Duitse advocaat advertenties ge-
plaatst in een aantal Joodse weekbladen in de Verenigde Staten, waar 
hij destijds woonde. De actie bleef niet onopgemerkt. Meer dan 1.200 
Holocaustoverlevenden en hun nabestaanden deelden hun zeer aan-
grijpende persoonlijke ervaringen met hem. Deze geschiedenissen – 
en die van zijn eigen familie – verwerkte Hammelburg in de in 1996 
verschenen roman Kaddisj voor Daisy.

De reacties op het boek waren overweldigend. Vele Holocaustoverle-
venden en hun kinderen bleven door de jaren heen hun ervaringen 
met Hammelburg delen. Achttien jaar lang heeft hij het oorspronke-
lijke manuscript bewerkt, aangevuld en verfijnd. Nu is voor hem het 
moment aangebroken om de definitieve editie onder een nieuwe, pas-
sende titel in het Nederlands en Engels te publiceren.

In Van binnen is alles stuk verliest de naamloze hoofdpersoon zijn vrouw 
Daisy door een auto-ongeluk. Hij gaat op reis om haar terug te vinden 
op de plaatsen waar ze gelukkig waren. Hij ontmoet oude vrienden, 
bekenden en lotgenoten, maar herstelt ook het zeer moeizame con-
tact met zijn eigen familie. De vele gesprekken over de vervolging van 
de Joden, het leven in de concentratiekampen, de hoop op een nieuw 
bestaan in Israël en de eenzaamheid in het naoorlogse Europa dat het 
te druk had met de wederopbouw, maken de schade voelbaar die de 
Holocaust heeft aangericht bij hen die verder moesten.

Simon Hammelburg (Amsterdam, °1952) begon zijn carrière als reizend 
verslaggever voor Avro’s Radiojournaal. Later werd hij correspondent 
in New York voor diverse omroepen, dag- en weekbladen en Consul In-
dustriële Zaken voor het Ministerie van Economische Zaken in Los An-
geles. Hammelburg werkte mee aan verschillende boeken en in 1996 
verscheen zijn veelgeprezen Kaddisj voor Daisy.

Het boek gooit hoge ogen en krijgt bijzonder lovende kritieken. Het 
toont onomstotelijk aan dat de Holocaust en het verdriet tot zes gene-
raties doortikt. 

“De kracht van het boek ligt niet zozeer in verschrikkelijke getuigenis-
sen maar in de directie conversaties tussen vrienden over iets dat niet 
in woorden kan gevat worden door vreemden” schrijft het Nederlandse 

BOEK: VAN BINNEN IS ALLES STUK VAN SIMON HAMMELBURG
Trouw terwijl het NRC handelsblad spreekt over een bevrijdend boek 
dat iedereen tot tranen toe ontroert. 

‘Van binnen is alles stuk’ van Simon Hammelburg verscheen in 
het Nederlands bij uitgeverij Aereal ISBN 9402600272 en kost 
17,99 euro voor de hardcover. In elektronisch formaat voor e-
reader is de prijs 9,99 euro. Het boek verscheen gelijktijdig ook 
in een Engelstalige editie  onder de titel Broken on the Inside.


