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Als ik een boek over de Tweede Wereldoorlog lees en dat zijn er veel, heb ik altijd enige 
moeite mijn eigen herinneringen uit te bannen. Er zijn vrijwel altijd parallellen met mijn 
eigen herinneringen en mijn leven. Zo ook met het boek van Simon Hammelburg, 
getiteld 'Van binnen is alles stuk', met als ondertitel Herinneringen van vernielde levens. 
Hammelburg schetst de levens van een Haboniemgroep, een gezelschap van jonge 
mensen die geregeld  bij elkaar komen. Het zijn allen kinderen van overlevenden. In de 
club praten ze over Palestina, over Israël, over hun ouders, maar ook en vooral over 
familieleden die er niet meer zijn. Of zoals men dat in joodse kringen bijna consequent 
noemt 'zij, die niet teruggekomen zijn'. Hun ouders hebben de meest gruwelijke dingen 
mee gemaakt. Zij zijn overlevenden van concentratiekampen, jarenlange onderduik en 
dragen daarvan duidelijk de sporen. Sporen die zich uiten in hun gedragingen, met name 
tegenover hun kinderen. En die beschadigde ouders beschadigen hun kinderen. De 
gevolgen laten zich raden. Kinderen en jonge mensen, die het ouderlijk huis ontvluchten 
en bij de jeugdvereniging vriendschap en warmte zoeken. Waar ze dingen doen die thuis 
verboden zijn: muziek maken, pret maken, flirten en zo proberen zij de sfeer van thuis, 
de strenge vaak orthodox-joodse regels te mijden. Zij noemen zich dan ook Partners in 
Crime. Zij plegen 'misdaden' tegen de regels van het ouderlijk huis. Hammelburg heeft 
vele mensen gesproken, die hem de duistere verhalen van de oorlog hebben verteld. 
Hun verdriet, de gruwelijkheden van de nazi's, en de gevolgen er van voor de volgende 
generaties.  
Ik kan het nauwelijks beter illustreren dan met een citaat (bladzijde132) als een lid van 
de Partners in Crime vertelt: 'Mijn overgrootvader is vermoord, dat is een. Mijn 
grootvaders zijn vermoord, dat is twee. Mijn ouders zijn zwaar beschadigd uit de strijd 
gekomen, dat is drie. Esther heeft haar kinderjaren verloren in een Jappenkamp, dat is 
vier. Wij waren op de vlucht naar een veilig onderkomen. Vijf vernielde generaties. En zo 
rijgen de verhalen in het boek van Hammelburg zich aan een.  
 
Het is wat vreemd om te schrijven dat Hammelburg er in geslaagd is die gruwelijke 
verhalen in mooie, wat afstandelijke zinnen te vangen. Die afstandelijkheid is schijn want 
de zinnen beschrijven wel degelijk het verdriet, de wanhoop, de vernielingen in gedrag 
en de verhouding tot anderen. Niemand is eigenlijk nog in staat een normale verhouding 
aan te knopen. De relatie tussen ouders en kinderen is verstoord, de huwelijken zijn 
voor een deel probleemhuwelijken, eigenlijk houdt de ellende nooit op. De auteur slaagt 
er in veel te beschrijven dat nauwelijks te beschrijven is. Hij vertelt via zijn personages 
het niet te vertellen verhaal. Dat maakt dit boek zo belangrijk voor een jonge generatie. 
 
Ik vind dat zijn boek een brede verspreiding verdient. En niet alleen om kennis te nemen 
van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook om voorbereid te zijn op wat 
er op ons en onze kinderen en kleinkinderen af komt als de leiders van de wereld er niet 
in slagen de vreselijke oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten te beteugelen. We 



kunnen, denk ik, wachten op vele boeken zoals die van Hammelburg als er ooit een 
einde komt aan de oorlogen in die landen. 
 
Het boek van Simon Hammelburg is gebaseerd op 1200 interviews met 
Holocaustoverlevenden en hun kinderen. Op de achterzijde van het boek wordt vermeld 
dat eerder het debuut van de schrijver verscheen onder de naam Kaddisj voor Daisy. Dat 
was in 1996. Najaar 2014 verscheen het met een andere titel, in het Nederlands en 
Engels, na een grondige bewerking opnieuw. Die bewerking kostte Hammelburg achttien 
jaar totdat hij het tijd vond om dit langdurige, waardolle document af te sluiten.  
 
Van binnen is alles stuk. Uitgave  Aerial Media Company 
ISBN 978-94-026-0100-8. Het boek is ook als e-book verkrijgbaar 

 


