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"Is er een ander middel om je staande te houden tegen de ellende en ontaarding, het
egoïsme, de degeneratie, kortom tegen de opeenstapeling van alle men~elijke ondeugden? Zou jij anders zijn, als je de mensen elkaar zag begappen en beroven, elkaar in het ongeluk stort~n om zijn eigen leven te redden, elkaar zag bedriegen en bekladden en dan nog in een voortdurende angstpsychose te leven; zou jij anders zijn,
als je de mensen met honderden tegelijk opgeperst zag in houten barakken, slapend
in ijzeren bedden, zonder behoorlijke matrassen, vaak zonder behoorlijke dekking?
Zou jij anders zijn als je een voortdurende stroom van mensen zag binnenkomèn,
oud, blind, invalide, beroofd van alles, vaak getrapt en geslagen, uitgeput, losgerukt
van alles wat ze liefhadden? Zou jij anders zijn als je diezelfde mensen weer in de
trein zou zien jagen, door 'onze goede marechaussée', een toekomst tege~oet, die
geen toekomst is, maar de onvermijdelijke ondergang? Zou jij anders zijn als je de
mensen zou zien paren, waar alles en iedereen bij is, zonder schaamte, zonder terughouding, alleen om hun driften te bevredigen? Zou jij anders zijn als je leven beheerst werd door drie factoren, angst, wanhoop, ellende?"
uit een brief geschreven door een gevangene in Westerbork 1
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Verantwoording

De interesse voor gedrag van mensen in uitzonderlijke situaties is wijd verspreid. In
die situaties worden de grenzen afgetast van menselijke mogelijkheden en beperkingen, van weerstands- en aanpassingsvermogen. De onderliggende behoefte van deze
belangstelling heeft dikwijls te maken met de veronderstelling dat de aan zulke beproevingssituaties blootgestelde mens ontdaan wordt van alle door de cultuur bepaalde opsmuk en dat de bloot gelegde kern van de 'ontbolsterde' mens toelaat conelusieve antwoorden te geven op de vraag naar de 'ware aard' van het beproefd individu, of van mensen in het algemeen. Extreme situaties worden dan gezien als een
soort cruciale experimenten voor de essentie van 'de mens' .
Ook ik kwam tot dit onderwerp vanuit zulk een naturalistisch-antropologische interesse. Achteraf bekeken was dit een heuristisch interessante, doch geen gemakkelijke weg. Uit de geraadpleegde ooggetuigenverslagen bleek immers dat ook vele
overlevenden tot essèntialistische conclusies kwamen, maar dat die elkaar
tegenspreken. De enen besluiten tot de intrinsieke goedheid van de mens, de anderen tot zijn intrinsieke slechtheid. Deze contradictie moet verband houden met de filosofisch-ideologische instelling van de beoordelaars (meer bepaald, . hun mensbeeld), met hun (kamp)ervaring, of met een combinatie van beide. De naturalistisch-antropologische conclusies van de ervaringssubjecten zijn de neerslag van de
wederzijdse inwerking van het individu-gebonden mensbeeld en de specifieke beproevingssituatie waaraan dat individu werd onderworpen. Het mensbeeld van sommigen hielp hen ~ tot op zekere hoogte - de situatie door te komen, en het werd er dan
door bekrachtigd. Het essentialistisch mensbeeld van anderen kwam tijdens of direct
na de beproeving tot stand, ter rationalisering en verklaring van (bepaalde aspecten
van) de beproeving en de wijze waarop zij erop gereageerd en ze overleefd hadden.
Gedrag van mensen, ook gedrag in beproevingssituaties, wettigt geen conclUSies
m.b.t. de 'ware aard' van de mens. Essentialistische gevolgtrekkingen zijn niets an7

ders dan een geïdeologiseerde expressie van de wijze waarop de ervaringssubjecten
, hun (extreme) ervaring ten dele verwerkt of niet verwerkt hebben. De zoektocht
naar 'de menselijke essentie', is een ijdele onderneming, omdat mensen niet los van
situaties bestaan en ze dus nooit, zonder betekenisverlies, kunnen worden losgekoppeld van hun ervaringen en van hun betekeningen van die situaties én ervaringen.
Dàt mensen tot verschillende filosofische inzichten komen, vindt zijn verklaring in
het feit dat situaties, mensen en dus ervaringen verschillend zijn. Lijnrecht aan el-:kaar tegengestelde essentialistische conclusies verwijzen naar sterk verschillende situaties en ervaringen.
Bij mijn aanvankelijk ethisch-antropologische vraagstelling voegde zich aldus bijna ongemerkt een sociaal-psychologische en historiografische interesse. Om dieper
te kunnen doordringen, om tot bruikbare en zinnige conclusies te kunnen komen,
om de verschillende interpretaties van dekampervaring door overlevenden te doorgronden, moest immers meer aandacht worden besteed aan de verschillende persoons- en situatie-gebonden factoren. Absolute vereiste is grondige en gedetailleerde kennis van de situatie zelf, en wel om twee redenen. Gezien de extremiteit van de
situatie ligt het voor de hand dat kampgedrag in hoge mate werd bepaald door situationele determinanten. 'Gedrag van mensen in extreme situaties zegt doorgaans meer
over die situatie dan over de mensen. Het is géén kerngedrag, géén wezenlijk menselijk gedrag, maar extreem gedrag, overlevingsgedrag. Een tweede reden waarom situatiekennis conditio sine qua non is, is dat de buitenstaander, gezien de extremiteit
van die situatie, als een vreemdeling in een voor hem onbegrijpelijke wereld terechtkomt. Om het extreem gedrag enigszins te kunnen begrijpen, moet hij de situatie
vooraf grondig verkennen.
Bij het bestuderen van kampervaringen botste ik ook steeds weer op de insideroutsiderproblematiek. Bondig samengevat luidt die als volgt: wie het kamp niet
heeft meegemaakt kan de kampervaring nimmer begrijpen; accurate communicatie
over die ervaring is uitgesloten; overlevenden zijn, door hun onderscheidende ervaring, onherroepelijk door een kloof van buitenstaanders gescheiden; deze onoverbrugbare kloof wordt veroorzaakt door een tekortschietend inlevings- of begripsvermogen van outsiders. Een scherpere formulering van deze stelling leidt tot de insider:-doctrine of het insiderisme : een keiharde afwijzing van buitenstaandersoordelen
en dikwijls van buitenstaanders zelf. Weerstanden tegen inmengingvan buitenstaanders blijken vooral sterk m.b.t. (bepaald) gedrag van mensen in extreme situaties.
Hun zogenaamd 'onmenselijk' of 'slecht' gedrag mag blijkbaar niet bestudeerd worden, zelfs niet als dat met de nodige schroom gebèurt. Het tegen-argument dat dat
gedrag; gezien de extremiteit van de situatie, eerder 'onmenselijk menselijk' was,
haalt niets uit.
Aanvankelijk revolteerde ik -in naam van het 'vrij onderzoek' - tegen deze taboeering. Ik besefte niet dat mijn verzet heel wat te maken had met mijn buitenstaan- ,
derspositie. Maar door studie van de insider-outsiderproblematiek kwam ik, door de
jaren heen, tot de steeds sterkere overtuiging dat analyse van gedrag van slachtoffers
een meer indringende verantwoording vergt als het om desillusionerend 'onmenselijk' gedrag gaat, dan wanneer het om hoopgevend 'menselijk' gedrag gaat. Steeds
nadrukkelijker confronteerde ik mezelf met de vraag, of buitenstaanders het recht
hebben wat dan ook toe te voegen of af te doen aan die gruwelijke ervaringen of aan
de interpretaties van de insiders, zij die het hebben meegemaakt. Alleen al bij het be8

kijken van foto 's en films over de kampen of bij het bezoek aan kampen, vraag je je
onwillekeurig af, of je als buitenstaander ooit het recht kunt hebben wat dan ook te
zeggen over in zulke erbarmelijke omstandigheden creperende en overleyende mensen ... mensen met een middel dat je met beide handen kunt omsluiten . De vraag
drong zich op , of gedrag van slachtoffers 'objectief', zakelijk en rationeel benaderd
mag worden, ofhet afgronddiepe leed geen absoluut taboe vormt, of de ervaring niet
ontoegankelijk moet blijven, of buitenstaanders - in zoverre zij bepaalde visies van
insiders niet kunnen bijtreden - er inderdaad niet beter het zwijgen toe doen. Alleen
als ik deze ethische vraag zinnig kon beantwoorden, mocht ik proberen aan te tonen
dat buitenstaanders de ervaring van overlevenden op een bepaalde manier kunnen
begrijpen en dat hun begrip kàn bijdragen tot bepaalde vruchtbare inzichten (wat
b.V. al bleek uit de vaststelling dat insiders tot bepaalde contradictorische conclusies
komen).
De vraag naar dat 'recht' is, door de ongemotiveerde affirmaties die erin besloten
liggen, in deze vorm in feite onbeantwoordbaar. Objectiviteit en redelijkheid op zich
doen aan leed noch toe, not::h af. Gaat het overigens wel om een of ander 'recht'?
Moet men zich niet veeleer afvragen welke de opportuniteit is va'n onderzoek en reflectie door buitenstaanders? Het antwoord op deze laatste vraag is afhankelijk van
functie en nut, van beoogd doel en van de middel-doel-relatie van dergelijk onderzoek.
Puur wetenschappelijke belangstelling of motivatie volstaan niet. Interpretaties
en oordelen die overlevenden aan hun ervaring vastknopen en die hen, toen en nu,
helpen bij de verwerking ervan, mogen niet zomaar ontleed of ontluisterd worden.
Analyse van dergelijke interpretaties kan in feite maar enigszins worden verantwoord, indien wordt aangetoond dat sommige interpretaties de verwezenlijking van
belangrijke, er direct mee samenhangende doelstellingen in de weg staan, zeker als
het om doelstellingen gaat die de betrokkenen zèlf nastreven. Bijvoorbeeld als zou
blijken, dat die interpretaties een beter begrip van ontstaan , groei en dus mogelijk
voorkoming van dergelijke mensonterende toestanden kunnen bemoeilijken of verhinderen. Als dàt het geval is, dan is het middel (getuigenis als motiverende boodschap) dat getuigenden aanwenden ter realisatie van het volgens hen belangrijkste
doel (nooit meer oorlog, nooit meer kampen) , minstens ten dele ongeschikt.
Doch de getuigenis en de erin vervatte interpretaties vervullen andere , minder bewuste maar daarom niet minder belangrijke functies (b.v. de reeds aangestipte verwerkingsfunctie ). Deze ego-functies lopen niet noodzakelijk parallel met wat overlevenden als hun voornaamste of zelfs hun enige beweegreden (de sociale functie van
hun getuigenis) beschouwen. De kritisch-rationele analyse die beoogt herhaling van
al die kampellende te voorkomen, kan de meer persoonsgebonden functies in het gedrang brengen . Moet dan een soort verjaringstermijn worden gerespecteerd, moet
men wachten tot er geen overlevenden meer overblijven? Maar dat is in tegenspraak
met de uitgesproken doelstellingen en verwachtingen van de overlevenden zelf. De
tijd dringt, uitstel van beter begrip is uit den boze. Moet men misschien het utilitaristisch basisbeginsel-het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijk aantal-inroepen (b. v. als de ego-functies van de getuigenissen afgelegd door een minderheidsgroep de realisatie van macro-sociale doelstellingen verhinderen)? Kunnen overlevenden, zelfs als ze inzien dat hun getuigenis in bepaalde opzichten anti-finalistisch
kan werken, wel afstand doen van de ego-functie(s) van hun getuigenis? En kan men
9

hen enige waarborg bieden dàt beter begrip van de kampervaring inderdaad vruchten kan afwerpen? Zoals zo vaak gebeurt, hinkt ook hier de ethisch-deontologische
reflectie achter op de werkelijke actie : buitenstaanders hebb~n al heel wat onderzoek verricht.
Om de (on)mogelijkheid of de beperkingen van communicatie met buitenstaanders te bestuderen, maak ik hoofdzakelijk gebruik van gepubliceerde (publiek gemaakte) 'spontane' ooggetuigenverslagen. Vorm, inhoud en functie-betekening van
deze autobiografische geschriften of -met een meer technische term- ego-documenten (de meest voorkomende vorm van 'spontane' getuigenissen) wijken af van die
van andere soorten getuigenissen , o.a. omdat de sociale omstandigheden van het getuigen verschillen . De getuigenisvorm impliceert b. v. een zekere mate en een bepaalde richting van censuur en aansporing. Bepaalde facetten van de ervaring lijken
voor de hand te liggen en worden bevorderd en benadrukt, andere facetten worden
verdoezeld, verzwegen of veronachtzaamd. Gesolliciteerde ofvan buitenafuitgelokte getuigenissen zij n b. v. getuigenverklaringen voor juridische, historiografische en
medische (dikwijls psychiatrische) doeleinden. Verklaringen in rechte of juridische
getuigenissen komen tot stand in een onpersoonlijke en enigszins dwingende context. De getuigenis wordt afgebakend tot een beperkt aantal gebeurtenissen in antwoord op meestal precieze vragen. De persoon van de getuige is eerder bijkomstig,
zijn ondervragers zijn geen gelijken , dierbaren of vertrouwelingen. Deze getuigenissen zijn zeer strikt gestructureerd: beperking tot het onderwerp van het proces; uitzuivering van alle elementen die geacht worden daar buiten te vallen , wat zeker geldt
voor emoties (men denke maar aan het tijdelijk opschorten van het proces, aan het
ontruimen van de zaal). Inhoudelijk leren ze vooral iets over de beklaagden (SS-ers)
en over de relatie tussen deze SS-ers en (ex-)gevangenen. Wat de sociale relaties tussen gevangenen, en tussen insiders en outsiders betreft , hebben ze weinig te bieden.
De getuige in rechte wordt doorgaans gevraagd naar een beoordeling van bepaalde
aspecten van een gebeurtenis. Aspecten die op het moment dat de gebeurtenis zich
voordeed voor hem niet noodzakelijk van bijzonder belang waren en waaraan hij dus
geen speciale aandacht moet hebben geschonken. Dit is de psychologische verklaring voor de onvolledigheid en het deels misleidend karakter van vele juridische getuigenissen. 2 Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor verklaringen in rechte m.b.t.
de kampervaring.
De geschiedkundige getuigenis is het resultaat van de antwoorden op vragen gesteld door een onderzoeker en van de associatieve gedachtengang van de geïnterviewde overlevende . Dit soort getuigenis blijft niet noodzakelijk beperkt tot streng
afgebakende gebeurtenissen of relaties en ze laat een grotere verscheidenhèid van uitingsvormen toe dan de juridische getuigenis. De overlevende getuigt over gebeurtenissen die hem emotioneel diep hebben geraakt, gebeurteriissen die een diepe indruk
hebben gemaakt en waarvan de ervaring (wat dus een bepaalde betekening kan impliceren) beter in het geheugen bewaard bleef dan gewoonlijk het geval is. Wat betreft informatie over relaties onder gevangenen, zijn historiografische getuigenissen
doorgaans rijker dan juridische getuigenissen , maar ze blijven onvolledig (zeker wat
de relatie tot outsiders betreft) .
Ego-documenten bevatten het meest informatie:·over het kampbestaan in zijn geheel (onderlinge relaties tuSsen gevangenen, tussen gevangenen en SS-ers, kampgebruiken, e.d.m .) maar vooral over de verschillende aanpassingsvormen aan dit be10

staan. Gedetailleerde ego-documenten laten ook dikwijls toe de verbanden te bestuderen tussen de kampervaringen het voorafgaand leven van de gevangene, alsook
tussen kampervaring en aanpassing na de terugkeer. De spontane communicatieve
motieven en intenties die aan de basis liggen van dergelijke getuigenissen laten bovendien toe de relatie tot buitenstaanders te onderzoeken. Al kan er gediscussieerd
worden over de precieze invulling van de waarde van ego-documenten (dat gebeurt
hieronder nog), toch vormen ze, door hun onderlinge en inhoudelijke verscheidenheid, een zeer rijke en waardevolle bron van informatie. Dat is ook een van de redenen waarom ego-documenten zowel bron als voorwerp van dit boek vormen. Een andere reden is dat autobiografische verslagen de voornaamste informatiebron vormen
voor het groot publiek. Dit kan worden verklaard door de toegankelijkheid van die
verslagen en de uitgesproken voorkeur van dat publiek voor spontane getuigenissen.
Volgens sommigen is dergelijke informatie, alleen al omdat ze spontaan wordt gegeven, waardevoller en betrouwbaarder dan informatie gewonnen d.m.v. meer gerichte, gedirigeerde technieken. De veronderstelling dat spontaneïteit elke gerichtheid
en kleuring ván informatie zou uitsluiten is evenwel idealistisch. Dàt getuigen spontaan over bepaalde zaken berichten, komt doordat die op hen indruk hebben gemaakt
of doordat ze veronderstellen dat ze ook op toehoorders indruk zullen maken, en het
feit dat iets indruk maakt is uiteraard minstens ten dele afhankelijk van situationele
en persoonsgebonden factoren.
De in dit boek gevolgde werkwijze werd in het bovenstaande reeds zijdelings aangegeven. Ze bestaat in hoofdzaak uit classificatie en uitzuivering van ooggetuigenverslagen, bron- en tekstanalyse, confrontatie onderling en met andere bronnen.
Deze onderzoeksmethode roept bepaalde vragen op en zegt meteen ook iets over het
mogelijk nut van buitenstaandersoordelen in deze context. Ik verklaar me nader.
Kritische analyse van getuigenissen van overlevenden van de nazi-kampen is ook
de methode gebruikt door de 'historische revisionisten', mensen die het bestaan van
gaskamers of zelfs van de kampen in twijfel trekken (meestal om redenen die weinig
te maken hebben met wetenschappelijke interesse en veel met ideologisch-:-politieke
motieven). Hun benadering is kwaadwillig: zonder inleving, 'pakkend', zonder begrip voor de verschrikkelijke omstandigheden waarin gevangenen omkwamen of net
niet stierven, zonder begrip ook voor de feiten waarover zij berichten en voor de
doeleinden die zij ermee nastreven. Revisionisten benaderen de kampervaring met
intenties en doelstellingen die vreemd zijn aan het kampleed. Ze analyseren ze kritisch om buiten die ervaring liggende en zelfs eraan tegengestelde redenen. Ze buiten
elke onvolkomenheid in de getuigenissen uit om, door simplistische extrapolatie, de
door het nazi-regime geplande en uitgevoerde genocide te loochenen. Daartoe ontbinden zij de getuigenissen in een aantal contradictorische details, in niet (meer) in
elkaar passende puzzelstukjes.
De welwillende kritische benadering daarentegen is gericht op zoveel mogelijk begrijpen, niet weerleggen of betwijfelen, maar proberen te verklaren: zoeken naar
oorzaken en verklaringen voor de bijzondere of afwijkende wijze waarop bepaalde
ooggetuigen over bepaalde aspecten berichten. De onvolmaaktheden in ooggetuigenverslagen worden gebruikt om dieper in de ervaring zelf door te dringen. Alleen
op deze wijze kunnen de duizende stukjes puzzel omzichtig in elkaar worden gepast.
Het opsporen van dergelijke 'tekortkqmingen' in getuigenissen is, mijns inziens,
ook de beste methode om weerwerk te bieden aan de revisionistische zinsbegooche11

ling. Niet dat ik me illusies maak over de impact hiervan op revisionisten. Er bestààt
waarschijnlijk geen middel om hen van hun ongelijk te overtuigen, omdat ze in feite
niet geïnteresseerd zijn in de kampen en de gaskamers, maar bewogen worden door
ideologische, politieke en/of dieptepsychologische motieven.
De kleine gebreken van getuigenissen nog langer toedekken met de mantel der
liefde is onverstandig omdat ze dankbaar worden aangegrepen om mensen te overhalen tot extreme ideologieën. De ogenschijnlijk onbenullige, maar door revisionisten uitgebuite details moeten op andere wijzen verklaard worden; men moet zelf ingaan op de imperfecties in bepaalde getuigenissen en deze analyseren en duiden.
Door de onvermijdelijke en begrijpelijke overdrijvingen, vertekeningen, misvattingen en onterechte veralgemeningen in bepaalde ooggetuigenverslagen psychologisch en sociologisch te verklaren, door die verslagen weer in hun ervaringscontext te
plaatsen, wordt beetje bij beetje het gras voor de voeten van criticasters weggemaaid. Dit is waarschijnlijk de enige methode om te verhinderen dat nog meer mensen door bepaalde ongeloofwaardigheden in sommige ooggetuigenverslagen beginnen te twijfelen, of dat ze, bij gebrek aan diepgaande kennis over het concentrationair universum, in de 'valstrikken' van revisionisten lopen.
De 'tekortkomingen' in het relaas over de ervaring worden dus niet aangegrepen
om de ervaring in twijfel te trekken, maar ze worden in het kader van die ervaring als
een element van de ervaring begrepen en geanalyseerd, met het doel meer inzicht te
verwerven in de impact van de ervaring en in de afweer- en verwerkingsmechanismen die gevangenen gebruiken.
In deze studie komen zoveel aspecten van het kampbestaan die verband houden
met de insider-outsiderproblematiek aan bod, dat er geen ruimte overbleef voor
diepgaand geschiedkundig en sociologisch onderzoek van de machtsverdeling in de
kampen. Er wordt slechts waar nodig verwezen naar de macht die de SS aan sommige
gevangenen delegeerde. Dit delegeren leidde tot wat ik de 'interne hiërarchie' noem,
een specifieke sociale stratificatie die soms fenomenale stand- en klasse-verschillen
onder de gevangenen voortbracht, wat verklaart dat in het kampjargon termen voorkomen als 'kampelite' , 'aristocraten', 'prominenten', 'proletariërs', 'gewone gevangenen' en 'kampplebs' . Grondige bespreking van dit aspect van het kampbestaan
had uitvoerige commentaar en illustratie gevergd. Dit toch al lijvig boek zou dan buitensporige proporties hebben gekregen. Bovendien kon dergelijke analyse moeilijk
in deze studie worden ingepast. Ze houdt niet direct verband met de rest van de studie (al vormen keuze en uitwerking van dergelijk thema een goede illustratie van de
'afwijkende' invalshoek eigen aan kritische buitenstaanders).
Aangezien over de nazi-kampen vele duizenden autobiografische geschriften werden gepubliceerd, moest ik een bepaalde selectie doorvoeren. Voor een deel gebeurde
dat mijns ondanks. Getuigenissen uit het slavisch taalgebied kon ik alleen raadplegen
in zoverre ze in een voor mij toegankelijke taal waren vertaald. Hetzelfde geldt voor
ego-documenten die in het Hebreeuws werden opgesteld. Met opzet besteed ik vrij
veel aandacht aan getuigenissen van Vlamingen en Nederlanders. Dat biedt nl. verscheidene voordelen: er kan uit geciteerd worden zonder te vertalen (en te 'verraden');
de betrokkenheid en herkenbaarheid zijn groter. Aangezien verwerking en betekening van de extreme ervaring deels worden bepaald door persoonsgebonden factoren,
zouden getuigenissen van slachtoffers en overlevenden afkomstig uit andere culturen
in feite uitweidingen noodzaken over specifieke karakteristieken van die culturen.
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Onderzoek en analyse van concentrationaire levensverhalen confronteert de onderzoeker met bepaalde methodologische problemen. Ego-documenten worden gewoonli j k getoetst aan andere bronnen en aan elkaar. Getuigenissen (of delen ervan)
die niet worden bevestigd door andere bronnen worden normaliter uitgezuiverd. Deze methode wordt hier slechts ten dele gevolgd. Het gaat hier nl. niet alleen om de
constructie van een geschiedkundige werkelijkheid, maar vooral om het hoe en
waarom van de wijzen waarop gevangenen en overlevenden de kampwerkelijkheid
(re)construeren, en de communicatieproblemen die deels door deze constructies
worden veroorzaakt. Het gaat dus om de psychologische, sociologische en communicatieve betekenis en waarde van dit soort bronnenmateriaal. Om dit deugdelijk te
kunnen onderzoeken, volstaat het niet degelijk geïnformeerd te zijn over dehistorische context. De onderzoeker moet tevens inzicht hebben in de situatiegebonden selectie- en interpretatiemechanismen die de verslaggevers hanteren. Om een waardevolle analyse te kunnen maken van concentrationaire levensverhalen zou de onderzoeker moeten beschikken over doorzicht dat in feite maar geleidelijk groeien kan
door die analyse. Om te interpreteren en te selecteren heeft hij selectiecriteria en interpretaties nodig die hij maar door selectie en interpretatie kan verwerven. Deze
paradox kan maar doorbroken worden door het aanleggen van een systematisch en
schematisch repertorium over een zo uitgebreid mogelijk corpus van ego-documenten. In functie van de verbanden die aldus duidelijk worden, worden de geraadpleegde ego-documenten dan herlezen en ge(re)ïnterpreteerd. De gehanteerde hypothesen moeten steeds weer herzien en aangepast worden. Langzaam maar zeker groeit
aldus een meer algemeen bruikbaar analyse-rooster waarin rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk factoren die een rol spelen bij betekening en interpretatie
van het kampleven. Dit verklaart ook dat een deel van de selectiecriteria gehanteerd
bij de samenstelling van het corpus concentrationaire levensverhalen maar gaandeweg, door lectuur van andere ego-documenten, tot stand is gekomen. Sommige ooggetuigenverslagen zijn relevant omdat ze een bepaald aspect van de kampervaring
verduidelijken, b.v. omdat de auteur door zijn/haar sociaal-economische positie in
het kamp of de interneringscategorie waartoe hij behoorde daar (een ander) zicht op
heeft, of omdat er geen of weinig andere verslagen over dat aspect (of dat kamp) bestaan. Zowel representativiteit als uitzonderlijkheid van getuigenissen speelden dus
een rol.
In dit boek worden de getuigen zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Graag
had ik nog meer plaats voor hen ingeruimd, maar door plaatsgebrek moest ik me dikwijls beperken tot verwijzingen naar bepaalde voorbeelden. De keuze van verwijzingen en citaten werd door verschillende criteria bepaald: thematische en informatieve
relevantie, representativiteit en zeldzaamheid, synthesekracht en -vermogen, verklarende en ondersteunende waarde, literaire kwaliteiten, leesbaarheid, beknoptheid, toegankelijkheid. Bij keuzemogelijkheid gaf ik de voorkeur aan citaten uit vrijwel onvindbare ego-documenten die nooit werden herdrukt of die nog niet in het Nederlands werden vertaald (die citaten vertaalde ik dan zelf). Bij het citeren uit egodocumenten gebruik ik bewust de onvoltooid tegenwoordige tijd. De voltooid verleden tijd moest worden gemeden, omdat die de gevoelsmatige afstand nog zou hebben vergroot. De ervaringen en gevoelens die in dit boek beschreven worden, behoren ook niet echt tot hef verleden, zeker niet voor de betrokkenen.
De verstarde, doctrinaire insidershouding m.b.t. de kampervaring is van vrij re13

cente datum. Daardoor komt het dat, bij mijn weten, nog geen grondig onderzoek
gebeurde naar deze specifieke insider-outsiderproblematiek. Tot nog toe waren het
voornamelijk insiders, direct getroffenen en enkele indirect getroffenen, die aandacht besteedden aan de 'oncommuniceerbaarheid' van de kamperv~ring. De problematiek is, nu het besef groeit dat er steeds minder insiders overblijven, meer dan
ooit aan de orde. Verder onderzoek is meer dan wenselijk. Moge dit een bijdrage
zijn tot de zo noodzakelijke overbrugging van de zogenaamde begripskloof, en moge
dit leiden tot een vlottere samenwerking en wederzijds begrip tussen insiders en outsiders.
Wie ooggetuigenverslagen over de nazi-kampen enigszins kritisch benadert, riskeert misbruikt te worden door mensen die bepaalde belangen hebben bij het, tegen
beter weten in, ontkennen van de barbaarse gruweldaden die in die kampen werden
gepleegd. Vandaar dat ik steeds geprobeerd heb me zo genuanèeerd en omzichtig
mogelijk uit te drukken. Maar ik maak me geen illusies: kwaadwilligen kunnen van
zowat alles misbruik maken (b.v. door decontextualisering van bepaalde beweringen) , maar dat geldt zeker ook voor ego-documenten. Uit ervaring weet ik dat er nog
andere risico's aan dit soort onderzoek verbonden zijn. Ook vele insiders, overlevenden van de nazi-kampen, zijn niet erg ingenomen met dit soort onderzoek. Getuige
daarvan b.v. het manifest gebrek aan bereidheid tot medewerking -zacht uitgedrukt - vanwege de Auschwitz Stichting (Brussel).
Wanneer het om getuigenissen over nazi-kampen gaat, horen of lezen velen -om
overigens psychologisch volkomen begrijpelijke redenen- niet meer wat precies gezegd wordt of geschreven staat. Blijkbaar mag de blik alleen gericht worden op de
misdaden van de SS-ers en op de heldenmoed van de slachtoffers. Over beide kan
nochtans niet de minste twijfel bestaan. Als men het blikveld uitbreidt tot andere
aspecten van de concentrationaire ervaring, wordt men er al gauw van verdacht niet
zuiver op de graat te zijn. Zwijgen zou een alternatief kunnen zijn, ware het niet dat
ik ervan overtuigd ben dat het gangbare beeld OVer de kampen meer kwaad dan goed
doet. Zoals uit dit boek nog blijken zal, beschik ik voor deze overtuiging over minstens even goede argumenten als zij die van mening zijn datdat beeld onaantastbaar
zou moeten blijven. Zij die uit schrik voor eventueel misbruik door revisionisten en
neo-fascisten het gangbaar kampbeeld taboeëren, houden -als ik het bij het rechte
eind heb- een beeld in stand dat een beter begrip van wording en evolutie van fascistoïde regimes verhindert. Dit boek bevat dus een aantal controversiële elementen en
zal waarschijnlijk in bepaalde kringen discussie losweken. Dat is, gezien de sterke
emotionele betrokkenheid, onvermijdelijk. Wat men er verder ook over zegt of
schrijft, ik draag dit boek op aan de slachtoffers en de overlevenden der nazi-kam~
pen.

Gezien het onderwerp van dit boek worden namen van getuigende insiders cursief
gedrukt. Op blz 497-505 kan de geïnteresseerde lezer enkele beknopte biografische
gegevens vinden over de geraadpleegde insiders.
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I Inleidende beschouwingen met
betrekking tot het insiderisme

1 De insider-outsiderproblematiek in haar
algemeenheid
De argumenten gebruikt bij de afwijzing (of de rechtvaardiging ervan) van outsiders
zijn van functionele, morele of cognitieve aard. De toetreding kan geacht worden
een storende of nefaste invloed te hebben op de werking van de groep, b. v. omdat de
groep voltallig is, de kandidaat er een andere werk- of denkwijze (moraal, gewoonten) op nahoudt, hij te oud of te jong is, e.d.m. Vaak vormt een kennis argument de
kern van het betoog waarmee iemand tot buitenstaander wordt bestempeld en uitgesloten. Buitenstaanders mogen niet toetreden of niet oordelen omdat ze niet aan bepaalde formele kennisvereisten (opleiding, diploma) voldoen. Anderenmoeten zich
onthouden omdat ze de entiteit waar ze buiten staan niet van binnenuit kunnen waarnemen en beleven, en dus geen directe toegang hebben tot de bijzondere informatie
en gespecialiseerde kennis waarover insiders wel kunnen beschikken. Omdat buitenstaanders de 'dingen waar het om gaat' niet op dezelfde manier kunnen kennen als ingewijden, worden ze geacht niet tot 'de kern van de zaak' te kunnen doordringen en
niet (voldoende) in staat te zij n tot inleving of begrip . Zij mogen niet meepraten of
oordelen, omdat het gegeven of de ervaring waar zij geen deel aan hebben voor hen
terra incognita is. Insiders beroepen zich dan vaak op ervaringskenni~ en menen dat
de begripskloof tussen insiders en outsiders een gevolg is van het feit dat buitenstaanders alleen theoretische kennis kunnen verwerven.
Voorstanders van de 'doctrinaire insider-doctrine' of het 'insiderisme' (beide begrippen werden uitgedacht en beschreven door R.K. Merton) beschouwen ervaringskennis als toetssteen voor theoretische kennis. Intellectuele vertegenwoordigers van collectiviteiten die gedurende lange tijd sociaal en cultureel achtergesteld,
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gestigmatiseerd en op andere wijze geslachtofferd werden (b.v. zwarten , vrouwen,
homoseksuelen) stellen zelfs als een soort kennistheoretisch principe voorop , dat
alleen groepsleden valide wetenschappelijke kennis m.b.t. hun groep kunnen verwerven. Outsiders groeiden niet op in de beschouwde groep, missen de groepservaring, kunnen zich nimmer volledig rekenschap geven van de symboliek, noch van alle
betekenisnuances in gedrag , gevoelens , aspiraties , ongeschreven gedragsregels,
noch van het cultureel idioom. I Zij kunnen ze niet intuïtief aanvoelen of empathisch
begrijpen. Voorstanders van dit categorisch insiderisme eisen een absoluut kennismonopolie Op .2 Alleen zwarte , vrouwelijke, homoseksuele , katholieke , joodse
(enz.) wetenschapsmensen kunnen onderzoek dat betrekking heeft op zwarten,
vrouwen , homoseksuelen , katholieken , joden (enz.) significant uitvoeren. Het volstaat dus niet te voldoen aan de eisen van een gespecialiseerde opleiding en formele
training. Absolute voorwaarde om tot waardevol theoretisch inzicht te komen, is dat
de theoreticus deel uitmaakt van de bestudeerde sociale entiteit. Aldus dreigt een
onoverbrugbare kloof te ontstaan , een soort van 'begripsmatige apartheid', waarbij
soms wordt geargumenteerd dat onderzoek door outsiders verboden moet worden
omdat het, door hun gebrek aan begrip , gevaarlijk zou zijn . Eens dit principe aanvaard kan, zoals Merton stelt, de lijst van insider-aanspraken quasi eindeloos worden
uitgebreid en komt men tot een 'balkanisering' van de menswetenschappen , met
allerlei geïsoleerde sociale groepen die zichzelf veroordelen tot steriele monoloog.
De doctrine heeft dus vérreikende implicaties . Wat bijvoorbeeld geschiedkundig onderzoek betreft, is dan alleen eigentijdse geschiedschrijving authentiek. Alleen zij
die direct -en dus fataal slechts partieel- bij de gebeurtenissen betrokken zijn, kunnen erover oordelen. Alle geschiedschrijving wordt dan zinloos. Zowel de extreme
insider- als de extreme outsider-doctrine zijn , aldus Merton , simplistisch en sociologisch fout. In structurele termen is immers iedereen zowel in- als outsiper. Elkeen is
lid van meerdere sociale groepen , bezit verschillende interdependente statussen die
door hun interactie het gedrag en het waarnemingsperspectief beïnvloeden.·Bovendien kan men t.a.v. anderen terzelfdertijd in- én outsider zijn (b.v. blanke man versus zwarte man; jonge vrouw versus jonge man). Dat wat insiders als insider voorstaan, verwerpen ze dikwijls als outsider. Ze menen dat ze datgene wat ze door hun
principiële stellingname zelf als een voor hen onbegrijpelijke cultuur -die der outsiders- typeren, tóch correct kunnen definiëren en voorspellen. Dergelijke elitaire
doctrine gaat er ook ten onrechte van uit, dat de sociale positie de intellectuele perspectieven totaal en absoluut determineert, waar het in werkelijkheid slechts om een
tendens gaat. 3
Ervaringen kunnen ongetwijfeld inzicht voortbrengen, maar ze garanderen dat
geenszins. Wie p.v. uit ervaring weet waarheen een bepaalde -nefaste- evolutie leiden kan , beschikt daarom nog niet over de beste middelen (kennis b.v.) om die evolutie om te buigen of te voorkomen. Ervaring leidt nl. niet automatisch tot bruikbare
kennis. Om tot betrouwbare en in andere situaties toepasbare kennis te komen, is
theorievorming .onontbeerlijk. Ervaringsieren is meestal een niet systematische en
niet auto-kritische vorm van leren, zoals leren door nabootsing (modeling) of door
positieve en negatieve bekrachtiging. Uit ervaring kan ongetwijfeld lering worden
getrokken en sommigen worden er zelfs wijs door. Doch wat iemand uit een bepaalde ervaring leert, blijft tot op zekere hoogte aan die singuliere en unieke ervaring
gebonden. Zelfs een ezel stoot zjch geen twee keer aan dezelfde steen. Ervaringswe18

ten is een specifiek, fragmentarisch, dikwijls meer impliciet dan expliciet en niet veralgemeen baar weten. Ervaringskennis en theoretische of wetenschappelijke kennis
opponeren als twee verschillende vormen van kennis, is dus niet correct. Beide termen verwijzen naar vertrouwdheid met bepaalde fenomenen, maar de eerste verwijst expliciet naar de informatiebron ('kennis' uit de eerste hand), terwijl de tweede
term verwijst naar een methode van kennisverwerving én van kennisverwerking.
Bron en procedure worden met elkaar verward. Beide kennisvormen komen overigens vrij zelden in onvermengde vorm voor. Ervaringskennis uit de eerste hand
wordt verworven door direct persoonlijk contact, en is kennis op objectniveau. Ze is
een met het persoonlijk handelen verbonden, aan de praktijk gebonden en op de
praktijk gerichte kennis, die bij gebrek aan meta-niveau dikwijls moeilijk onder
woorden te brengen is en zelden gefundeerde generalisaties toelaat. Observators zijn
beter geplaatst om beschouwelijke theoretische kennis te verwerven omdat hun gedistantieerde positie hen beter toelaat om door interactie van inductie en hypothesen, dus langs theoretische weg, tot kennis op met a-niveau en dus tot objectiverende
theorievorming te komen.
Het ervaringskennis-argument om uitsluiting van outsiders te recht\'aardigen (ni.
dat alleen insiders in staat zijn tot 'juiste', 'ware' of 'objectieve' beoordeling van hun
ervaringen) zou maar overtuigend zijn als de aan de beoordeling voorafgaande waarneming en interpretatie 'juist', 'waar' en 'objectief' zijn. Uit psychologisch onderzoek blijkt evenwel dat menselijke waarnemingen en interpretaties onvolmaakt en
onvolledig zijn. Niettegenstaande de hoge zekerheids- en oujectiviteitsgraad die
mensen meestal toedichten aan hun waarnemingen en interpretaties, worden ze vertekend door vele, meestal niet tot het bewustzijn doordringende factoren. Waarne,ming en interpretatie zijn eng met elkaar verbonden. Zonder conceptueel systeem
kan immers niet worden waargenomen. De werkelijkheid wordt bemiddeld door begrips- en theoriegebonden perceptie. De wisselwerking tussen waarnemer en stimulus, de actieve waarneming dus, wordt op een bepaalde wijze geordend en gestructureerd.
Waarnemen is geen passief of louter reflectief, maar een actief en creatief gebeuren. Het is een complexe interactie tussen stimulus-eigenschappen (intensiteit, frequentie, verandering, herhaling) en karakteristieken van de waarnemer (behoeften,
verwachtingen, begrippenkader, kennis - ervaring, interessen, training, motieven,
aandachtsrichting) die bepaalt wat (aard, inhoud, omvang) op welke manier (accuratesse, precisie, volledigheid) waargenomen wordt. Prikkels én waarnemer dringen
zich a.h.w. aan elkaar op. Doordat waarneming en interpretatie dus fataal beperkt
en onvolledig zijn, is iedereen op een of andere manier onwetend. De kennisleemten
worden dan opgevuld door allerhande associaties, generalisaties, abstracties, stereotyperingen en deducties. Dat werkt een perspectivische interpretatie in de hand, in
de richting van cognitieve en psychische eigenschappen van de waarnemer. 4 Naast
kennis speelt ook het gebrek aan kennis een belangrijke rol bij de reconstructie van
de sociale werkelijkheid. Menselijk gedrag wordt immers niet alleen geleid doof
kennis maar ook door onwetendheid (en de wijze waarop men deze interpreteert en
aanvult).
De waarnemer voert grotendeels onbewust een cognitief en motivationeel bepaalde selectie door van de omgevingsprikkels. Slechts een gering deel van de beschikbare informatie wordt werkelijk opgenomen. De aldus gestructureerde werkelijkheid
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is geprefabriceerd door relevantiesystemen. Bepaalde informatiegegevens treden op
de voorgrond, andere verdwijnen in de achtergrond. Perceptie is persoons- en cultuurgebonden. Behoeften en noden van het kensubject beïnvloeden de waarneming
ingrijpend (dat bleek b.v. uit experimenten m.b.t. effecten van deprivatie op de perceptie). De perceptie is ook selectief vanwege de betrokkenheid van de waarnemer.
,Waarnemingsgegevens die nauw aanleunen bij karakteristieken , gevoelens of motieven van de waarnemer worden sneller en beter waargenomen ,d an andere gegevens.
Mensen worden voortdurend geconfronteerd met een massa disparate, chaotische
en labiele informatiegegevens. Chaos is beangstigend en maakt efficiënte anticipatie
onmogelijk. Om te kunnen voorspellen en controleren, om met enige kans op succes
te kunnen handden, moet de perceptie van de fysieke en sociale omgeving worden
gestructureerd en betekend. Ze moet geïnterpreteerd worden, ingevoegd in een begrijpelijke samenhang. Effectief opgenomen prikkels worden in onze hersenen -een
informatieverwerkende instantie- in bepaalde banen' geleid, min of meer systematisch tot een voor de waarnemer zinvol geheel geordend (men denke b. v. aan de interpretatie van de inktvlekken bij de Rorschach-test). Door grotendeels onbewuste
gebruikmaking van cognitieve sjablonen , door abstrahering, categorisering en conceptualisering komt men, d.m.v. een collage van heterogene, ogenschijnlijk bij elkaar horende of elkaar veroorzakende elementen, tot een bevredigende samenhang,
stabiliteit en evenwicht.
De behoefte aan cognitieve duidelijkheid en evenwicht (die van mens tot mens en
van cultuur tot cultuur verschillen kàn) manifesteert zich ook in de sociale waarneming. Wat dat betreft is er geen wezenlijk verschil tussen object- en persoonsperceptie. Door de hogere complexiteit van de stimulus neemt bij persoonsperceptie (én
zelfperceptie) de kans op interpretatie- en beoordelingsvervormingen zelfs nog toe .
Bij de betekenisverlening wordt hetgeen -na selectie- werd opgenomen, geïnterpreteerd en gemanipuleerd om het in het patroon van reeds aanwezige cognities in te
passen. Om tot een bevredigend, consistent beeld te komen, worden ontbrekende
gegevens door vermoedens of zelfs volkomen denkbeeldige informatie ingevuld. Gebeurtenissen, mensen en karakteristieken worden op grond van hun semantische,
evaluatieve, emotionele of 'logische' gelijkenis geïnfereerd en met elkaar geassocieerd. Nieuwe inferenties worden met oude bevindingen of conclusies in overeenstemming gebracht; inconsistente of contradictorische informatie wordt -zo ze alopgenomen wordt- gemanipuÏeerd en ingepast (b.v. door bepaalde persoonlijkheidstrekken aan een overkoepelend patroon onder te schikken). Volledigheid, duideli j kheid en zekerheid worden geconstrueerd. Deze consistentie-constructie vormt de
kern van de psychologische consistentie-theorieën. Inconsistente relaties (of dissonante cognities) tussen volgens de waarnemer bij elkaar horende personen (gevoelsrelaties inbegrepen), zaken, handelingen, ideeën, of tussen deze onderling, wekken
onlustgevoelens op en worden dus door de waarnemer als onaangenaam ervaren.
Om die spanning of dat ongenoegen te reduceren of op te heffen, probeert men gewoonlijk het evenwicht of de balans te herstellen (dissonantiereductie ) door cognities en/of attituden in de gewenste richting te veranderen of door de informatie in de
richting van de cognities of attituden om te buigen (congruentietheorie , balanstheorie, cognitieve dissonantie-theorie).
Bij bewuste informatiecontrole zal een logisch volkomen correcte interpretatie tot
foute conclusies leiden . Hier gaat het niet om 'foute' interpretatieresultaten, maar
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om interpretatie'fouten'. De gebrekkigheid van het oordeel is niet uitsluitend het gevolg van de onvolledigheid van de informatie, maar van wetmatige waarnemings-, interpretatie- en/of beoordelingsvervormingen die zich op een dermate laag (of zelfs
beneden het) bewustzijnsniveau situeren, dat ze ternauwernood of helemaal niet
corrigeerbaar zijn. Zelfs al doet een waarnemer nog zo hard zijn best om accuraat en
zo 'objectief' mogelijk te oordelen , toch wijkt zijn oordeel ten gevolge van cognitieve
beoordelingspredisposities op een voorspelbare, systematische wijze af. Zo is er b.v.
de tendens complexiteit te reduceren door de waarnemingsgegevens (gebeurtenissen) als een door oorzaak of similariteit onderling verbonden geheel te zien. Mensen
hebben een zwak voor causaliteit, ook als die door niets wordt gewettigd.
Insiders en outsiders die op grond van hun positie aanspraak maken op de enige
'juiste' of 'ware' beoordeling, doen dat ten onrechte omdat menselijke waarnemingen niet onbetwijfelbaar zijn en omdat de waarnemingspositie die 'objectiviteit' heet
te waarborgen in werkelijkheid de beoordeling beperkt en vertekent.
Insider en outsider zijn primair topografische aanduidingen . Ze verwijzen naar een
sociaal-ruimtelijke locatie waarmee een bepaald perspectief verbonden is. De enen
beleven, observeren, interpreteren en beoordelen 'van binnen uit', de anderen 'van
buiten uit'. Beiden houden er bijgevolg verschillende interpretatie- en relevantiesystemen op na. Hun beoordelingen zijn theorie- en cultuurgeladen. Bijzonder duidelijk wordt dit als hun posities of perspectieven onderling sterk verschillen, b. v. als de
waarnemer vreemdeling of noviet is en het waargenomen gedrag voor hem volkomen nieuw en vreemd is.
De verschillende sociale locatie van insiders en outsiders beïnvloedt de selectie
van de waarnemingsobj ecten en de onderzoeksproblemen . De gematigde versie van
de insider-doctrine, waarin wordt gesteld dat insiders weliswaar bevoorrecht zijn inzake wetenschappelijke kennis over de eigen groep, maar dat ook outsiders die -mits
grote inspanningen- kunnen verwerven , lijkt theoretisch gezien , aldus Merton , dan
ook vrij aannemelijk. Door hun verschillend uitgangspunt, de onderling verschillende aandachts- of onderzoeksinstelling, de onbewust gehanteerde relevantiesystemen, zal het spectrum van de onderzoeksproblemen sterk variëren. Insiders delen de
problemen en bekommernissen van de groep -of zouden dat kunnen- en stemmen
hun onderzoek in hoofdzaak daarop af. Outsiders houden zich meestal niet met dezelfde vragen bezig, maar onderzoeken die problemen die relevant worden geacht
vanuit en voor hun distinctieve waarden en interessen. 5 Merton bepleit dan ook de
convergentie van beide perspectieven , het wederzijds ontlenen van ideeën en het
ontwikkelen van complementaire, elkaar overlappende aandachtsinstellingen bij het
formuleren van problemen, waardoor de kans op een meer objectieve en relevante
interpretatie zou vergroten. 6
Insiders oordelen niet noodzakelijk beter of 'objectiever', maar anders dan outsiders. Door hun verschillende sociaal-culturele achtergrond en ervaring hanteren ze
andere criteria, beklemtonen ze verschillende aspecten en schatten die anders in. De
insider- en outsider-optiek vullen elkaar aan (wat zo beeldend in het Bngels wordt
uitgedrukt: in-sider en out-sider vertegenwoordigen elk een andere zijde).
In de tegenstelling 'insider - outsider' ligt de klemtoon op de verschillende plaats
die beide partijen innemen. 'Insider' en 'outsider' zijn in feite topologische, dus statische begrippen die een toestand weergeven, het passief of statisch aspect van een relatie aanduiden. De tegenstelling 'actor - observator' geeft het functioneel en actief
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aspect weer als moment in de insider-outsiderrelatie. De termen 'actor' en 'observator' verwijzen naar rollen of functies die mensen afwisselend of gelijktijdig kunneri
waarnemen. De handelende persoon (de actor) kan zowel eigen als andermans gedrag gadeslaan, interpreteren en beoordelen (observatorfunctie).
Kan een actor voor, tijdens of na de handeling proberen te reflecteren, een observator zit per definitie in een overschouwende positie. Niet-actors kunnen gedesinteresseerd of apathisch zijn, maar dan zijn zij geen observators of spectators in de eigenlijke zin van het woord. Een toeschouwer is iemand die aandachtig toekijkt, een
spectator is een opmerkzaam toeschouwer. Observator is hij die gadeslaat, d.w.z. hij
die oplettend beschouwt om te kennen of te begrijpen. Niet-actors kunnen compleet
afzijdig blijven of, als observator, passief deelnemen. Observatie is een intentionele
en specifiek gestructureerde perceptie, gekenmerkt door een mentaal-actieve instelling van de door een vraagstelling geleide waarnemer, door een uitgesproken geconcentreerde gerichtheid en door een hoge intensiteit en bewustzijnsgraad. 7
Waarneming van andermans gedrag leidt vaak onwillekeurig tot kritische reflectie. Vergelijkingen dringen zich dan op zonder dat men eraan kan verhelpen. Bijna
automatisch kan een observator zich dan afvragen wat hijzelf in dergelijke omstandigheden zou denken, doen of voelen . De beoordeling van een daad veronderstelt
een interpretatie van de daad op basis van vergelijking. Dit 'vergelijkend onderzoek'
blijft niet tot de eigen persoon beperkt, want door zijn positie kan de observator met
analoge of afwijkende handelingen van één of meerdere actors in dezelfde of verschillende situaties worden geconfronteerd.
Naarmate het geobserveerd gedrag afwijkt van zijn verwachtingen, naarmate het
ongewoon is ~en dat zal, gezien de gedistantieerde optiek van de observator, altijd
enigszins het geval zijn- zal de observator meer worden bevreemd en zich afvragen
waarom de ander zich zo gedraagt. Verwondering is een typische observator-attitude. De geïnteresseerde of gefascineerde toeschouwer kan niet nalaten kritisch te
zijn, zich 'observatorvragen' te stellen, evidenties te doorbreken (alleen al omdat hij
ze niet als dusdanig herkennen kan). Hij stelt waarom-, oorzaaks- en middel-doelvragen: wat leert het gedrag over intenties, motieven, doelstellingen, idealen en
waarden van deze actor, en waarom heeft hij precies die waarden, normen? enz ...
Observatie is een typisch 'wetenschappelijke' of 'filosofische' bezigheid. Observeren
is theoretiseren.
Een actor is door zijn actieve deelname (en mogelijk als belanghebbende) steeds
op een of andere wijze direct betrokken. Een observator is, doordat hij observeert,
indirect betrokken (als belanghebbende kan hij ook direct betrokken zijn). Zoals
Norbert Elias aanstipt is het gezichtspunt van actieve deelnemers net zo min absoluut
betrokken, subj ectief of irrationeel als dat van de buitenstaanders absoluut gedistantieerd, objectief of rationeel zou zijn. Men kan beter van dimensies, niveaus of perspectieven spreken. Deelnemers beleven vanuit een ik- of wij-perspectief, buitenstaanders vanuit een zij-perspectief. 8 Het gaat daarbij niet noodzakelijk om een
tegenstelling, een dualiteit of een onoverbrugbare kloof, maar om twee polen op één
continuüm: enerzijds totale betrokkenheid en afwezigheid van elke distantie (b.v.
bij baby's), anderzijds complete distantie zonder een spoor van betrokkenheid (b.v.
god). Er is altijd sprake van een mengeling van onderling afhankelijke, subjectieve
en objectieve factoren. Men kan alleen van gradaties gewagen en onderzoeken ofin
een bepaald geval de balans naar de ene of de andere pool overhelt. Naargelang de si22

tuatie en de persoonsgebonden kenmerken van het oordelend individu zal het oordeel minder of meer subjectief, minder of meer objectief zijn.
Wat betreft concrete ervaring en beleving is de actor ongetwijfeld beter geplaatst
dan om het even welke observator. Volkomen identische inleving en integraal begrip
zijn onmogelijk. Men kan nu eenmaal niet met andermans zintuigen en hersenen
waarnemen en interpreteren. De psychische betekenis van de ervaring is toegankelijker en makkelijker reconstrueerbaar voor het ervaringssubject (Agassi noemt dit
de triviaal juiste versie van de 'doctrine van geprivilegieerde toegang'). De actor is
wat dit betreft geprivilegieerd kennissubject .
Als de actor zijn ervaring en beleving wil begrijpen , interpreteren en in een breder
kader plaatsen, zal hij net als de observator zijn toevlucht moeten nemen tot kritisch,
systematisch en methodisch onderzoek. Gedurende het actieproces krijgt hij daar
evenwel meestal de kans niet toe. Hij zit met de neus op de handelingssituatie gedrukt en ziet door de bomen soms het bos niet . Alle implicaties en consequenties van
zijn gedrag of actie kunnen tnog) niet overzien worden ; risico-factoren kunnen zelden genoegzaam tegen elkaar worden afgewogen. Langdurig wikken en wegen zet
aan tot twijfel en immobiliseert. De tijd dringt , er dient gehandeld, de knoop moet
worden doorgehakt. Systematische twijfel verlamt.
Evalueert de actor zijn actie of de resultaten ervan , dan beoordeelt hij normaliter
ook zijn participatie. Samen met de actie beoordeelt hij de eigen inzet. Afstandelijke, neutrale , nuchtere beschouwing wordt bemoeilijkt door het feit dat objectivering
en relativering, zelf-objectivering en zelf-relativering (kunnen) impliceren. De kans
op subjectieve vertekening wordt hierdoor groter.
Een actor moet afstand nemen, een observator moet die bewaren en terzelfdertijd
proberen te verkleinen. Naarmate directe betrokkenheid afneemt , neemt de kans op
een afstandelijke en in een bepaald opzicht minder subjectieve interpretatie toe. Dat
waarborgt evenwel geen grotere 'objectiviteit'. De observator neemt b.v. niet één
maar meerdere actors , handelingen en gedragingen waar, ook die van zichzelf. Daardoor worden zijn aandacht en energie opgesplitst. Zolang hij niet selecteert, kan hij
nooit voldoende inzicht verwerven in bepaalde gebeurtenissen . Om tot een meer
diepgaand, beredeneerd oordeel te komen, moet hij uit het aanbod datgene selecteren wat hem om een of andere subjectieve reden aanspreekt en er zich in verdiepen.
Door zich te concentreren, wordt enerzijds de bewustzijnsgraad verhoogd , anderzijds de waarnemingssfeer ingekrompen . De observator dringt dan een bepaalde
denkwereld binnen en maakt zich onwillekeurig een jargon en een bijzondere visie
eigen . Hij raakt vertrouwd metde problematiek, verliest beetje bij beetje zijn status
van leek (wat b.v. kan blijken uit communicatiestoornisseri met buitenstaanders die
zich niet op hetzelfde terrein hebben toegelegd), maar behoudt, zolang hij niet actief
deelneemt, die van buitenstaander. Bij verregaande specialisatie is het gevaar niet
denkbeeldig dat de observator het contact met de werkelijkheid verliest. Wetenschapslui ontwikkelen b.v. conceptuele apparaten die, hoewel noodzakelijk voor
analyse en beschrijving om systematisch te kunnen onderzoeken, ongewild verbloemend kunnen werken (sociologische, psychologische eufemismen 9). Precies door de
grotere afstand tot het te beoordelen gedrag, is het de observator ook niet altijd zomaar duidelijk wàt de actor nastreeft. De middel-doel-relatie is lang niet altijd ondubbelzinnig (equifinaliteit). Actiemiddelen kunnen voor verschillende doeleinden
worden aangewend, verschillende middelen kunnen tot hetzelfde doel leiden en een
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actie kan meerdere effecten hebben die daarom niet alle door de actor werden beoogd. De observator zal, indien mogelijk, de actor(s) moeten horen en raadplegen
om met enige zekerheid te kunnen oordelen. Wat het niet extern waarneembare (intenties, gevoelens) en het niet meer waarneembare betreft, blijft de spectator tot op
grote hoogte afhankelijk van de communicatiebereidheid en het communicatievermogen van de actor. Verleent de actor bereidwillig zijn medewerking, dan moet de
observator nog proberen rekening te houden met de onvolkomenheid en onbetrouwbaarheid van zelfperceptie (van de actor), communicatie en interpretatie (door de
observator). De observator is dus niet minder, maar anders vooringenomen of bevooroordeeld dan de actor.
Hoe vreemder, exotischer, onbekender, extremer het waarnemingsobject (of
-subject), hoe groter de afstand, de verwondering en de bevreemding, hoe kleiner de
kans op directe en accurate inleving en hoe sterker de neiging om overhaast te duiden
of te etiketteren , de act van het observeren voortijdig stop te zetten ~ In zoverre de
observator of buitenstaander zich niet laat misleiden door zijn initiële afweer en hij
niet halsstarrig doorgaat op spontaan opwellende interpretaties, maar volhardt in
zijn observatie, maken grote afstand, verwondering en bevreemding toch een kritische vraagstelling mogelijk die weinig participanten gegeven is. De niet of minder
met de actie en de actor vertrouwde observator zal zich , zoals een vreemdeling, moeten oriënteren, zich vertrouwd maken met de voor hem vreemde particulariteiten en
idiosyncrasieën. Wil hij tot een min of meer uitgebalanceerd oordeel komen, dan zal
hij verschillende en verscheidene (historische) bron"nen moeten raadplegen, zorgvuldiger te werk moeten gaan. Hij wordt dan geconfronteerd met een grotere verscheidenheid van meningen (b.v. ego-documenten), participanten en benaderingswijzen.
Vergelijkend onderzoek is voor hem geen keuze, maar noodzaak. Hij ziet de (historische) gebeurtenissen niet alleen in een ander licht, maar moet ze wel in een groter
geheel plaatsen.
Eigen en andermans gedrag wordt aan onderliggende oorzaken toegeschreven,
aan kenmerken of motieven van de stimuluspersoon (interne of dispositionele attributie), aan omgevingsinvloeden (externe of situationele attributie) , of aan een combinatie of wisselwerking tussen beide. Dit attributieproces verloopt niet willekeurig.
Zonder er zich rekenschap van te geven, maken mensen gebruik van bepaalde attributiemodellen (in de attributietheorie ontwikkelde, ideaaltypische, schematische
voorstellingen van de wijzen waarop mensen infereren en attribueren) . Afhankelijk
van waarnemer (diens ervaring, zijn vraagstelling) en situatie (stimuluspersoon en
beschikbare informatie) dringt een bepaald attributiemodel zich op. De waarnemer
onderzoekt niet welk model het meest geschikt is of het meest 'objectiviteit' waarborgt. Wel lijkt het erop dat de zekerheidsgraad over het resulterend oordeel heel
wat te maken heeft met de mate waarin de in die, eerder toevallig 'gekozen', attributiemodellen vervatte gegevens de optimale criteria benaderen.
Actors en observators verschillen qua beschikbare informatie, qua informatie-interpretatie en qua motivatie. Actors zijn meestal beter geïnformeerd over hun antecedenten (voorgeschiedenis, vroeger gedrag) en zijn dus beter geplaatst om te beoordelen of een bepaald gedrag representatief is. Tevens zijn ze in principe beter op de
hoogte van intentie en doel van hl.m gedrag. Observators nemen doorgaans aan dat
het waargenomen gedrag indicatief is voor het vroeger gedrag én dat de bekomen effecten ook door de actor werden beoogd. Actors en observators zullen dus verschil24

lende consistentie- en distinctiviteitsgraden van het gedrag onderstellen.
Interpretatie en beoordeling van eigen intenties, doelstellingen, emoties en gedrag
lijken op het eerste gezicht eenvoudiger, 'objectiever' en zekerder te verlopen dan
observatie van anderen. Door de ogenschijnlijk directe toegang tot het eigen innerlijk lijkt de oorzaaks- of motivatie-inferentie makkelijk of zelfs overbodig. Experimenteelonderzoek i.v.m. zelf-perceptie en zelf-attributie leert evenwel, dat er weinig verschil bestaat met persoonsperceptie in het algemeen. Ook de zelfwaarneming
is dikwijls onzeker, inaccuraat of fout, onder meer omdat de waarnemer licht zijn
wensen voor werkelijkheid neemt. Zelfs de eigen gevoelens, intenties en attituden
zijn niet altijd duidelijk of ondubbelzinnig. Bij vage, zwakke, onvolledige of moeilijk
interpreteerbare interne aanwijzingen moet de precieze aard van de interne toestand
a posteriori worden afgeleid. Geobserveerde interne en externe gedragsdeterminanten worden tegen elkaar afgewogen (dispositionele of situationele zelfattributie ). De
kans op vertekening is, gezien de sterke vooringenomenheid t.a.v. het eigen ik, vrij
groot. Onderzoek naar de effecten van overredingsprocessen (retoriek, propaganda,
reclame) leerde b.v. ook dat oordelen, opinies en attituden vrij vaak op basis van volkomen irrelevante en onbewust blijvende factoren (groepsdruk, zelfwaardering, geloofwaardigheid en prestige van de communicatiebron) worden gevormd of gewijzigd. Mensen zijn zich zelden of nooit op adequate wijze bewust van de reële gedragsdeterminanten (een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is de subliminale
perceptie, de meest verborgene der verleiders). Dat neemt niet weg dat heel wat
menselijk gedrag vooraf bewust gemotiveerd en beredeneerd is. Het handelend subj ect heeft evenwel achteraf vaak weinig en soms helemaal geen inzicht in de reële gedragsstimuli. Om de zelfwaardering niet in het gedrang te brengen, wordt dat gedrag
dan a posteriori, in het licht van cultureel bepaalde zelftheorieën betekend of verklaard. Inzicht op basis van innerlijke zelfwaarneming suggereert een sterk authenticiteitskarakter. Daardoor lijkt de in feite vrij onbetrouwbare en speculatieve introspectie de 'via regia' tot zogenaamd correcte en onbetwijfelbare interpretàties. Kan
alleen de actor weet hebben van zijn innerlijke processen en gewaarwordingen, dan
kan ook hij alleen er zo flagrant door worden misleid. Doordat hij over 'inside-information' beschikt en de interpretatie van zijn ervaring onproblematisch lijkt, heeft hij
gewoonlijk de neiging om niet naar bijkomende informatie of verklaring te zoeken.
Zelfs al beschikken actor en observator over precies dezelfde informatie (b.v.
doordat de actor zo correct en integraal mogelijk probeert te informeren), dan kunnen ze die toch op verschillende wijze ordenen en verwerken. Dit ligt onder meer aan
verschillen inzake saillante informatie-elementen ('saliency of information'), verschillen in waarnemingsperspectief, in aandachtsrichting ('focus of attention'), in
predisposities of assumpties m. b. t. consistentie, distinctiviteit en consensus van het
waargeno~en gedrag (of de actor dat gedrag ook heeft in andere situaties en op andere momenten, tegenover gelijksoortige objecten of subjecten, en of andere actors
hetzelfde of ander gedrag manifesteren in dergelijke situaties).
Waarneming en beoordeling zijn perspectivisch. Door hun verschillende aandachtsrichtingen en waarnemingsperspectieven stellen actors en observators verschillende vragen. Omdat de actor eigen gedrag beoordeelt, zal hij veelal aannemen
dat de interne veroorzaking (motieven , intenties) gekend is, en zal hij zich dus vooral
op de buitenwereld concentreren. Alleen al de positie van de ogen dwingt de 'aandacht van de -handelende persoon in de richting van externe factoren, wat in de volks25

mond -verwijtend- uitgedrukt wordt door 'het oog ziet altijd van zich af'. Actors
hebben doorgaans meer oog voor de situatie, observators meer voor het handelend
subject. Dit drijft hen tot verschillende .attributies. Meer dan observators, schrijven
actors gedragsveranderingen toe aan situationele veranderingen. Observators zoeken, door de voor hen geringe situatievariabiliteit, de oorzaak van het gedrag eerder
in disposities van de actor. Actors attribueren hun gedrag gewoonlijk - dus voornamelijk - aan situationele of externe oorzaken, observators vooral aan dispositionele
of interne oorzaken. Bij grondige reflectie duiden beiden gedrag zowel situationeel
als dispositioneel, maar ac tors hebben de neiging om situationele determinanten te
beklemtonen en observators om het belang van disposities te overdrijven. Deze informatieverwerkende mechanismen worden doorkruist door de -opnieuw van elkaar verschillende- ego-versterkende motieven en relevantiesystemen van actor en
observator. Zo kunnen b.v. stereotiepe attributiefouten het belang van de beoordelaar dienen. Negatieve gedragsresultaten (b. v. mislukking) worden door de actor vaker, positieve (b.v. succes) minder vaak als extern veroorzaakt gezien dan door observators. Deze laatsten schrijven negatief beoordeeld gedrag makkelijker toe aan
een karaktertrek van de actor. 10
Zonder dat de waarnemer het beseft, worden zijn perceptie en oordeelsvorming
dus door vele subjectieve factoren bepaald en doorkruist. De waarneming is selectief, wordt gefilterd en gestuurd door verwachtingspatronen en verhakkeld door
allerlei cognitieve en emotionele predisposities, vooroordelen en projecties. Ze
wordt in vastliggende schema's geperst en vertekend door idiosyncratische ervaring,
waarden, normen, doelstellingen, idealen en attituden. Iedereen meent dat zijn eigen oordeel hierdoor slechts sporadisch en minimaal wordt vervormd, of meent er
meer vat op te hebben. Maar het vuur waarmee interpretaties, attributies en oordelen vaak worden verdedigd, heeft herhaaldelijk minder uitstaans met hun inhoud
dan met onderliggende behoeften en strevingen.
Het kritisch oordeel van buitenstaanders wordt meestal afgewezen zonder dat men
zich veel vragen stelt over het mogelijk nut ervan. Beslissings- en oordeelsrecht worden vaak met elkaar verward. De afwijzing van observator-oordelen is des te merkwaardiger als men bedenkt dat het voor de hand ligt dat het oordeel van een niet actief deelnemend observator nut kan hebben. Hoe begrijpelijk -maar vaak al te 'makkelijk'- die afwijzing soms psychologisch ook moge zijn, toch bevat het spreekwoord
'de beste stuurlui staan aan wal' een grond van waarheid. Het is voor een niet-deelnemer inderdaad 'makkelijker' te oordelen, alleen al omdat aan het beoordeelde voor
hem weinig of geen consequenties vastzitten en hij er minder bij betrokken is. De
oordeelsvorming kan daardoor in bepaalde opzichten moeitelozer en accurater verlopen.
Het oordeelsvermogen van de buitenstaander-observator wordt meestal maar in
twijfel getrokken als en in zoverre hij afwijkend oordeelt. De 'afwijking' gaat dan
dikwijls door als 'bewijs' van het foutief karakter van zijn oordeel en 'rechtvaardigt'
dan de verwerping ervan. Afwijking en tegenstrijdigheid zeggen evenwel alleen iets
over de logische relatie tussen oordelen, niets over hun kwaliteit (waarde, juistheid).
Alleen als men de visie van de participanten (insiders, actors) dogmatiseert, volgt
daaruit dat die van de niet-participanten (outsiders, observators) altijd foutief is.
Denkt men dergelij ke dogmatisering consequent door, dan belandt men in een absoluut solipsisme. Aangezien elk individu en elke ervaring in feite uniek zijn, zou ieder26

een tot niet-communiceerbare subjectiviteit en dus tot cognitieve en existentiële eenzaamheid gedoemd zijn. Er zou een totale intermenselijke schizofrenie heersen in
een volkomen autistische wereld. De divergenties in oordeelsvorming nopen niet tot
die solipsisme-conclusie. Zij zijn goeddeels verklaarbaar door onzuiverheden, perspectiefverschillen en subjectieve vertekeningen van de oordelen van insiders en van
outsiders, of van beiden. Als consideratie en interesse voor het observator- of buitenstaandersoordeel worden beperkt tot die. gevallen waarin de observator confirmerend oordeelt, of waarin de participanten geen eensgezindheid bereiken, dan wordt
het observator-oordeel herleid tot een louter confirmerende of scheidsrechterlijke
functie. Men evalueert dan d.m. v. een extrinsiek criterium en ziet voorbij aan de specifieke en intrinsieke waarde van dergelijke oordelen (nI. belichting en beklemtoning van andere aspecten).
Omdat mensen vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven waarnemen en
dus op verschillende wijze interpreteren, bestaat er geen 'ware' of 'objectieve' weergave van een bepaald gebeuren. Noch de visie van de actor, noch die van de observator vormen het hele verhaal. Het zijn elkaar aanvullende,-geen complementaire,
maar supplementaire approximaties. Het zijn geen stukjes van een puzzel die, eens
samengesteld, de 'werkelijkheid' correct zou weergeven. Ieder stukje vormt immers
ot' zich een 'totaal-interpretatie' van het gebeuren. Bij samenvoeging zonder analyse
en synthese bekomt men geen 'hologram' maar een collage van holistische beelden.
leder stukje is meer een interpretatie van het 'geheel', dan een stukje van het 'geheel'. Mensen, emoties en ervaringen kunnen, gezien hun multi-dimensionaliteit,
maar adequaat worden begrepen door kritische analyse en synthese van de verschillende interpretaties. De interpretaties kunnen met elkaar worden geconfronteerd
en, als ze voldoende raakpunten hebben, elkaar produktief bevruchten. Dan kan
door middel van een welwillende dialoog worden geprobeerd een bepaalde dynamiek op gang te brengen. Consensuele elementen in de interpretaties bieden enig
houvast en kunnen als uitgangspunt dienen voor kritische analyse en synthese. Vele
van de elementen waarin de interpretaties van elkaar verschillen kunnen worden onderzocht op gegrondheid en bruikbaarheid. De interpretaties kunnen verder worden
beoordeeld op hun interne consistentie. Onterechte veralgemeningen en dissonanties met de in de interpretatie vooropstaande criteria kunnen worden opgespoord en
de basisnoties van de verschillende visies kunnen met elkaar worden vergeleken. Al
blijven een heleboel kennistheoretische problemen onopgelost, door te proberen op
deze wijze tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, bestaat enige kans op
overstijging van het solipsisme.
Observators en actors zijn elk op hun eigen wijze vooringenomen, beperkt, bevoor- en benadeeld. De vraag wie het meest accuraat observeert of interpreteert, is
niet alleen onbeantwoordbaar -wie zou dat immers kunnen beoordelen?- ze is bijkomstig. Precies het feit dat het oordeel van de observator van dat van de participant
kàn afwijken, maakt het waardevol. Wat gewoonlijk doorgaat als bewijs van de
waardeloosheid van het observator-oordeel, kan het feitelijke nut ervan zijn.
Actor-observatorrelaties kunnen worden gekenmerkt door complementariteit,
door virtuele wederkerigheid, door omwisselbaarheid. De aanwezigheid van de 'ander' (actor of observator), van zijn structureel en situationeel bepaalde afwijkende
faculteiten, biedt de mogelijkheid eenzijdige en uitgesproken subjectieve interpretaties, beoordelingen en beslissingen te beperken door wederzijdse controle, correctie
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en aanvulling. Door een open dialoog kunnen beide perspectieven zich aan elkaar
slijpen, elkaars distinctieve bijdrage vermenigvuldigen én elkaars beperktheden milderen. Om speculaties en subjectiviteit in de mate van het mogelijke uit te zuiveren
en om tot consensuele en bruikbare interpretaties te komen, zou zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van de gegeven dispariteit, door het mogelijk maken
en bevorderen van open meningsuiting en dialoog.
Dat wie iets niet meemaakte er niet kan over oordelen is een vaak gehoord maar,
in deze lapidaire vorm, manifest onjuist argument. Begrijpt men 'oordelen' in zijn
descriptieve of explicatieve betekenis van 'leggen van cognitieve verbanden tussen
objecten', dan kan al wie over denkvermogen en informatie beschikt, oordelen. De
oordeelskracht kan vanzelfsprekend verlamd zijn door b.v. een sterke emotie, men
kan meer of minder oordeelkundig te werk gaan, men kan slecht of onvoldoende
geïnformeerd zijn, men kan overhaast, lichtvaardig, voorbarig of zonder kennis van'
zaken oordelen, maar dit alles geldt zowel voor de actor als voor de observator. Het
'kunnen' oordelen heeft,alleen uitstaans met het al dan niet aanwezig zijn van enerzijds een kennend vermogen en anderzijds kennis van het beoordelingsobject. Zowel participant als non-participant beschikken in principe over het vermogen om een
gebeuren descriptief, constaterend, vergelijkend te interpreteren en hypothesen te
formuleren.
Ook de mogelijkheid van waarde-oordelen is niet beperkt tot participanten aan
het beoordeelde. Men moet niet actief deelnemen aan de creatie van een kunstwerk
om het esthetisch te kunnen beoordelen, zoals men niet zelf moet koken om een gerecht te kunnen evalueren (eerder het tegendeel). Dit geldt ook voor morele oordelen. Prima facie kan moreeloordeelsrecht over gedrag in sterk afwijkende situaties
met reden worden ontzegd aan niet-participanten. Dat geldt zeker voor onbereflecteerde en impulsieve morele evaluaties, omdat daarbij een contextgebonden moraal
onnadenkend en probleemloos getransfereerd wordt naar situaties waarop zij in oorsprong en qua contextuele functionaliteit niet van toepassing is. Maar dat impliceert
niet dat outsiders niet op meta-niveau -het niveau waartoe zij makkelij~er toegang
hebben- over gedrag in extreme situaties zouden kunnen en mogen reflecteren om
tot weloverwogen morele beoordelingen te komen. Immers, de consequentie van
verwerping van elke morele beoordeling door outsiders is praktisch manifest onhoudbaar, vermits die zou inhouden dat niemand mag oordelen over gedrag in situaties waarin hij niet zelf actief participeert, wat er uiteindelijk op neerkomt dat niemand ooit nog moreel mag evalueren, aangezien situaties en contexten van gedrag
steeds -minstens tot op zekere hoogte- onvergelijkbaar en uniek zijn.

2 De insider-outsiderproblematiek

met betrekking tot de kampervaring
Om het oordeel van outsiders af te wijzen, beroepen insiders zich dus dikwijls op
voor anderen ontoegankelijke kennisgegevens, b.v. ervaringskennis. Hoe afwijkender de onderscheidende ervaring, hoe aannemelijker dit lijkt. De ervaring van gevangenen en overlevenden is dermate afwijkend, dat hun monopolie-aanspraken
ogenschijnlijk geen rechtvaardiging behoeven. Hoe extremer de ervaring, hoe gro-

28

ter de afstand tussen belevingswereld van insiders en outsiders, des te scherper zullen
hun perspectivische interpretaties zich tegen elkaar aflijnen en des te makkelijker
kunnen de functie ( s) van beider oordeel en de limieten van hun oordeelsvermogen
worden afgebakend. Het KZ-insiderisme (zoals ik de insider-outsiderproblematiek
m.b.t. de kampervaring noemen zal-'KZ' is de gebruikelijke afkorting voor 'concentratiekamp') is nog om een andere reden belangwekkend, nl. omdat de onderzoeker in de vorm van ego-documenten over overvloedig bronnenmateriaal beschikt,
zowel wat de kampen als wat het KZ-insiderisme betreft. Aan de hand van de vele tijdens de oorlog, direct nadien en in de erop volgende decennia door gevangenen en
overlevenden opgestelde getuigenissen, kunnen genese en evolutie van dit insiderisme worden gevolgd en gereconstrueerd.
Sommige bevindingen m.b.t. de insider-outsiderproblematiek gelden voor zo
goed als alle insider-outsider-interacties: de onvolkomenheid van menselijke waarnemingen, de betrokkenheid en distantie van de waarnemer, zijn perspectivische
waarneming en beoordeling, de attributiemechanismen eigen aan actors en observators. Ook hier geldt dat de insiders- en outsidersoptiek elkaar nuttig kunnen aanvullen, dat buitenstaanders in principe kunnen oordelen en dat de relatie tussen insiders
en outsiders de houding tegenover observatorkritiek zal beïnvloeden.
Met betrekking tot het KZ-insiderisme zal onderzocht worden of en in hoeverre
observatorkritiek wordt getolereerd, welke factoren de houding van insiders en outsiders bepalen en waarin hun interpretatie- en relevantie systemen verschillen. In deze voorafgaande beschouwingen beperk ik me tot enkele relevante karakteristieken
die toelaten de problematiek van het KZ-insiderisme duidelijker te stellen. Van het
grootste belang is, dat de ervaring die insiders en outsiders van elkaar onderscheidt
zeer sterk afwijkt van andere ervaringen, dat het een bijzonder ingrijpende ervaring
is en dat. de initiële onderscheidende ervaring tot het verleden behoort. Deze kenmerken kunnen in feite moeilijk van elkaar worden losgekoppeld. Aangezien de ervaring die aan de basis van dit insiderisme lijkt te liggen voorbij is, zijn de gemaakte
keuzen onherroepelijk en, gezien de extremiteit van die ervaring, dikwijls ook on:herstelbaar. Op welke wijze beïnvloedt dit de waarneming, de beoordeling (interpretatie, attributie) van insiders en outsiders, en hun attituden tegenover elkaar? Als
de ervaring voorbij is, kan ook de bekendheid met de gevolgen groter zijn en kunnen
insiders en outsiders in principe meer methodisch te werk gaan bij de beoordeling.
Doch in hoeverre geldt dit nog voor dergelijke ingrijpende en beslissende ervaringen? Kunnen overlevenden werkelijk enigszins 'onbevangen' observators worden?
Blijven ze niet voor het leven getekend? Is de onderscheidende ervaring wel voorbij,
behoort ze tot het verleden? Kan hier nog sprake zij n van een vergrote afstand en dus
van relativering? Kan en mag men verwachten dat zij in staat waren of zijn om hun
beleving d.m.v. kritisch en methodisch onderzoek in een breder kader te plaatsen?
Gezien het sterk afwijkend karakter van de extreme situatie zal de ervaring moei,.
lijk aanschouwelijk gemaakt én begrepen kunnen worden. Communicatievermogen
en communicatie-ontvankelijkheid zullen sterk op de proef gesteld worden. Het lijkt
zeer waarschijnlijk dat het oordeel van insiders sterk beïnvloed zal blijven door wat
ze hebben meegemaakt. Weinigen zullen afstand kunnen nemen van destijds gevormde meningen en oordelen. De kampervaring lijkt prima facie zo onwerkelijk, zo
ver verwijderd van wat mensen gewoon zijn, dat mag aangenomen worden dat buitenstaanders zich slechts met de grootste moeite enigszins kunnen inleven. De veel te
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grote afstand brengt té veel verwqI;ldering en bevreemding teweeg en leidt dikwijls
tot ongeloof. De buitenstaander moet zich dan ook realiseren dat hij een 'vreemdeling' is, m.a.w. dat hij zijn spontaan, los van de kampsituatie opwellende oordelen,
vergeli j kingen en kritieken moet wantrouwen. Het spreekt b. v. voor zich, dat het gebruikelijk beoordelingsmechanisme dat erin bestaat dat de beoordelaar zich afvraagt
hoe hijzelf zich in een bepaalde situatie zou gedragen, tot belangrijke vertekeningen
leidt als die situatie zo afwijkend is dat de buitenstaander over geen vergelijkingspunten beschikken kan. Grondige situatiekennis is een noodzakelijke voorwaarde
om tot valabele oordelen te komen. Dat geldt a fortiori voor een extreme situatie,
omdat de situationele gedragsdeterminanten zoveel sterker zijn. Analyse van de situatie moet aan die van het gedrag voorafgaan, wil men tot enig begrip van gedrag en
gevoelens van gevangenen en overlevenden komen. Mits een welwillende instelling
en een zelfkritische houding is de grote afstand en bevreemding die buitenstaanders
hier kenmerkt ook zeer waardevol omdat ze originele vraagstellingen kan voortbrengen. De buitenstaander moet theoretiseren over extreme situaties. Hij moet zich afvragen waardoor ze gekenmerkt worden, of en hoe het nazi-kamp verschilt van andere extreme situaties en of er raakpunten zijn waar buitenstaanders kunnen bij aanknopen.
Vermits de buitenstaander over weinig ervaringsgebonden vergelijkingspunten
beschikt, zal hij sterk afhqnkelijk zijn van insiders. De intensiteit en de uitzonderlijkheid van de kampervaring brengen met zich mee dat de insider enerzijds meer dan
ooit geprivilegieerde toegang bezit tot de gevoelsmatige betekenis van zijn ervaring
en, anderzijds, dat zijn oordeelsvorming daardoor sterk beïnvloed wordt.
Om ontstaan en evolutie van het KZ-insideris~e te onderzoeken, zal aandacht
moeten worden besteed aan de doeleinden die overlevenden nastreven en aan de
middelen die ze daarbij gebruiken. Deden of doen zij daarbij beroep op outsiders?
Waren of zijn zij afhankelijk van die samenwerking? Waren outsiders bereid en in
staat hen te helpen bij de verwerkelIjking van die doelstellingen? Waaruit blijkt de
insidershouding van gevangenen en overlevenden? Waardoor werd de kloof tussen
in- en outsiders veroorzaakt of in de hand gewerkt? Welke argumenten gebnüken insiders om buitenstaandersoordelen afte wijzen? In hoeverre houden die argumenten
werkelijk steek? Belangrijk hierbij is, dat de insiderstatus van (ex-)gevangenen gebaseerd is op onvrijwillige participatie. Insiders kunnen sommige outsiders ten kwade duiden dat zij niet participeerden aan het verzet, anderen dat zij collaboreerden of
mensen verklikten, maar Ze kunnen het in feite niemand kwalijk nemen dat hij uit
het kamp bleef. Niemand liet zich vrijwillig interneren. Internering op zich was keuze noch verdienste, hooguit een berekend risico. Voor veel buitenstaanders was de
'afzijdigheid' nog op een andere manier geen kwestie van keuze. Ze zaten niet in de
kampen omdat zij geen jood, geen zigeuner, enz ... waren, of omdat ze nog niet geboren waren. Vraag is of insiders er voldoende rekening mee houden dat de afzijdigheid geen moreel karakter draagt en of de afwijzing soms niet meer te maken heeft
met de afzijdigheid dan met het oordeel van buitenstaanders.
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11 Nazi-kampen:
geschiedkundige schets

1 Termafspraken
Na de machtsgreep der nazi's in Duitsland en vooral gedurende Wereldoorlog II bestonden in Duitsland en in de door de nazi's ingelijfde en bezette gebieden vele honderden kampen. Naast de in tijden van oorlog gebruikelijk geworden krijgsgevan~
genkampen ontstond een ganse waaier van ongebruikelijke kampen, waarvoor de
nazi's een uitgebreid en verhullend lijstje van benamingen uitdachten. Zo waren er
910 dwangarbeidskampen met ongeveer 185.000 joodse gevangenen, 222 uitwis selingskampen voor Hongaarse joden (bedoeling was hen tegen geld of oorlogsmaterieel van de geallieerden uit te wisselen), 106 arbeids-opvoedingskampen en verder:
vluchteling-, evacuatie-, burger-, strafgevangen-, jodenopvangs-, jodendoorgangs-,
gijzelaars-, doorgangs-, rust-, jeugdbeschermings-, studentenkampen, getto's, ...
De eerste in deze lange reeks waren de concentratiekampen. Bij letterlijke interpretatie van dit begrip waren alle voornoemde kampen in feite concentratiekampen:
oorden waar mensen massaal samengedreven, 'geconcentreerd' worden. De inrichters gebruikten 'Konzentrationslager' evenwel in een vrij specifieke betekenis, en na
Wereldoorlog II is het begrip ingeburgerd geraakt in een hiervan afwijkende en soms
te ruime betekenis.
Het feitelijk en essentieel onderscheid tussen concentratie- en exterminatiekamp
('Vernichtungslager') dient onderstreept omdat het tot heel wat misverstanden aanleiding gaf. Er bestaan twee aan elkaar tegengestelde tendenzen om het zeer reëel
verschil tussen beide soorten kampen weg te werken. De enen neigen tot een veralgemening van de allerergste extremiteit, die van de vreselijkste periodes uit de geschiedenis van de exterminatiekampen (op deze tendens kom ik nog uitvoerig terug);
de anderen -de revisionlstenc- neigen tot een reductie van de extremiteit en proberen
het zo voor te stellen dat alle nazi-kampen 'maar' concentratiekampen waren. Het
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terminologisch onderheid werd ingevoerd door naoorlogse 'traditionele' historici
(die door de revisionisten 'exterminationisten' genoemd worden). De 'historische revisionisten' (zoals Rassinier en Faurisson) fulmineren verwoed tegen het volgens hen
louter terminologisch onderscheid tussen concentratle- en exterminatiekampen omdat hun doctrine, die wil dat de door nazi-Duitsland uitgevoerde genocide tot het rijk
der fabelen behoort, erdoor in het gedrang komt.
Het revisionisme is "de doctrine volgens dewelke de door Duitsland uitgevoerde
genocide op joden en zigeuners niet bestaan heeft, maar tot het rijk der mythe, verdicht~el en oplichterij behoort" (Vidal-Naquet-1985, 496). De term 'revisionisme' is
op zijn minst slecht gekozen. Elk geschiedkundig werk is per definitie revisionistisch,
aangezien het tevoren geldende verklaringen in vr~ag stelt en eventueel herziet. Als
aanduiding van een afwijkende geschiedkundige school is de term in feite zinledig.
Zij die zich tegenwoordig 'historisch revisionist' noemen, behoren in feite tot een
puur ideologische sekte. l Dat de term 'exterminatiekamp' niet voorkomt in de naziadministratie volstaat voor de revisionisten -die vaak uitblinken door hun simplistische redeneringen- om te concluderen dat er nooit uitroeiingskampen bestaan hebben.
Gevangenen in de concentratiekampen zagen hun lotgenoten massaal omkomen.
Daarom duidden heel wat gevangenen 'hun' kamp reeds gedurende hun gevangenschap aan als 'uitroeiings-', 'vernietigings-' of 'exterminatiekamp' . Sommige SSkampbewakers namen dat woordgebruik van gevangenen over. 2 Gevangenen gebruikten de termen 'concentratiekamp' en 'vernietigingskamp' meestal vrij ongedifferentieerd. 3 Boulanger b.V. gebruikt 'Vernichtungslager' alleen voor concentratiekampen van de 'derde graad' zoals Mauthausen;4 Lewinska daarentegen noemt Birkenau (Auschwitz-U) onveranderlijk een concentratiekamp.
Concentratie- en exterminatiekampen verschilden van elkaar wat betreft doelstellingen, levensomstandigheden en overlevingskansen. In de KZ (gebruikelijke afkorting voor 'Konzentrationslager', de officiële afkorting was 'Ki:) stierven gevangenen bij bosjes maar er werd niet voortdurend massaal gemoord. KZ-gevangenen
werden opgesloten, geregistreerd en genummerd. Zij kwamen vooral om door honger, ziekte, werk, straffen en executies. 5 KZ waren kampen van indirecte, niet planmatige dood. Overleven was er in theorie mogelijk. 6 Als je echter bedenkt dat b.V. in
het niet op volkerenmoord ingestelde KZ-Buchenwald -één van de minst slechte
KZ- toch 56.000 mensen het leven lieten, dan kan je je indenken welke verschrikkelijke levensomstandigheden ook in de KZ heersten.
Wie naar een uitroeiingskamp gebracht werd, was een vogel voor de kat: Slechts
een klein aantal joden werd tijdelijk in leven gelaten om te helpen bij de uitvoering
van de genocide (wegruimen van de lijken, sorteren van de bezittingen van de slacht:offers).7 Zij werden 'Arbeitsjuden', soms 'Totenjuden' genoemd. 8 In het vernietigingskamp Sobibor waren er een driehonderdtal9 , in Treblinka twee à vijfhonderd. JO
In vernietigingskampen werden de gevangenen niet geïnterneerd, maar zo snel mogelijk om het leven gebracht. Het waren geen kampen in de eigenlijke zin van het
woord; langdurige onderbrenging van de aangevoerd,e slachtoffers was nooit de bedoeling. l1 Het waren oorden van systematische, directe dood. Overleven was er zo
goed als uitgesloten. In deze 'Sonderlager' ('speciale kampen') zoals hun officiële benaming meestal luidde, werden zogenaamd minderwaardige rassen of bevolkingsgroepen massaal uitgeroeid. De vernietigingskampen waren het instrument van de
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zogenaamde 'Endlösung', de 'definitieve oplossing van het Europees jodenprobleem' . Deze kampen werden speciaal opgericht om de Europese joden uit te roeien.
Er werden ook tienduizenden Russen, zigeuners en:, 'bij vergissing', enkele 'Ariërs'
omgebracht. 12
Het eerste vast Vernichtungslager, Chelmno, werd in december '41 opgericht. De
slachtoffers werden verstikt d.m.v. uitlaatgassen van stationair draaiende vrachtwagens. In een vroeger stadium van de Endlösung waren deze speciaal geconstrueerde
wagens al rijdend gebruikt: de uitlaatgassen werden binnen gevoerd in de met mensen volgestouwde laadruimte. In maart, mei en juli '42 begonnen de nazi's ook in
Belzec, Sobibor en Treblinka te vergassen (met uitlaatgassen geproduceerd door
speciale motoren). De vier genoemde kampen (in totaal waren er dubbel zoveel exterminatiekampen) vielen niet onder de bevoegdheid van de algemene KZ-inspectie
en -administratie, maar van het RSHA, de 'Rijksveiligheidsdienst' . De SS-leiding
maakte dus wel degelijk ook administratief onderscheid tussen concentratie- en exterminatiekampen .
Voor de Endlösung werden ook drie KZ aangewend: Auschwitz, Stutthof en Majdanek, kampen die wel onder de KZ-inspectie stonden. 13 Het grootste deel van de bij
benadering twee miljoen Auschwitz-slachtoffers van de Endlösung (in elk geval minstens 1.334.700 l3a) werd vergast in Birkenau, dat vanaf januari '42 in werking trad
(vergassing met Zyklon B). Majdanek was aanvankelijk (vanaf oktober '41) een ontzettend moorddadig krijgsgevangenkamp. Met de installatie van gaskamers in de
herfst van '42 werd het een uitroeiingskamp. In februari '43 werd het een officieel
KZ. Vanaf eind '43 of begin '44 werden talrijke werkkampen voor joden administratief aan het nu tot 'KL-Lublin' omgedoopte kamp verbonden, waardoor het een
reusachtig complex werd met minstens 100.000 gevangenen. 14 Omdat de in Auschwitz, Majdanek en Stutthof vergaste joden aangevoerd werden in arbeidskrachttransporten, meent historicus Billig 15 dat deze kampen in feite tot de concentrationaire
wereld en dito geschiedenis gerekend moeten worden. Strikt genomen is dat juist,
maar feitelijk gezien gaat het in tegen het gevestigd gebruik Birkenau en Majdanek
als exterminatie kampen aan te duiden. In feite waren ze zowel KZ als exterminatiekamp.
Aangezien het in de exterminatiekampen om de uitroeiing van 'minderwaardige
rassen' ging, werd in principe niemand gespaard (dit in tegenstelling tot de KZ, waar
normaliter geen personen onder de zestien jaar opgenomen werden 16). Van dit principe werd maar enigszins afgeweken toen de nazi-bonzen zich door de kerende oorlogskansen gedwongen zagen om ook het arbeidspotentieel van de 'minderwaardigen' uit te buiten. Op een moment dat de meeste moordfabrieken hun gruwelijke
opdracht reeds hadden volbracht, kregen arbeidsbekwame joden even uitstel van
executie. In Birkenau ging desondanks gemiddeld 70% van de aangevoerde joden
direct de gaskamer in. 17
Het verschil tussen KZ en exterminatiekamp was bijzonder duidelijk tot 1942,
maar het begon wat te vervagen door de inschakeling in de oorlogsindustrie van alle
arbeidsbekwame gevangenen (de' Arbeitseinsatz' of 'Vernietiging door arbeid' zieblz. 56-59).
De grote dodenfabrieken -àlle in de Poolse zone- bezaten een op de 'fabrieksmatige liquidatie'18 ingestelde infrastructuur. In het 'oude Rijk' waren er alleenKZ en
die hadden geen op massale uitroeiing ingestelde gaskamers. 19 Wat zeker niet in33

houdt dat er in geen enkel KZ gaskamers zouden bestaan hebben, zoals de revisionisten Rassinier en Faurisson menen te mogen besluiten20 en zelfs Rousset -zeker geen
revisionist- aanneemt. 21 In Natzweiier (Elzas) functioneerde gedurende korte tijd
een kleine experimentele gaskamer22 , in Ravensbrück werd van februari tot maart
,45 vergast, en ook in Mauthausen was een gaskamer. 23 In Dachau begon men met de
bouw van een gaskamer, maar de constructie werd nooit beëindigd. Op het territorium van het 'oude Rijk' grepen nimmer massale vergassingen plaats24 in de concentratiekampen (zie ook blz. 48-49).
Beslissend criterium ter onderscheiding van concentratie- en exterminatie kampen
is het sterftecijfer. Van de ca. twee miljoen mensen die binnengevoerd werden in
Chelmno, Belzec, Sobibor en Treblinka overleefden slechts 82 personen2S, d.w.z.
ongeveer één op twintigduizend. Van de uit Nederlan.d weggevoerde joden kwam
slechts 1,75% uit Auschwitz en slechts 0,05% uit Sobibor terug. Men vergelijke met
enkele ruw geschatte overlevingspercentages van concentratiekampen: Bergen-Belsen, 58,68%; Theresienstadt, 40,46%26; Mauthausen, 47%; Neuengamme, 50%;
Sachsenhausen, 58%; Dachau, 67 of84%; Buchenwald, 75%.
Met 'concentratiekampen' wordt in dit boek gedoeld op buiten het normale detentie-systeem opgerichte interneringscentra waarin mensen zonder vorm van proces
opgesloten werden om redenen van politieke, ideologische, militaire, economische
enlof racistische aard, zonder het expliciete doel heaom te brengen.
Tenzij anders gespecificeerd, wordt met 'nazi-kampen' gedoeld op concentratieen uitroeiingskampen in het algemeen. ('Internerings-' of 'gevangenkamp' werden
niet weerhouden als. algemene term, omdat in nazi-Duitsland vele andere soorten
kampen bestonden waarin miljoenen mensen opgesloten werden en waar ze niet zelden geconfronteerd werden met even afschrikwekkende levensomstandigheden als
in de nazi-kampen.)
Als afkorting voor 'Duits concentratiekamp' gebruik ik 'KZ'. De officiële afkorting, gebruikt door de inrichter-beheerders van de concentratiekampen, was 'KL'
(bij de aanvang ook wel 'K-Lager'). Omwille van de welluidendheid27 of in overeenstemming met het gebruik het initiaal van 'Zuchthaus' te gebruiken ter aanduiding
van gevangenissen, verkozen gevangenen 'KZ,.28 Dit werd de gangbare afkorting,
soms door SS-ers overgenomen. 29 In enkele ooggetuigenverslagen komt ook het letterlijk uit de spreektaal overgenomen 'Kazett' voor. 30 Renata Laqueur gebruikt in
haar in Bergen-Belsen bijgehouden dagboek zowel KZ als KL. Ex-gedetineerde Yehiel De-Nur gebruikt 'Ka-Tzetnik' als pseudoniem voor KZ-gevangene. 31 Enkele auteurs korten concentratiekamp als 'KZL' af, een gezochte contaminatie van de officiële en officieuze afkortingen.
Het gebruikelijk terminologisch onderscheid tussen 'gevangenen' en 'gedeporteerden' wordt hier niet gevolgd. Het is onnauwkeurig en houdt dikwijls een bepaalde waardering in. Met 'gevangenen' doelt men in deze context meestal op personen
die opgesloten werden, maar (nog) niet uit hun land weggevoe:rd werden. 'Gedeporteerden' wordt door sommigen voorbehouden voor de joden (en zigeuners) die weggevoerd werden naar vernietigingskampen in het oosten. Sommigen hanteren dit
laatste begrip als een soort waardemeter voor de extremiteit van de kampervaring.
Het gevoel dat men een onderscheid moet maken tussen joden en niet-joden die
naar nazi-kampen werden afgevoerd is meer dan begrijpelijk; het berust op een aantal zeer reële verschillen tussen beider lot én beider betekening van dat lot. Doch de
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gebruikelijke terminologie lijkt me om een aantal redenen verwarring te stichten.
'Deportatie' zegt te weinig én te veel. Het verwijst in de eerste plaats naar een bepaalde fase in een proces, het begin van het einde voor de meerderheid. Het einde
zelf -de gewelddadige dood- wordt er niet door aangegeven. In de tweede plaats verwijst het -althans voor degenen die niet direct vermoord werden- naar een bepaalde
toestand: vér weggevoerd van allen en alles waaraan men gehecht is. Deze bijkomende gruwelijke kwelling is evenwel niet essentieel voor de extremiteit van de
kampervaring. Bovendien houdt het begrip 'deportatie' behalve 'wegvoering' en
'verbanning' ook de hier wel zeer ongelukkige connotatie van 'straf' in. Een andere
reden waarom het begrip minder geschikt lijkt, is het feit dat miljoenen joden niet
weggevoerd werden uit hun land, maar ter plekke uitgeroeid werden (in Rusland en
Polen b.v.). Daarenboven werden ook miljoenen niet-joden naar vreemde oorden
weggevoerd. Het begrip voldoet evenmin ter aanduiding van de extremiteitsgraad of
ter onderscheiding van joodse en niet-joodse slachtoffers. Het lot van joden (en zigeuners) in uitroeiingskampen was meestal nog vreselijker dan dat van andere gevangenen. Vanaf eind '41 pakten de nazi's joden op om ze te vermoorden. Aanvankelijk werden bijna allen bij de aankomst in het kamp omgebracht, later kregen sommigen uitstel (tot uitputting van hun arbeidskracht). Maar er zaten ook joden, zij het
een relatieve minderheid, in andere kampen (doorgangskampen, uitwisselingskampen, dwangarbeidskampen ... ) en sommige gevangenen of interneringscategorie~n
(b.v. Russen) kregen het, in sommige periodes (b.v. de opbouwfase van de kampen)
en in sommige kampen even hard te verduren als zij.
Bij termafspraak worden in dit boek, bij gebrek aan een meer geschikte term, alle
personen die om welke reden en voor welke duur dan ook, in gevangen toestand een
nazi-kamp binnengebracht werden, aangeduid als 'gevangenen' , 'gedetineerden' of
'geïnterneerden' (een enkele keer als 'Häftlinge', de in de kampen gebruikelijke
Duitse benaming). 'KZ-gevangene' wordt gebruikt waar mogelijk, maar kon niet als
algemene term weerhouden worden omdat hij niet van toepassing is op de gevangenen der uitroeiingskampen.
Al zijn alle gevangenen in feite slachtoffer van de nazi-terreur, om verwarring te
voorkomen zal ik het begrip 'slachtoffer' alleen in een meer letterlijke betekenis gebruiken , nl. ter aanduiding van degenen die op directe of indirecte wijze het leven lieten in de nazi-kampen. Met 'overlevenden' wordt verwezen naar gevangenen die, na
verschrikkelijk geleden te hebben in één of meer nazi-kampen, vrij gekomen zijn (de
meerderheid bij de bevrijding, enkelen door ontsnapping of door vrijlating). Waar
nodig of gewenst spreek ik over joodse gevangenen, joodse slachtoffers en joodse
overlevenden. De discussie over wie het recht heeft zich 'overlevende' te noemen een discussie die hieronder nog ter sprake komt- is een discussie onder insiders en
mensen die tot die groep ~illen behoren. De tendens 'overlevende' te noemen, alwie
op welke manier ook geleden heeft of lijdt onder de oorlog of de gevolgen van de
Endlösung wordt, om verwarring te voorkomen, niet gevolgd.
Concentratiekampen bestonden én bestaan onder andere politieke regimes dan
dat der nazi's. Ze werden niet door het nazi-regime uitgedacht, maar in het Derde
Rijk kenden ze een nooit geziene uitbreiding, zowel wat betreft aantal en,verscheidenheid, als wat betreft functies, omvang, geïnterneerden, interneringsmotieven,
gevolgen en slachtoffers. Deze massificatie en de ermee verbonden organisatie (beheer- en bestuursapparaat) waren het gevolg van een aanvankelijk vrij geleidelijke
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evolutie die versneld en veranderd werd door de oorlog en de kerende krijgskansen.
Een beschrijving van de genese en de evolutie van de nazi-kampen is dan ook onontbeerlijk.

2 Genese, evolutie en functies van de nazi-kampen
a .'Wilde' , provisoire en officiële concentratiekampen
In 1920 werd in het partij program van de N.S.D.A.P. (National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei) onder meer bepaald, dat algemeen nut vóór eigenbelang moest
gaan en dat al wie het publiek belang schaadde, meedogenloos bestreden zou worden. 32 Al wie afweek van de nazi-doelstellingen schaadde dat algemeen belang,
m.a.w. àlle politieke tegenstanders. Om hen te intimideren, te bekampen en definitiet uit te schakelen, werd gebruik gemaakt van niets ontziende terreur. Behalve
straatgeweld pasten daar ook de 'wilde Lager' in. Deze 'wilde' of' officieuze' kampen
waren voornamelijk in Emsland gelegen, een uitgestrekt aan Nederland grenzend
gebied. Ze hadden geen durend karakter en dienden in hoofdzaak voor persoonlijke
afrekeningen van de SA ('Sturmabteilung' , de eerste para-militaire organisatie van
de N.S.A.D.P.).33
.
Toen Hitier op 30 januari '33 rijkskanselier werd, brak de fase aan van wat historici
de 'revolutionaire machtsovername' (1933-1934) noemen. Nood- of uitzonderingstoestanden (de zogenaamde 'legale revolutie') werden ingeroepen om de politieke
oppositie te vernietigen en de macht van de N.S.D.A.P. te consolideren. Dat ging
gepaard met wilde knok- en schietpartijen tussen anti-fascisten en SA-ers. De ge ruggesteunde SA kwam versterkt uit deze strijd en werd almaar stoutmoediger. 34
Dat die oppositie nog enige betekenis had, moge uit het volgende blijken. Nog in
'32 werden SA en SS ('Schutzstaffeln', SA en SS samen vormden het 'partij leger') gedurende enkele maanden verboden omwille van straatgeweld en gangsterpraktijken.
Al was de nazi-partij eind '32 numeriek de sterkste partij, toch was ze nog geen meerderheidspartij. Toen Hitier aan de macht kwam zongen socialisten en communisten
nog 'Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auch AdolfHitler und seine Partei' .35
Na een eerste uitzonderingswet (dd. 4.2.33) volgde, daags na de Rijksdagbrand,
de 'Noodwet ter bescherming van volk en staat' (28.2.33).
De Rijksdag is het Duitse parlement in Berlijn. Het in brand steken van het Rijksdaggebouw werd lange tijd beschouwd als een door de nazi's georchestreerde provocatie. De laatste tijd zijn steeds meer historici van mening dat de brand te wijten is
aan de éénmansactie van Marinus van der Lubbe, een jonge Nederlander met communistische sympathieën en banden. In elk geval grepen de nazi's de Rijksdagbrand
direct aan om de Duitse communisten buiten de wet te stellen. De brand versnelde
een niet meer te vermijden politieke evolutie.
De 'Noodwet ter bescherming van volk en staat' hief, naast andere constitutionele
rechten van de Weimarrepubliek (vrijheid van pers, meningsuiting en vereniging),
ook de onschendbaarheid van de persoonlijke vrijheid op. De nazi's beriepen zich
daarvoor op de 'Schutzhaft', het uitverkoren middel om politieke tegenstanders
(mond)dood te maken.
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Deze 'beschermende gt"vangenschap' -een vorm van preventieve detentie- be- .
stond reeds in het Pruisen van vóór 1914. In oorsprong was het een maatregel om personen tegen zichzelf of tegen uitingen van volkstoorn te beschermen. Reeds tijdens
W.O. I ontaardde de 'Schutzhaft' in een maneuver om politieke opponenten uit te
schakelen.
Al wie verdacht werd van een vijandige houding tegenover het nazi-regime, maar
in feite niet kon worden veroordeeld -het rechtssysteem verhinderde dat, niet omdat
het anti-nazi maar omdat het bureaucratisch was- kon van toen af volkomen 'legaaT
opgepakt worden. Omdat ze geen misdrijf gepleegd hadden en geen gerechtshof hen
ooit zou veroordeeld hebben, werden ze in 'beschermende gevangenschap' genomen. Gevangenen die soms van bewakers te horen kregen dat ze in feite in bescherming genomen werden, ervoeren dat vanzelfsprekend als een supplementaire
hoon. 36
De nacht volgend op de 'Notverordnung' van 28.2.33 werden niet minder dan vierduizend communistische militanten aangehouden en in concentratiekampen opgesloten. Het heette dat deze eerste officiële KZ-gevangenen afgezonderd en heropgevoed -do w.z. politiek omgeschakeld- moesten worden. Sommigen onder hen waren
al eens opgepakt bij de arrestatiegolfvan januari. 37 Door middel van deze volkomen
arbitraire internering (zonder opgave van reden, zonder veroordeling oftijdsbeperking), slaagden de nazi's erin de communistische partij tegen begin maart '33 integraal op te doeken. De gewone politie-gevangenissen konden de stroom gevangenen
niet meer verwerken. In maart '33 was Hitier amper twee maand kanselier en trad
het eerste officieel KZ, Dachau, in werking. Het kamp stond volledig onder SS-controle. Eind juli '33 waren er in Pruisen Hefst 14.906 Schutzhaft-gevangenen en 26.789
in het ganse Rij k38 (andere bronnen vermelden meer dan 25.000 Schutzhaft-gevangenen in Pruisen voor de maanden maart-april '33 39 ).
In juni '33 werd de sociaal-democratische partij verboden. In juli werden de burgerlijke partijen ontbonden. Dit ging gepaard met een nieuwe arrestatiegolf. Talloze
sociaal-democraten, democraten, leiders van de Centrum-partij, royalisten en vooral joodse intellectuelen (journalisten, advocaten, schrijvers) alsook enkele impopulaire industriëlen en ambtenaren, werden geïnterneerd in de vele kampen die door
SA, SS of de politie opgericht werden. 40
Vanaf juni '33 werden vele gevangenen ingezet bij drooglegging en baggerwerken
in het veengebied Emsland. Arbeid heette daar het meest geschikte 'heropvoedingsmiddel' te zijn. De SS wou het gebied koloniseren; het moest de moestuin voor het
Ruhrgebied worden. Boeren die er een terrein pachtten kregen een staatskredieL 41
De nazi-bonzen wilden de capaciteit van de veenkampen uitbreiden tot tienduizend
gevangenen.
Een drietal weken nadat een vijftigtal arbeiders vanuit de gevangenis van Düsseldorf op transport was gesteld naar Emsland om er nieuwe kampen op te iichten,
werd Wol/gang Langhoffsamen met zo'n honderd andere gevangenen naar een van
die kampen gebracht (Voor alle duidelijkheid herhaal ik dat namen van getuigende
insiders cursief gedrukt zijn.) Aan dit transport werden onderweg nog vele treinwagons uit andere steden toegevoegd, zodat midden juli '33 een vijfhonderdtal gevangenen arriveerde in KZ-Börgermoor (als KZ in werking van begin '33 tot april
'34). Börgermoor was een barakkenstad (15 barakken waarvan 10 voor de gevangenen) met twee houten wachttorens en driedubbele prikkeldraadomrastering. Het
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kamp stond onder SS-bewaking (120 à 150 man voor 800 à 900 gevangenen).42 Het
grootste deel van de gevangenen waren arbeiders, lid van de communistische partij
(90 à 95%). Deze homogene samenstelling droeg ertoe bij dat de kameraadschap en
solidariteit zeer groot waren, dat vrij snel een clandestiene kampleiding groeide die
ordewoorden verspreidde en alles in het werk stelde om het moreel van de gevangenen op peil te houden. Het leven in Börgermoor was, vooral door de arbeid in de venen, ontzettend hard. Gevangenen die zich niet naar de grillen van de SS schikten,
kregen het zeer hard te verduren. In de arrestantenbarak werden ze meedogenloos
mishandeld en gemarteld. De levensomstandigheden waren nog slechter in het nabijgelegen Esterwegen (twee kampen, elk voor duizend man, toen ook in SS-handen
- als KZ in werking van 4.3.33 tot 6.1.37).43
Het heden ten dage alom bekende 'Lied der Moorsoldaten' (of 'Lied der Veensoldaten') werd op voorstel van Langhoff in-Börgermoor gecreëerd. Gevangene Johan
Esser, een mijnwerker die populaire versjes schreef, stelde de tekst op en zijn lotgenoot Rudi Goguel, een boekhouder-componist, componeerde de muziek. Langhoff
paste de tekst een beetje aan. Dit kamplied werd voor het eerst in het openbaar uitgevoerd door een zangkoor van gevangenen. Dit koor werd gevormd ter gelegenheid
van een 'bonte avond' die de gevangenen organiseerden om het moreel wat op te vijzelen (de gebeurtenis hadden ze sarcastisch 'Circus Konzentrazani' gedoopt). Het
lied werd na enkele dagen verboden, maar dat belette niet dat SS-ers het prachtig
bleven vinden, dat ze de gevangenen aanspoorden om het te zingen en om de integrale tekst van het lied vroegen. Als een gevangene uit het kamp werd ontslagen, gaven
de achterblijvenden afscheidscadeaus en zongen of neurieden het Börgermoorlied.
Vrijgelaten gevangenen smokkelden honderden kopijen van het lied naar buiten.
Andere 'moorsoldaten' werden overgebracht naar andere oorden waar ze ingezet
werden bij de opbouw van nieuwe KZ (Dachau b.v.). Aldus raakte het lied in vele
kampen bekend. 44 In 1935 had het reeds de populariteit van een volkslied. 45 In datzelfde jaar leerde Hanns Eisier (Duits componist die vanaf '29 samenwerkte met
Bertold Brecht) het lied kennen via een naar Londen uitgeweken ex-gevangene (of,
volgens sommigen, een infiltrant). Eisier bewerkte het lied voor Ernst Busch (dramaturg, maker van politieke chansons, vriend van Brecht). Toen deze laatste zich
aansloot bij de Internationale Brigades in Spanje, raakte het lied internationaal bekend. Al deze invloeden zorgden mettertijd voor ingrijpende inhoudswijzigingen.
De oorspronkelijke tekst was noodgedwongen -het lied werd immers gezongen in
aanwezigheid van SS-ers- vrij 'braaf gehouden; alleen de laatste strofe was suggestief (dit vormde overigens de aanleiding voor het verbod in Börgermoor): "Maar wij
mogen toch niet klagen - Eeuwig kan 't geen winter zijn. - Eenmaal zeggen wij, na dagen, - 'Vaderland! gij zijt weer mijn!'" (Langhoff, 144). Inhoud en melodie gaven
aanvankelijk vooral de troosteloosheid van gevangenschap, dwangarbeid en veenlandschap weer. Heimwee, hopeloosheid en voorzichtig geuite hoop op politieke
verandering waren de voornaamste ingrediënten. Toen Renaat Lambrechts begin '44
in Esterwegen (toen omgedoopt tot 'strafgevangenkamp nr 7') het 'Lied der Veensoldaten' leerde kennen, was het uitgegroeid tot een uitgesproken strijdlied. De laatste strofe luidde toen: "Eenmaal toch zal de dag weerkomen - eens komt toch de vrijheid weer - Dan nemen wij de macht in handen - vrezen geen verdrukking meer. ,,46
Eén van de meest bekend geworden veensoldaten was Carl van Ossietzky. Deze
partijloze intellectueel, pacifist, oprichter en hoofdredacteur van Die Weltbühne en
38

verwoed opposant van de nazi's, werd in '31 een eerste keer opgepakt. In '32 kwam
hij vrij, maar in de nacht volgend op de Rijksdagsbrand werd hij opnieuw opgepakt
en in KZ-Sonnenburg opgesloten. In februari '35 werd hij overgebracht naar Papenburg-Esterwegen (kamp 11), 'de hel in het veen'. Later kwam hij in KZ-Sachsenhausen terecht. Na heel wat getalm kreeg Ossietzky eind '36 de Nobelprijs voor de vrede
1935 toegekend. Op 4 mei '38 overleed hij in de Gestapo-gevangenis te Berlijn aan
de gevolgen van jarenlange gevangenschap en dwangarbeid.
'
Omdat doorgaans alle aandacht gaat naar de grote en meer bekende kampen, terwijl
de geschiedenis van de talrijke kleine 'officiële' kampen toch beter inzicht toelaat in
ontstaan en evolutie van het 'concentrationair universum', zal ik aan de hand van enkele zeldzame vroege getuigenissen een beeld proberen te schetsen van enkele van
deze vrij onbekende kampen en van de machtsstrijd om het beheer en de uitbreiding
ervan. De grote, beruchte kampen komen elders in dit boek nog voldoende aan bod.
De vroege kampen die door het toenemend aantal arrestaties van 'staatsvijanden'
als paddestoelen uit de grond schoten, waren meestal voorlopige inrichtingen. Sommige werden vrij snel opgeheven omdat ze niet langer aan de vereisten voldeden.
Andere werden gepland als doorgangskamp, in afwachting dat de verder uitgebouwde veenkampen de gevangenen konden overnemen. De provisoire kampen waren
eerder klein qua omvang en interneringscapaciteit. Bij de vestiging van de vroege
kampen -zowel de grote als de kleine- werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt 'van
bestaande infrastructuur: afgedankte fabrieksgebouwen, kazernes, paardenstallen,
opslagplaatsen, brouwerijen, forten, hospitalen, ja, zelfs schepen (deze praktijk
werd ook jaren later nog gevolgd bij de oprichting van 'nieuwe' kampen in bezet gebied, b.v. Auschwitz-I, Westerbork, Breendonk). Door de toename van het aantal
gevangenen moest voortdurend worden gezocht naar uitbreiding of vervanging van
gebouwen of terreinen.
In Bremen werden na de machtsovername 120 tot 130 sociaal-democraten en communisten in de bestaande stadsgevangenissen opgesloten. Op 1 april '33 werden ze
overgebracht naar KZ-Missler. Toen dit kamp in september '33 werd opgeheven,
werden ze overgebracht naar KZ-Ochtumsand (een soort sleepboot die van 13.9.33
tot 15.5.34 als KZ dienst deed). Dit KZ-schip ontleende zijn naam aan een geografische omstandigheid (wat voor de meeste KZ geldt), nl. dat het aangemeerd lag in de
buurt van de samenvloeiing van Ochtum en Weser. De 80 à 150 politieke gevangenen
moesten het schip tot kamp ombouwen. Zij waren het die onder dwang het prikkeldraad om en op de aak spanden. Toen in Hamburg het plaatselijk provisoir kamp,
KZ-Fuhlsbüttel (waarover hieronder meer), de stroom gevangenen niet meer kon
verwerken, werd voorgesteld om naar het voorbeeld van Bremen een schip tot kamp
om te bouwen. Het voorstel werd afgewezen om 'hygiënische redenen' en omdat de
bewaking op een schip moeilijk kon worden georganiseerd. 47
Willi Scheuer, de ooggetuige die over Missier en Ochtumsand bericht, werd al na
enkele dagen op transport gesteld naar Langlütjen (in werking van 9.9.33 tot
25.1.34). De gedetineerden (in oktober '33 waren dat er 55) werden gedwongen dit
uit W.O. I daterend en sedert lang leegstaand fort bewoonbaar te maken, ze moesten de aangrenzende akkers bewerken en groenten telen voor de bewakers48 (in
Breendonk zou later een g.elijkaardig arbeidsregime gelden).
Een ander anti-fascist van het eerste uur, Willi Wei/er, bericht over het provisoir
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kamp bij Wuppertal, toen een van de sterkste burchten van de N.S.D.A.P. Weiler
werd gearresteerd kort nadat Hitler aan de macht kwam. Samen met zo'n 200 lotgenoten zat hij eerst korte tijd in de s~adsgevangenis van Duisburg. Daar heerste meedogenloze terreur. De toestand van ,de gevangen,e n was zó erbarmelijk dat de verantwoordelijken, die bevreesd waren dat er iets zou uitlekken, hen op transport stelden
naar KZ-Kemna (5.7.33 tot 19.3.34), het Wuppertalkamp van de SA.
In het Hamburgs gebied werden vanaf april '33 enkele honderden 'staatsvijandelijke elementen' ondergebracht in KZ-Wittmoor (10.4.33 tot 17.10.33) en KZ-Fuhlsbüttel (4.9.33 tot 3.2.37, daarna politiegevangenis). In Wittmoor werd reeds in september '33 de maximum interneringscapaciteit van 140 gevangenen bereikt. Kort nadien werd het kamp opgedoekt; Fuhlsbüttel bood meer mogelijkheden. Daar zaten
tot in maart '34 gemiddeld 500 gevangenen per maand opgesloten. Tot midden '33
was de behandeling er heel wat humaner dan op dat moment b. v. in Dachau het geval
was. Dit vormde de aanleiding tot toenemende kritiek vanwege nazi's die de harde
lijn voorstonden. Eind augustus werd de eerste kampcommandant, een SA-er, vervangen door een SS-er die, tot zijn afzetting in juni '34, het kamp uitbreidde (lente
'34: een honderdtal gevangenen) en een verschrikkelijk terreurbewind voerde. 49 De
ruchtbaarheid die werd gegeven aan het groot aantal zelfmoordpogingen dat op deze
terreur volgde, leidde eind september '33 tot een verbod te mishandelen, maar dat
haalde bitter weinig uit. 50
In de provisoire kampen was er weinig of geen vermenging van interneringscategorieën. Internering om andere dan politieke redenen ('politiek' in een wel zeer ruime
interpretatie) was toen nog uitzonderlijk en criminelen zaten doorgaans nog in politiegevangenissen.
In het eerste jaar van het nazi-bewind werd een wet uitgevaardigd ter bestrijding
van zogenaamde beroeps- of gewoonte-misdadigers (24.11.33). Op eenvoudig voorstel van de politie konden inbrekers, oplichters, dieven, zwendelaars en moordenaars die reeds verscheidene keren waren veroordeeld, door een rechter in 'permanente verzekerde bewaring' geplaatst worden. In feite hadden deze geïnterneerden
hun straf al uitgezeteQ en werden ze, net als de Schutzhaft-gevangenen, zonder vorm
van proces opgesloten. Bedoeling was hen minstens,drie jaar in een KZ op te sluiten.
In KZ-Lichtenburg (een bouwvallig kasteel dat van juni '33 tot 9 augustus '37 als KZ
functioneerde) arriveerden vanaf midden december '34 wekelijks een tiental 'beroepsmisdadigers'. Ze werden op verschrikkelijk brutale wijze onthaald. De ongeveer 200 'beroepsmisdadigers' die begin '34 in Lichtenburg zaten, werden slechter
behandeld dan de 'politieken' en van hen afgezonderd (zogenaamd om hen te behoeden voor recidivisme)Y Toen Himmler, midden '36, hoofd werd van de criminele
politie van de verschillende 'Länder', belandden steeds meer recidivisten in de KZ.
In de grote nazi-kampen noemde men deze recidivisten 'Berufverbrecher', afgekort
BV-er (in werkelijkheid was BV de afkorting voor 'Befristete Vorbeugungshäftlinge'). Misdadigers die na het uitzitten van hun normale gevangenisstraf naar een KZ
werden overgebracht, heetten daar 'Sicherungs-' of 'Sicherheitsverwahrten', afgekort SV-:ers. In het kamp noemde men hen 'Schwerverbrecher'. BV-ers en SV-ers
vormden samen de interneringscategorie 'criminelen' (misdadigers van gemeen
recht), meestal 'groenen' genoemd (naar de kleur van de driehoek die ze als herkenningsteken op hun kleding moesten dragen).
In de provisoire kampen waren de 'politieken' het talrijkst. Deze interneringscate40

gorie bestond uit mensen die tot een partij behoorden die de nazi's bestreed, die
pamfletten vervaardigd of verspreid hadden , die zich tegen Hitler of diens beleid
geuit of verzet hadden. Al wie de nazi's ook maar een strobreed in de weg legde of
zou kunnen leggen werd opgepakt, vakbondsleden, schrijvers, journalisten. Ook
Duitsers die, omdat ze geen werk vonden in het nog door werkloosheid geteisterd
moederland, tijdelijk in de Sovjet-Unie gingen werken en bij hun terugkeer gearresteerd werden op grond van 'communistische sympathieën. 52
In KZ-Kemna werden ook verscheidene hoge politie-ambtenaren opgesloten;
sommigen omdat ze moordpartijen van nazi's aan het licht gebracht hadden, anderen
omdat ze een lokale nazi-bons wegens baldadige dronkenschap een nachtje opgesloten haddenY Een advocaat werd (in '33) opgepakt omdat hij bij een echtscheidingszaak de vrouw van een machtig nazi verdedigd had en al te veel aandacht had besteed
aan diens braspartijen en vrouwengeschiedenissen. 54 Een fietsenhandelaar werd direct na de machtsgreep gearresteerd en naar Börgermoor gevoerd omdat hij al een
tijdje overhooplag met een plaatselijk SS-kopstuk die weigerde zijn motorfiets afte
betalen. De niet onbemiddelde joodse handelaar werd, na foltering, gedwongen een
testament op te stellen waarin hij zijn hele bezit aan de betrokken SS-er overmaakte. 55 Anderen kwamen in een kamp terecht omdat ze niet 'meewerkten', b.v. omdat
ze we.igerden het kamp nog langer van brood te voorzien zonder daarvoor vergoed te
worden. 56
In sommige provisoire kampen (Fuhlsbüttel b.v.) werden de gevangenen in drie
'behandelingscategorieën' ingedeeld. Vooral communistische leiders kregen het
zwaar te verduren: solitaire opsluiting, sensorische en sociale deprivatie. 57 Vooraanstaande communisten die niet vermoord werden, bleven tot het eind van de oorlog
geïnterneerd, dikwijls in 'Einzelhaft'. Jakob Boulanger b. v. , voormalig politiek leider van de KPD in Noord-Beieren, werd na 38 maanden opsluiting in verscheidene
tuchthuizen in september '36 naar Dachau gebracht. Van bij zijn aankomst aldaar
kreeg hij te horen dat hij zich maar beter zelf kon ophangen. Hij werd in eenzame opsluiting in de Bunker (zoals de gevangenis in de nazi-kampen genoemd werd) gezet.
Behalve pesterijen en folteringen moest hij ook aanhoren hoe lotgenoten gefolterd
en vermoord werden. Na drie jaar onvoorstelbare tetreurwerd hij naar Buchenwald
gebracht , waar hem tot het einde van de oorlog hetzelfde regime te beurt viel.
Onder de gevangenen bevonden zich ook in ongenade gevallen SA-ers '(op een bepaald tijdstip in '33 zelfs 76 in KZ-Kemna58). Enkelen onder hen hadden de brutale
behandeling van gevangenen afgekeurd59 , maar de meesten waren opgesloten omdat
ze lid waren van de Strasser-groep (Gregor Strasser behoorde tot de linkervleugel
van de nazi-partij; hij en zijn sympathisanten namen het radicaal sociaal hervormingsgedeelte van het partij program ernstig).60 Deze SA-ers werden doorgaans afgezonderd van de andere gevangenen en iets minder slecht behandeld. Slechter behandeld werden de SA -ers die werden ontmaskerd als communistische infiltranten. 61
De terreur in bepaalde kampen werd door nazi-leiders aan dergelijke infiltranten geweten. 62
Vrijlatingen waren in deze aanvangsperiode niet uitzonderlijk. In tegenstelling tot
wat de nazi's verkondigden, ging het daarbij niet om de werkelijke politieke
tegenstanders. Alleen zij die louter ter intimidatie opgepakt waren konden na enige
tijd vrijkomen, nietzonder de waarschuwing dat als ze ook maar één woord over het
kamp losten ze direct weer opgesloten zouden worden en er dan 'zouden moeten aan
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geloven' .63Massale vrij latingen werden als propagandamiddel aangewend : enerzij ds
om de effectiviteit en het nut van de kampen aan te tonen (heropvoeding van politieke tegenstanders), anderzijds als illustratie van de welwillendheid of de goede trouw
van de nazi's en om de geruchten over onmenselijke toèstanden in de kampen de kop
in te drukken. In aanwezigheid van de plaatselij ke pers werden b. v. op Hemelvaartsdag '33 een tiental 'communisten' uit KZ-WiUmoor vrijgelaten, zogenaamd omdat
deze 'voormalige staatsvijanden hun leven gebeterd hadden door mee te werken aan
de opbouw van het Derde Rijk' (nI. het inrichten van het kamp). De SA-kampcommandant wees hen op hun plichten tegenover volk en staat en liet zich uitvoerig door
de opgetrommelde pers fotograferen. 64 Eind november '33 meldde het Berliner Tageblatt dat zo'n 250 politieke ,gevangenen werden vrijgelaten uit KZ-Kemna. Op 7
december '33 liet Göring de pers weten dat hij de directe vrijlating bevolen had van
5.000 Pruisische politieke gevangenen. 65
De bewaking in de provisoire kampen werd doorgaans door SA-ers waargenomen. In sommige kampen werden ze bijgestaan door gewone politie lui (KZ-Ochtumsand b .v.) of enkele tientallen SS-ers (KZ-Missler b.v.). In Pruisen werden SA
en SS vanaf midden februari '33 als hulppolitie erkend. In de daaropvolgende maanden kregen beide paramilitaire organisaties ook in andere gebieden van het Rijk politiebevoegdheid en kwamen steeds meer belangrijke politie-ambten onder hun controle .66 Alleen Dachau en Columbia-Haus waren van bij het begin volledig in SShanden. 67
Bij hun aankomst in het kamp werden de gevangenen onthaald door solidaire lotgenoten en een woeste SA-bende. Beide fenomenen zijn kenmerkend voor kleine
kampen. Vele gevangenen kenden elkaar van vroeger, ze kwamen uit dezelfde stad
of streek en hadden dikwijls samen in het verzet gestaan. Ze wisten dus wat ze aan elkaar hadden . Ook de relatie tussen bewakers en gevangenen werd door persoonlijke
verhoudingen gekenmerkt. Nietzelden kenden zij elkaar bij naam en hadden ze elkaar ontmoet én bestreden tijdens manifestaties en straatgevechten. 68 Boulanger
b.v. had in de jaren vóór de nazi-machtsgreep Himmler tot direct tegenstander gehad. 69 De geïnterneerden waren dus zowel gevangenen ' als persoonlijke
tegenstanders. De bewakers namen dan ook vaak de gelegenheid te baat om persoonli j ke wraakgevoelens te koelen :70 De kleinschaligheid van het kamp werkte overigens persoonlijke relaties met veelvuldig en direct contact tussen bewakers en gevangenen in de hand. Dit alles verklaart voor een deel de gruwelijke en directe terreur in die kampen (karakteristieken die voor bijna alle relatief kleine kampen bleven gelden, b .v. ook voor Breendonk met zijn Vlaamse SS-ers). Bewakers en gevangenen van de veenkampen daarentegen werden van ver aangevoerd en kenden
elkaar meestal niet. Vandaar waarschijnlijk dat de levensomstandigheden in de
veenkampen, ondanks alles, iets minder slecht waren dan die in vele provisoire kampen. Langhoff ondervond dat b .V. toen hij eind '33 van Börgermoor naar Lichtenburg werd overgebracht.
Een andere oorzaak van de gruwelijke levensomstandigheden in de vroege kampen heeft te maken met de recrutering en samenstelling van het bewakingspersoneel.
Het gros van de bewakers bestond uit gespuis en bloeddorstig tuig, mannen die zich
overgaven aan zuip-, vecht- en moordpartije'n. Direct na de machtsgreep al wist de
plaatselijke bevolking waar ze aan toe was. De SA-ers die van dan af in soms vrij hoge politie-ambten (hoofdcommissaris b.v.) gepiloteerd werden, waren berucht om
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hun slemppartijen, oplichterspraktijken en baldadigheden. Dat soort gedrag werd
nu als het ware gelegaliseerd, de SA-ers maakten nu zèlf grotendeels uit wat mocht
en niet mocht. Het duurde dan ook niet lang of de namen van vele van deze SA-ers en
van hun kampen behoorden tot die waarmee men kleine kinderen tot rust maant.
'Als je je niet koest houdt, kom je in Kemna!' , zei men in Wupperta1. 7 \
De SA had recht en menselijkheid uitgeschakeld, SA-ers gedroegen zich als afgerichte bloedhonden of waanzinnigen. De .gevangenen hadden de indruk dat de SAers door niemand ter verantwoording konden worden geroepen. 72 De terreur was algemeen en willekeurig. Sabotagedaden (of wat daarvoor doorging) buiten het kamp
werden verhaald op de.geïnterneerde politieke tegenstanders. Die moesten het ook
ontgelden als uitkwam dat de bewakers voedsel ontvreemdden dat voor de gevangenen bestemd was.
De gevangenen werden geregistreerd. Bezoek van verwanten of kennissen was
verboden. Opgestuurde pakketten kwamen niet terecht of werden door de SA geplunderd. De gevangenen werden gepest en gekweld: bedreigingen, intimidaties,
vernederingen, mishandelingen, folteringen. In Kemna was b.v. het 'haringontbijt'
berucht: het slachtoffer werd gedwongen pekelharing te eten en werd dan verscheidene dagen zonder drinken in een kast opgesloten. 73
Ontvluchten was zo goed als uitgesloten. Er waren appèls, bij elke ontsnappingspoging werd geschoten om te doden en de potentiële vluchtelingen vreesden dat de
bedreiging dat een bloedverwant hun plaats zou moeten innemen, uitgevoerd zou
worden. 74 Familieleden of kennissen die zich bij de politie of de Gestapo over de behandeling van gevangenen durfden beklagen, kregen te horen dat ze zich koest
moesten houden, als ze niet zelf opgepakt wilden worden. Wil/i Scheuer werd onder
druk gezet om zijn vrouw te schrijven dat ze zich wat moest intomen. Gevangenen
die ondanks herhaalde kruisverhoren en folteringen niet doorsloegen, werden ermee
bedreigd dat vrouwen kinderen als gijzelaars zouden worden opgepakt. 75
Deze terreur strekte zich op nog een andere wijze tot de burgerbevolking uit. Burgers die probeerden een glimp op te vangen van wat zich in de kampen afspeelde,
werden meedogenloos bedreigd. Mensen die aan de overkant van de Wupper wandelden en halt hielden om een blik in Kemna te werpen, kregen te horen dat er met
scherp zou worden geschoten als ze niet doorliepen. Dikwijls werd er ook werkelijk
gevuurd.
Toch konden burgers zich een vrij aanschouwelijk beeld vormen van het kampleven. De vrijgekomen gevangenen hielden lang niet altijd hun mond en de bewakers
beroemden zich in de plaatselijke herbergen op hun 'heldendaden' .76 Ook de ligging
van sommige provisoire KZ werkte geheimhouding niet in de hand. KZ-Missier b. v.
was ingericht in een afgedankt emigratielokaal en lag middenin de bebouwde kom
van Bremen. Sommige omwonenden sloegen, ondanks het verbod, vanuit hun vensters het appèl gade. Eind '33 werd het kamp opgeheven omdat omwonenden zich
beklaagd hadden over het oorverdovend gekerm van gefolterde gevangenen. 77 In de
veenkampen werkten gevangenen onder leiding van plaatselijke turfboeren (in SAuniform). Via deze voorwerkers vernam de lokale bevolking heel wat over de slechte
behandeling van de gevangenen. 78 De SS van het veenkamp Börgermoor "was als
een zwerm sprinkhanen in de streek neergedaald. Ze maakte schulden bij de kleine
winkeliers en sloeg in de cafés de boel kapot. Overal werden de boerenmeiden zwanger en waar de SS kwam, draaide men hen de rug toe. De bevolking richtte herhaal43

delijk een verzoek aan het Ministerie om van de SS bevrijd te worden. Men had de
verhalen gehoord over mensen die 'op de vlucht' waren doodgeschoten en eiste, dat
een commissie van onderzoek zich met de zaak zou bemoeien. " (Langhoff, 199-200) .
Hogere SA-ers , SS-ers en partijfunctionarissen waren niet onverdeeld gelukkig
met deze 'publiciteit'. Zij moesten tot op bepaalde hoogte rekening houden met de.
publieke opinie. Deze bezorgdheid had veel te maken met de machtsstrijd die zich
ontspon tussen verschillende gevestigde en nieuwe autoriteiten en machthebbers, én
met een wijziging in de nazi-politiek.
In SA-gelederen woedde een interne strijd, deels om zuiver politieke redenen
(b.v. Gregor Strasser), maar ook om de in en buiten de kampen ontstane machtsmogelijkheden. De derde commandant van Kemna werd in '33 door ondergeschikte
SA-ers vermoord omdat hij een enigszins humaner koers wou varen (hij verbood
mishandelingen en eiste reglementaire dienstuitoefening) en omdat hij uitspattingen
van sommige van die SA-ers voor het partij gerecht wou brengen. 79 Begin '34 ruimde
de kampcommandant van Lichtenburg de hoofdinspecteur uit de weg. De kampcommandant , die zelf de gevangenen op allerlei manieren misbruikte en uitbuitte, liet
zijn overste arresteren omdat hij gevangenen, had ingezet bij de inrichting van zijn
dienstwoning. 80 In zijn getuigenis heeft Langhoffhet bij herhaling over de onrust die
in '33 bij sommige SA- en SS-manschappen heerste. Zij waren het niet eens met de
politieke koerswijziging en met de brutale behandeling van gevangenen. 81 Ze zeiden
te hopen op een tweede , een 'echte' revolutie en dat ze alleen bleven omdat ze de drie
mark soldij per dag nodig hadden voor hun gezin. 82 Vele SS-ers van Börgermoorwaren meer dan ontevreden. Hun leiders hadden destijds de internering van industriële
en politieke machthebbers in het vooruitzicht gesteld, maar nu kregen ze alleen
'klein grut' zoals communistische arbeiders te bewaken. Om die misnoegdheid wat te
doen afnemen werden enkele 'reclame-bonzen' van het ene naar het andere kamp
gezeuld. Zo werden b.v. Ebert, de zoon van de overleden Rijksdagspresident, en
Heilmann, de voorzitter van de sociaal-d~mocratische fractie in de Pruisische Landsdag, zonder administratieve noodzaak verhuisd van KZ-Oranienburg naar Börgermoor.
Tussen SA en SS woedde een felle rivaliteit om de meest interessante en lucratieve
postjes in en buiten het kamp83 , om het beheer van afzonderlijke KZ en vooral om de
heerschappij over alle kampen. Wantoestanden in gevangenissen en vroege kampen
werden gretig aangegrepen om de tegenstander zwart te maken. 84 In '33 werd in Börgermoor een SA-er opgesloten omdat hij, om niet te moeten betalen in een bar,
voorgewend had een belangrijk functionaris te zijn. De SS van Börgermoor pakte
hem op vreselijke,wijze aan. 85 Om de concurrenten een slag voor te blijven (en om de
bevolking gerust te stellen) , werden de kampen voor propagandadoeleinden aangewend. SA en SS ensceneerden gemoedelijke tafereeltjes, met schakende en kranten
lezende gevangenen, en nodigden dan de pers uit. 86 Belangrijke personaliteiten, hoge SA-ers, zakenlui , buitenlandse nationaal-socialisten en anderen werden uitgenodigd om een kamp te bezoeken. Ze moesten er zich met eigen ogen van overtuigen
dat de geruchten over mishandelingen volkomen uit de lucht waren gegrepen. Bij
dergelijke bezoeken vertelden de geterroriseerde gevangenen uiteraard wat hen
voorgekauwd werd.87 Té brutale kampcommandanten werden afgezet. Soms was de
machtswisseling zo frequent dat het de gevangenen niet altijd duidelijk was wie de
leiding had. 88
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Door de politieke koerswijziging moesten SA en SS tijdelijk inbinden. Eens de laatste burgerlijke partij uit de weg geruimd, ging de aandacht van de nazi-bonzen in de
eerste plaats naar de opbouw van het Derde Rijk. Begin juli '33 al had Hitler verdere
'revolutionaire' activiteit afgekeurd. De economie moest nieuw leven ingeblazen worden en rechtsonzekerheid en verbittering vormen geen gunstige voedingsbodem voor
de bestrijding van depressie en werkloosheid. Willekeurige opsluiting, ontvoeringen,
folteringen, chaos en illegale kampen moesten in de mate van het mogelijke vermeden
worden. De gevangenen moesten ook minder slecht behandeld worden. Het protest
tegen de willekeurige arrestaties en de brutale behandeling in de KZ dat bijna vanaf
het begin, zowel binnen het nationaal-socialistische kamp (b.v. de nationaal-socialistische minister van Binnenlandse Zaken) als erbuiten gerezen was, kreeg nu enig gehoor. Begin augustus '33 werd de SA-hulppolitie in Pruisen ontbondçn. Folterkampen
van de SA werden gesloten en er werden enkele schijnprocessen gevoerd.
Eind '33 werd KZ-Kemna geliquideerd. De plaatselijke bevolking was al te goed
geïnformeerd geraakt over de gruwelijkheden, de relatie tussen de SA-leiding en de
bewakers was grondig verstoord en het kwam tot ernstige onenigheden. In oktober
werd een omvangrijk transport gevangenen naar Emsland-Moor gezonden en werd
een honderdtal gevangenen vrijgelaten (ouderen en gehuwden kregen voorrang).
De Pruisische minister voor Binnenlandse Zaken stelde in een omzendbrief van
10.11.33 dat Kemna er zonder zijn goedkeuring gekomen was. De fabrieksgebouwen
waarin het kamp was ondergebracht voldeden niet, er waren ternauwernood sanitaire voorzieningen en enkele ambtenaren waren zonder zijn medeweten geïnterneerd.
De gevangenen die niet direct naar de veenkampen konden worden doorgestuurd
omdat ze nog onderhoord moesten worden, hoorden in politie-:gevangenissen thuis,
waaraan volgens de minister in Wuppertal geen gebrek was. Kemna moest zo snel
mogelijk opgeheven worden en alle gevangenen dienden overgebracht naar de
staats-KZ. 89 Bij de zogenaamde Kerstmis-amnestie werden veel gevangenen vrijgelaten, anderen werden aan het gerecht uitgeleverd90 (ook uit Lichtenburg werd toen
250 man ontslagen 91 ).
De Kemna-affaire kon niet langer doodgezwegen worden. De officier van justitie
die door de N .S. D .A. P. aangesteld werd om de zaak te onderzoeken, kweet zich al te
grondig van zijn taak. Het onderzoek werd abrupt afgebroken en het opperste partijgerecht van München ensceneerde een schijnproces. In augustus '34 werden enkele
SA-ers door een voorlopige maatregel uit de partij gestoten of in rang verlaagd.
Allen tekenden beroep aan. De plichtsgetrouwe en moedige officier van justitie
werd weg gepromoveerd naar de andere kant van het Rijk. 92
Ook naar de eerste sterfgevallen in Dachau (op 16, 17 en 24 mei '33) kwam een onderzoek (ondervragingen, autopsies). De schuldige SS-ers werden veroordeeld en ...
door de Führer gratie verleend. 93
In de tweede helft van '33, schrijft Langhoff, zwol de onrust onder de SS van Börgermoor nog aan. Niet in het minst door het gerucht dat ze vervangen zouden worden
door reguliere politie. Deze smaad zouden ze zich niet zomaar laten welgevallen, ze
wilden zich gewapenderhand verzetten. Ze verkeerden in een ware oorlogsstemming
en probeerden de gevangenen aan hun kant te krijgen. De kampcommandant werd
naar Papenburg ontboden. In oktober '33 was het zo ver: het kamp werd door zwaar
bewapende politie-eenheden omsingeld, de commandant werd gearresteerd en de
SS werd afgesnauwd en vernederd. 94
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In januari '34 probeerde de minister van Binnenlandse Zaken de 'Schutzhaft' aan
banden te leggen. Vanaf midden april '34 werd een geschreven Schutzhaftbevel verplicht. Begin '34 waren in Pruisen de meeste 'wilde' en provisoire KZ verdwenen.
Van de SA- en SS-kampen bleven alleen Oranienburg, Lichtenburg, de Emslandkampen en Berlin-Columbia Haus bestaan (elk met zo'n duizend geïnterneerden).
In '34 werden heel wat gevangenen vrijgelaten (honderden waren toen al vermoord).
Beieren telde op 1.11. 33 nog 3.907 Schutzhaft-gevangenen, op 1.12 was dat aantal
tot 4.263 opgelopen en tegen 1.4.34 terug gedaald tot 2.703 personen. Daarvan zaten
62 à 70% in KZ, de overblijvenden in strafinrichtingen, gerechts- en politiegevangenissen. 95 Op 10 september '34 zaten in Pruisen niet meer dan 595 Schutzhäftlinge opgesloten, waarvan 54 à 66% in KZ. 96 Het totaal aantal gevangenen bedroeg in de eerste helft van '34, 8.000. 97
Al leek het erop dat de SA- en SS-terreur voorlopig een halt was toegeroepen, van
normalisering was geen sprake. De kampen en de Schutzhaft verdwenen niet. Kampen en gevangenen verminderden tijdelijk in aantal,.maar terzelfder tijd bestond een
-voorlopig min of meer verdekte- tendens om het politioneel apparaat geheel in SShanden (Himmler en Heydrich) te doen overgaan, en de KZ te unificeren, te standaardiseren en verder uit te breiden.
·M et de moord op de stafchef van de SA (Ernst Röhm) , diens getrouwen en enkele
lastige politieke tegenstanders (o.m. Gregor Strasser) werd op 30 juni '34 het masker
definitief afgegooid. In de 'Nacht der lange messen' werden de nazi-rangen 'gezuiverd' , de SA moest het tegen de SS afleggen. Hitler verantwoordde op 3 juli '34 deze
zuiver politieke moordpartij als 'staatsnoodweer' . Het hek was hiermee definitief
van de dam. De machtigste rivaal van de SS was uitgeschakeld en de meest elementaire politieke rechten konden nu straffeloos met voeten getreden worden. De KZ
kwamen volledig onder bevoegdheid van de SS . In juli '34 werd Eicke -kampcommandant van Dachau sedert juni '33- inspecteur d~r KZ.
Kort nadien werden de Emslandkampen aan het ministerie van Justitie overgedragen. Alleen Esterwegen bleef nog tot begin '37 onder de bevoegdheid van de KZ-inspectie en behield tot dan ook de benaming KZ. De andere veenkampen werden
vanaf mei '34 als een organisatorisch geheel beschouwd. De voorheen autonome
veenkampen kregen een nummer als buitencommando van 'strafgevangenkamp Papenburg' (Börgermoor werd Lager I, Brual-Rhede werd Lager 11, enz.). Later, tijdens de oorlog, kwamen er in Emsland nog heel wat kampen bij. In totaal waren er
21 buiten~ en 15 ondercommando's. Tot het einde van de oorlog werden de Emslandkampen bewaakt door een speciale ~A-afdeling ('SA-Standarte Emsland').98Vanaf
,40 werden er ook steeds meer veroordeelde Wehrmachtsoldaten opgesloten (wegens insubordinatie, vaandelvlucht, zelfverminking). Tegen het eind van de oorlog
maakten zij bijna 60% van het kampbestand uit. 99 Vanaf '43 werden ongeveer 1.800
buitenlandse verzetslui als NN-gevangenen (Nacht und Nebel-gevangenen - zie blz.
205 e. v. ) opgesloten in kamp VII, Esterwegen. 100 In maart-april' 44 nam Börgermoor
tijdelijk 920 NN-gevangenen uit Esterwegen over. 101
De onderscheidene tendenzen in de machtsstrijd om het beheer van bepaalde
kampen werkten soms nog lang door. Door de machtsstrijd tussen de SS-bonzen en
de gevestigde Hamburgse autoriteiten stond b.v. het bestaan van KZ-Fuhlsbüttel
(heden ten dage de naam van de Hamburgse luchthaven) voortdurend ter discussie.
Himmler had eind '33 wel het bevel over de Hamburgse politieke politie overgeno46

men, maar was er niet in geslaagd het beheer van het kamp aan de stad Hamburg te
ontfutselen. Himmler en Eicke wilden alle kampen tot exclusief domein van de SS
maken. 102 Het regime in Fuhlsbüttel was volgens hen niet streng en strikt genoeg voor
een KZ. Halverwege '36 liet Himmler-in zijn nieuwe functie van chef van de Duitse
politie - uitvaardigen dat Fuhlsbüttel alleen nog als politie gevangenis mocht worden
aangeduid. 103 Deze beslissing.maakte waarschijnlijk deel uit van een reeks maneuvers voor de realisatie van het groot en duurzaam kamp waarin de SS alle Noordduitse gevangenen wou concentreren. Dit Hamburgse KZ kwam er in de jaren '39-'40:
Neuengamme (eind '38 als buitencommando van KZ-Sachsenhausen opgericht). Politiegevangenis Fuhlsbüttel bleef tot het eind van de oorlog onder het bewind van de
Hamburgse Gestapo en werd aangewend voor relatief korte internering van Duitsers
en buitenlanders die de arbeidsreglementering overtreden hadden. 104
De SS-leiding kende het statuut van 'staatsconcentratiekamp' -en de daaraan verbonden logistieke en financiële steun- maar toe op voorwaarde dat het kamp volledig onder haar bevoegdheid viel en haar -vooral economische- doelstellingen dienen kon. Dat kwam de plaatselijke politie niet altijd goed uit. Rivaliteit tussen SS en
politie was er b.v. veel later nog oorzaak van dat SS-Sonderlager Stutthof (bij Danzig) tot in februari '42 niet ressorteerde onder de centrale KZ-inspectie, maar onder
de plaatselijke SS- en politieleiding. 105
In de overgangsfase (van '35 tot '36) werd het KZ aangewend om iedere aanvechting
van kritiek op het nationaal-socialistisch beleid in de kiem te smoren. Een groot deel
van de gedetineerden werd opgesloten wegens 'staatsvijandelijke uitspraken', 'rondstrooien van gruwelberichten' , 'belediging van de Führer', 'bespotten van het hakenkruis' ... Dit soort opsluitingen werd nu minder en minder noodzakelijk. De totalitaire staat was de kinderschoenen ontgroeid en het KZ had zichzelf grotendeels
overbodig gemaakt als direct en openlijk repressiemiddel van politiek andersdenkenden. Wat nog aan verzet overbleef, was ondergronds gegaan. Weliswaar
bleef de minister van Justitie nog tot in '39 (ondanks de vele uitzonderingswetten en
dito rechtbanken bleef het juridisch apparaat relatief autonoom optreden) tegen willekeurige arrestaties en slechte behandelingen in de kainpen protesteren, maar dat
haalde niets uit. Als een schandaal niet langer vermeden kon worden, tolereerde
men enkele schijnprocesen tegen SS-ers die gevangenen mishandeld hadden.
De door de SA opgerichte 'wilde' en provisoire kampen werden tussen '34 en '37
compleet opgedoekt. Grotere, 'moderne' kampen kwamen ervoor in de plaats (Buchenwald, Sachsenhausen). Het in oktober '33 door Eicke voor Dachau opgestelde
kampreglement gold voortaan in alle KZ. De behandeling van de gedetineerden
werd minder slecht. In de winter van '36-'37 was het totaal aantal gevangenen opnieuw geslonken tot 8.000 (waaronder 500 criminelen). 106
De kampen werden nu geleidelijk aan voor andere doeleinden aangewend. Vanaf
'36 konden àlle tegenstanders -in de breedste interpretatie die aan dat woord kan
worden gegeven- opgesloten worden. De in feite uitsluitend tegen de felste politieke
tegenstanders, in het bijzonder communisten, gerichte 'Notverordnung' van '33 werd
nu aangewend om homoseksuelen, Getuigen van Jehova ('Bibelforscher'), 'asocialen', 'arbeidsschuwen' (economisch onwilligen, b. v. mensen die enkele keren te laat
op hun werk arriveerden'of die zonder toelating van de 'arbeidsdienst' van job veranderden), kortom, alle 'volksschadelijke elementen' uit de maatschappij te lichten.
47

De 'Ernste Bibelforscher' werden vanaf maart '35 (volgens andere bronnen vanaf
'34) systematisch voor korte periodes geïnterneerd. De 'Internationale Bibelforschervereinigung' werd reeds in '34 (volgens andere bronnen in '33) verboden. Op
haar in '34 te Basel gehouden internationaal congres had zij het nazi-regime als satanisch veroordeeld. Deze Getuig~n van Jehova weigerden Hitler te erkennen, de Hitlergroet te brengen en hun militaire dienst te volbrengen; "zij verklaarden ieder die
het horen en niet horen wilde dat Hitier zijn rijk op bloed had gebouwd" .107 Vanaf
begin '36 namen de nazi's steeds scherpere maatregelen tegen hen. In augustus '36
volgde een massale razzia. Van '34 tot '45 werden in totaal 6.000 Getuigen in de SSkampen opgesloten.
De arrestatiegolf van maart '37 bracht een bijna oeverloze uitbreiding van interneringscategorieën (o.m. vagebonden, bedelaars, zigeuners, stropers , zakkenrollers,
pooiers) en tevens de definitieve uitschakeling van de rechterlijke macht. Deze toestand werd bekrachtigd door een nieuw 'Schutzhaftdecreet' (25.1.38). De kampen
werden geïnstitutionaliseerd. In sommige provisoire kampen (Wittmoor en Fuhlsbüttel b. v.) zaten reeds ,in de tweede helft van '33 pooiers en homoseksuelen opgesloten. In november '33 bestond in Wittmoor ook de intentie transvestieten te interneren. 108
Internering had nog maar weinig te maken met uitschakeling van politieke
tegenstanders. De nieuwe interneringscategorieën brachten de staatsveiligheid op
generlei wijze in gevaar. De grote massa der Duitsers had het regime al min of meer
aanvaard. Het werkloosheidsprobleem was grotendeels opgelost, de levensstandaard van lagere sociale klassen W,!S iets opgetrokken. De nazi's wilden nu al degenen uit de weg ruimen die door hun sociaal of attitudinaal nonconformisme of on aangepastheid de 'zuiverheid' van het 'Arische' ras in 'gevaar' brachten of het nazi-regime financieel belastten.
Nog vóór Hitier aan de macht k~am, had een speciale commissie van de Pruisische
gezondheidsraad zich (onder het motto 'eugenetica in dienst van het welzijn van het
volk') uitgesproken voor een sterilisatiewet. Dit vormde de basis van de wet 'ter
voorkoming van erfelijk ziek nageslacht' van 14 juli '33: gedwongen sterilisatie bij
aangeboren zwakzinnigheid, schizofrenie, manische depressiviteit, vallende ziekte,
zwaar alcoholisme ... Enkele psychiaters én de katholieke kerk protesteerden. Het
sterilisatieprogram werd eind augustus '39 stopgezet omdat de ingeschakelde artsen
nodig waren aan het front. Ongeveer 350.000 tot 400.000 mensen waren toen al onder dwang gesteriliseerd.
Met de oorlog zette ook de zogenaamde 'euthanasie' -campagne in. Uit geschreven
bronnen blijkt dat heel wat vermaarde geleerden (en niet alleen in Duitsland) sedert
lang gewonnen waren voor een wet die het doden van psychiatrische patiënten mogelijk maakte. Patiënten die nog economisch waardevol werk konden verrichten, werden voorlopig gespaard. Deze afschuwelijke vorm van economische euthanasie
noemden zij verhullend 'verlenen van medische hulp bij het sterven'. De moord-actie ging kort na het begin van de oorlog van start. Niettegenstaande de geboden geheimhouding wist al gauw bijna iedereen in Duitsland ervan. Er brak een storm van
protest los, behalve onder psychiaters. Van begin '40 tot september '41 werden minstens 70.273 geesteszieken d.m. v. koolmonoxyde vermoord. Het gas werd geleverd
door IG-Farben (na de oorlog opgesplitst in BASF, Hoechst en Bayer). De preek
van kardinaal von Galen (augustus' 41 in Münster) tegen de moord op geesteszieken
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vormde het hoogtepunt van een door beide kerken en door vele mensen gesteund
protest. De vergassingen werden eind augustus stopgezet maar het moorden ging
verder, nu door uithongering, farmaceutische middelen en 'natuurlijke' infectie. In
totaal werden 94.000 mensen om het leven gebracht. 109 Een groot deel van het materiaal en personeel dat voor deze 'euthanasie'-campagne werd ingezet, werd later gebruikt voor de organisatie van de genocide op het Europese jodendom . Tegen deze
genocide kwam géén massaal protest.
Naast de voor de hand liggende redenen (repressie, alles omvattende terreur) voor
de vermenigvuldiging van interneringsmotieven, doemt op de achtergrond steeds
duidelijker een economisch motief op. De in versneld tempo plaatsvindende 'Aktionen' dienen onder meer om de ondertussen in en rond de KZ opgerichte SS-ondernemingen van dwangarbeiders te voorzien. Dit is de voornaamste reden waarom het
KZ-systeem, toen de politieke tegenstanders al minstens monddood gemaakt waren,
niet ingekrompen maar uitgebreid werd. 110 Financieel-economisch gewin speelde
van het begin af een bepaalde rol. Wat bijvoorbeeld KZ-Kemna betreft, betaalde de
stad Duisburg drie mark per dag aan de nazi's voor het voedsel van elk gevangene,
terwijl het verstrekte eten naar schatting nog geen halve mark kan hebben gekost. 111
De na '36 opgerichte of hernieuwde grote KZ (KZ-Dachau werd van midden '37
tot midden '38 volledig herbouwd), werden gebouwd met het oog op de vergroting
van de interneringscapaciteit en -iets later- met het oog op de in geval van oorlog
noodzakelijke verscherping van veiligheidsmaatregelen. Himmler wou tevens een
bijdrage leveren aan het vierjarenplan door gevangenen in te schakelen in de in deze
moederkampen te vestigen economische SS-ondernemingen. 112 De nazi-staat had
mankracht nodig; wie niet werkte, saboteerde. De gevangenen werden gecentraliseerd in enkele reusachtige kampen. In '37 waren dat er drie: Sachsenhausen (september '36), bedoeld voor de internering van gevangenen uit noordelijke en oostelijke gebieden, Buchenwald (juli '37) voor westelijke gebieden en Dachau voor de
zuidelijke gebieden van het Rijk ; 113 Fuhlsbüttel werd ooit bestemd voor de noordelijke gebieden, maar het plan er een KZ onder SS-beheer van te maken stuitte, zoals
gezegd, op verzet van de plaatselijke autoriteiten .
Bij de oprichting van Buchenwald werd rekening gehouden met een maximale bezetting van 3.000 gevangenen. Men was toen blijkbaar nog niet van plan er ooit buitenlanders in op te sluiten. 114 De 3.000 gevangenen waarvan in juni '36 sprake was
(dus vóór de oprichting van het kamp), werden uitgebreid tot 6.000 in oktober '36 en
tot 8.000 in mei '37 115 (zie ook blz. 251-252) .
Terreinen voor de oprichting van nieuwe KZ werden pas na grondige technische
inspectie goedgekeurd. In mei '38 b.v. werden de terreinen voor KZ-Flossenbürg en
KZ-Mauthausen goedgekeurd omdat er steengroeven waren die konden worden ingeschakeld ter realisatie van het reusachtig bouwprogram onder leiding van Albert
Speer (in januari '37 benoemd tot Hitiers architect). Het ging daarbij om het architectonisch ombouwen van Berlijn, 'hoofdstad van de nieuwe wereld' , en enkele andere grote steden (München, Neurenberg, Weimar en Hamburg), het zogenaamde
Führerbauten-project, een droom die Hitier sedert '35 koesterde. 116 Om dit project
te verwezenlijken werden allerhande economische SS-ondernemingen uit de grond
gestampt, onder meer het in het voorjaar van '38 opgerichte PVBA Deutsche Erdund Steinwerke (DEST). Gedetineerden werden ingezet bij graniet- en kleiwinning.
Economische overwegingen werden steeds belangrijker. Ze werdenb. v. doorslagge49

vend voor de erkenning van Gross-Rosen als KZ en de plaatsbepaling van KZ-Natzweiler-Struthof. In de daaropvolgende jaren richtte de DEST winstgevende bedrijven van uiteenlopende aard op , bij of in Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen,
Auschwitz en Stutthof.
In de periode '33-'39 bestonden in Duitsland in totaal 37 officiële concentratiekampen (de veen- of Emslandkampen niet meegerekend). 11 8 Bij het uitbreken van
de oorlog (in '39) zaten volgens SS-bronnen 21.400 mensen in KZ opgesloten: 4.000
in Dachau , 6.500 in Sachsenhausen , 5.300 in Buchenwald, 1.500 in Mauthausen,
1.600 in Flossenbürg en 2.500 in Ravensbrück.
Gedurende de oorlog zou de economische functie geleidelijk allesoverheersend
worden. We geven hier al een voorbeeld in het kader van het Führerbauten-project.
Begin '40 leidden besprekingen tussen Himmler en vertegenwoordigers van de stad
Hamburg tot een overeenkomst m.b.t. de steenbakkerij in Neuengamme. Hamburg
leende een miljoen mark en verplichtte zich tot uitvoering van grote werken (o .m.
het tot stand brengen van een verbinding van de steenbakkerij met zee en achterland). Het Rijk leverde de benodigde mankracht (gevangenen en bewakers) om de
voorziene produktie van 20 miljoen stenen per jaar te verwezenlijken . Vijfenzeventig procent van de opbrengst ging naar de stad Hamburg. De door het bedrijf geleverde stenen (zogenaamde klinkers) waren nodig voor een reusachtige brug over de EIbe en voor urbanisering van de rechteroever. Een maan,d na de ondertekening van
deze overeenkomst, in juni '40,. werd Neuengamme een autonoom KZ (voordien
was het een buitencommando van KZ-Sachsenhausen). Het hoog sterftecijfer noodzaakte voortdurende aanvoer van gevangenen uit Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen. 119
De periode '34-'39 kan in twee fasen opgedeeld worden. Een eerste fase liep tot '37:
opheffing van de 'wilde' en provisoire kampen, officialisering en reglementering. De
tweede fase werd gekenmerkt door centralisering, institutionalisering en beklemtoning van economische doelstellingen. Op het einde van deze periode begon ook de
raspolitieke functie van de nazi-:kampen vorm aan te nemen .
In de vooroorlogse periode hangen ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van
de KZ nauw samen met accaparatie en behoud van de macht door de nazi's. Oorspronkelijk een middel om tegenstanders te elimineren, groeide het KZ snel uit tot
een intimidatie-, terreur- en isoleringsmiddel (deze laatste functie kan te maken hebben met een beginnende interesse voor arbeidspotentieel, met het zich stabiliserend
en gedeeltelijk inbindend nazibewind of met beide). Van dan af werden de 'wilde'
kampen concentratiekampen. De KZ werden tevens technisch middel: reusachtige
gevangenissen die dienden om met zo weinig mogelijk inspanning, zoveel mogelijk
'staatsgevaarlijke elementen' te concentreren en onder controle te houden. De kampen dienden om vooraanstaande politieke tegenstanders te vermoorden, terreur te
verspreiden, leiders van de oppositie uit te schakelen, kandidaat-leiders af te schrikken. Een andere functie was waarschijnlijk niet bedoeld, maar zeker welkom: bevrediging van de wraaklust van de SA-meute, die quasi onbeperkte macht kreeg over directe tegenstanders en vertegenwoordigers van sociaal hogere klassen (in feite een
compromis tussen de noodzaak potentiële industriële beschermheren niet voor het
hoofd te stoten en het nakomen van de verkiezingsbelofte m.b.t. een sociale omwenteling). 120
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De KZ deden dienst ter intimidatie en afschrikking van onruststokers, dissidenten
en joden, én ter geruststelling en kalmering van brave burgers: 'volksvijanden' -zij
die van de norm afweken, die een ingesteldheid vertoonden die tegen de nazi-ideologie indruiste- werden onschakelijk gemaakt. Vandaar dat het bestaan van de KZ
niet geheim gehouden werd, al hoedden de nazi-leiders er zich voor het publiek volledig in te lichten. De ingebruikname van KZ-Dachau werd officieel aan de pers
meegedeeld (Münchner neueste Nachrichten, 21 maart '33). Er werd gepreciseerd
dat het kamp voorzien was op vijfduizend gevangenen en dat men vooral de bevolking beveiligen en gerust stellen wou. Drie dagen later werd in een lokaal blad (Amperbote) aangekondigd, dat daags na de officiële opening de eerste zestig gedetineerden aangekomen waren. 121 Bestaan en uitbreiding van het KZ-systeem waren zeker
geen geheim. Op 1 april '33 b. v. meldde het Algemeen Handelsblad dat 1.500 politieke gevangenen werden opgesloten in een concentratiekamp bij Stuttgart. 122
Al werd de behandeling die de gevangenen te beurt viel gecamoufleerd en geïdealiseerd, toch wist de Duitse bevolking zeer snel dat het kamp leven ongemeen hard
was. In Beieren bad men reeds in '33: 'Lieve god, maak me stom, dat ik niet in Dachau kom!' (zie ook blz. 43).123 Hieruit blijkt dat de politieke, repressieve functie van
het KZ van bij het begin duidelijk was. Eens de nazi's de politieke macht veroverd
hadden, trad het om puur machtspolitieke redenen opgerichte KZ-systeem buiten
zijn oevers. Het 'gesunde Rechtsempfinden des Volkes' verzette zich niet tegen internering van andere, niet-politieke (beter: niet om politieke redenen aangehouden)
minderheidsgroepen (homo's, criminelen, asocialen, zigeuners, joden ... ), integendeel: het rechtsgevoel van de bevolking werd bevredigd. Ook hier bracht de bestraffing, haar officieel en openlijk karakter, bevestiging van de juistheid en geldigheid
van de norm en fungeerde dus als bekrachtiging voor de naleving van die norm. Met
de internering van dergelijke minderheidsgroepen trad in wezen voor het eerst de
potentiële exterminatie-functie van de nazi-kampen aan het licht.

b Antisemitische nazi-terreur
De nationaal-socialistische politiek m.b.t. de joodse bevolking valt in drie grote fasen uiteen: uitdrijving, samendrijving en uitroeiing.

1 Uitdrijving
Vóór de oorlog wilden de nazi's Duitsland (na de 'Anschluss' op 12.3.38 ook Oostenrijk) 'Judenrein' maken door hun emigratie met alle mogelijke middelen te bespoedigen. Daartoe werd een fel antisemitisch klimaat geschapen. Joden werden vernederd, geterroriseerd en stap voor stap economisch, maatschappelijk en politiek uitgeschakeld. De nazi's probeerden hen op systematische wijze te dwingen op 'eigen'
initiatief het Rijk te verlaten. Doch de resultaten beantwoordden niet aan de verwachtingen. De joodse emigratie uit Duitsland stabiliseerde zich in '34-'37 rond gemiddeld 20.000 à 26.750 emigranten per jaar (volgens eigentijdse Duitse gegevens
verlieten in '37 ca. 23.500 joden Duitsland, een kwart emigreerde naar de V.S., ca.
10.000 trokken naar Zuid-Amerika). De ter gelegenheid van de Rijkspartijdag van
15 september '35 te Neurenberg uitgevaardigde rassenwetten verhieven antisemitisme tot officiële instelling en beroofden de Duitse joden van hun burgerrechten. In de
51

eerste van deze Neurenbergerwetten (het 'Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes
und der deutschen Ehre') werd bepaald wie 'jood' was en werd elk matrimoniaal en
seksueel verkeer tussen joden en 'Ariërs' strafbaar gesteld. Dit betekende in feite de
concretisering van enkele racistische punten uit het N.S.D.A.P-program van
24.2.20: joden beroven van het Duits burgerschap, hen toegang weigeren tot publieke ambten en hen het land uitwijzen. 124 Maar ook deze Neurenbergerwetten dreven
de emigratie niet echt op.
In Oostenrijk werden nieuwe terreurmaatregelen en een nieuwe bureaucratische
aanpak uitgeprobeerd om de tweehonderd- à driehonderdduizend joden uit te drijven. De nieuw opgerichte administratie voor 'joodse emigratie' -een speciaal commando van de Sicherheitsdienst onder leiding van Adolt Eichmann- zorgde ervoor
dat de emigranten vooraf zo grondig mogelijkgeplunderd werden. Toen hierop geen
buitenlands protest volgde, kon niets de nazi's er nog van weerhouden hun 'eigen' joden nog meedogenlozer aan te pakken. Sluitstuk van deze eerste periode is de
'Reichskristallnach t' .
De zeventienjarige Poolse jood Herschel Grynszpan, wiens familie samen met
duizenden andere joden ten prooi gevallen was aan de ten top gedreven antisemiti. sche terreur, schoot op 7 november '38 de derde secretaris van de Duitse ambassade
te Parijs, Ernst vom Rath, neer. Eigenlijk wou hij de Duitse gezant treffen en vom
Rath was ook geen 'geschikt' slachtoffer vermits hij ervan verdacht werd zich tegen
de antisemitische politiek te kanten (de Gestapo had net een onderzoek tegen hem
geopend). De aanslag op vom Rath werd in elk geval het voorwendsel voor zogenaamde represaille-maatregelen in Duitsland. Toen vom Rath op 9 november overleed werd hij, ondanks alles, een martelaar. In de nacht van 9 op 10 november volgde
in Duitsland een reeks pogroms . Naar de scherven van de ruiten van 7.500 geplunderde joodse winkels en de kristallen kandelaars van de 200 geplunderde en in brand
gestoken synagoges, werd dit de 'Reichskristallnacht' genoemd. Deze 'Rath-Aktion'
werd voorgesteld als een spontane woede-uitbarsting van de bevolking maar was in
werkelijkheid zorgvuldig door nazi-bonzen gepland en voorbereid. De bewering dat
Grynszpan een homoseksuele relatie had met vom Rath is mythisch en berust waarschijnlijk op een suggestie die één van Grynszpans verdedigers hem destijds in het
oor fluisterde (een Duitse journalist die rond 1960 gezinspeeld had op dergelijke relatie, verloor het proces dat de familie vom Rath inspande). Omdat de nazi's er niet
in slaagden een joodse samenzwering aan te tonen, kwam er nooit een Grynszpanproces. In 1940 was Herschel Grynszpan waarschijnlijk nog in leven (in de gevangenis van Fresnes). 125
In juni en augustus '38 al werden joden voor het eerst geïnterneerd als joden en
niet alleen omdat ze zich tegen het nazi-regime uitspraken. Voorheen werden joden
wel sporadisch in kampen opgesloten. In de provisoire kampen kwamen nogal wat
joodse politieke tegenstanders, professoren," dokters en handelaars terecht. Doorgaans bleven ze er maar korte tijd; men probeerde hen fysiek en moreel klein te krijgen, een losprijs afte persen of tot emigratie te dwingen. Midden '38 werden joden in
groten getale gevangen gezet. Een duizendtal in Berlijn en Breslau opgepakte joden
arriveerde op 15 juni in KZ-Buchenwald. Eind augustus waren er al 2.700 joden opgesloten. Eind september volgden nog enkele transporten (van telkens duizend joden) uit Dachau. Om de overblijvende Duitse joden de schrik op het lijf te jagen,
werden de joodse gevangenen aan een verschrikkelijk regime onderworpen.
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Bedoeling van de 'Rath· Aktion' was 20.000 à 30.000 joodse mannen, vooral welstellende joden, korte tijd vast te houden in de drie moederkampen (Buchenwald,
Dachau, Sachsenhausen).126 Sommige gezaghebbende historici spreken van 35 à
36.000 opgesloten joden. 127 Pingel keek de officiële toegangslijsten van de drie kampen na. In de dagen volgend op de Kristalnacht arriveerden ongeveer 11.000 nieuwelingen in Dachau, 6.000 in Sachsenhausen en 10.000 in Buchenwald. Maar het gaat
hier om minimumcijfers. Ook in kleinere kampen werden joden gevangen gezet. In
sommige van die kampen ging het aantal gevangenen in november '38 met een nik
omhoog (Fuhlsbüttel, bijna 800 gevangenen meer) , om een maand later weer tot het
vroeger peil te zakken. t28
De slachtoffers van de 'Rath-Aktion' werden in de grote kampen afgezonderd van
de andere , 'Arische' gedetineerden (in Buchenwald werden ze in het zogenaamde
'kleine kamp' ondergebracht). De nazi's wilden de joodse bevolking inpeperen dat
ze er beter aan deed Duitsland zo snel mogelijk te verlaten . De SS-bewakers kregen
bevel joodse gevangenen nog brutaler te behandelen dan toen al gebruikelijk was.
Verscheidene honderden joden overleefden deze behandeling niet. Een aantal joden werd uit Buchenwald vrijgelaten nadat hun hoge sommen afgeperst waren.
Twee à drie maand na de massale internering, tegen eind januari of midden februari
'39, waren alle overlevenden van de 'Rath-Aktion' vrij gelaten. t29Allen hadden moeten beloven zo snel mogelijk te emigreren. Joden die , om welke reden ook, in '39 nog
in Duitsland verbleven, konden alleen om die reden al opnieuw in een KZ gestopt
worden.
Op de Kristalnacht volgden ook nog economische en culturele beperkingen. De
Duitse joodse gemeenschap kreeg bovendien een collectieve boete van een miljoen
mark opgelegd.
Drie dagen na de Kristalnacht drukte Goebbels in de Völkischer Beobachter (het
officieel persorgaan van de nazi's) de hoop uit dat de wereld voldoende filoseniiet
was om de nazi's van alle joden te verlossen. Sommige nazi-bonzen speculeerden er
blijkbaar vanaf het begin op dat hun anti-joods beleid in de hele wereld antisemitische gevoelens zou aanwakkeren. In januari '39 kon men in een rondschrijven van
het ministerie van Buitenlandse Zaken ('De joodse kwestie als factor van de Duitse
buitenlandse politiek in het jaar 1938') lezen , dat de joodse emigratie in alle delen
van de wereld op tegenstand van de autochtone bevolking stuitte en dat dit een uitstekende propaganda vormde voor het in Duitsland gevolgd beleid . Ook werd aangestipt dat de tegenstand des te heviger zou zijn naarmate de joden berooider waren. t30 Vergeten we ook niet dat door de uitdrijving van een flink deel van de joodse
bevolking talrijke ambten en professies vrijkwamen en dat dit bepaalde delen van de
bevolking zeker niet ongunstig stemde.
Op 31.3.38, enkele weken na de annexatie van Oostenrijk, had de Poolse regering
-beducht als ze was voor de terugkeer van zo'n 20.000 in Duitsland levende Poolse
jöden- een wet uitgevaardigd die toeliet de Poolse nationaliteit te ontnemen aan
Poolse onderdanen die blijvend in het buitenland vertoefden. Een decreet van de
Poolse minister van Binnenlandse Zaken (6 oktober '38) bepaalde , dat vanaf 30 oktober Poolse burgers die naar Polen wilden terugkeren over een speciaal visum moesten beschikken. Wie geen visum had kunnen bemachtigen, was de facto gedenationaliseerd.
Midden oktober '38 dreven de nazi's de joden het Sudetengebied uit. In de nacht
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van 29 op 30 oktober arresteerden ze minstens tienduizend, maar waarschijnlijk 15 à
17.000 op hun grondgebied verblijvende Poolse joden (waaronder kinderen en zieken) en voerden hen in goederenwagons naar het no man's land tussen de grensstations Beutschen en Zbaszyn (Duits-Poolse grens). Deze mensen (waaronder de familie Grynszpan) mochten niet meer meenemen dan een koffer, tien mark en de kleding die ze aan hadden. Nadat de Poolse regering enkele honderden Duitsers gearresteerd had die in Polen verbleven en ermee dreigde alle Duitsers over de grens te
zetten, werd de actie bruusk stopgezet en begonnen Duits-Poolse onderhandelingen. 131 De op 2 november begonnen besprekingen sleepten eindeloos aan. Ondertussen bleven vijf- à tienduizend joden in het niemandsland, meestal in ~rbarmelijke levensomstandigheden. Op 29.1.39 werd een voorlopig akkoord bereikt: de reeds uit
Duitsland verdreven Poolse joden mochten terugkeren (in trein ladingen van ca.
1.000 mensen) om hun zaken in Duitsland te 'regelen'. Het grootste deel van hun materieel en financieel bezit moesten ze aan het Duitse Rijk afstaan (daarna zouden ze
terug over de Poolse grens gezet worden).
Niettegenstaande het feit dat de meeste vreemde mogendheden inderdaad verre
van happig waren op joodse immigratie (zie blz. 176 e.v.), ontkwam tussen juni '33
en juli '39 toch meer dan de helft van de 499.682 Duitse joden (volkstelling van juni
'33) naar het buitenland, welteverstaan met achterlating van hun bezittingen en mits
betaling van een 'vluchtbelasting' . Velen vluchtten naar aan Duitsland grenzende
landen, in de hoop snel terug te keren als het tij zou keren.

2 Samendrijving
De tweede wereldoorlog begon met de inval in Polen op 1 september '39. Op 3 september verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk, na het verstrijken van een ultimatum, Duitsland de oorlog. De uitdrijvingspolitiek werd geïntensifieerd en terzelfder tijd begon de fase der samendrijving.
Aanvankelijk werd aan deportatie naar 'jodenreservaten' gedacht. Op 15 januari
'39 had Alfred Rosenberg (de ideoloog van het nazisme) het in een toespraak over
een jodenreservaat op Madagascar.
In '37 al had de Poolse regering een soortgelijk plan uitgedacht en zelfs een onderzoekscommissie naar Madagascar afgevaardigd. Eén van de leden van deze commissie meende dat deportatie van 15.000 joodse families haalbaar was. In '38 nam de
Franse regering het Madagascar-project korte tijd in overweging. Vrijwillige emigratie van ca. tienduizend joodse vluchtelingen naar dit eiland leek haar een oplossing te
bieden voor de problemen . die de toevloed van joodse vluchtelingen veroorzaakt
had. 132
De nazi's nu, wilden gedurende of na de oorlog 3,5 à 4 miljoen joden verschepen
naar Madagascar, dat onder Duits mandaat moest worden geplaatst. Dit volkomen
onrealistisch en openlijk besproken plan was waarschijnlijk een dekmantel voor de
meer radicale oplossing van het 'jodenprobleem' die toen reeds overwogen of voorbereid werd. Dat belette evenwel niet dat sommige nazi-bonzen het Madagascarproject korte tijd au sérieux namen. Na de inval in Polen werd ook even gedacht aan
een jodenreservaat aan de Russische grens en, in oktober '41, in het bezette deel van
Rusland ('Lublinland').133
Jodenreservaten kwamen er, zij het niet op Madagascar. Vanaf 21 september '39
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werden de joden van de rest van de bevolking geïsoleerd en samengebracht in getto's
van grote steden, gelegen aan spoorwegen of spoorwegknooppunten. Om dit te verwezenlijken werden speciale SS-eenheden, de 'Einsatzgruppen', opgericht. Ze gingen onvoorstelbaar wreed te keer tegen de Poolse joden.
3 Endlösung: uitroeiing

De derde periode is die der 'Endlösung der Judenfrage' (doorgaans afgekort tot Endlösung). De term komt, voor zover bekend, voor het eerst voor in een brief van Heydrich aan de verantwoordelijken van de Einsatzgruppen in Polen (dd. 21 september
'39). Naar alle waarschijnlijkheid werd toen nog gedoeld op de met alle middelen af
te dwingen emigratie van de joodse populatie. Onder deze 'definitieve oplossing van
het jodenprobleem' (of 'totale oplossing') werd zeker vanaf de Wannsee-conferentie
(20.1.42) de fysieke uitroeiing van de elf miljoen Europese joden verstaan (het aantal werd berekend door statistici van het onder Eichmann ressorterend bureau IV B
4).
De 'totale uitroeiing' begon in feite direct na de inval in Rusland (22 juni '41). Het
'Kommissarbefehl' voorzag toen in de oprichting van vier 'Einsatzgruppen' (A, B, C
en D), mobiele moordbrigades van elk 500 à 800 man. Deze SS- en politie-eenheden
opereerden in de achterhoede van het oprukkend Duitse leger en hadden tot taak
alle politieke commissarissen, partizanen, communistische ambtenaren, zigeuners,
zwakzinnigen en, vooral, zoveel mogelijk joden om te brengen. Dat gebeurde in de
grootste wanorde en met onvoorstelbare wreedheid. Omvangrijke groepen slachtoffers werden, na zich uitgekleed te hebben -de kleding kon het Derde Rijk nog van
dienst zijn- neer gemitrailleerd aan de rand van een ravijn of een zelf gegraven massagraf. 134 Vele anderen kwamen om door verstikking in de speciaal geconstrueerde
'gaswagens' . Vijfhonderd- à zeshonderdduizend Russische joden werden in 1941
door de Einsatzgruppen vermoord. 135 In december '41 werd het eerste uitroeiingskamp, Chelmno, in gebruik genomen. In de loop van '42 kwamen daar tal van andere, technisch steeds beter uitgeruste moordfabrieken bij (Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Birkenau).
Sedert augustus '41 was joodse emigratie uit de bezette gebieden verboden. Diezelfde maand lieten nog 870 joden Duitsland achter zich. Emigratie uit Duitsland
bleef in theorie mogelijk tot Himmler op 23 oktober '41 een algemeen emIgratieverbod uitvaardigde.
Op 20.1.42 werd in een Berlijnse voorstad een gehei,m e conferentie gehouden.
Vijftien vooraanstaande personaliteiten - topambtenaren van verschillende ministeries (Justitie, Buitenlandse Zaken ... ), van de Sicherheitsdienst (o.a. Eichmann) en
de gevolmachtigde voor het vierjarenplan - kwamen samen aan het meer 'Wannsee',
om onder leiding van Heydrich de Endlösung op punt te zetten en de uitroeiingsacties te coördineren. Hiermee hield de Endlösung op het werk te zijn van 'gekke of
losgeslagen' SS-benden en nam de staat de rol van massamoordenaar op zich.

55

c Inschakeling van de nazi-kampen in de oorlogseconomieArbeitseinsatz en vernietiging door arbeid
De oorlog bracht ook in de kampwereld een ware omwenteling teweeg. Territoriumuitbreiding betekende tevens uitbreiding van het aantal directe politieke en ideologische opponenten. Met betrekking tot de bezette gebieden herwon het KZ zijn oorspronkelijke terreur- of repressie-functie (vgl. de 'revolutionaire machtsovername'
in Duitsland zelf). Burgers werden fysiek uitgeschakeld, gevangen gezet, weggevoerd en geconcentreerd.
De periode '39-'42 is die der internationalisering der kampen (in '44-'45 vertegenwoordigden de Duitsers onder de gevangenen nog slechts 5 à 10%). De nazi's konden de stroom gevangenen niet meer verwerken. Buchenwald en Sachsenhausen zaten eind '39 barstensvol. Oprichting van nieuwe en grotere kampen in de veroverde
gebieden werd onontbeerlijk (b.v. Auschwitz-I, vijf maand na de invasie in Polen).
Eind '39 planden nazi-bonzen de oprichting van een honderdtal kampen van allerlei
aard. Vooral het aantal neven kampen of -zoals de KZ-Ieiding ze noemde- 'buitencommando's' nam enorm toe. Het totaal aantal KZ-gevangenen verviervoudigde ih
de eerste twee oorlogsjaren. Deze expansie was ook merkbaar in de 'oude' kampen.
Volgens SS-bronnen zaten op 30.4.42 in de vóór de oorlog opgerichte KZ, 44.700 gevangenen (8.000 in Dachau, 10.000 in Sachsenhausen, 9.000 in Buchenwald, 5.500 in
Mauthausen, 4.700 in Flossenbürg en 7.500 in Ravensbrück).136 Vlak voor het inzetten van de vijandelijkheden bestond ongeveer de helft van de gevangenen uit 'asocialen,J37; nadien kwamen er verhoudingsgewijs steeds meer politieke gevangenen.
De onverwacht lange duur en de intensifiëring van de Blitzkrieg, en de uitgestrektheid van het front vereisten de inzet van heel wat mankracht. Uitgeschakelde soldaten moesten vervangen worden, steeds meer arbeiders werden voor het front opgeeist en de oorlogsindustrie kreeg af te rekenen met een tekort aan arbeidskrachten.
De nazi-top begon zich te realiseren dat in de kampen een reusachtig arbeidspotentieel verloren ging (zie b.V. dagboekaantekeningen van Goebbels op 7.2.42, Goebbels, 197). In september '41 al werd de knoop doorgehakt: de kampen moesten integraal in de Duitse oorlogsindustrie worden ingeschakeld. De van bij het begin aanwezige economische doelstellingen moesten nu allesover1).eersend worden. Dit belangrijk keerpunt in de evolutie van de kampen werd in maart '42 bezegeld door een
reorganisatie van de betrokken administratieve diensten.
Die betrokken diensten waren het Reichssicherheitshauptamt (RSHA) en het
Wirtschaftsverwaltungshauptamt (WVHA). Het RSHA, de Rijksveiligheidsdienst,
was een van de twaalf Hauptämter van de SS-administratie en werd op 27 september
'39 opgericht. Aanvankelijk stond het RSHA onder leiding van Heydrich, later van
Kaltenbrunner. Zijzelf waren verantwoording verschuldigd aan de Reichsführer-SS
(RFSS) Himmler. Het RSHA was het overkoepelend orgaan van de verschillende
politie- en inlichtingendiensten van de nazi's (de' Abwehr', de militaire spionagedienst uitgezonderd). Dit RSHAwas ontstaan door fusie van de 'Sicherheitspolizei'
(Sipo, een staatsdienst) en de 'Sicherheitsdienst' (SD, een SS-organisatie). De Sipo
verenigde de 'Staatspolizei' (Stapo, beter bekend als Gestapo, 'Geheime Staatspolizei') en de 'Kriminalpolizei' (Kripo, gerechtelijke politie). De SD was de door Heydrich in '31 opgerichte inlichtingendienst van de SS en de N .S. D. A. P. 138 Het RSHA
wikkelde alle organisatorische, persoonlijke, economische en technische kwesties
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van Sipo en SD af. Daarnaast was het dus ook de centrale van de uitvoeringsdiensten
van staats- en criminele politie, en hoofdkwartier van het spionagenet van de SD.
Het RSHA had in alle bezette gebieden een afdeling (Belgische afdeling: Sipo-SD).
De enorme macht van deze dienst blijkt uit het feit dat de SD -een van de zeven afdelingen van het RSHA- tijdens de oorlog ca. tweehonderdduizend over Europa verspreide ambtenaren telde. De eerder vermelde Einsatzgruppen waren in feite lokale
afdelingen van het RSHA .
.
Onder Reinhard Heydrich werd het RSHA het instrument van de Endlösung. Het
hoofdkwartier van de Endlösung was de eind '39 onder Eichmann opgerichte sectie
IV B 4. 139 Bureau IV was het Geheime Staatspolizei-Amt. Daaronder ressorteerde
afdeling IV B, de Gestapo. Deze iaatste was in vier secties opgedeeld: de eerste voor
katholieke aangelegenheden, de tweede voor protestantse, de derde voor verscheidene religieuze sekten en de vierde voor joodse zaken. De "administratieve definiëring van dit gigantisch kantoor als een onbetekenend onderdeel" was , schrijft Mulisch, "een doortrapte zet van Heydrich. Wie zou veronderstellen dat zo'n sub-subafdeling, IV B 4, de vernietiging van miljoenen leidde ?,,1 40
Het WVHA, de dienst 'administratie en beheer van de kampen' , stond onder leiding van SS-generaal Oswald Pohl. Aanvankelijk was het een onderafdeling van het
Hauptamt-SS (SS-hoofdbureau voor beheer en economie); op 20.4.39 werd de
dienst autonoom ('Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft') . Po hl had toen ook de leiding over het 'Hauptamt Haushalt und Bauten'. Een speciale afdeling van dit laatste
hoofdbureau, de 'Arbeitseinsatz', organiseerde vanaf '38-'39 op gecentraliseerde
wijze de arbeid in de kampen. Deze' Arbeitseinsatz' werd in elk kamp vertegenwoordigd door een 'Arbeitseinsatzführer'. Op 19.1.42 werden de twee onder Pohls bevoegdheid ressorterende diensten samengesmolten tot het WVHA. Dienst D van dit
WVHA was de inspectie van de kampen (toen onder Glücks, die Eicke opgevolgd
was). Uit het organigram van het WVHA wordt duidelijk hoe het concentrationair
systeem integraal op economische doelstellingen afgesteld werd (Amt D2 stond in
voor de 'Arbeitseinsatz' der gevangenen, Amt W voor de economische bedrijvigheid).
Na een lange periode van rivaliteit en min of meer openlijke conflicten tussen verantwoordelijken van RSHA en WVHA, gingen in maart '42 algemene leiding, coördinatie , administratie en beheer van de KZ over in handen van het WVHA , Amtsgruppe D. Een maand later (op 30.4.42) werd de 'Arbeitseinsatz' (nu in de betekenis
van totale inschakeling van gevangenen in de oorlogsindustrie) officieel bekrachtigd
door het hoofd van de WVHA , Oswald Pohl. In een rapport van die datum aan RFSS
Himmler omschreef Pohl de structurele verandering van de kampen als een verschuiving van het zwaartepunt naar ·economische rentabiliteit. Ten gevolge van de oorlog
konden, aldus Pohl, preventieve, opvoedkundige en veiligheidsoverwegingen niet
langer op de voorgrond staan. Hij had de noodzakelijke maatregelen getroffen om
de "geleidelijke overgang te verzekeren van de eenzijdige politieke vorm der concentratiekampen naar een organisatie die aan de economische opgaven zou beantwoorden". Op 23 en 24 april b.v. had hij deze "nieuwe ontwikkeling" uiteengezet
aan "alle leiders van de KZ-inspectie, alle kampcommandanten en alle bedrijfsleiders". Verder stipuleerde Pohl dat de kampcommandanten geen door derden voorgestelde werken op eigen initiatief mochten aanvaarden. Zij mochten wel de in principe ongelimiteerde arbeidsduur bepalen, omdat die afhing van het type · bedrijf
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waarin de gevangenen werden tewerkgesteld. De commandanten moesten er wel
over waken dat de gevangenen uitputtend ('erschöpfend') gebruikt werden. Alle
omstandigheden die een verkorting van de arbeidsduur konden teweegbrengen (b. v.
maaltijden, appèls) moesten tot een strikt minimum worden herleid. 14 1
Himmler zelf noemde dit 'de volledige verschuiving van de fundamenten van de
concentratiekampen' . Op 29.5.42 schreef hij aan Pohl dat hij in grote trekken akkoord ging met de voorgestelde vernieuwingen, maar toch bleef geloven "dat de KL
ook nog een heropvoedingsfunctie hadden en de mogelijkheid van vrijlating moesten bieden. Zoniet zou men nog kunnen denken dat wij mensen aanhouden of gevangen houden om arbeiders te hebben". 142 Waarmee Himmler precies omschrijft wat er
werkelijk gebeurde. 143
Het RSHA bleef in elk kamp vertegenwoordigd door de Politische Abteilung. Deze Politieke afdeling, onder leiding van de Gestapo, hield de dossiers van de gevangenen bij , nam verhoren a( folterde , besliste over terechtstellingen en vrijlatingen. Ze viel niet onder de bevoegdheid van de kampcommandant, maar werkte wel
nauw met hem samen.
Het RSHA, verantwoordelijk voor de exterminatie-politiek , en het WVHA dat
vooral de arbeidskracht van de joodse gevangenen wou exploiteren, bleven gedurende de hele oorlog met elkaar rivaliseren . Het RSHA lag ook voortdurend overhoop
met de Wehrmacht. Toen b.V. alle mankracht en transportmiddelen nodig waren
voor de opmars naar Stalingrad, werd heel wat ingezet voor het onophoudelijk transport van tienduizenden gevangenen naar het oosten. Wehrmacht en RSHA betwistten elkaar de prioriteit, maar kregen van hogere instanties te horen dat beider doelstellingen even belangrijk waren voor de oorlog. 144 Het moet gezegd dat de plundering van de gevangenen en van de vergasten de Rijkskas inderdaad enorme winsten
opleverde . 145
Pohls bevel tot 'totale arbeidsinzet' werd door Rijksminister voor Justitie Thierack
'Vernichtung durch Arbeit' geheten, waardoor wel heel duidelijk wordt wat met 'erschöpfend' bedoeld werd. Het begrip 'vernietiging door arbeid' werd voor het eerst
gebruikt op 18.9.42, maar wat de KZ-gevangenen betreft duurde de feitelijke 'vernietiging door arbeid' eigenlijk van het begin van de oorlog tot eind '42 en eindigde ze
in zekere zin met de 'Arbeitseinsatz' (zie ook blz. 261-263).146 De werkelijke betekenis van het begrip 'vernietiging door arbeid' wordt maar goed duidelijk in relatie
tot het lot van de geïnterneerde joden. Vanaf de invoering van de 'vernietiging door
arbeid' werden niet meer alle joden direct de gaskamers ingedreven; de zeer oppervlakkig en snel geselecteerde arbeidsbekwamen kregen even uitstel tot die bekwaamheid uitgeput was.
De totale Arbeitseinsatz, de inschakeling van penitentiaire arbeidskracht, ging
gepaard met een algemene mobilisering van arbeidskrachten. Moesten kampcommandanten vroeger zoeken naar werk voor de gevangenen, voortaan hadden ze handen te kort. 147 Mensen werden uit werk- en krijgsgevangenkampen gehaald om ze in
een of ander SS-bedrijf aan het werk te zetten 148 ; steeds meer buitenlandse arbeiders
werden naar Duitsland weggevoerd (vooral Fransen, Belgen en Tsj echen). Vanaf' 41
werden 'Arbeitserziehungslager' (A.E.L.) ingericht, speciaal bedoeld voor tijdelijke internering en uitbuiting van binnenlandse en buitenlandse 'werkonwilligen' of
'werkweigeraars' (dikwijls mensen die de in Duitse werkplaats geldende arbeidsreglementen hadden overtreden). 149 In totaal kwamen er 106 A.E.L. met 18 buiten58

commando's. Sommige A.E.L.-gevangenen kwamen in die hoedanigheid terecht in
Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Gross-Rosen of Stutthof. Op 18.9.42 kwamen
Thierack en Himmler tot een akkoord over de overbrenging naar de kampen van alle
joden, zigeuners en asocialen die nog in gevangenissen zaten. ISO
De kampen werden arbeidskrachtreservoirs. De uitroeiing werd omgevormd tot
'produktieve vernietiging'. De arbeid die tot dan heropvoedingsmiddel heette te zijn
maar in feite kwel- en strafmiddel was, werd middel tot produktie. Erkenning als KZ
hing meer dan ooit Van economische criteria af. Voor de erkenning van bepaalde
werk- en gevangenkampen (b.v. Lublin, Plaszow, Stutthof) als KZ, liet Himniler
zich in de eerste plaats leiden door de overweging of in de omgeving de mogelijkheid
bestond de arbeidskracht van de gevangenen in te schakelen voor oorlogsdoeleinden
en of er werkplaatsen waren die door de sS in bedrijf konden worden genomen. ISI
De militaire en economische belangen van het Rijk (respectievelijk vertegenwoordigd door veldmaarschalk Wilhelm Keitel en rijksarchitect Albert Speer) kwamen in
conflict met de partijpolitieke, repressieve en economische belangen van de SS
(Himmler). Volgens de eersten behoorden de dwangarbeiders en vooral de KZ-gevangenen toe aan de staat, die er dus vrij moest kunnen over beschikken. Bedrijven
moesten de KZ-gevangenen onder hun hoede nemen, want alleen dan kon een hoog
rendement verwezenlijkt worden. Himmler daarentegen wou de bedrijven in het
kamp integreren. Het compromis luidde dat kampen opgericht zouden worden bij
bestaande bedrijven en dat in en bij de kampen afdelingen van bestaande bedrijven
zouden komen. 152
De economische SS-ondernemingen (de bekendste zijn de DEST en de in '42 opgerichte DAW, 'Deutsche Ausrüstungswerke') moesten inbinden. Duitse trusts
(o.m . Krupp, IG-Farben, Flick, Siemens, AEG) bouwden in of bij een groot kamp
een reeds bestaande produktie-afdeling uit, of -later- richtten vlakbij een dodenfabriek een eigen concentratiekamp in. Er werden steeds meer buitencommando's gecreëerd. De kampen groeiden, werden gedecentraliseerd, opgesplitst en uitgebreid.
De SS verhuurde de gevangenen als slaven, de ondernemingen betaalden de SS-administratie per dag en per 'stuk'. Arbeidsbekwame gevangenen waren voor de SS
meer dan ooit een direct winstgevend artikel geworden en ze probeerden er het maximum uit te persen. Pohlliet becijferen dat een enkele gevangene, na aftrek van de
minimale onderhoudskosten (0 ,70 mark per dag voor voedsel en waardevermindering van de kleding) en rekening houdend met de gemiddelde levensduur, gemiddeld
1.631 Rijksmark opleverde. Bij benadering 250.000 gevangenen werden ingezet in
de privé-industrie en ongeveer 170.000 gevangenen werden·gebruikt door het ministerie voor Munitie en Oorlogsproduktie. De SS maakte honderden miljoenen mark
winst.
In het laatste oorlogsjaar werd het aantal vergrijpen waardoor men in een KZ kon
belanden steeds verder uitgebreid. Begin december '44 b.v. werd een decreet uitgevaardigd waardoor ook diefstal, heling, slordigheid en nonchalance met KZ bestraft
werden. 153

d Het einde: evacuaties, chaos
De laatste periode van de nazi-kampen was er een van chaos en ineenstorting, die
van het Duitse Rijk en die van het concentrationair systeem. Het was ook de fase van
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de verschrikkelijke evacuaties en dopenmarsen. Deze periode laat men gewoonlijk
aanvangen met de tweede helft van '44. Toen zaten er 714.211 gevangenen (waaronder 202.674 vrouwen) opgesloten in twintig grote en honderdvijfenzestig kleine kampen of buitencommando's. 154
De opmars van het Rode Leger in Oost-Europa dwong de nazi's tot de terugtocht.
De kampen in het oosten werden ontruimd. De gevangenen werden naar kampen in
West-Europa gedreven , soms per trein, maar meestal te voet: massaal in lange colonnes (hier en daar werden gevangenen zelfs ingescheept, helemaal op het einde
nog werden joden uit KZ-Dachau door de SS op een trein richting Tirol gezet). 155
De reden (of redenen) van deze massale en gruwelijke evacuaties blijft duister.
Waarschijnlijk wou de SS de gedetineerden nog uitspelen als gijzelaars of 'ruilobjecten' , of wilde ze dit 'arbeidspotentieel' niet verloren laten gaan. De nazi-top beschouwde de gevangenen als een bezit en alle bezittingen uit de door de vijand bedreigde gebieden werden of vernietigd, of weggesleept naar het hart van het Derde
Rijk. Niets of niemand mocht in handen van de vijand vallen. Begin maart '45 waren
b.v. al 17 miljoen mensen uit de bezette gebieden geëvacueerd. Sommige Duitse
gouwen waren daardoor tot 400% overbezet. 156 Hitler wou de bedreigde gebieden
kost wat kost volledig ontruimen , ook al wezen Goebbels en andere nazi-bonzen
hem op de onuitvoerbaarheid van zijn plan . 157
De gevangenen kregen het nóg harder te verduren. Het sterftecijfer steeg duizelingwekkend, onder meer omdat de KZ meer dan overbevolkt raakten door de massale aanvoer van overlevenden uit de oostelijke kampen.

3 Gevangenen, slachtoffers en overlevenden

van de nazi-kampen
a Algemeen
Tijdens de oorlog bestonden in Duitsland en het in Duitsland bezette gebied 23 officiële KZ met 1.014 buiten- en ondercommando's en 8 vernietigingskampen. 158
Gezien de monsterachtigheid van de nazi-kampen en van de genocide lijkt het opmaken van een balans van het aantal gevangenen, slachtoffers en overlevenden een
irrelevante zaak. "Hoevelen er ook waren," schrijft Gita Sereny (p. 250), "elk slachtoffer vertegenwoordigt op dezelfde wijze de misdaad en het verlies." Maar cijfers
zijn wetenschappelijk van belang en spreken tot de verbeelding.
Over heel wat getallen en d(!ta bestaan nog steeds meningsverschillen , vooral wat
de vernietigingskampen betreft. T9taalcijfers blijven ramingen. Het aantal gevangenen en slachtoffers kan niet meer precies berekend worden omdat de miljoenen die
direct de gaskamer ingedreven werden niet systematisch werden geregistreerd, omdat een groot deel van het registratiemateriaal op het eind van de oorlog verloren
ging of door de SS werd vernietigd, en omdat het overblijvend materiaal dikwijls onnauwkeurig, onbetrouwbaar en niet altijd beschikbaar is. De gegevens moeten ook
geïnterpreteerd worden, b.v. om dubbeltellingen. te elimineren. Niet weinig gevangenen werden immers van het ene naar het andere kamp overgebracht en bijgevolg in twee of meer kampen geregistreerd. Het hoeft dus niet te verwonderen dat bij
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de becijfering van de totalen subjectieve invloeden kunnen meespelen en dat verschillende totaalcijfers mede daardoor soms wijd uit mekaar liggen. Over een aantal
totaalcijfers groeide mettertijd een brede consensus onder gezaghebbende wetenschappers. Andere cijfers worden ontleend aan de meest betrouwbare bronnen, die
waaruit subjectieve elementen in de mate van het mogelijke geëlimineerd werden
(Billig b.v.). Waar nodig werden getallen en percentages op basis van meer recente
gegevens aangevuld.
Evolutie van het aantal KZ-gevangenen per jaar
(alle KZ gezamenlijk, uitroeiingskampen stricto sensu niet meegerekend) 159

juli '33
februari '34
maart '35
december '36
januari-juni '37
juli-december '37
oktober '38
november '38
september '39
1940
1941
augustus '42
december '42
januari '43
augustus '43
augustus ' 44
januari '45
begin maart '45

26.789
7.000 à 8.000
7.000 à 9.000
8.000
7.500
10.000
24.000
60.000
20.000
geen gegevens, vanaf oktober '39
aanhoudende en snelle stijging
maandgemiddelde 60 .000
115.000
88.000
123.000
224.000
524.000
750.000 (waaronder meer
dan200.000 vrouwen)
600.000

(zie ook grafieken op blz. 74).

In de vooroorlogse KZ zaten relatief weinig vrouwen. 160 Gedurende de oorlog zaten
in alle grote KZ (Dora-Mittelbau uitgezonderd) ook vrouwen . In Ravensbrück zat
het grootste aantal vrouwen opgesloten. In andere kampen waren ze doorgaans minder talrijk dan de mannen. In augustus '44 waren er 145.000 vrouwen en 379.000
mannen geïnterneerd (respectievelijk 28% en 72% van het gevangenenbestand).16i
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Verdeling volgens geslacht in de grootste KZ. 162
op 15.1.45

op 1.1.45

Buchenwald
Dachau
Flossenbürg
Gross-Rosen
Mauthausen
Neuengamme
Ravensbrück
Sachsenhausen
Stutthof
Bergen-Belsen

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

63.189
54.242
29.246
51.204
72.392
38.858
7.875
47.665
18.648
9.735

24.210
3.544
11.191
25.524
959
9.984
45.919
13.214
33.315
8.730

83.906
52.596
28.737
51.977
72.426
38.230
7.848
52.924
18.436
5.811

26.650
2.651
10.967
25.927
954
9.934
46.070
13.173
30.199
16.475

In de KZ ingeschreven en omgekomen gevangenen
De kampen zijn geklasseerd in chronologische volgorde, volgens datum van erkenning als autonoom KZ. Achter de naam van elk kamp vindt men enkele geografische
gegevens (b.v. de dichtstbij gelegen grote stad), enkele belangrijke data (moment
van oprichting, erkenning als autonoom KZ).

Kampen

ingeschreven
gevangenen

slachtoffers

Dachau
ca. 228.000
(op 20 km van München)
22.3.33, tijdelijk
gesloten van 27.9.39 tot 18.2.40

ca. 35.000 of 76.000

Sachsenhausen
(op 20 km van Berlijn)
augustus '36

ca. 197.000

ca. 33.000

Buchenwald
(op 8 km van Weimar)
juli'37

238.979

33.462
(+ 8.483 Sovjetrussische
krijgsgevangenen die
'geëxecuteerd' werden en
1.100 gehangenen)

Flossenbürg
(Beieren, bij Pilsen)
3.5.38

ca. 115.000

ca. 65.000
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Kampen

ingeschreven
gevangenen

Mauthausen
ca. 205.000
(Oostenrijk, op 20 km van Linz)
8.8.38
ca. 130.000
Ravensbrück
(op 70 km van Berlijn)
15.5.39
Auschwitz-I
(bij Krakau)
20.5.40
evacuatie 18.1.45

slachtoffers

ca . 82.000
waaronder 5.973 vergasten
ca. 92.000
waaronder minstens
3.000 vergasten

ca. 405.000
ca . 261.000
veel gevangenen werden naar andere kampen
geëvacueerd, uiteindelijk overleefden naar
schatting slechts 65.000 personen

ca. 100.000
Neuengamme
(op 20 km van Hamburg)
september '38: buitencommando van Sachsenhausen
autonoom vanaf 4.6.40

ca. 50.000

Gross-Rosen
(Neder-Silezië, bij Breslau)
2.8.40, buitencommando van
Sachsenhausen
autonoom vanaf 1.5.41

ca. 150.000

ca. 25 .000

N atzweiler-Struthof
(Frankrijk, Elzas)
1.5.41

ca. 46.000

ca. 15 .000

Stutthof
(bij Dantzig) 1.9.39
vanaf november' 41
SS-Sonderlager en vanaf
13.1.42 autonoom KZ
Bergen-Be/sen
(Nedersaksen, bij Hannover)
30.4.43, vanaf midden juli '43:
'verblijf- en uitwisselingskamp
voor joden'
KZ vanaf 27.3 .44

ca. 120.000

ca. 80.000
waaronder 35.000 vergasten

ca. 125.000

ca. 50.000
waarvan 14.000 na de
bevrijding stieryen

ca. 60.000

ca . 15.000

Dora-Mittelbau
(Noord-Beieren, bij Leipzig)
27.8.43 buitencommandovan
Buchenwald
vanaf28.10.44
autonoom als KZ-Mittelbau

63

Hierbij komen nog de gevangenen en slachtoffers van:

- KZ-Maidanek-Lubin (bij Lublin), erkend als KZ vanaf 16.2.43. Bij dit KZhoorden
ook werkkampen voor joden (districten Lublin en Radom) en KZ-Warschau (opgericht op 15.8.43 na opstand en liquidatie van het getto van Warschau, van 19.4.43 tot
16.5.43).
ca. 240.000 gevangen
- KZ-Krakau-Plaszow
11.1.44-15.1.45

ca. 20.000 gevangenen

Verder nog de gevangenen die omkwamen in andere kampen in bezet gebied:

- KZ-Herzogenbusch (het enige kamp ten westen van de Duitse Rijksgrens dat onder
de KZ-inspectie viel): aanvankelijk politiegevangenis, KZ van 5.1.43 tot september
'44.
- Vught (Noord-Brabant)
5.1.43-6.9.44
ca. 16.000 gevangenen en 285 slachtoffers
Bij dit laatste kamp mag men niet uit het oog verliezen dat het een "reservoir was van
waaruit de Poolse gaskamers werden gevoed" (Presser-1977, 381); dè gevangenen
werdenzó snel op transport gesteld, dat ze niet konden omkomen in Vught.
- Amersfoort (politie-doorgangskamp , Utrecht)
17.5.43-5.5.45
- Westerbork (vanaf 1 juli '42 onder Duits beheer als doorgangskamp - zie blz. 250).
Tot eind '44 vertoefden er ca. 105.000 mensen op doortocht. Bijna honderd overvolle treinen verlieten het kamp richting oosten. In Westerbork zaten gemiddeld 25 .000
Nederlandse joden. Slechts 6.000 Westerborkgevangenen overleefden de oorlog.
Hierbij komen nog een aantal concentratiekampen waarover betrekkelijk weinig gegevens bestaan:
Kauen (Litouwen): 15.9.43-14.7.44
Klooga (Estland): september '43 - 19.9.44
Riga (Letland): 15.3.43-6.8.44
Vaïvara (Estland): 15.9.43-3.10.44
Verder nog:
Theresienstadt (Tsjechoslovakije, ten noorden van Praag). Opgericht op 24.11.41 in
vroegere garnizoenstad. Durchgangslager (januari '42) en zogenaamd Altersgetto
(juli '42 tot zomer '43). Zogenaamd 'Joods kolonisatiegebied' een propagandakamp
tot september '44, dan verval en bevrijding (mei '45). Ongeveer 34.000 mensen kwamen ter plaatse om (22%), ca. 87.000 mensen (57%) werden naar andere oorden gedeporteerd (nagenoeg altijd Auschwitz). In Theresienstadt werden in totaal 152.832
mensen (uitsluitend joden) gevangen gehouden.
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Daarbij kwamen nog vele doorgangs-, verzamel- en politiekampen, zoals bijvoorbeeld Drancy, Compiègne, Romainville en Breendonk.
In de officiële KZ (kampen onder bevoegdheid van de algemene KZ-inspectie) werden, alle buitencommando's meegerekend, tussen '33 en '45 ca. 2.424.000 gevangenen één of meermaals geregistreerd (niet inbegrepen zijn dus al degenen die
niet geregistreerd werden in de kampadministraties : de direct na aankomst vergasten en de Russische krijgsgevangenen die in deze kampen omgebracht werden). Na
aftrek van de dubbeltellingen, werden naar schatting 1.650.000 personen als KZ-gevangenen geregistreerd. Vóór eind '44 werden minstens 100.000 gevangenen (6%)
op vrije voeten gezet (met inbegrip van de ca. 35.000 joden die na de Kristalnacht opgepakt waren). Aangezien er eind '44 ca. 750.000 KZ-gevangenen overbleven, hadden er toen reeds ca. 800.000 (hetzij 48%) de dood gevonden. In de verschrikkelijke
eindfase, van januari tot mei' 45, kwamen nog minstens 300.000 KZ-gevangenen om,
wat het totale aantal direct of indirect vermoorde KZ-gevangenen op 1.100.000
brengt (d.i. meer dan 66% ).163 "Van elke drie gevangenen", schrijft De Jong (p. 114)
"zijn twee gestorven. Dat is een gemiddelde." Aan deze cijfers dienen nog de vele
duizenden toegevoegd die door de geleden ontberingen nog in de eerste bevrijdingsmaanden omkwamen.
Pingel (p. 230) is van mening dat één derde tot de helft van alle KZ-gevangenen
omkwamen. Tot op heden,konden ca. 450.000 KZ-slachtoffers geïdentificeerd worden. In een nog niet gepubliceerde 'statistiek van de deportatie' (opgemaakt in juni
'85 voor het Cent re de Documentation Juive Contemporaine, Parijs) gewaagt WelIers van een mortaliteit van 35 à 40% bij niet-joodse weggevoerden. Het veel hogere
sterftepercentage dat Billig en De Jong opgeven, zou dus voor een deel moeten worden toegeschreven aan het lot van de joden onder de KZ-gevangenen, vooral degenen die in de laatste oorlogsmaanden overgebracht werden uit de ontruimde exterminatiekampen.
Joodse slachtoffers van de Endlösung. Exterminatiek~mpen (geklasseerd volgens
tijdstip waarop de vergassingen aanvingen)
Chelmno
Chelmno-aan-de-Ner (zijrivier van de Warta), ca. 60 km van Lodz (30% Van de inwoners van deze stad waren joods).
In werking vanaf 8.12.41. Op 7.4.43 werden de crematorium-ovens vernietigd. In het
voorjaar van '44 werd het kamp terug in bedrijf genomen voor liquidatie van hetgetto van Lodz. De vergassingen duurden tot juli '44. Het aantal slachtoffers wordt geraamd op 150.000164 tot 1.300.000 personen. 165 Gezaghebbende historici menen dat
er ca. 360.000 slachtoffers waren (voornamelij~ joden uit de Warthegau; vooroorlogse joodse populatie: 450.000 mensen).
Belzee
(bij Lwow, streek Lublin)
17.3.42 tot juni '43

ca. 600.000 slachtoffers
slechts twee overlevenden
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Sobibor
(bij Brest-Litovsk)
7.5.42 tot oktober '43 (opstand van gevangenen)
Minstens 250.000, voornamelijk Pools-joodse slachtoffers. Onder die slachtoffers
34.313 Nederlandse joden, aangevoerd uit Westerbork (19 treinen van 3 maart tot 20
'
juli '43). In totaal slechts 32 overlevenden.
Treblinka-ll
(aan de Bug, op enkele honderden km van Warschau; Treblinka-I was een dwangarbeidskamp voor joden)
1.6.42 tot eind november '43
meer dan 700.000 slachtoffers
(vooral Poolse joden)
Majdanek
(slechts enkele km van het centrum van Lublin)
vergassingen van herfst' 42 tot eind '43
In de drie jaar dat Majdanek bestond (dus ook als KZ) zijn bij benadering 360.000
Polen, joden, Sovjetburgers en andere buitenlanders om het leven gebracht. 40%
werd neergekogeld of vergast, 60% bezweek onder de onmenselijke levensomstandigheden. Ongeveer 144.000 mensen werden in het kader van de Endlösung omgebracht. 166 Andere schattingen liggen gewoonlijk lager. Billig spreekt van 71.500 167 ,
Poliakov van 125.000 slachtoffers van de Endlösung. 168 Van Eek -bij wie de meeste
totaalcijfers veel hoger liggen dan bij gevestigde historici- gewaagt van ongeveer
800.000 slachtoffers 169 , Van Opbroecke van 1.380.000. 170
Birkenau (Auschwitz-U)
vergassingen vanaf januari '42 tot 28.11.44
2.000.000 slachtoffers (in elk geval minstens 1.334.700)
Over het aantal slachtoffers in twee minder bekende vernietigingskampen, Jungfernfu?t(Jumpravmuiza, in Letland) en Maly Trostinee (in 'Yit-Ruthenië) vond ik weinig
precieze gegevens. In Jungfernhof werd een de~l van twee jodentransporten omgebracht die eind '41 vanuit het Oude Rijk en vanuit Wenen officieel naar Riga werden
geleid. Het kamp werd eind' 42 opgeheven. In Maly Trostinec gebeurde hetzelfde
met vier jodentransporten uit Wenen die van augustus tot oktober '42 officieel naar
MinsK geleid werden en met negen jodentransporten uit het getto Theresienstadt
(augustus en september '42).171
Volgens Billig werden in de exterminatiekampen minstens 3.921.500 mensen omgebracht in het kader van de Endlösung. De Jong gewaagt van twee à vierhonderdduizend slachtoffers meer (de cijfers gegeven door Van Opbroecke, 6.455.000 à
6.955.000, zijn sterk overdreven). Bij deze verschrikkelijke cijfers moeten nog de
ongeveer 750.000 slachtoffers van de Einsatzgruppen geteld worden. 172
Het totaal aantal joodse slachtoffers van de Endlösung werd in het vonnis van het
Internationaal Militair Tribunaal (eerste Neurenberger proces) aan de h~nd van nazi-getuigenissen op 5.721.800 geraamd. Sedertdien bleef men spreken van ongeveer
zes miljoen joodse slachtoffers, hetzij meer dan de helft van het Europese jodendom
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(als men de ca. elf miljo.en Europese jo.den die o.p de Wannsee-co.nferentie letterlijk
ten do.de werden o.pgeschreven to.t uitgangspunt neemt) en o.ngeveer één derde van
de jo.o.dse wereldbevo.lking.
De o.mvang van de Endlösung werd o.p verschillende manieren becijferd. In 1945
maakte Jaco.b Lestchinsky (een Amerikaans specialist statistiek en demo.grafie) een
bilan o.p do.o.r het aantal Euro.pese jo.den van vóór de o.o.rlo.g te vergelijken met hun
aantal direct na de o.o.rlo.g. Er bleken 5.978.000 mensen te o.ntbreken 173 , zijnde 72%
van het Euro.pese jo.dendo.m. Meer recente berekeningen leidden to.t 5.933.900 uitgeroeide jo.den en 67%.174 Do.o.r o.ptelling van de slachto.ffers van de uitroeiingskampen en van de Einsatzgruppen kwamen Po.liako.v en Billig to.t een iets lager cijfer,
5.300.000. Maar zo.als Po.liako.v aanstipt, hierbij o.ntbreken degenen die o.p indirecte
wijze o.mgebracht werden, de velen die do.o.r ho.ngersno.o.d en ziekte o.mkwamen en
alle jo.den die het leven lieten in de tallo.ze werkkampen do.o.rheen Euro.pa en in de
eno.rme getto.'s in Rusland en Po.len (Wel/ers schat hun aantal o.p minstens 1.500.000
mensen).
Wel/ers probeerde het to.taal aantal jo.o.dse slachto.ffers van de Endlösung no.g anders te berekenen. Hij maakte gebruik van het 'rappo.rt Ko.rherr'. Richard Ko.rherr,
inspecteur vo.o.r SS-statistiek, kreeg o.p 18.1.43 van Himmler bevel een rappo.rt o.p te
stellen o.ver de resultaten van de Endlösung. Twee maand later legde Ko.rherr een
rappo.rt van zestien bladzijden vo.o.r (berekeningen to.t 31.12.42). Ter info.rmatie van
de Führer werd iets later een verko.rte versie van het rappo.rt uitgewerkt (aangevuld
met gegevens to.t 31.3.43). Uit deze o.fficiële SS-rappo.rten blijkt, dat eind '42 reeds
2.506.849 mensen o.mgebracht waren en dat daar in het eerste trimester van '43 no.g
eens 162.269 slachto.ffers bijkwamen. 175 Wel/ers extrapo.leerde deze cijfers o.p basis
van Gestapo.- en SS-materiaal van latere datum (to.taal aantal slachto.ffers vo.o.r
Frankrijk, België, Nederland en Ho.ngarije). Zich baserend o.p alle in '77 bekende
Gestapo.- en SS-gegevens o.ver de Endlösung, kwam Wel/ers to.t o.nbetwistbare minimumcijfers. Minstens 5.093.673 jo.o.dse mensen leden in getto.'s, gevangenissen,
werk-, co.ncentratie- en exterminatiekampen o.f o.nder de acties van de Einsatzgruppen in Rusland. Minstens 4.805.518 o.nder hen (hetzij 94,3%) kwamen daardoo.r o.m
het leven, ho.o.guit 288.170 (5,7%) o.verleefden. 176
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Hilberg (p. 278) combineerde de drie berekeningswijzen en kwam tot volgende totaalcijfers:
Aantal joodse slachtoffers van de Endlösung per land (grenzen van 1937, bekeerde joden inbegrepen, vluchtelingen werden geklasseerd bij de slachtoffers van het land
waaruit zij weggevoerd werden)

Polen
O.R.S.S.
Roemenië
Tsjechoslovakije
Hongarije
Litouwen
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Letland
Joegoslavië
Griekenland
Oostenrijk
België
Italië (Rhodus inbegrepen)
Estland
Noorwegen
Luxemburg
totaal:

tot 3.000.000
meer dan 700.000
270.000
260.000
meer dan 180.000
tot 130.000
meer dan 120.000
meer dan 100.000
75.000
70.000
60.000
60.000
meer dan 50.000
25.000
9.000
2.000
minder dan 1.000
minder dan 1.000
5.100.000

Bij benadering 500.000 tot 650.000 mensen (waaronder ongeveer 10% joden) overleefden de nazi-kampen!77, zij het dat de meesten onder hen fysiek en mentaal gebroken waren. Hooguit 75.000 van hen overleefden uitroeiingskampen. 178
Minstens 2.880.000 Poolse joden werden voor de Endlösung geslachtofferd. Meer
dan 600.000 van deze mensen werden geëxecuteerd, 1.800.000 werden in de kampen
omgebracht en 500.000 kwamen om in de getto's.179 In het getto van Warschau kwamen ca. 83.000 mensen om (van eind '40 tot aan de opstand in april '43); in het getto
van Lodz kwamen meer dan 45.000 van de in totaal 200.000 bewoners om. 180Bij benadering 7 miljoen Sovjetburgers kwamen om,!8!650.000 tot 800.000 onder hen waren slachtoffers van de Endlösung .182
Het totaal aantal slachtoffers van de nazi-kampen bedraagt minstens 7.500.000.
Sommigen l83 hebben het over 14 tot 18 miljoen slachtoffers (dan worden alle burgers
meegeteld die ten gevolge van de nazi-politiek omkwamen) .

b België
Het eerste transport gevangenen vanuit België vertrok op 22 september' 41 (255 personen naar Buchenwald), het laatste op 10 augustus '44 (827 mensen naar Buchenwald) .I84 Volgens recente gegevens zouden vanuit België minstens 49.628 mensen
weggevoerd zijn naar nazi-kampen.!85 De historici die dit cijfer berekenden , voegen
eraan toe dat het werkelijk aantal weggevoerden zonder twijfel heel wat hoger ligt,
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maar dat het niet meer exact berekend kan worden.
Op 6.11.84 waren 41.257 personen erkend als 'Belgisch politieke gevangene'
(meer dan 12.894 aanvragen voor het bekomen van dat statuut werden afgewezen).
13.958 erkenningen gebeurden postuum (daaronder 177 voor vreemdelingen). Onder de 27.299 andere erkende 'politieke gevangenen' zijn er 764 vreemdelingen. De
dienst 'Archieven' van het Bestuur der Oorlogsslachtoffers (sedert 1986 ressorterend
onder het ministerie van Justitie) kan niet meer uitmaken hoeveel erkende 'politieken' van joodse afkomst zijn. Vanuit België werden ook nog meer dan 50.000 mensen weggevoerd in het kader van de verplichte tewerkstelling, tot op heden verkregen 50.441 personen dat statuut en werden 24.113 aanvragen afgewezen. 186
Het hierboven vermeld totaalcijfer van de uit België weggevoerden (waarin de
'verplicht tewerkgestelden' niet begrepen zijn) werd berekend op basis van de statistiek van het Bestuur der Oorlogsslachtoffers. Maxime Steinberg vestigde er mijn
aandacht op dat deze statistiek werd opgemaakt op basis van de na de oorlog toegekende statuten (van 'politiek gevangene' en 'beneficiant') en dat deze statistiek bijgevolg niet het totaal aantal weggevoerden omvat. Mensen die om racistische redenen werden weggevoerd (j oden en zigeuners) kregen namelij k na de oorlog geen enkel (specifiek) wettelijk statuut toegekend. Ze kunnen wel erkend zijn als 'politiek
gevangene' of 'beneficiant', in zoverre ze een publieke patriotische activiteit hebben
gehad . In de vermelde statistiek vindt men in de categorie 'politieke gevangenen'
slechts een miniem gedeelte terug van de personen die om racistische redenen werden weggevoerd. Aangezien het aantal 'vreemdelingen' dat werd erkend als 'politiek
gevangene' of 'beneficiant' slechts 941 bedraagt, en aangezien van de joden die de
Belgische nationaliteit bezaten 'slechts' 1.203 personen werden gedeporteerd, moet
men dus het grootste deel van de om racistische redenen weggevoerden toevoegen
aan de erkende 'politieke gevangenen' en 'beneficianten' om het totaal aantal van de
uit België naar nazi-kampen weggevoerden te kennen. Rekening houdend met diegenen onder de erkende 'politieke gevangenen' en 'beneficianten' die niet werden
weggevoerd (gijzelaars, gefusilleerden, omgekomenen op Belgisch grondgebied),
kan men besluiten dat de wegvoering uit België naar nazi-kampen maximaal 65.000
personen omvat (de verplicht tewerkgestelden niet inbegrepen). Ongeveer 57% van
deze mensen kwam in die kampen ook om het leven.
Een omvangrijk contingent van de uit België weggevoerden ging naar Sachsenhausen en Buchenwald (respectievelijk 7.792 en 5.745 personen). Om en bij de 8.000
Belgen kwamen in Neuengamme, Dachau, Ravensbrück of Mauthausen terecht (ca.
2.000 in elk kamp). Nog anderen werden versleept naar Vught, Flossenbürg of
Natzweiier (respectievelijk 1.526, 1.137 en 648).187 Daarbij komen nog de doden van
Breendonk en van andere Duitse gevangenissen op Belgisch grondgebied (Hoei, Namen, Antwerpen, Dossinkazerne ... ).
Al was Breendonk strÏcto sensu geen KZ (in de verbloemende nazi-terminologie was
het een 'opvang-' of 'onthaalkamp') toch was het een verschrikkelijk oord. Voor een
stuk was dat -paradoxaal genoeg- te wijten aan de geringe omvang van dit kamp. De
eerste 40 gevangenen kwamen er op 20.9.40 aan. Het kampbestand bedroeg gewoonlijk 200 à 400 gevangenen (een enkele keer liep het tot 900 op). In de loop van
W .O. 11 sloot de Duitse bezetter in totaal 3 .456 personen (waaronder 23 vrouwen) in
Breendol1k op. Het grootste deel van deze gevangenen was er op 'doortocht'.
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Vanuit Breendonk werden 1.875 Belgen en vreemdelingen naar Duitsland en door
Duitsland bezet gebied weggevoerd (Neuengamme: 247, Mauthausen: 393; Buchenwald: 769; Vught: 85; Sachsenhausen: 131; vernietigingskampen in Opper-Silezië:
216). Slechts 725 onder hen werden na de oorlog gerepatrieerd. Vanuit Breendonk
werden ook 428 mensen overgebracht naar gevangenissen in België (onder meer de
Dossinkazerne), Duitsland en door Duitsland bezette gebieden (246 werden vrijgelaten of gerepatrieerd).
Minstens 98 mensen kwamen in Breendonk om ten gevolge van ontberingen en
mishandelingen (14 stierven in een Antwerps hospitaal). Verder werden nog eens
164 mensen gefusilleerd en 21 werden opgehangen (gijzelaars die met dat doel naar
Breendonk werden gebracht). Zesenzeventig andere gevangenen van Breendonk
werden in andere oorden gefusilleerd en 11 werden in Vught opgehangen. Minstens
370 gevangenen van Breendonk die niet naar het oosten werden weggevoerd, kwamen toch om het leven (bron: ministerie van Justitie, dienst Archieven - 'Tableau
statistique des personnes internées au C.C. Breendonk durant la guerre 1940-1945,
établi sur base d'une 'K<;lrtei' reconstituée par Ie services archives' ,29.5.73). Na de
landing in Normandië werd Breendonk ontruimd (van 6 tot 8 mei '44), het kamp
werd definitief geëvacueerd tussen 23.5.44 en 8.8.44.
In de verschillende statistieken over het lot van mensen die uit België weggevoerd
werden, wordt zelden op duidelijke wijze -laatstaan op eenvormige wijze - onderscheid gemaakt tussen joden en niet-joden; tussen Belgische joden, vanuit België gedeporteerde joden en in België wonende joden. Mede daardoor kunnen de meeste
statistische gegevens niet zonder meer op elkaar betrokken worden en is hun interpretatie verre van eenvoudig. In dit aan de gevangenen, slachtoffers en overlevenden
uit België gewijd deel zal ik, om verwarring te voorkomen, met 'geregistreerde joden' doelen op de minstens 55.670 joden die volgens een door de Duitse bezetter uitgevoerde telling in België gedomicilieerd waren 188 (Op de Wannsee-conferentie werden 43.000 in België levende joden vermeld; dit getal was het resultaat van een eerste
door de bezetter uitgevoerde telling die na 10 mei 'geperfectioneerd' werd). De
meerderheid van deze in de cartotheek van de Sicherheitsdienst 'geregistreerde joden' was in feite statenloos, minder dan 10% bezat de Belgische nationaliteit. Een
deel van deze Belgische joden werd pas vanaf 20 september '43 gedeporteerd (konvooi :XXIIB - 794 Belgische joden)189 "Het drama van de joden van België", schrijft
Maxime Steinberg, "was dat meer dan 90% van hen vreemdelingen waren, meestal
recente immigranten." De Belgische autoriteiten lieten hen aan hun lot over. Alleen
de Belgische staatsburgers genoten enige bescherming (hetzelfde g~ldt voor Frankrijk, maar daar bezat een veel hoger percentage -55,8%-de Franse nationaliteit). 190
'Slechts' 1.203 van de naar schatting drie à vierduizend joods-Belgische burgers werden uit België weggevoerd. 191
·In België werden joodse burgers vanaf eind juli'42 systematisch opgepakt 192, de eigenlijke razzia's vingen aan op 15 augustus dat jaar l92a , vooral in Antwerpen en Brussel. Rekening houdend met de 8.414 personen van joodse herkomst die vóór 10 mei
in België woonden en na '44 door de Belgische overheid werden geïdentificeerd (wat
de vooroorlogse joodse populatie van België óp 64.000 brengt), werden in totaal niet
minder dan 34.801 joden naar nazi-kampen en gevangenissen gebracht. Slechts 4.242
onder hen werden niet gedeporteerd, de resterende 30.559 individuen werden naar
Auschwitz of andere kampen weggevoerd. Het grootste aantal (25.124) vertrok van70

uit de Dossinkazerne in Mechelen, 347 mensen kwamen uit gevangenissen, 54 uit
Breendonk en 5.034 anderen kwamen uit Drancy (Frankrijk). Van de weggevoerde
'geregistreerde joden' kwamen 28.738 personen om, dit is ca 94%. Inbegrepen zijn
de 'geregistreerde joden' die om diplomatieke redenen -ze bezaten de nationaliteit
van een met de nazi's geallieerde of bevriende natie (Turkije, Hongarije)- niet naar
Auschwitz maar naar andere kampen werden gevoerd. Zij werden in kleine konvooien ('Z'-konvooien geheten) naar Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen en Vittel gebracht. Van de 218 mensen die deel uitmaakten van deze kleine konvooien werden na de oorlog slechts 130 personen gerepatrieerd. Van de niet weggevoerde 'geregistreerde joden' kwamen nog eens 164 mensen om. 193 Hierbij komen nog minstens
15 personen die bij de razzia's werden gedood en een dertigtal mensen die gedood
werden bij een vluchtpoging tijdens het transport. In totaal kwamen dus minstens
28.947 'geregistreerde joden' om ten gevolge van de racistische nazi-politiek, hetzij
44,3% der 'Belgische' joden. 194 In een recenter werk heeft M. Steinberg het over
30.158 gedeporteerde joden van België, 28.518 die nimmer gerepatrieerd werden
(hetzij 44,1 % van de joden van België) en 1.640 overlevenden. 195
Het eerste hoofdzakelijk uit joden samengestelde konvooi (998 mensen) vertrok
op 4 augustus '42 vanuit Mechelen en kwam 's anderendaags in Auschwitz aan. Het
laatste dergelijk konvooi (bestaande uit 563 mensen) vertrok op 31.7.44. Uit het centraal tussen Brussel en Antwerpen (in deze steden woonde 90% van de in België vertoevende joden) gelegen Mechelen vertrokken in totaal 28 konvooien, die 25.257
mensen oostwaarts voerden. Daaronder waren: 10.247 mannen, 9.917 vrouwen en
5.093 kinderen. Met uitzondering van één 'Z'-konvooi, bestaande uit 351 zigeuners
of nomaden, waren dit allemaal mensen van joodse afkomst.
Dit Z-konvooi vertrok op 15 januari '44 uit Mechelen. Het bestond uit 351 in België verblijvende zigeuners die opgepakt waren in november-december '43. Op
17.1.44 kwamen ze in Auschwitz aan (terzelfder tijd als het 23ste konvooi). Deze zigeuners werden pas later vergast. Twaalf onder hen, 3,42 %, werden gerepatrieerd l96
(anderen hebben het over 360 zigeuners en 13 overlevenden 197). Andere Z-konvooien voerden nog eens 218 geregistreerde joden naar andere kampen en gevangenissen. Vanuit Mechelen werden dus in totaal 25.475 mensen, bijna allen van joodse
origine, naar nazi-kampen, voornamelijk Auschwitz, weggevoerd.
Van de 25.257 geregistreerde joden die uit België naar Auschwitz werden gedeporteerd, kregen slechts 7.948 personen een interneringsnummer in Auschwitz; minstens 17.497 maar waarschijnlijk 21.870 personen werden bij aankomst vergast; amper 1.193 mensen, 4,72 %, werden na de oorlog gerepatrieerd. 198
Van de 64.600 joden die vlak voor het inzetten van de vijandelijkheden in België
woonden, werden naar schatting 20.000 à 25.000 mensen gered dank zij clandestiniteit waarbij ze geholpen werden door de Belgische bevolking. In feite ontkwam 55%
aan de Endlösung. 199 Joodse bronnen uit die tijd vermelden steevast 90.000 in België
verblijvende joden (waarvan 55.000 in Antwerpen en 30.000 in Brussel).2°O Van deze
in België verblijvende joden zouden 45.000 personen in 1940 naar Frankrijk gevlucht
zijn. 20!
Was het grootste deel van de uit België weggevoerden niet van joodse afkomst (op
zich een toch verrassende vaststelling), dan was het grootste deel van de omgekomenen dat wel. Terwijl ongeveer 94 % van de weggevoerde 'geregistreerde joden' omkwam, bedraagt het maximaal sterftecijfer voor de uit België weggevoerden (Belgen
71

én in België gedomicilieerde personen) 57 %, voor Belgische weggevoerden 34 % en
voor degenen die weggevoerd werden in het kader van de verplichte tewerkstelling
5,5%.

c Nederland
De deportatie van joden uit Nederland begon in feite op 1 maart '41, toen het grootste deel van de 427 joodse mannen die op 22 en 23 februari opgepakt waren, op transport werd gesteld naar Buchenwald. Uit protest tegen deze wegvoering brak de 'Februari-staking' uit. Van dit eerste transport haalde slechts één man de bevrijding. 202
De deportaties duurden voort tot in september '44, toen de laatste deportatietrein
Westerbork verliet. 203
Uit Nederland werden in totaal ca. 107.000 joden weggevoerd naar het oosten (in
hoofdzaak naar Auschwitz en Sobibor, 4.894 kwamen in Theresienstadt terecht).
Niet meer dan 5.200 joden overleefden deportatie en gevangenschap (ca. 1.980 overleefden Theresienstadt). In feite werd 80% van de door de nazi's als 'Volljuden' gekwalificeerde Nederlanders uitgeroeid. 204 25.000 in Nederland verblijvende joden
werden gered doordat ze konden onderduiken. 205
De Jong berekende dat in de op Nederlands grondgebied gelegen kampen 53.500
personen opgesloten werden, dat ca. 41.000 vrijgelaten werden en ca. 570 omkwamen. Ongeveer 11.000 Nederlanders werden als 'Schutzhaftgevangenen' naar KZ in
Duitsland overgebracht, ca. 800 werden vrijgelaten en ca. 4.000 kwamen om (joodse
'Schutzhaftgevangenen' niet meegerekend). Naar schatting 500 à 1.000 Nederlanders zaten in Arbeitserziehungslager. 206
Het totaal aantal Nederlandse gevangenen dat in de 'officiële' nazi-kampen (KZHerzogenbusch en Vught inbegrepen) geregistreerd werd (de direct na aankomst vergaste joden dus niet meegeteld) bedroeg ca. 49.876~ Daaronder waren ca. 27.431
mensen die opgepakt waren omwille van hun joodse afkomst, verder 245 zigeuners
en 22.200 'Schutzhaftgevangenen'of politieken (waaronder 11.200 politieken in
Vught die niet werden gedeporteerd; 4.400 andere politieken van Vught werden wel
naar Duitsland afgevoerd). Van de joden die ooit een gevangennummer kregen,
overleefden ca. 3.221 personen (iets minder dan 12%), van de zigeuners slechts 55
mensen (iets minder dan 23 %) en van de politieken ca. 17.915 mensen (iets meer dan
80% ).207

d Frankrijk
Uit Frankrijk werden naar schatting 200.000 mensen weggevoerd, ca. 36.000 werden
gerepatrieerd. 208 Nog eens 200.000 mensen werden naar Duitsland gebracht in het
kader van de verplichte tewerkstelling.
Tijdens de oorlog werden in Frankrijk 274.983 joden geteld (doorgaans wordt aangenomen dat erin werkelijkheid 370.000 joden verbleven). 209 Van 27.3.42 tot 11.8.44
vertrokken in totaal 78 jodentransporten uit Frankrijk (bijna steeds vanuit Drancy)
naar de vernietigingskampen in het oosten (bijna steeds Auschwitz, twee transporten naar Majdanek, twee naar Sobibor, één naar Kaunas). Minstens 75.721 in Frankrijk geregistreerde joden werden naar het oosten afgevoerd, 43.000 werden bij aankomst vergast en slechts 2.566 (3%) keerden in '45 terug. In totaal werd dus 27,5% of
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20% van de initiële joodse populatie uitgemoord. 2lO Van de in Frankrijk geregistreerde joden wier nationaliteit bekend was, bezat bijna 56% (145.008 personen) de
Franse nationaliteit. Bij de 75.721 weggevoerde joden waren ongeveer 24.000 Franse joden (16,5% van de nationale groep).211 In de kampen van Vichy-Frankrijk (o.m.
Argelès, Gurs) kwamen twee- tot drieduizend mensen van joodse herkomst om.
Daarbij komen nog eens een .duizendtal geëxecuteerde joden. Het totaal aantal
slachtoffers van de Endlösung bedraagt voor Frankrij k dus ca. 80.000. 212 Volgens een
in 1947, direct na de massale repatriëring, opgestelde statistiek werden ca. 100.000
politieken geïnterneerd en/of gedeporteerd; 65.000 kwamen om of werden als vermist opgegeven; 35.000 werden gerepatrieerd. Het aantal personen dat om racistische redenen werd weggevoerd (joden en zigeuners) werd toen op 120.000 geschat.
Slechts 3.000 werden gerepatrieerd, de rest werd vermoord of bleef vermist. 213
Het Franse Staatssecretariaat voor Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (directie
van de pensioenen en statuten), becijferde dat tot op heden (juni 1987) 75.230 personen bij leven of postuum het statuut 'weerstander' bekwa'm en (40.383 gedeporteerde
weerstanders en 34.847 geïnterneerde weerstanders). 117.383 andere personen bekwamen bij leven of postuum het statuut 'politieke' (69.010 gedeporteerde politieken en 48.373 geïnterneerde politieken).214 (In 1961 waren dat respectievelijk:
54.823,35.651, 19.172,85.220,55.391 en 29.829 personen. In de eind 1961 door het
ministerie van Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers opgestelde statistiek worden ook
nog vermeld: 38.881 erkende 'weerspannigen' en 2.975 naar Duitsland overgebrachtte patriotten 215). Deze statuten worden alleen op verzoek van de betrokkenen
of hun rechthebbende toegekend. De som van de uitgereikte kaarten van 'gedeporteerde politieke' en 'gedeporteerde weerstander' vormt dus niet het totaal aantal gedeporteerde personen.
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III De overlevende als
bevoorrechte kennisdrager

De getuigende overlevende is een boodschapper, een communicator, een tussenpersoon. Hij getuigt in naam van de niet teruggekeerden. Vele gevangenen zwoeren in
het kamp de dure eed hun ervaringen niet verloren te laten gaan. Het lijden en de
dood van ontelbaren mochten niet tevergeefs blijven.! "Alleen door een mirakel" ,
schrijft Guyaux (p. 8), "konden we hier uitgeraken. Ik heb toen gezworen dat, indien
het mirakel gebeurde, ik de taak zou volbrengen de wereld toe te schreeuwen waaruit de helse calvarieweg bestond van al degenen die door een meedogenloos lot de
exterminatiekampen binnen geloodst waren ... ( ... ) Het mirakel heeft zich voltrokken. En ik ben aan mijn taak begonnen. Wat kan ik beter doen dan mijn eigen geschiedenis schrijven? Vanaf het ogenblik dat ik de vreselijke drempel van Buchenwald overschreed, vermengde ze zich met de geschiedenis van alle op de proef gestelden van de concentratiekampen. " Of in De stem der lage landen van 10 mei 1945 (orgaan van Nederlanders te Dachau, een van de direct na de bevrijding, nog in het
kamp door overlevenden samengestelde concentratiekampkranten) : "Dodenherdenking op de appèlplaats ( ... ) ... herdenk ik onze Dachaudoden , onze Dachaumartelaren. Zij zijn het zaad geweest waaruit onze vrijheid moest ontkiemen. Zij leggen
ons de verplichting op tesamen de grote idee van gerechtigheid te verwezenlijken
voor welke zij zijn gevallen.,,2
Kameraden spraken onder elkaar af dat de langstlevende een boodschap zou overbrengen aan de familieleden van de andere(n) . Sommigen getuigden op uitdrukkelijk verzoek van hen die achterrieven. Jean Fonteyne, als een der eersten uit Buchenwald gerepatrieerd, schreef zijn ooggetuigenverslag (in de pers verschenen van 23
april tot 4 mei '45) omdat hij de achterblijvenden beloofd had hun lijdensweg kenbaar te maken, vooral met het ?og op het bespoedigen van hun repatriëring. 3 Van de
Poel eindigt zijn verslag met: "Ik hàd te Neuengamme beloofd later een boek te zullen schrijven over het concentratiekamp. En die belofte is hiermede thans vervuld.,,4
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Onzeker als ze waren over het eigen overleven, wezen sommige gevangenen hun
lotgenoten op de plicht te getuigen, maakten hen opmerkzaam op gruwelijkheden
waarvoor velen de ogen sloten. 5 Gevangenen die in het aangezicht van de dood de
kracht en de moed opbrachten om hun dood een politiek-historische dimensie te geven, door aan hen onbekende medegevangenen (verplicht de terechtstelling bij te
wonen of aan de voorbereidselen ervan mee te werken) op te dragen te getuigen. Een
anoniem gebleven lid van het Sonderkommando (een arbeidscommando samengesteld uit joodse gevangenen die in exterminatiekampen tijdelijk in leven gelaten werden om de sporen van de genocide lIit te wissen) verhaalt in zijn manuscript (dat in
1952 in Birkenau werd opgegraven) over een jonge Poolse vrouw die, op het punt samen met vele anderen vergast te worden, een strijdlustige en hoopvolle toespraak
hield. Tot besluit richtte ze zich tot de leden van het Sonderkommando om hen eraan
te herinneren dat op hen de heilige plicht rustte om de onschuldige slachtoffers te
wreken. De overlevenden moesten buitenstaanders berichten dat ze bij volle bewustzijn en trots de dood ingingen. 6
Verscheidene gevangenen spanden zich gedurende hun internering in om bepaalde gebeurtenissen onuitwisbaar in hun geheugen te prenten om er later verslag te
kunnen over uitbrengen. 7 "Ik dwong mezelf ertoe [te kijken]," schrijft Fénelon (p.
63), "ik moest dit onthouden om later een getuigenis te kunnen afleggen. Dat besluit
moest ik gestalte geven en ik zou er tot aan het einde kracht uit putten." Kantor (p. 8)
"nam eerst de gebeurtenissen van het dagelijks leven scherp in zich op en tekende ze
's avonds in de barak als niemand keek. Het zou veel te gevaarlijk zijn geweest om
overdag ( ... ) te tekenen ( ... ). De schetsjes die hij voor zichzelf maakte, verscheurde
hij zodra ze klaar waren, maar niet voor hij elke lijn en elke figuur in zijn geheugen
had geprent, met ergens in zijn achterhoofd het idee dat hij op zekere dag deze scènes weer zou schilderen om de ware aard van deze plaats te onthullen."
Overlevenden doen de doden spreken, schrijven het 'testament' der slachtoffers. 8
Trido b.v. richt zich rechtstreeks tot de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij verhaalt gedetailleerd de lijdensweg van met naam en adres genoemde slachtoffers, ver'ontschuldigt zich tegenover hen die hij mocht vergeten, richt woorden van troost en
bemoediging tot de familieleden. 9 Ook zij die vreesden of wisten dat zij niet zouden
terugkeren, hebben het in hun afscheidsbrieven en dagboeken dikwijls over een 'testament' dat door de overlevenden nageleefd moet worden. De getuigende overlevende meent het recht niet te hebben het leed en onrecht te verzwijgen, en verzekert
de niet-teruggekeerden dat de overlevenden hen zullen wreken. I() Hij voelt zich gedwongen het aan alle buitenstaanders te vertellen. Hij neemt de verdediging der doden op zich. 11 Zwijgen zou verraad zijn, een schuldig voorbijgaan. 12 Voor sommigen
is "de enige zin van hun overleven dat ze erover ku~nen vertellen" .13
Omdat leken er geen voorstelling van hebben en overlevenden dus onvervangbaar
zij n 14, is getuigen een heilige of morele plicht. BijBakels wordt het een door god opgelegde plicht. God spaarde hem opdat hij zou getuigen. Als uitverkorene mocht hij
niet zwijgen. 15 "Wij hebben zoveel onmenselijkheid gezien," schrijft Van Eek (1979,
25) "dat wij niet anders kunnen dan smeken om een mensheid die eindelijk menselijk
zou zijn. Daarom: kijk naar ons, luister naar ons ( ... ). Laat ons niet tevergeefs hebben geleden. U moét naar ons luisteren want wij weten wat u niet weet. We schreeuwen tot u onze boodschap. Neem deze schreeuw in u op en draag hem verder ( ... ).
Dit boek is niet geschreven voor ex-politieke gevangenen. Want zij weten."
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De overlevenden zijn de spreekbuis van hen die niet meer kunnen getuigen. lb In
naam van miljoenen slachtoffers, zich beroepend op het hen verstrekte mandaat,
stellen ze zich op als getuige, aanklager en burgerlijke partij.
In hun boodschap stellen heel wat getuigen expliciet dat zij zich onmogelijk adequaat van hun plicht kunnen kwijten. Ze zijn ervan overtuigd dat hun communicatiepoging fataal mislukken moet. 17 Steeds weer wordt herhaald, dat wie het allemaal
niet meemaakte het nimmer begrijpen kan. 18 Hoe hard welwillende buitenstaanders
zich ook inspannen, aangezien zij niet op een of andere wijze participeerden, zullen
zij nooit in staat zijn de kampervaring écht te begrijpen ofte geloven. 19 Buitenstaanders ..:..'normale' mensen 20 - kunnen het niet begrijpen omdat hun begrips-, bevattings-, voorstellings- en inlevingsvermogen te kort schieten. 21
Alleen ex-gevangenen kunnen erover meepraten, al zijn ze het erover eens dat de
ervaring in feite niet te beschrijven valt. 22 Al probeert de insider het zijn hele leven,
nooit kan hij het ten volle duidelijk maken. 23 Buitenstaanders zijn onherroepelijk
uitgesloten; de overlevenden alléén weten. Zij blijven door een ondoordringbare
muur van elkaar gescheiden, er is geen communicatiemogelijkheid. 24 Zij die de ervaring niet doorleefd hebben, zullen het nooit kennen. 25 Zij zouden er beter het zwijgen toe doen. 26 Alleen wie in het KZ geleden heeft, heeft recht van spreken en is tot
oordelen bevoegd. 27 "Wie het onvoorstelbaar lijden van de Duitse concentratiekampen niet heeft ondergaan," schrijft Cohen (1971, 87), "wie nooit vervuild, verluisd,
gekrenkt, vernederd, verhongerd is geweest, wie niet in 'het rijk van de dood' heeft
geleefd, mist het recht tot oordelen." Een oud-gevangene zei tegen Vercors, na lectuur van diens in '45 verschenen Les armes de la nuit, dat wie het als buitenstaander
waagt over de KZ te schrijven wel heel veel lef moet hebben. Insiders, voegde hij
hieraan toe, hebben daar een hekel aan, zeker als de beschrijving correct is. 28
Sommige overlevenden claimen een bijzonder soort kennisvermogen dat de oorspronkelijk justifiërende ervaring overstijgt. Zij hebben "een helder inzicht in de gevaren" (Pisar, 23), "zien het scherpst hoe de wereld vandaag met vuur speelt" (Van
Eck-1981 , 233) en hebben dus het recht 'leken' een taak op te leggen. 29 Van Eek leerde dat "de échte democratie, waarin niet alleen de wapens vernietigd zullen worden,
maar de wapenhandelaars, waarin niet de machtigen zullen spreken, maar het volk
zelf" moet verwezenlijkt worden. Die kennis wil hij verspreiden en daartoe heeft hij
het recht omdat mensen zoals hij "de weg getoond hebben". Dit is volgens hem meer
dan een reactie op oorlog en gevangenschap, het is een aanspraak die door de empirisch in het KZ vastgestelde, intrinsieke goedheid van de mens 'gewettigd' wordt. 30
Een tot één kamp of tot één periode beperkte ervaring volstaat voor sommigen, om
zich als specialist inzake àlle concentratiekampen op te werpen. 31 Niet weinig overlevenden extrapoleren hun eigen ervaring tot de algemene ervaring in àlle kampen
(vgl. blz. 75). De persoonlijke ervaring van het vreselijke lijden wordt aangevoerd
als legitimatie voor het kennismonopolie.
Al leidt dit soms tot verhitte debatten over de vraag wie bekwaam is het gedrag van
de slachtoffers op gezaghebbende wijze te beschrijven en te evalueren32 , toch nemen
heel wat leken het insiderisme kritiekloos over omdat ze de aanspraak van de wetenden volkomen gerechtvaardigd achten. De overlevenden spreken "met de autoriteit
van de getuige en gefolterde" (Leiser, 81). Wat ze vertellen, moge soms overdreven
lijken, toch "is het de waàrheid, want zij zaten daar zelf' (Rector, 164). Fulminerend
tegen het -overigens foute- 's tandpunt van historica Wormser-Migot (in Le système
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concentrationnaire) dat er in Mauthausen nooit een gaskamer bestond, schrijft Bernadac (een journalist wiens vader werd gedeporteerd) dat om het even welk ooggetuigenverslag een diepgaander benadering is dan om het even welke door een buitenstaander gemaakte wetenschappelijke studie. 33 Uit de vaststelling dat buitenstaanders nooit kunnen voelen wat de overlevenden voelen, concludeert Yitzhak Navon
(in 1985, als Israëls minister van Onderwijs) zelfs dat "er twee soorten mensen zijn.
Zij die in een vernietigingskamp zijn geweest en zij die er niet zijn geweest". 34 In het
verslag over zijn terugkeer (in 1956) naar 'zijn' Dachau, schrijft Nico Rost: "Nee, hij
is geen vroegere gevangene, heeft niet in het kamp gezeten en is slechts een wetenschappelijke medewerker" (die opgegraven beenderen probeert te identificeren).35
Deze uitspraak hoeft niet letterlijk genomen te worden, maar zij geeft wel een bepaalde geestesgesteldheid weer, om het even of zij van Rost of van de outsider afkomstig is.
Geeft een enkele overlevende al eens toe dat de participanten al te betrokken zijn
en alleen buitenstaanders voldoende afstand kunnen nemen, dan voegt hij daar onmiddellijk aan toe dat de uitspraken van al te ver verwijderde outsiders waardeloos
zijn. Alleen de overlevende heeft ervaren, weet en ervaart nog steeds. Zijn oordeel is
"wellicht niet objectief, zijn waardebepaling uit proportie, maar dat is onvermijdelijk" (Frankl, 21).
Het argument wordt niet omgekeerd. De overlevenden menen dat zij zich vrijwel
moeiteloos in de ervaringen en de geestesgesteldheid van buitenstaanders kunnen inleven. Dat is tot op zekere hoogte ook zo: gezien het uitzonderlijk karakter van de
kampervaring is het voor een overlevende relatief makkelijker om zich in de buitenstaander in te leven dan omgekeerd. Al te licht wordt evenwel vergeten dat de overlevende fataal door de ogen van een insider ziet, zoals door volgend uittreksel geïllustreerd wordt: "De mens denkt, in het algemeen gesproken, allereerst aan zichzelf
en zeker als het leven op het spel staat. Ik kan me dan ook levendig de blijdschap van
de joden die de Duitse hel waren ontvlucht indenken, want ik zou dit ook zo graag
hebben willen beleven; ik kan me voorstellen dat ze niet altijd in verdriet of zorg over
familie, vrienden of bekenden zaten, maar als je zelf in de ellende hebt gezeten kun
je het zo moeilijk verwerken." (Cohen-1979, 14).
Emotioneel geladen monópolie-aanspraken worden dus gebaseerd op ervaringskennis, geargumenteerd door middel van vage begrippen. Cognitief oordeelsvermogen en moreeloordeelsrecht worden vaak door elkaar gehaspeld. Het (on )vermogen
tot oordelen wordt zelden nader gespecificeerd, maar door herhaald gebruik van het
werkwoord 'kennen' wordt gesuggereerd dat het van cognitieve aard is.
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IV Bespreking en analyse
van de begripskloof

1 Inleiding
Dat het mislukken van de communicatie te wijten zou zijn aan falend inlevings- ofbegripsvermogen der niet-gevangenen moge aannemelijk lijken. Bij nader toezien
blijkt dit toch een wat simplistische en eenzijdige gedachte. De communicatie-ontvanger is immers noch de enige, noch de beslissende factor in het communicatieproces. Sommige ervaringen zijn moeilijk communiceerbaar omdat de toehoorder niet
over het vereiste begrips- of inlevingsvermogen beschikt; andere ervaringen kunnen
niet gecommuniceerd worden omdat ze niet onder woorden kunnen worden gebracht,"Omdat men er geen woorden voor heeft. Dat kan aan de ervaring -ze is àl te
afwijkend- of aan de communicator liggen. Het kan gaan om gebeurtenissen of zaken die hij -b.v. door middel van zijn 'gezond verstand'- dacht te begrijpen, maar
die hij niet kan uitleggen (gevoelens, ervaringskennis), of om ervaringen waarover
hij zelf nooit bewust nagedacht heeft of waarvan hij stilzwijgend aannam dat ze geen
verklaring behoefden (vgl. de dikwijls aartsmoeilijke 'waarom-vragen' van kinderen).
Er dient nagegaan wat de overlevende precies mededelen wil, of hij dat kan en of
dat überhaupt mogelijk is. Niet alleen het communicatievoorwerp en het communicatievermogen van de insider, ook diens attitude tegenover buitenstaanders, zijn
doelstelling en verwachtingen, vorm en inhoud van zijn mededeling, alsook allerlei
interconnecties tussen deze factoren bepalen effect en efficiëntie van de communicatie. Bovendien is de communicator niet de enige of beslissende beoordelaar van het
resultaat van zijn communicatie. Als hun inspanningen niet tot het gestelde doel leiden, vertonen mensen licht de neiging om dat aan externe factoren toe te schrijven.
Indien er dus sprake is van een mislukte communicatie, wordt dat makkelijk aan 'intrinsieke beperkingen' van de buitenstaanders toegeschreven.
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Onderzocht dient te worden of et werkelijk sprake is van mislukte communicatie.
Als dat het geval is, rijst de vraag of dat uitsluitend aan de communicatie-ontvanger
te wijten is. Dat insiders vaak geen vrede kunnen nemen met sommige reacties van
outsiders, houdt niet noodzakelijk in dat deze laatsten 'fout' reageren. De formele
aspecten van de communicatie (opbouw, volgorde der argumenten) moeten kritisch
bekeken worden . Een qua inhoud en vorm van de communicatie correcte respons,
kan toch inadequaat zijn. Om daar klaarheid in te scheppen, moeten de meestal onuitgesproken beoordelingscriteria van de insider geëxpliciteerd en onderzocht worden. Is wat hij als reactie beschouwt, inderdaad respons op de communicatie? Wat
bedoelen insiders precies met 'foute reacties' ? Al verloopt de communicatie feilloos
en ontvangt en interpreteert de buitenstaander de boodschap dus correct, dan nog
kan een en ander mislopen . De buitenstaander kan dan duidelijk proberen te maken
dat hij de boodschap ontvangen en begrepen heeft (communicatieve terugkoppeling, een intentionele communicatie) of de insider kan , bij ontstentenis daarvan, informatie puren uit het gedrag of de houding van de buitenstaander die op de communicatie volgen (non-communicatieve feedback, een niet-intentionele communicatie). Deze secundaire communicatie kampt uiteraard met dezelfde moeilijkheden als
de primaire.
Twee voorafgaande opmerkingen nog. Er kan, mijns inziens, niet de minste twijfel
over bestaan dat, àls buitenstaanders massaal overtuigd en tot efficiënte actie gebracht konden worden door rapporten over gruwelen, çle ooggetuigenverslagen over
de nazi-kampen dat zeker zouden bewerkstelligd hebben . Uit het onderstaande kan
en mag dus niet geconcludeerd worden dat de communicators op een of andere wijze
tekort zouden geschoten zij n. Het gezegde dat wie iets niet meegemaakt heeft er zich
geen beeld kan van vormen, wordt ook metaforisch gebruikt. Het is dan geen oordeel over de communicatiemogelijkheid of over het begrips- of inlevingsvermogen
van de buitenstaander, maar een communicatietechniek. Het ervaringssubject wil
ermee aangeven hoe bijzonder of uitzonderlijk zijn ervaring was. Het gaat in de eerste plaats om de intensiteit van zijn belevenis, de diepgang van zijn gevoelens. De
aanleiding gevende gebeurtenis kan, maar hoeft niet uitzonderlijk te zijn voor het ervaringssubject of voor buitenstaanders.

2 Kennis- en communicatievoorwerp :

de extreme situatie
Het begrip 'extreme situatie' werd ingevoerd door Bruno Bettelheim. In het eerste
artikel dat hij aan de karnpervaring wijdde (Individualism and mass behaviour in extreme situations - oktober 1943) gebruikte hij 'extreme situatie' in een welbepaalde
en bijzondere betekenis. Uit dat artikel kan afgeleid worden dat extreem is, die situatie die opzettelijk gecreëerd werd met het inzicht doen en laten van de eraan onderworpen subjecten te reglementeren en te superviseren, .zonder dat zij weet hebben
van reden of duur van hun internering. Bettelheims aandacht ging minder naar de aldus omschreven situatie dan naar de weerslag op de slachtoffers. Hun, volgens hem,
gepremediteerde reacties op de teloorgang van een als min of meer consonant ervaren wereld, beschouwde hij van meet af aan niet als constitutief onderdeel van de si-
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tuatie maar als doel en gevolg ervan. Sedertdien kreeg het begrip een ruimer toepassingsveld. Gaandeweg verschoof de klemtoon steeds verder van de feitelijke situatie
naar de psychische reacties op en de gevolgen van de situatie.
Meer dan dertig jaar na de introductie van het begrip gaf Bettelheim er een nieuwe,
psychologistische of mentalistische betekenis aan. In Survival and ather essays (1976)
wordt een 'extreme situatie' omschreven als een psychische toestand veroorzaakt
door een levens bedreigend milieu waarin de tot dan ,g eldende oriënterings- en adaptatiemechanismen van geen nut meer zijn, maar hinderlijk of schadelijk worden. De
fysieke en psychische persoon worden met vernietiging bedreigd. Volkomen gedesoriënteerd en ontmoedigd, moeten de getroffenen een nieuw geheel van waarden,
attituden en gedragingen proberen te verwerven. Zij voelen zich bedrogen in hun
vertrouwen in mens en maatschappij, hun conceptueel interpretatiesysteem beschermt hen niet langer tegen de angst verlaten te worden of tegen de doodsangst, en
hun psychische persoonlijkheid wordt met desintegratie bedreigd. l
De vaagheid en dubbelzinnigheid van deze en andere omschrijvingen van 'extreme situatie' kan tot begripsverwarring leiden. Vandaar een poging om het begrip duidelijker af te bakenen.
Extremiteit is behalve van 'objectieve' situationele factoren, ook afhankelijk van
subjectieve persoonlijkheidsfactoren. Ze is een functie van de coëfficiënt tussen
draaglast en draagkracht. Enerzijds zijn bepaalde, voor velen extreme situaties het
voor sommigen niet; anderzijds leiden ogenschijnlijk futiele gebeurtenissen bij sOmmigen tot een crisis (vele gevangenen ondergingen b. v. hun gedwongen naaktheid of
het ontbreken van toiletpapier als een grotere vernedering dan de brutaliteiten van
de bewakers 2). De verklaring daarvoor dient gezocht in de antecedenten van de betrokkenen. Mensen met gevangeniservaring b.v. weerstonden doorgaans beter aan
het kampleven dan de doorsnee gevangene.
De sociologische en psychologische betekenis van 'extreme situatie' overlappen
elkaar dus niet steeds. In sociologische zin hangt de extremiteit af van de dissonantie
met vertrouwde situaties, in psychologische zin van de mate van dissonantie tussen
draaglast en draagkracht van de betrokkene(n) . Een situatie kan in sociologische termen niet extreem zijn, behalve ~an de limiet (meedogenloze foltering b.v.). Het lijkt
daarom beter af te spreken de toestand van het getraumatiseerd individu 'psychische
crisis' te noemen en het begrip 'extreme situatie' voor te behouden voor de gebeurtenissen die die toestand kunnen veroorzaken. Bepaalde gebeurtenissen zijn extreem,
doen bij eenieder verregaande spanning doch daarom nog geen crisis ontstaan.
Om verdere begripsverwarring te voorkomen zal ik het imprecieze, maar sterk ingeburgerde begrip 'extreme situatie' met zijn niet vanzelfsprekende maar gangbare
pejoratieve connotaties toch gebruiken. Bij de definiëring van het concept stuit men
op gelijkaardige ingebakken evaluaties.
Crisis en stress -twee sleutelbegrippen- worden bijna steeds in verband gebracht
met frustrerende gebeurtenissen of gewaarwordingen.3 Toch houden ze niet noodzakelijk frustratie in. Ook positief geëvalueerde, euforische ervaringen verwekken
stress èn kunnen aanleiding vormen tot een crisis. De stilzwijgende implicatie van .
onlust houdt waarschijnlijk verband met de 'vanzelfsprekendheid van geluk' in de
westerse cultuur. Onlustverwekkende ervaringen houden de aandacht veelal langer
en sterker gaande dan lustverwekkende. Hetzelfde vooroordeel vindt men in een andere vorm terug ineen aantal begrippen die uitstaans hebben met verandering, ver81

nieuwing oftoekomst, m.a.w. met de hoop op verbetering (zo b.v. de tot voor kort
gebruikelijke gelijkschakeling van wetenschappelijke of technologische evolutie met
'vooruitgang', of de voor sommigen nog steeds geldende equivalentie van 'revolutie'
en 'verbetering') . Stress wordt met verscheidene gevQelens en reacties geïdentificeerd. Het is een toestand van hevige, bijna onhoudbare emotionele opwinding, een
meetbare verandering van de fysiologie enlof het gedrag van de betrokkene. Zowel
een orgasme als angst kunnen zulke spanningen teweegbrengen. Stress kan door een
brede waaier van condities veroorzaakt worden, onder meer conflict en frustratie,
maar ook plezierige , euforische belevenissen (verliefdheid, succes). 'Crisis' verwijst
naar een keerpunt in een evolutie, een toestand waarin een beslissende verandering
ten goede of ten kwade te gebeuren staat, of plaats gegrepen heeft.
De intensiteit van de gevoelens volstaat niet om het begrip 'extreme situatie' genoegzaam af te bakenen. Hetzelfde geldt voor de stress- of crisisveroorzakende gebeurtenissen. Levensgevaar bijvoorbeeld is een voldoende noch noodzakelijk criterium. In sommige omstandigheden kan immers sprake zijn van doodsverachting, in
andere is het leven zèlf tot extreme situatie geworden en wordt de dood als verlossing
gezien (zelfdoding en euthanasie). Dit bijzonder soort extreme situaties kan men beter ultieme situaties noemen. Iemands leven hoeft niet op het spel te staan om van een
extreme situatie te kunnen gewagen. Delirium tremens, afkicken, langdurig en onvrijwillig isolement van de vertrouwde omgeving en martelingen zijn slechts een paar
voorbeelden.
Bij termafspraak is een 'extreme situatie' een min of meer durende toestand waardoor het welzijn van een of meer mensen wezenlijk bedreigd ofteniet gedaan wordt.
Het gaat hierbij om gebeurtenissen die een ontstellende impact kunnen hebben, het
soort ervaringen die een mens kunnen breken of radicaal veranderen (b. v. plots grijs
worden).
Sommige extreme situaties gaan het draagvermogen van bijna iedereen (minstens
tijdelijk) te boven. Alle overlevingssituaties (ongewilde en ongewenste bedreiging
van het fysiek bestaan, van de veiligheid of van fysiologische behoeftebevrediging)
kunnen daartoe gerekend worden. Men spreekt dan van limietsituatie.
Als een extreme situatie een op de grens van het ondraaglijke liggende psychische
belasting veroorzaakt, dan raakt de betrokkene in een psychische crisis. Aangezien
de draagkracht van mensen verschilt, ,ts zo'n grenssituatie deels subjectief bepaald.
De term crisissituatie (of 'extreme nood-' of 'extreme behoeftesituatie') verwijst naar
het fluctuerend geheel van wisselwerkingen tussen de extreme situatie en persoonsgebonden crisisfactoren. Crisissituaties ontstaan door de confrontatie met gebeurtenissen die onoplosbare enlof onherstelbare (lijkende) schade veroorzaken. Ongewilde en ongewenste bedreiging of verlies van lichaamsdelen of -functies, van dierbaren
of van werk, zijn enkele voor de hand liggende voorbeelden. De getroffene is overweldigd en radeloos . De toestand lijkt uitzichtloos. Hij weet niet hoe uit de crisissituatie te geraken (de middelen ontbreken, zijn ongekend of ongewenst), weet niet of
hij ooit weer normaal zal functioneren. De bedreigende gebeurtenis gooit zijn (innerlijk) leven overhoop en noodzaakt tot ingrijpendereorganisatie ervan. Onverwerkbaarheid en onzekerheid over het 'ik' enlof de toekomst wekken hevige angst of
paniek op.
Traumatische, .situationele of structurele crisissen worden veroorzaakt door gebeurtenissen van buitenaf; psycho-sociale crisissen houden verband met bepaalde
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stadia in de ontwikkeling of rijping van het individu (b. v. identiteitscrisis).
De reactie van de getroffenen is afhankelijk vanhet crisisverloop. De karakteristieken van de extreme situatie spelen hierin een rol. Groeit de extreme situatie geleidelijk, dan krijgt het subject de kans er zich enigszins op voor te bereiden. Een kritieke situatie daarentegen treedt plots op, het subject beschikt over te weinig tijd om te
beslissen en tot doelmatige actie over te gaan. 4 Typische reacties zijn dan paniek,
massa-hysterie, vlucht en shock. De reactie verschilt ook naargelang duur, intensiteit
en omvang van de extreme situatie. Een andere reactie bepalende factor is de evolutie van de psychische crisis zelf, de respons op en aanpassing aan de extreme situatie.
De acute fase valt uiteen in een shock- en reactiefase. Eerst is er apathie, passiviteit
en afweer (ontkenning, verdringing, rationalisering, regressie) van de gebeurtenissen, dan een geleidelijk afnemende afweer: de betrokkene kan het gebeurde niet
langer ontkennen en hij begint er op te reageren. In de herstel-, verwerkings- of heroriënteringsfase probeert hij zich aan de veranderde toestand aan te passen en tot
aanvaarding te komen.
De extremiteit kent gradaties. De bedreigende factoren zijn niet altijd even sterk,
talrijk of veelomvattend en de subjectieve factoren kunnen eveneens sterkûiteenlopen. Van groot belang is b.v. de betekening die de slachtoffers aan de situatie (kunnen) geven. De hongerstaker, asceet of masochist ervaren hun conditie anders dan
de slachtoffers van hongersnood, armoe of martelingen.
Ook van de buitenwereld geïsoleerd geraakte ontdekkingsreizigers en avonturiers
kunnen het gevoel hebben dat ze enigermate voor de extremiteit gekozen hebben.
De situatie is het onverwacht maar inca1culeerbaar gevolg van een optie. Ze is een in
principe berekenbaar risico. Daarenboven is ze niet volkomen uitzichtloos: hoop op
hulp van buitenaf is niet noodzakelijk ijdel en de persoonlijkheid wordt niet in zijn
geheel bedreigd. Het gaat vooral om acute fysieke bedreiging: het tijdelijk ontbreken van materiële mogelijkheden om aan de fysiologische en primair psychologische
basisbehoeften te voldoen. Externe -door anderen opgelegde- dwang en sanctie
ontbreken. Het volitief aspect uitgezonderd, geldt dit alles ook voor rampen.
Ziekte en opname in een ziekenhuis kunnen een durend of definitief karakter bezitten. Doch ook hier is er geen dwang of sanctie als kenmerkende factor, geen aanwijsbare schuldige (al hebben sommigen daar zo'n uitgesproken behoefte aan, dat ze
zichzelf de schuld geven). Wat betreft de internering beseft de betrokkene doorgaans
dat er geen alternatief was; hij kan zijn tegenspoed aan het lot toeschrijven en relatief
makkelijk tot aanvaarding komen.
In al deze situaties kan het subject een variërend deel van zijn autonomie bewaren.
In totale instituties is dat heel wat problematischer. Een 'totale institutie' -zoals door
Goffman gedefinfeerd- is een verblijf- en werkplaats waarin een groot aantal in dezelfde conditie verkerende individuen, afgesneden van de buitenwereld, samen een
ingeperkt, totaal en formeel georganiseerd leven leiden 5 (Bettelheims oorspronkelijke omschrijving van 'extreme situatie' leunt hier dicht bij aan). Het begrip wordt
tegenwoordig bijna uitsluitend gebruikt i.v.m. de geïnstitutionaliseerde sociale uitschakeling van ongewensten of gestigmatiseerden: mensen met 'afwijkend' gedrag
worden ter bescherming van de openbare orde in isolatie-oorden opgenomen (vgl.
de 'Schutzhaft'). Goffmans oorspronkelijke omschrijving was ruimer. Enerzijds waren er restrictief-punitieve instituties voor: de internering van mensen die gekarakteriseerd worden als onbeholpen maar ongevaarlijk (bejaardentehuizen, weeshuizen);
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de verzorging van individuen die onbeholpen lijken en -ongewild- een gevaar voor
de gemeenschap lijken te vormen (ziekenhuizen, psychiatrische instellingen); het
onschadelijk maken van diegenen die verondersteld worden de gemeenschap intentioneel te bedreigen (gevangenissen, strafkolonies, krijgsgevangen- en concentratiekampen). Anderzijds onderscheidde Goffman ook instituties die speciaal opgericht
werden om bepaalde (arbeids)taken beter te kunnen volbrengen (kazernes, schepen, werkkampen, kostscholen) en afzonderingsoorden waarin vaak ook een of andere vorm van inwijding of religieuze opleiding plaatsgrijpt (abdijen, kloosters).
'Internering in totale instituties gaat steeds gepaard met een groot autonomieverlies, maar sommige geïnterneerden treden vrijwillig toe (wat niet impliceert dat ze
genoegzaam bekend of akkoord zijn met de consequenties), anderen worden manu
militari opgenomen. In sommige instituties heeft de geïnterneerde het recht er uit te
stappen (eventueel na het volbrengen van een bepaàlde proefperiode), in andere is
de interneringsduur onbepaald, soms onbeperkt.
Civiele gevangenen komen terecht in een vijandige omgeving (dikwijls mogen ook
de medegevangenen daartoe gerekend worden) en worden onderworpen aan een
autoritair, punitief, relatief willekeurig en permanent regime. Gewoonlijk weten ze
waarom ze 'zitten' en kunnen ze hun internering al dan niet gejustifieerd achten.
Wrevel en agressie kunnen tegen de sanctionerende of bewakende instanties of tegen
het 'ik' (schuld, boete) gericht worden. De fysiologische behoeften worden doorgaans in voldoende mate bevredigd, maar de persoonlijkheid wordt sterk onderdruk
gezet. Basisbehoeften van psychische, sociale en culturele aard (zekerheid, affectie,
sociale integratie, achting, zelfrespect, vrijheid van beweging, variatie) worden weinig of niet bevredigd. De gevangenen weten meestal dat ze ooit vrij zullen komen,
maar alleen de maximale duur van hun gevangenschap is met zekerheid gekend.
Hulp van buitenaf helpt wat dit betreft normaliter niet. Contact met de buitenwereld
is soms uitgesloten, steeds beperkt en aan voorwaarden onderworpen. Hetzelfde
geldt voor de sociale omgang met lotgenoten. Niet de biologische maar de psychologische overleving wordt bedreigd.
Gezien de omvang van het fenomeen nazi-kampen, ontkomt geen enkele beschrijving van deze extreme situatie aan enige veralgemening. Bij de karakterisering van
het nazi-kamp als extreme situatie beperk ik me dan ook tot een schematische opsomming en analyse van de ondraaglijls:e aspecten zoals die -zelden alle samen, maar
in verschillende combinaties en gradaties- gerapporteerd worden door de slachtoffers. Op alle hieronder vermelde aspecten kom ik in de loop van dit boek uitvoeriger
terug.
De' gevangenen werden (én worden) bijna steeds zonder vorm van proces, soms
zonder herkenbare aanleiding, plots en met geweld uit de gemeenschap gelicht en
opgesloten in een totale institutie waarin bijna alle levenssferen van het menselijk
bestaan aan een strikte controle onderworpen werden. De indruk van onvrijwilligheid werd enorm versterkt door een gebrek aan concrete anticipatiemogelijkheid.
Sommigen hielden weliswaar rekening met de mogelijkheid van arrestatie en internering, maar welhaast · niemand kon zich een enigszins realistisch beeld van het
kampleven vormen. De tastbare banden met het zinstichtend verleden werden
abrupt afgebroken. De laatste materiële verbindingstekens werden hen ontnomen.
Naakt tot op de huid, tot in hun lichaam, werden ze op bezit onderzocht en van elke
intimiteit beroofd. Alle kleine voorwerpen waar een geciviliseerd mens moeilijk bui84

ten kan (neusdoek, kam, ullrwerk, tandenborstel) werden hen afgenomen. Ze waren
zelf bezit geworden , slaaf en gevangene van een totalitair regime. "Men rukte ons
weg uit de plaatsen waar onze kinderen , onze moeders , onze vrienden achterbleven," schrijft Lewinska (p . 30) , "de plaatsen waarmee we verbonden waren door de
vele levensjaren die we er doorgebracht hadden. De trein schokte, brak de draad van
ons persoonlijk leven , van ons geluk, van onze jeugd, van onze liefdes. " Mechanicus
(p. 301) tekent op 27 februari '44 in zijn dagboek op: " ... mensen, die behoefte hebben aan de heel kleine dagelijkse dingen des levens, waarzonder het leven erg lastig
en moeilijk wordt. Wat is het leven zonder WC-papier, zonder boordeknopje, zonder knopen, zonder schoensmeer? Onze cultuur steunt voor een groot deel 'Op deze
kleinigheden en erzonder stort zij pardoes in elkaar."
Ze waren er in vele opzichten nog slechter aan toe dan slaven. Het vertrouwd milieu werd door een mensvijandig milieu vervangen. Een levensbedreigende omgeving waarin het aan de meest elementaire rechten en behoeftebevrediging ontbrak.
Een mensonwaardige toestand van verregaand en durend gebrek aan: vrijheid , veiligheid, zekerheid (situatiekennis en -beheersing) , voedsel, beschutting tegen de elementen (onderkomen , kleding), verzorging, hygiëne, ruimte, rust, zelf-actualiseringsmogelijkheden , macht en participatie , zinvol menselijk contact, welwillende
aandacht en affectie ... Gesymboliseerd door de geografische ligging van het kamp
(over het algemeen een afgelegen plek in een ver land) en door prikkeldraadversperringen onder hoogspanning, wachttorens bemand door met zoeklichten en mitrailleurs uitgeruste SS-ers, bereikten repressie, heteronomie en isolement onvermoede
afmetingen. Er mocht zonder waarschuwing op hen geschoten worden . Er heerste
een volkomen rechteloosheid, uit alles 'sprak minachting voor het individu en diens
leven. De vogelvrijverklaarden werden blootgesteld aan een ongemeen brutaal milieu, aan ondraaglijke sociale condities. In een atmosfeer van aanhoudende en veelvormige bedreiging werden ze opgejaagd en gepest, geterroriseerd door een voortdurend, dikwijls herken- noch voorspelbare dreiging en gevaar: mishandelingen, selecties, transport, massa-executies , gaskamers en crematoria. Het niet naleven van
de stringente regels kon de dood betekenen , maar gevangenen hoefden geen regels
te overtreden om de dood te vinden . In het kamp heerste 'de anarchie van het accident'6; ze konden gedood worden voor om het even wat ze deden of nalieten te doen.
Afgebeuld door excessieve dwangarbeid en ondermijnd door ondervoeding en fysiek geweld, steeg ook de kans op ongekende fatale ziekten. Deze imminente doodsdreiging leidde tot chronische doodsangst. Als verschoppelingen leidden ze een in
alle opzichten onbeschermd leven, vol pijn en verschrikking, dikwijls zonder adempauze, "een perpetuum mobile van lijden, van ontmenselijking" (Arnoni.,.1983 , 222) .
Doordat opsluiting en ellende niet termijngebonden waren, ontvluchten zo goed
als uitgesloten leek en openlijk verzet zelfmoord betekende, vernauwde hun toekomstperspectief dramatisch. Onwetendheid (onoverzichtelijkheid en onvoorspelbaarheid van de gebeurtenissen) en weerloosheid maakten alles nog uitzichtlozer.
Het ogenschijnlijk bijkomstig feit dat de meeste gevangenen niet over een horloge
konden beschikken, vormde voor velen een ware kwelling. Ze konden slechts bij benadering bepalen wanneer de lange dagtaak of het appèl ten einde zouden zijn. Ze
leerden zich op de zon oriënteren. "We hadden geen notie van dagen, maanden of
data; slechts door de wisselende seizoenen hadden we enig idee welke maand het kon
zijn." (Reska Weiss, 141). Als de arbeidscommando's het kamp niet verlieten, wisten

85

ze dat het zondag was. 7 Zelfs de metafoor die de gevangeniservaring omschrijft, 'zijn
tijd uitzitten', verloor in het KZ alle betekenis, want daar was geen 'tijd' meer. 8 "De
dagen", schrijft Primo Levi, "lijken alle op elkaar en het is moeilijk ze te tellen ....
Alles is ons vijandig."9
Het lijden was ook ondraaglijk omdat het in dikwijls gruwelijke eenzaamheid, afgesneden van de geliefden, ondergaan moest worden. Contact met de buitenwereld
was zelden mogelijk, altijd sporadisch en strikt geregeld. De gevangene hoopte
meestal nog op hulp, maar diep in zijn binnenste wist hij dat die niet meer komen
kon. 10 Afgesneden van de buitenwereld, onwetend over het lot van dierbaren, zonder kans op verwerking van de scheiding of de dood van geliefden, werden ze tot samenleven gedwongen in een samengeperste, rijk geschakeerde gemeenschap van
vooral om zichzelf bekommerde mensen. "Ik weet niet", schrijft Mayer, "wat het
ergste was, de voortdurende angst en droefheid over het lot van je familie, de onophoudelijke pijn van de honger, de vermoeidheid of de vernedering."11 Onderworpen
aan de grillen van mensen die ze voordien al minachtten (SS-ers, misdadigers), wer:den ze geconfronteerd met lieden uit andere sociale strata en met fysiek of psychisch
verkommerde 'oude' gevangenen die hen andere gewoonten en attituden opdrongen. De omgang met andere gevangenen bood zelden enige veiligheid of zekerheid.
Niet alleen de fysieke, ook de psychische integriteit werd ondermijnd. Veler gevoel van eig~nwaarde werd gefnuikt. Ze telden niet meer mee, hun leven werd als
waardeloos beschouwd. Als nummers, slechter dan dieren werden ze behandeld.
"Het duurde niet lang eer we door hadden", bericht Lewinska (p. 48), "dat voor ons
zelfs de levensomstandigheden van een huisdier een onbereikbare droom geworden
waren. Een hond, een paard, een koe die men verzorgt, die men een droge slaapplaats geeft, die men voedt, die men niet zonder noodzaakslaat, ook al moeten ze arbeiden, leiden vergeleken met ons, gevangenen, een begerenswaardig leven."
De gevangenen konden heden noch toekomst mee bepalen. Ze werden tot machteloos toeschouwer bij eigen en andermans leed gemaakt. Verplicht lijdzaam toe te
zien hoe mensen in koelen bloede afgemaakt werden, kende de vernedering geen
grenzen. "nog diezelfde nacht gaf Sommer [SS-Hauptscharführer, ondervrager en
beul in de 'Bunker' -gevangenis- van Buchenwald] hem een injectie. Het slachtoffer
van zo'n behandeling leefde gewoonlijk nog slechts korte tijd. Doch dit keer leek
Som mer een ander mengsel gebruikt te hebben, want Michael Reitmayr jammerde
de ganse nacht door. Altijd weer riep hij: 'Jack, 0 Jack, help me toch!' Ik wist niet
wat te beginnen. Mijn zenuwen stonden op springen. Op slechts een paar passen,
alleen maar door een muur van mij gescheiden, kwam een kameraad om. Hij steunt,
hij jammert, en je kan hem niet helpen. Je kan alleen machteloos de handen wringen, de oren toestoppen om het geschreeuw niet meer te horen." (Jakob Boulanger,
65-66)
-Het besef dat medemensen deze hel ui,t gedacht hadden en opzettelijk in stand hiel- '
den (een besef dat doorgaans ontbreekt bij hongersnood, epidemieën en extreme armoede), dat hun ellendige toestand niet aan een. onpersoonlijk en onpeilbaar noodlot geweten kon worden, verscherpte bij velen het leed.
In deze ruige, hardvochtige gemeenschap werd de overleving tot de primaire,
soms de enige waarde. Zelfbehoud dreef tot een aanpassing die de ideële coherentie
bedreigde. Vele voorheen geldende waarden en normen moesten afgezworen worden. De gevangenschap werd een aanslag op de persoonlijkheid. De confrontatie
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met ingrijpende gedrags- e:1 attitudewijzigingen, het besef van dit moreel ofmenselijk 'verval' en de ideële desintegratie brachten velen op de rand van de wanhoop.
Het zelfrespect werd tot aan de limiet op de proef gesteld en velen bezweken daaronder. Beroofd van hun biotoop en van hun symbolisch universum , die vorm en zingevende betekenis gaven aan hun 'zijn', raakten velen in een toestand van volslagen
anomie.
In de nazi-kampen stonden zowel het biologisch als het psychologisch overleven
op het spel. De impact van de situatie was totaal. De persoonlijkheid werd integraal
bedreigd. Fysieke en psychische integriteit werden sterk beproefd, en dat niet gedurende relatief korte tijd, maar langdurig en uitzichtloos. Het nazi-kamp was geen
tijdelijke maar een durende extreme situatie. Ondanks alle aanpassing bleven de
traumatiserende gebeurtenissen zich met de regelmaat van een klok voordoen . De
extremiteit was geen tot het verleden beperkte gebeurtenis maar dagdagelijkse realiteit, een toestand van chronische paniek waardoor sommigen een syndroom van blijvende stress ontwikkelden. In het nazi-kamp was slechts zelden sprake van een herstelfase. De verwerking diende voor onbepaalde tijd uitgesteld, de afweer werd bestendigd en veel moest verdrongen worden.
Toch is het nazi-kamp niet noodzakelijk de meest extreme situatie. Anders dan in
limietsituaties (b.v. martelingen, isolatiefolter , sensorische deprivatie) ~die ook in
het nazi-kamp voorkwamen maar niet kenmerkend waren- bleven accomodatie en
adaptatie aan het kampbestaan mogelijk . Gezien de interneringsreden hadden (sommige) gevangenen ook minder moeite dan (sommige) civiele gevangenen om hun gevangenschap op zich te nemen en te betekenen. Slaagden ze daar wel in, dan betekende de internering voor hen een vorm: van erkenning van hun strijd tegen de vijand
of het 'kwaad', een gevecht op leven en dood dat ze in het kamp met andere middelen
en dikwijls met grotere verbetenheid voortzetten .
Sommigen ervoeren de kampervaring als een persoonlijke verrijking. Zij ontdekten de waarde van tevoren nimmer zo intens beleefde en bedreven deugden en puurden er bevestiging en bekrachtiging van belangrijke humanitaire waarden uit. De onvermoede kracht van solidariteit, vriendschap, broederschap en medemenselijkheid
werd voor hen de belangrijkste en dierbaarste herinnering aan het kampbestaan.
Vele aspecten van het kampbestaan vindt men ook in andere extreme situaties terug. Zo gelden rechteloosheid, heteronomie en hopeloosheid (ontbreken ,:an tijdslimiet, geen hulp van buitenaf) ook voor geïnterneerden van sommige verbeteringsen krankzinnigengestichten (men denke b.v. aan collocatie). In sommige dwangarbeidskampen waren de levensomstandigheden slechter dan in bepaalde nazi-kampen. Toen sommige van die dwangarbeidskampen in '44 omgevormd werden tot KZ,
bracht dat een relatieve verbetering van het regime mee. 12 In bepaalde periodes waren sommige nazi-kampen minder 'erg' dan sommige gevangenissen (zoals sommige
verbeteringsgestichten erger zijn dan sommige gevangenissen). De extremiteit was
noch in alle kampen, noch in alle periodes even groot. De beleving ervan evenmin.
Antecedenten (sociale en persoonlijke), interneringsduur en kamppositie waren enkele belangrijke bepalende factoren. Wie pas in het kamp arriveerde, beschikte normaliter over meer fysieke maar minder psychische weerbaarheid dan de kamprot die
zich aan het kampleven aangepast had. Misdadigers van gemeen recht die in het
kamp een gez~gvoerende positie bekleedden, betreurden zelden het bestaàn dat ze
voordien in civiele gevangenissen hadden geleid.
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En toch omvat het nazi-kamp een aantal factoren die het tot het prototype van de .
extreme situatie maken. In de meeste extreme situaties worden de getroffenen
slechts in bepaalde aspecten van hun bestaan bedreigd. Gewoonlijk kunnen ze terugvallen op een aantal domeinen die gespaard bleven. Een relatief ongeschonden zelfrespect of het behoud van een sociale context waarin ze steun en begrip vinden, laten
hen toe de slag beter op te vangen en te verwerken, en hun psychische en sociale zekerheden te herstellen. Het nazi-kamp daarentegen vormde een bedreiging voor àlle
levenssferen. Het verenigde een aantal traumatiserende factoren die in andere omstandigheden elk op zich een crisis kunnen veroorzaken.
Het nazi-kamp was een hel: een durende extreme situatie of -correcter- een langdurige opeenvolging van verschillende extreme situaties. Aantal, omvang, duur, intensiteit en cumulatief effect van de frustraties verhoogden de extremiteitsgraad van
de situatie en verkleinden de kans er zich behouden doorheen te slaan. Samen met
het massaal karakter van de internering en het feit dat mensen deze toestand in het
leven riepen en hielden, maakt dit het nazi-kamp ongetwijfeld tot de meest gruwelijke extreme situatie.
Bij sterk afwijkende ervaringen kan het ervaringssubject het gevoel hebben dat
niemand begrijpt wat hij doorgemaakt heeft. Of die indruk aan een realiteit beantwoordt, hangt in grote mate af van het referentiepunt dat gebruikt wordt bij de bepaling van de afWijking. Als de ervaring zowel voor insider als outsider buiten de normale 'orde d~r dingen' valt, dan zullen zowel communicatie- als inlevingsvermogen
sterk op de proef gesteld worden en neemt de kans op een begripskloof toe. Dat is
ongetwijfeld het geval voor de kampervaring.

3 Oorzaak van onbegrip: het ongelooflijke lijden
Het feit dat KZ en Endlösung dermate buiten het normale vielen, dat zelfs de ergste
vijanden van de SS hen daar niet toe in staat achtten en dus niemand er geloof aan
schenken kon, vormde volgens Hannah Arendt de beste waarborg voor het 'welslagen' van de genocide. 13 Sommige nazi's speculeerden er blijkbaar op dat de onvoorstelbare monsterachtigheid van de genocide in hun voordeel werkte. In een geheim
rapport over de moord op 5.000 joden in juni '43 zei een hoog geplaatst nazi: "Beeld
je maar eens in wat er zou gebeuren indien deze voorvallen de vijand ter ore kwamen
en uitgebuit werden. Maar waarschijnlijk zou dergelijke propaganda weinig effect
hebben, aangezien degenen die ze horen of lezen het niet zouden willen geloven. ,,14
Wa/ter Debrock interpreteert dit teleologisch: "De nazi's wisten reeds lang wat ze
doen moesten: wanneer men besluit tot de georganiseerde massamoord, dient de
daad volbracht te worden op onmetelijke en absoluut onwaarschijnlijke schaal. De
straf waarmee men de beulen bedeelt wordt dim belachelijk en volledig buiten alle
verhouding tot de begane misdaden. Wat is levenslang voor tientallen moorden?". 15
Het communicatievoorwerp, de kampervaring, is zó extreem en afwijkend dat het
op ongeloof en afweerreacties onthaald moest worden. Vandaar dat b.v. de eind '42
regelmatig te Krakau uitgehangen ' doodsberichten van Polen die slechts vier à zes
weken tevoren naar Auschwitz afgevoerd waren, bij de plaatselijke bevolking op ongeloof stuitten. Niemand kon zich een voorstelling maken van levenscondities waar-
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door kloeke, gezonde mensen zo snel en in zo groten getale ten gronde konden worden gericht. Allerlei rationaliseringen zagen het daglicht. Het heette dat de gevangenen dood gemeld werden omdat ze ingeschakeld waren bij een ultra-geheim project,
of om het moreel van het thuisfront te breken. Het ongelooflijk feit dat volgens de
overlijdensberichten tientallen gedeporteerden op dezelfde dag gestorven waren,
werd beschouwd als een 'bewijs' van deze interpretaties. De tegen betaling van enkele honderden zlotys aan de nabestaanden aangeboden asse, heette een laaghartig
middel te zijn om hen geld a.fhandig te maken. 16
De waarheid was al te onwaarschijnlijk. Haar enormiteit overtrof alle verbeeldingskracht en was dus onaanvaardbaar. "In dergelijke gevallen", schrijft Debrock
(p. 1427), "is men eveneens eerder geneigd de moordenaar te geloven , die zijn onschuld staande houdt en daarbij schaamteioos liegt, dan het slachtoffer wiens beweringen het gezond verstand kwetsen. Het is geen wonder, in deze optiek gezien, dat
Ilse Koch en Kramer bewonderaars hebben gevonden wier reacties ogenschijnlijk
berusten op een sympathie geschapen door een indruk van onschuld welke het normaal gevolg is van de ongelooflijkheid der begane wandaden". Na zijn vrijlating uit
Buchenwald in '39 emigreerde Bruno Bettelheim naar de Verenigde Staten waar hij
zoveel mogelijk mensen probeerde te alarmeren. Slechts weinigen schonken geloof
aan zijn verhaal; men kon niet geloven dat het zo erg was in de KZ, dat mensen zoiets
konden plannen en uitvoeren. Bettelheim vond aanvankelijk geen uitgever voor zijn
eerste artikel over de KZ. Pas na een jaar zoeken kreeg hij het in '43 gepubliceerd. 17
"Met de omvang van de gruwel", schrijft Prevenier (p . 91), "neemt ook de onmacht
toe om te geloven in de werkelijkheid ervan" . De weigering om in afschrikwekkend
wrede gebeurtenissen te geloven, werd door Thomas Mann 'Glaubensunwilligkeit'
genoemd.
Sommige overlevenden ondernamen aanvankelijk geen enkele poging om hun
kampervaring en hun leed aan buitenstaanders te vertellen omdat ze beseften dat
het, gezien de onwetendheid van buitenstaanders, onbegonnen werk was . Schelvis
(p. 124-125) schrijft in dat verband: "Niemand lette onderweg op mij omdat ik natuurlijk niet opviel. Zo te zien behoorde ik tot de vele Amsterdammers die de hongerwinter goed waren doorgekomen. Ik had tegen iedereen die ik tegenkwam wel
willen uitschreeuwen, dat ik juist een van de zeldzame uitzonderingen was, omdat ik
aan de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz voorbij was gegaan. ( ... ). Dat ik
uit de hel was teruggekeerd. Dat ik, meer dan wie ook, verwond was van binnen.
Maar wat wisten de Amsterdammers daarvan? Van Auschwitz hadden ze misschien
wel gehoord, maar van Sobibor en de andere kampen?"
Vele overlevenden zijn ervan overtuigd dat buitenstaanders niet anders kunnen
dan de inhoud van hun boodschap afweren. "Onze lijdenstocht" , schrijft Lambrechts, "kan niet geschilderd worden zoals hij in werkelijkheid gebeurde. Daarvoor
bestaan geen woorden; ook het volk zou het niet begrijpen, niet geloven. Deze gebeurtenissen zijn immers te fantastisch voor een twintigste-eeuwer". 18 Elie Cohen
vergelijkt de houding van buitenstaanders tegenover de kampervaring, met angst
voor de dood. Ze willen er niet mee geconfronteerd worden en verdringen het uit
hun bewustzijn. 19 "Het is een ongelooflijk 'verhaal", schriift Bettelheim, "maar we
weten allen dat het waar is. Wij willen het vergeten. Het past gewoonweg niet in ons
waarden- en denksysteem. En liever dan deze te veranderen, willen wij het verhaal
van de Duitse exterminatiekampen van ons afzetten. Indien we konden , dan zouden
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we verkiezen te denken dat het nooit plaats greep". 20
Dat er korte tijd na de bevrijding geen markt meer bleek te zijn voor de vele ooggetuigenverslagen over de kampen, werd door insiders als een afweerreactie geïnterpreteerd. Deze desinteresse had volgens de Wind te maken met het feit, dat "het niet
aangenaam is voortdurend aan het leed van anderen herinnerd te worden en zich
daardoor zelfs vaak verantwoordelijk gesteld te voelen voor werkelijke of vermeende tekortkomingen tegenover hen, die omgekomen zijn of veel geleden hebben".
Het neerschrijven van hun ervaring was, aldus de Wind, een poging om hun bezwaard gemoed te ontlasten. Zij overwonnen opgekropte affecten. Maar de buitenstaander "die dus deze last van de schrijver moest overnemen, kreeg er snel genoeg
van" (de Wind-1949, 459). Vele jaren later vertolkt een andere overlevende, Debroek, hetzelfde standpunt. Hij meent dat het gebrek aan belangstelling ten dele kan
geweten worden aan "de schaamte over de eigen onverschilligheid of de eigen veiligheid gedurende het lijden van zovelen ... " (Debroek , 1425). "De niet-gedeporteerden", schrijft E.A. Cohen (1969, 2052), 'willen niet meer met deze ellende geconfronteerd worden; het is niet onmogelijk, dat zij daarbij een schuldgevoel hebben,
omdat zij menen te weinig of niets te hebben gedaan" (Analoge standpunten komen
hieronder nog aan bod -blz. 459-461).
Uitsluiting of uitbanning van dragers van slecht 'nieuws' is van oudsher gebruikelijk. Bedreigende, disconfirmerende, ontnuchterende informatie wordt doorgaans
afgeweerd. Een serieus deel van de publieke opinie wil niet met zo'n 'onvoorstelba- "
re' ellende geconfronteerd worden, zeker niet bij herhaling. Het is een ongewenst
weten, een weten "dat mensen met een gevoelsleven dat niet morsdood is niet tot
zich kunnen toelaten zonder schade aan lichaam en geest. ( ... ) Berichten over 'daarginds' kunnen niet waar zijn, want zij ondermijnen alle waarden die wij kennen"
(Durlacher-1985/1, 22). Een ongewenst weten omdat, zoals François Mauriac (tijdens de oorlog als intellectueel verzetsstrijder actief onder het pseudoniem Forez)
enkele jaren na de bevrijding schreef, "we willen vergeten, we willen vergeten dat we
allen betrokken zijn, in de eerste plaats omdat we mensen zijn: daartoe is de mens in
staat; zo ver kan hij gaan in de verbeesting".21 Enkele jaren later voegde Mauriac
hieraan toe: "We willen niet meer weten waartoe we in staat zijn. Wij willen niet weten wat we geworden zijn. Het is fout te geloven dat het publiek zich van dit soort verhalen afkeert omdat het er al te veel gehoord heeft. De waarheid is dat het er niet één
tot het einde heeft aangehoord en dat het eist dat men er niet meer over spreekt". 22
Op de vloed van getuigenissen kort na de oorlog "volgde vrijwel onmiddellijk de
reactie: verhalen vertellen is niet vrijblijvend. Al na de eerste getuigenissen werd afstomping merkbaar. Niet veel later ,"laat ons zeggen na de tweede week, kon men
hier en daar al de mening horen, dat çle joden nu maar eens op moesten houden over
hun ellende, dat wij het langzamerhand echt wel wisten. En natuurlijk is het ondraaglijk, wanneer de staatsburger met zijn ernstige zakenzorgen, de moeilijkheden
met zijn zoon en het sterfgeval in de familie, geconfronteerd wordt met een familie,
waarvan de vader vergast is, pet kind in stukken gescheurd en de moeder door stervenden in een massagraf doodgebeten. Dat is ondraaglijk. Daar moeten de joden zo
langzamerhand eens over ophouden. Wij weten het nu wel. Maar dat is het juist: wij
zullen het nooit weten. Het kan niet geweten worden" (Mulisch-1979, 99). "Het
hoort bij mijn herinneringen", schrijft Hemelrijk (p. 266), "en geen daarvan kan zonder schade gemist worden; ook de ergste niet. Iemand heeft onlangs van me gezegd:
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'ik begrijp niet, waar hij plezier in heeft al die nare dingen weer op te halen . Ik zou ze
niet eens willen lezen'. Wie zo spreekt is bang voor zijn eigen verleden - en toekomst.
Want dat hoort bij elkaar. Zo iemand durft niet in afgronden kijken en legt er een
mooi geborduurd kleedje overheen met het opschrift: 'Bedrieg je maar liever; sluit
je ogen voor wat je benauwt !'" "Bij onze thuiskomst", getuigt Durlacher (1985/1,
87) , "bleken wij woordarme reizigers. De taal voor onze belevenissen ontbrak . De
afgesleten woorden die er waren, bleven achter onze tanden, want vrijwel niemand
was er om ze in ontvangst te nemen en vrijwel niemand wilde luisteren, laat staan begrijpen. Zij zouden de bevrijdingsroes vergallen en veler zelfbedrog ontmaskeren".
De afwerende houding van buitenstaanders werkte zwijgzaamheid bij overlevenden in de hand. Omdat buitenstaanders niet met de gewenste aandacht konden luisteren, omdat ze onverschillig of afwijzend reageerden , zwegen sommige overlevenden decennia lang over hun kampervaring .23 De overlevende is, zoals des Pres het
uitdrukt24 , een rustverstoorder, iemand die taboes doorbreekt, die het stilzwijgen
over het onuitsprekelijke verbreekt (toch niet altijd, zie blz. 444). Vraag blijft, wàt
precies afgeweerd wordt én waarom. Afweerreacties hebben niet altijd uitsluitend
met angst, latente schuldgevoelens of struisvogelpolitiek te maken.
De desinteresse van het publiek direct na de oorlog kan ook door allerlei andere
factoren bepaald geweest zijn. De verschillende toekomstgerichtheid van in- en outsiders kan hierbij een rol gespeeld hebben. Vele overlevenden hielden bij wijze van
spreken geen toekomst meer over. Zij bleven in het verleden hangen, konden zich
niet meer onder de levenden thuis voelen, slaagden er niet in zich in de naoorlogse
maatschappij aan te passen. Andere overlevenden zagen de toekomst doorheen de
bril van hun recent verleden. De toekomst moest veel compenseren en justifiëren.
Buitenstaanders daarentegen behielden gewoonlijk een uit het verleden 'overgeërfde' toekomst . Hun familie werd niet uitgeroeid, hun fysieke en psychische gezondheid niet verwoest. De betere wereld waarop zovele teruggekeerden rekenden , was
voor hen een minder nijpende nood. De oorlog had voor hen geen blijvende betekenis. Het einde van de oorlog op zich betekende voor velen onder hen het herstel van
de betere wereld. Een groot deel van het publiek wou de bezettingstijd en de ellende
de rug toekeren, wou zo snel mogelijk vergeten om de blik op de toekomst te kunnen
richten. Ze wilden met de wederopbouw beginnen en wat geweest was, als voorbij
beschouwen. Nog anderen waren 'gewoon' onverschillig, niet-geïnteresseerd in 'politiek' . Het moge sommigen dan onvoorstelbaar lijken, maar ook direct na de oorlog
al waren er heel wat mensen die, ondanks alle beschikbare informatie, ternauwernood iets afwisten van de slachting die zich in de kampen voltrokken had (vgl. de gedesinteresseerde, 'apolitieke' houding en onwetendheid van velen wat betreft de
grootschalige gruwelen en vernietigingsoorlogen die ook nu nog plaatsgrijpen).
Dit was en is voor heel wat overlevenden onbegrijpelijk of onaanvaardbaar. 25 Velen onder hen bleven begrijpelijk genoeg geobsedeerd door hun ervaring. Alles herinnerde er hen bijna constant aan. Veel buitenstaanders hebben direct na de oorlog
zonder twijfel begrijpend gereageerd. Na verloop van tijd werden de hardnekkige
herinneringen van overlevenden, hun vraag om aandacht en respect, storende factoren.Voor buitenstaanders waren deze vreselijke gebeurtenissen 'voorbij' en andere,
weliswaar minder vreselijke of alledaagse problemen eisten hun aandacht op.
Sommige buitenstaanders slaagden er niet in om zich in de geestesgesteldheid van
de overlevenden te verdiepen omdat ook zij te zeer onder de oorlog geleden hadden
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en niet meer over de reserves beschikten om zich in andermans gemoedstoestand in
te leven. Zij waren druk met zichzelf bezig, hadden tijd nodig om de eigen wonden te
likken. Overlevenden hadden meestal geen weet van het leed op het thuisfront, konden of wilden er geen aandacht aan besteden. Eén van de facetten van dat leed was
het lange, tegelijk hoopvolle en wanhopige wachten op de weggesleepte dierbare(n),
dat Marguerite Duras weergaloos beschrijft in haar dagboek La Douleur. Over de
schok die ze kreeg toen ze haar verloren gewaande man terugzag, schrijft ze: "Hij
moet me aangekeken, herkend en geglimlacht hebben. Ik brulde nee! dat ik hem niet
wou zien. Ik ging weer weg, de trap op. Ik brulde, dat herinner ik me. De oorlog
kwam er in gebrul uit. Zes jaar zonder schreeuwen. Ik kwam bij buren terecht. Ze
dwongen me rum te drinken, goten het in mijn mond. In mijn schreeuw". Haar man
woog nog amper 38 kg en zweefde lange tijd tussen leven en dood. Hij merkte niets
van de bekommernis en de zorgen die aan hem werden besteed. Hij zag de 'anderen'
niet, had hen vergeten. Alleen voedsel interesseerde hem. Toen hij merkte dat hij
niet zoveel mocht eten als hij wel wou -omdat dat gezien zijn toestand levensgevaarlijk was- "overtrok zijn gezicht met een intens en stilzwijgend leed, omdat hem nog
steeds, zoals in het kamp, voedsel geweigerd werd. Zwijgend aanvaardde hij dit, zoals in het kamp. Hij merkte niet dat wij weenden. Hij merkte evenmin dat we hem
slechts met moeite konden aankijken of antwoorden".
De teruggekeerde overlevenden waren ook in de minderheid. Door de extreme ervaring en de erdoor veroorzaakte persoonlijkheidswijzigingen vormden zij bovendien een zwakke en afwijkende minderheid. EI~ buitenstaander, schrijft Durlacher
(1985/1, 88), "had zijn verhaal over de ongemakken der bezetting en snoerde daarmee het onzegbare in mijn keel. Ik was de bijna-vreemdeling die alles aan moest horen wat ieder ander uitentreure had gehoord en ik kocht met mijn gewillig oor en met
mijn discrete zwijgzaamheid aanvaarding".
Dat het verzadigingspunt voor kampliteratuur bereikt werd, had ongetwijfeld ook
te maken met de kwantiteit en kwaliteit van de meeste vroege ooggetuigenverslagen.
In de eerste naoorlogse jaren kwam immers een stroom van vaak repetitieve en eenzijdige getuigenissen op het publiek af.
Al hoort "de wereld eigenlijk niet zo graag over gruwelen spreken" (Debroek,
1425), toch geldt de afweer niet altijd uitsluitend het relaas der gruwelen. Sommige
ooggetuigenverslagen beantwoordden niet aan de verwachtingen van het publiek.
Vele buitenstaanders verwachtten zich aan duidelijk onderscheidbare" helden en
booswichten, aan martelaars en beulen, aan martyrologieën en hagiografieën. "Na
mijn terugkeer", schrijft Maurel (1957, 131), "heeft men mij om artikels gevraagd en
ik heb er geschreven. Een dame heeft me op minachtende toon gezegd: 'Jamaar, in
feite heb je het alleen maar over hOnger ... '. Ze verwachtte zich aan folteringen, aan
executies, verkrachtingen, en ik sprak maar over brood ... " Kort na de bevrijding van
Dachau vroeg een officier aan Lingens-Reiner of ze een beschrijving wou geven van
de fysieke mishandelingen die ze in het kamp ondergaaQ. had. Zij antwoordde dat ze
naar waarheid heel wat verschrikkelijlce zaken kon rapporteren, maar dat ze zelf
nooit fysiek mishandeld was. De officier bekeek haar verbaasd en twijfelend, zich
waarschijnlijk afvragend of ze een bepaalde reden had om de SS te beschermen, of ze
wel een echte gevangene was. "Ik voelde me bijna beschaamd" , voegt Lingens-Reiner hieraan toe (p. 194).
Volgens een bepaalde interpretatie van de christelijke heilsleer en ethiek moet
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leed zuiverend en verheerlijkend werken. Zij die overleefden moesten er, zoals een
overlevende die al te grootmoedig zijn eigen evolutie veralgemeend stelt, groter uitkomen (Van Eck-1981, 7). Aan een beschrijving van lesbische gevangenen (deze
"perverse" vrouwen) en van de minachtende houding van sociaal beter geplaatste gevangenen tegenover het gemeen, voegt Lewinska (p. 137) toe: "Ik kan de gevoelens
van mijn lezers raden, de gedachten die hen bekruipen bij contemplatie van het moreel tafereel van het kamp dat ik hier onthul. Ze verliezen hun illusies m. b. t. het met
een aureool omgeven martelaarschap, de schellen vallen hen van de ogen, zij zien de
afschuwelijke lelijkheid der feiten, ze zijn ontmoedigd en vol bitterheid. Vanop afstand ruiken zij de geur van de vuiligheid. ( ... ) Men spotte dikwijls met ons vreemde
wezens, men minachtte ons als niet aan het leven aangepast. Men betoonde ons antipathie, maar ook een beetje bewondering. Achter deze bewondering verschool zich
nostalgie naar de strijd die zuivert en die het menselijk wezen in een uitgeput lichaam
redt". "Nee, het martelaarschap is niet antiseptisch", zegt Arnoni (1983, 116) hierover, "het heeft geen parfum, behalve in het bedrog van de terugblik. Het is geen borst
vol medailles, geen applaus of volkslied. Het stinkt, wekt braakneigingen, het ziet er
smerig uit".
Getuigenissen die kort na de oorlog niet het verwachte manicheïstisch beeld opriepen, werden door vele buitenstaanders én overlevenden genegeerd, of hun auteurs
werden -zoals Borowski moest ervaren- beschuldigd van amoraliteit, decadentie en
nihilisme. 26 Toen Kautsky's Teufel und Verdammte in 1946 verscheen, loofden vele
recensenten het om zijn objectiviteit, anderen verweten de auteur het KZ goed te
willen praten. Omdat Kautsky niet alle SS-ers en Duitsers als bloeddorstige sadisten
afgespiegeld had, werd hij een nestbevuiler , een 'tevreden B uchenwalder' genoemd.

4 Voorwerp van onbegrip:
het onbegrijpelijke lijden
De meeste overlevenden beperken zich tot de vaststelling dat leken 'het' niet kunnen
begrijpen. Ze hebben het vrij dikwijls over 'het wezenlijke' of 'de kern van de zaak',
die 'ontsnappen aan wie de feiten niet beleefde'27, maar vullen dat zelden concreet in.
De precieze aard van het onbegrip van de buitenstaanders wordt zelden omschreven.
Deze overlevenden geven uiting aan een gevoel niet begrepen te worden of te zij n, en
gaan -uiteraard- niet dieper op de oorzaken van dat gevoel in.
Toch zijn er enkele overlevenden die min of meer duidelijke aanwijzingen over het
voorwerp van onbegrip geven, die enkele stuk voor stuk terechte bedenkingen
m.b.t. het begripsvermogen van buitenstaanders formuleren. Sommige overlevenden hebben het over de onvoorstelbare objectieve ervaringen. Levensomstandigheden die niet alleen voor buitenstaanders, maar dikwijls ook voor de overlevenden
zelf (gedurende internering, direct of lange tijd nadien), onvoorstelbaar blijven. Enkelen menen dat het onbegrip te maken heeft met de 'werkelijke' betekenis of consequenties van de kampen, het nazi-regime en de Endlösung. Buitenstaanders begrijpen niet dat het om de absolute dood van de mens, van een heel volk, van een taal en
een verbeelding gaat. 28 Ze hebben niet door dat het om een komplot tot totale dehumanisering ging en gaat. 29
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De 'feiten' van de objectieve ervaring (levensomstandigheden, gedrag van SS-ers
en gevangenen ... ) zijn in principe communiceerbaar. Die feiten kunnen accuraat beschreven worden. Doch daar gaat het kennelijk niet om. In de ogen van oud-gevangenen blijft zelfs de perfect geïnformeerde niet-gevangene een outsider. Overlevenden beschrijven de kamptoestanden dus niet uitsluitend omwille van de feitenkennis.
Andere overlevenden menen dat het onbegrip vooral dient toegeschreven aan de
niet-communiceerbaarheid van hun gevoelens toen en nu. Ze kunnen aard en intensiteit van hun ervaring, van hun leed en van hun gevoelens van machteloosheid, vernedering, schuld, wraak, wanhoop en hoop niet echt duidelijk maken, zodat buitenstaanders nooit ten volle kunnen vatten wat er in gevangenen omgaat. 30 Het "kan
niet begrepen, niet meegevoeld worden. De overlevenden ( ... ) zeggen dan ook dat
niemand hen begrijpt." (Cohen-1979, 134). Hun weten gaat alle kennisdragen te boven. 3l
De psychische spanning die ze bij bedreigingen en pesterijen ervoeren, "kan niet
onder woorden gebracht worden, men moet ze beleefd hebben" (Wei/er, 14). De intensiteit van de gevoelens, de atmosfeer van een bepaald moment kunnen onmogelijk duidelijk worden gemaakt. Vele overlevenden zijn er zich pijnlijk van bewust dat
ze slechts een schets kunnen geven. De noodzakelijke superlatieven ontbreken en indien ze niet ontbraken, dan zou geen mens het meer kunnen geloven. "Ik ben geen
dichteres", schrijft Lingens-Reiner (p. x). "Het gevoel van overrompeling en verslagenheid dat zich van iemand meester maakt" als hij samen met vele anderen opgesloten wordt om gedeporteerd te worden "laat zich niet beschrijven" (Durlacher-1985/
1,36). Daarom zeggen ex-gevangenen dikWIjls dat ze "niet graag spreken over hun
ervaringen. Degenen die het kampleven niet hebben meegemaakt hebben geen verklaring nodig en de overigen zullen nooit begrijpen hoe zij zich toen voelden, noch
hoe zij zich thans voelen." (Frankl-1978 , 20). David Roussetstelt terecht dat "de som
van het onuitsprekelijk leed niet gemaakt kan worden. Ze heeft niets vandoen met
de historische analyse. Ze is geen sociologisch feit. Ze is de diepgang van de kampen.
Op deze drempel moet de lezer de getuigen aanhoren". 3la
Voorwerp van onbegrip zijn ook de gedrags- en attitudinale veranderingen die gevangenen, tijdens of na hun internering, bij zichzelf bespeurden, en vooral dan die
veranderingen die ze negatief evalueerden en zelf niet of ternauwernood konden accepteren; gedrag en attituden die sterk afweken van hun eigen normatief verwachtingspatroon. Buitenstaanders kunnen zich geen beeld vormen van de onderlinge
verdeeldheid en ml)chtsongelijkheid bij de gevangenen32 en van het moreel verval
dat bij hen optrad. Outsiders kunnen zich niet indenken hoe diep men zinken kon: ze
kunnen nooit begrijpen dat redelijke, moedige en eerlijke mensen, eens geïnterneerd, elkaar tot ter dood bevochten omwille van een armzalige lepel soep. 33 "Zullen
mijn lezers me geloven?", vraagt b.V. Halkin(p. 123) zich af, "Men moet deze trage
hongersnood gekend hebben, deze reflexen van vraatzuchtigheid, van vrekkigheid
en kleptomanie, het spookbeeld van voedsel, de obsessie van wat gegeten wordt, van
alles wat verband houdt met wat gegeten wordt, om het complex van de honger te
aanvaarden, om de vuile ellende en haar niet openlijk toe te geven verleidingen te
begrijpen". "Zullen de mensen ons geloven", schrijft ook Zywulska (p. 124) "zelfs
als we alles zeggen? Met welke woorden kan men verklaren dat het mogelijk is gewend te raken aan die nachtmerrie, aan deze bedden vol vlooien, aan dit troebel af94

treksel dat wij drinken en dat we maar één ding wensten: dat men O.ns met rust liet?
Wie het niet meegemaakt heeft, kan het nO.O.it begrijpen. De meest O.nmenselijke
scènes zullen O.ngetwijfeld een indruk van gruwel teweegbrengen, maar O.ns lijden
vO.nd vO.O.ral zijn O.orsprO.ng in de vO.O.rtzetting van O.nze hO.pelO.ze situatie. Wij ervO.eren zO.nder O.phO.uden een fysieke en psychische pijn. Het was alsO.f elk O.genblik een
dierbare stierf, alsO.f men O.ns O.nO.phO.udelijk kwelde en alsO.f al deze dingen terzelfder tijd plaatsgrepen. Ik weet niet hO.e ik dat mO.et O.mzetten in vrije-mensen-taal".
Buitenstaanders weten niet, dat "zO.wel beul als slachtO.ffer zich immO.reel en verachtelijk gedragen hebben", dat "men zich alleen vanuit het venster van het 'Lager' rekenschap geeft van de dikte van het make-up in de nO.rmale wereld" (Rousset-1974/3,
124 en 125). "De teruggekeerden uit de Hades hadden en hebben zelden het gevO.el
erkenning O.f begrip te vinden vO.O.r hun verblijf in het schimmenrijk. En misschien is
dat OO.k te veel gevraagd. Immers, een wereld waarin bejaarden, zieken, kinderen en
zwangere vrouwen als O.nbruikbaar afval wO.rden vernietigd, waarin elke waardigheid van een mens wO.rdt weggehO.O.nd, waarin een mens niet meer is dan een met O.ngedierte O.verdekt stuk vee dat alleen bruikbaar is tO.t het spierweefsel zichzelf heeft
O.pgeteerd, is VO.or weinigen vO.O.rstelbaar" (Durlacher-1985/2, 18).
OO.k O.nverklaarbaar en dus O.nbegrijpelijk lijkt hen de lijdzaamheid der gevangenen, dat z.e zo. weinig verzet bO.den in het kamp. Wie het niet meegemaakt heeft kan
O.O.k niet beseffen dat uitgehO.ngerde, murw geslagen en getreiterde gevangenen vO.IkO.men wezenlO.O.s, apathisch kO.nden wO.rden34 , dat men langzaam elk stukje leven in
hen gedO.O.d heeft en vO.oral, dat hun zelfrespect vernietigd werd. 35 Buitenstaanders
begrijpen niet dat je gewend kO.n raken aan de kampgruwel, dat je niet revO.lteerde
als je anderen bij duizenden vermO.O.rd zag worden. 36 Geen wO.nder, meent Borowski, vermits O.O.k zij, de gevangenen, hun gedrag dat in strijd was met hun diepst gewO.rtelde O.vertuigingen begrepen nO.ch aanvaardden. 37 Buitenstaanders kunnen niet
vatten dat O.verlevenden zich (dan O.O.k) schuldig (blijven) vO.elen, dat ze het kamp
sO.ms in feite liever niet hadden O.verleefd. 38 Outsiders hebben geen weet van de blijvende impact van de kampervaring. 39
E.A. Cohen is een principieel vO.orstander van categO.riale hulp vO.O.r O.verlevenden. Hij meent dat psychiaters zO.nder kampervaring niet in staat zijn O.verlevenden
(die zij in het kader van schadevergO.edingseisen mO.eten O.nderzO.eken) cO.rrect te beO.O.rdelen, en dat zij hen in de therapeutische situatie niet dO.eltreffend kunnen helpen
O.mdat zij niet weten "dat de verzetsmensen O.ngaarne hun klachten uiten en bang zijn
vO.O.r 'O.verdreven' te wO.rden aangezien"40, "O.mdat een mens zO.nder kamp- O.fverzetservaring zich de ellende hiervan niet kan vO.O.rstellen" .41 Als principieel standpuntis
dit O.njuist. Buitenstaanders kunnen wèl weet hebben van de bijzO.ndere remmingen
bij O.verlevenden, kunnen kennis vergaren O.ver de extreme situatie waardO.O.r ze zich
een cO.rrecter beeld van de ellende kunnen vO.rmen. Denkt men Cohens stelling verder dO.O.r, dan kO.mt men trouwens tO.t de zO.niet absurde, dan tO.ch tO.t de niet haalbare
regel dat 'patiënt' en arts steeds gelijksO.O.rtige ervaringen mO.eten hebben. De facto.
heeft Cohen evenwel gelijk. Enerzijds O.mdat weinig artsen het kunnen O.pbrengen
zich te verdiepen in de situatiO.nele factO.ren die aan de basis liggen van de ervaring en
de klachten van de 'patiënt', anderzijds O.mdat vele insiders zelfs een gO.ed ingelicht
en welwillend buitenstaander-arts als leek blijven definiëren en bijgevO.lg niet in vertrouwen nemen, wat in een vertrouwensrelatie een bijna O.nO.verkO.melijke handicap
is. 42 Cohen stelt dit laatste O.verigens zelf vast, maar in zijn betO.O.g maakt hij geen dui95

delijk onderscheid tussen de 'tekortkomingen' van de buitenstaander en de 'vooringenomenheid' van de insider. 43 Overigens garandeert het feit dat de therapeut een insider is, geenszins dat er meer of voldoende rekening gehouden wordt met de situationele determinanten. Dat zal hieronder nog herhaaldelijk blijken. Bemerken we
nog dat Cohen (zelf insider en psychiater) het heeft over 'gelijksoortige ervaringen'.
Uit het onderstaande zal nog blijken dat de kampervaringen dikwijls dermate verschillend waren, dat ze geen solide basis kunnen vormen voor het soort verstandhouding waarvan hier sprake is. Vele gevangenen waren en zijn, mede door hun ervaring, van elkaar vervreemd of, zoals door menig gevangene onder woorden gebracht,
mensen uit een andere wereld geworden.
De Amerikaanse psychiater Kurt Eissier is als sterk betrokken buitenstaander (hij
voelt zich schuldig omdat hij aan de nazi's ontkomen is) een andere mening toegedaan dan Cohen. Eisslerweet door jarenlange ervaring met overlevenden dat buitenstaanders wèl kunnen helpen. Doch ook buitenstaanders worden geconfronteerd
met het dilemma tussen beroepsmatige afstandelijkheid en spontaan opwellende
empathie. Wat de kampervaring betreft garandeert afstand geen objectiviteit. Die
ervaring ligt immers reeds aan gene zijde van het vèrgelijkbare. De klinische, afstandelijke houding is zelfs uit den boze. De zich inlevende en identificerende psychiater
reageert dan weer te subjectief. Eissier twijfelt er aan of de optimale verhouding tussen 'afstand' en 'inleving', vereist om op een wetenschappelijke wijze te kunnen verstaan en oordelen, hier haalbaar 'o f zelfs wenseli j k is. 44 Over haar vader -een overlevende- schrijft Weijel (1985, 71) dat "hij het moeilijk vond opgevangen te worden
door jonge niet-joodse maatschappelijke werkers die de oorlog niet hadden meegemaakt. Hij ging daar wel tegen tekeer. Ik ken dat verhaal. Veel joodse overlevenden
vinden dat een groot probleem. Zij kunnen zich moeilijk uiten tegen mensen die het
emotioneel niet zelf aan den lijve hebben ondervondçn. De behandeling heeft mijn
vader geholpen" .
Emoties en gevoelens die niet kunnen, die niet mogen geabstraheerd worden, vormen dus het eigenlijke voorwerp van onbegrip. Buitenstaanders "zijn afhankelijk
van de beschrijvingen van anderen zonder dat zij dieop hun waarde kunnen beoordelen, zij beschrijven zonder deelgenoot geweest te ~ijn ( ... ). Hun mededelingen
zijn feitelijk, zij missen onze emotionele geladenheid. Zij zijn niet gegaan door alle
grenzen overschrijdende ontmenselijking." (Cohen-1979, 12). Weerstanden tegen
inmenging door buitenstaander~ hebben dikwijls te maken met het feit dat die betrokkenheid en emotionaliteit uitgezuiverd worden door de objectivering en systematisering eigen aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige insiders krijgen daardoor het gevoel dat hun unieke ervaring 'gebanaliseerd' wordt. "Over ons en onze
doden", schrijft Durlacher veertig jaar na de bevrijding, "wordt geschreven en gefilmd, gediscussieerd en gedeclameerd alsof wij historische objecten zijn" .45
Overlevenden verzetten zich terecht tegen de gedachte dat een relaas van de ervaringsneutrale feiten een vorm van adequaat begrijpen zou zijn en vrezen -goeddeels
terecht- dat precies die ervaringen van die 'feiten' niet of IIioeilijk aan niet-betrokkenen adequaat meegedeeld kunnen worden. Ze weigeren als 'gevallen' beschouwd.te
worden, willen niet nog eens in de anonimiteit gedegradeerd worden. 46 Eén van de
oorzaken van de begripskloof tussen in- en outsiders is de niet-communiceerbaarheid van intense en extreme subjectieve ervaringen. Kamptoestanden worden beschreven om duidelijk te maken wat de slachtoffers en overlevenden doorgemaakt
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hebben of nóg voelen. De niet-communiceerbaarheid van de subjectieve ervaring
wordt terecht toegeschreven aan het afwijkend karakter van de objectieve ervaring
die er aan ten grondslag ligt.
De uitspraak dat iets onbeschrijfelijk is, is dikwijls een stijlfiguur. Vele ooggetuigen beklemtonen dat ze het meegemaakte op geen enkele wijze kunnen uitleggen en
laten daarop een zeer gedetailleerde, aangrijpende, hoogst accurate beschrijving
volgen. Wanneer het niet om een stijlfiguur gaat, dan is de uitspraak over onbeschrijfelijkheid, expressie van het onvermogen van de participant om de door de kampervaring teweeggebrachte gevoelens accuraat weer te geven en over te dragen. Onbeschrijfbaarheid is géén eigenschap van wat beschreven zou moeten worden, maar
een evaluatie van een mislukkende of mislukte poging tot communicatie.

5 De overlevende als communicator
a Beperkingen van de communicator
In hun hoedanigheid van 100ggetuige en onvrijwillig participant beroepen vele overlevenden zich, doorgaans expliciet, op objectiviteit en authenticiteit. Ze beklemtonen dat ze slechts weergev,.en wat ze zelf beleefd, gezien, ondergaan en gevoeld hebbenY Deze overlevenden zijn ervan overtuigd dat ze onpartijdig en onbevooroordeeld verslag uitbrengen. Overdrijving is hun vreemd; integendeel, ze verzwijgen
vaak het 'onnoemelijke' .4~ "Ik heb u", schrijft b.v. z.L. Smith (p. 111), "slechts een
verhaal gegeven van feiten en waarachtige gebeurtenissen, met weglating van alles
wat niet in woorden is te brengen omdat het uw gemoed zou kwetsen". Van Eek
(1981, 10) "heeft ooit een vrouw ontmoet die in het bordeel van Dachau een 'omscholing' heeft gekregen. Ze heeft hem over haar ervaringen verteld, maar die heeft
hij niet opgenomen in zijn boek. Er zijn grenzen aan de dingen die je kunt beschrijven".
De ooggetuigen menen dikwijls zonder passie of toorn te rapporteren, 'sine ira et
studio' (zonder toorn of partijdigheid), zoals Van de Poel het met Tacitus zegt. Subjectieve invloeden worden veronachtzaamd of geminimaliseerd. In de voor dit boek
geraadpleegde getuigenisliteratuur wijzen slechts enkele ooggetuigeri op de onvermijdelijke subjectiviteit van hun-van élk-verslag. 49 Cohen b.v. schrijft (1952, x) dat
" ... doordat Nazi-Duitsland, in casu de SS, allen heeft vermoord die mij dierbaar waren, onder welk leed ik nog steeds gebukt ga, en door hetgeen ik in de Duitse concentratiekampen heb moeten ondergaan~ het gevaar bestaat, dat ik niet geheel objectief
tegenover de door mij gestelde problemen sta. ( ... ) Hoewel ik ernstig getracht heb
het te vermijden, is het mogelijk dat door mijn rancunes de subjectiviteit nu en dan
om de hoek komt kijken. Ondanks deze bezwaren meen ik toch gerechtigd te zijn om
te proberen een mening te vormen: juist omdat geen mens, die het Duitse concentratiekamp niet aan den iijve heeft ondervonden, ook maar in de geringste mate een
voorstelling van een concentratiekampleven kan hebben ... " (Cohen~1952, x). Kauts-:
ky (p.129) "onderlijnt de subjectiviteit van zijn getuigenis; het is het boek van een
Duits of, beter gezegd, Oostenrijks sociaal-democraat. Zonder twijfel zullen leden
van andere categorieën, vooral communisten, maar ook niet-Duitsers evenals be97

wuste joden, heel wat anders zien en beoordelen".
Kenmerkend voor deze getuigenverslagen is dat de objectiviteits- en authenticiteitsaanspraken bij overlevenden gewoonlijk versterkt worden door het extreem afwijkend en dus 'ongeloofwaardig' karakter van de kampervaring, alsook door het
enorm belang dat ze aan de communicatie hechtèn. Expliciete beklemtoning van de
objectiviteit en geloofwaardigheid der berichtgevers moet een tegengewicht vormen
voor dat 'ongeloofwaardig' karakter. Objectiviteit is evenwel een fictie. Reeds bij
oppervlakkige analyse blijkt dat deze verslagen hier geen uitzondering op vormen.
Mechanicus b.v. wil niet meer zijn dan kroniekschrijver van het Westerbork dat hij
beleeft. Hij acht het zijn plicht volkomen objectiefte registreren. Als gerenommeerd
journalist, geoefend observator, mocht hij daar meer dan de meeste gevangenen ook
toe in staat geacht worden. Zijn dagboek is dan ook een magistraal staaltje van observatiekunst. Dat belet -uiteraard- niet dat hij tientallen negatieve en positieve
waarde-oordelen formuleert over medegevangenen en zichzelf. Ludo Van Eck
schrijft dat zijn verslag over Dachau "het verhaal is van wat één man zag, hoorde,
voelde".50 Ruim één derde van zijn verslag bestaat nochtans uit feiten die zich in andere kampen of periodes afspeelden (geschiedenis van KZ-Dachau - getuigenissen
van gevangenen die Van Eck niet in het kamp gekend heeft). Om deze feiten in zijn
verhaal in te passen, introduceerde de auteur trouwens een speciale figuur
('Vriend'), een rondwandelende 'KZ-encyclopedie'. 51
In beginsel wordt aan getuigenissen -ooggetuigenverslagen van participanten of
tij dgenoten- meer geloof gehecht dan aan door buitenstaanders opgestelde beschouwingen of interpretaties. Wat verder ook de waarde zij van het getuigenverslag, het
feit dat de auteur het zelf meemaakte, verleent zijn woorden een bijzondere kracht.
Dat hij zelf ervaren of geobserveerd heeft, geldt als waarborg voor de waarachtigheid van zijn verslag. Dit voor leken intuïtief geldig argument werd ooit door historici omstandig gemotiveerd en aangevo~rd. De positivistische geschiedschrijving van
de 19de eeuw idealiseerde ooggetuigen omdat zij beschikken over kennis door observatie, één der basisvereisten in de methode der exacte.wetenschappen. 52 De waarde
van observatie is, wat geschiedschrijving betreft, evenwel uitgesproken relatief. De
kwaliteit van de observatie varieert sterk met de kwaliteiten van de onderscheiden
ooggetuigen en observatiemogelijkheden zijn, ook voor participanten en tijdgenoten, dikwijls zeer beperkt. 53 Ego-doc~menten zijn bij uitstek subjectieve bronnen,
"bronnen met een opzettelijk ik- of wij-perspectief" (Prevenier, 13), "materiaal dat
meer dan welk ander een individueel accent draagt" (Presser-1977, 523). Het zijn
"documenten waarin, meer dan in andere, een 'ik' zich openbaart of. .. verbergt", ze
schrijven geschiedenis in de eerste persoon (Presser-1978, 10). Ervaringskennis blijft
veelal aan de specifieke ervaring gebonden. Ten gevolge van de extremiteit van de
kampsituatie en van de emotionele betrokkenheid der participanten , gelden deze beperkingen in versterkte mate voor de getuigenverslagen die hier bestudeerd worden.
Het doorstane leed en de daaruit gegroeide toekomstverwachtingen verhogen nog
de subjectiviteit van hun verslag.
Op een proces tegen nazi-misdadigers (begin jaren zeventig) werd door de verdediging voorgesteld door een psychiat(fr te laten nagaan of de getuigen nog in staat waren waarheidsgetrouwe beweringen te doen over gebeurtenissen die zo ver in het verleden liggen. Elia Lingens, getuige in verscheidene processen, reageerde hierop met
het verhaal van de evolutie van haar eigen kampherinneringen. Vroeger waren die
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zeer helder en onbetwijfelbaar, alsof ze nog tot het heden behoorden. Vanaf het midden der jaren zestig werden ze meer versluierd, ze begonnen tot het verleden te behoren. Ze wist nog wel dat alles wat ze meegemaakt had echt was, maar ze begon te
aarzelen bij een beschrijving die haar vroeger vanzelfsprekend leek. Ze betrapte ,
zichzelf op een foute getuigenis, die gelukkig zonder gevolgen bleef voor de beklaagden. Uit haar vaststelling dat ze ook vroeger al de ergste gebeurtenissen verdrongen
had, leidt ze -wat overhaast- af dat het opnieuw om verdringing gaat. Ze concludeert
dat, al naargelang de psycho-dynamiek van de getuige, de sterke emotie die de ervaring indertijd begeleidde ofwel werkt in de richting van verdringing (tot zelfs yolledige amnesie), ofwel tot een bijzondere herinneringsscherpte en dat bijgevolg de herinnering afgezwakt maar nooit vervalst kan zijn. Wat de ooggetuigen zeggen, besluit
ze, is volkomen waar. 54 Ongetwijfeld heeft Lingens gelijk als ze stelt dat tegenstrijdigheden in getuigenverklaringen niets veranderen aan het waarheidsgehalte
van de gebeurtenissen waarover gerapporteerd wordt, dat de beschrijving ervan &1
lang onnodig had moeten zijn en de inhoud door iedereen had moeten gekend zijn,
maar de herinneringen zijn niet noodzakelijk adequaat en evenmin steeds afgezwakt
of onderschat.
De mogelijkheden tot observatie en kennisverwerving over het kamp waren voor
de gevangenen vrij beperkt. Het gros der gevangenen was onvolledig en slecht geïn':'
formeerd over wat binnen en buiten het kamp gebeurde of te gebeuren stond. De
meeste kampen waren immense overbevolkte steden 55 , uitgestrekte complexen die
tienduizenden (soms meer dan honderdduizend) gevangenen herbergden. Gevangenen en SS-ers spraken van 'kampstraten' en '-lanen'. Auschwitz-I was ca. 60 ha
groot, Birkenau was een 'grote barakkenstad'56 van 135 of 175 ha. 57 Nyiszli gaf zich
rekenschap van de uitgestrektheid van Birkenau toen hij er, in gezelschap van Mengele, per auto in rondreed. Weinigen, schrijft hij, kregen gelegenheid dit vast te stellen, bijna allen stierven op de plaats -een of ander subkamp- waar zij waren gearriveerd. 58
De meeste gevangenen verkeerden in de onmogelijkheid een totaaloverzicht te
verwerven. In de grote kampen was iedere sectie, elk subkamp (in Birkenau b.v.:
vrouwenkamp, quarantainekamp voor mannen, familie kamp voor Tsjechische joden, mannenkamp, enz ... 59 ) binnenin de grote onder hoogspanning staande prikkeldraadversperring op zijn beurt met elektrisch geladen prikkeldraad afgemaakt. Deze
subkampen vormden ~in Birkenau- op hun beurt kleine stadsstaten, elk met duizenden of tienduizenden bewoners. 60 De gevangenen zaten geïsoleerd in een bepaald
(deel van een) kamp of barak en wisten doorgaans weinig of niets van wat zich daarbuiten afspeelde. Gevangenen konden weinig of geen inzicht krijgen in de bedoelingen van de SS, wisten niet wat hen te wachten stond. 61 "Slechts weinig rechtstreeks
getuigen", schrijft Debrock (p. 1426), "kregen de gelegenheid het systeem te vatten
en te beleven in zijn geledingen, derwijze dat ze er een rationeel beeld van konden
geven." "De lezer", schrijft Z. L. Smith (p. 54), "moge zich geen vals beeld geven van
de kennis der gevangenen. Het kamp besloeg ettelijke hectaren en zeer vele ruime
blokken. Wat dat alles was en wat daarin allemaal is omgegaan kan alleen hij zeggen
die een volledige documentatie zal ter inzage krijgen van vele, vele gevangenen met
daarenboven het getuigenis van Duitse bewakers en commandanten die er iets durven en willen over verklaren. Een gevangene echter Was op één plaats aangewezen
en weet alleen wat in zijn omgeving omging, afgezien natuurlijk van wat hij van ?:ijn
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vrienden tijdens de gevangenisdagen heeft gehoord." Een andere overlevende bericht dat ziJ zich niet kon voorstellen hoe reusachtig groot het hele kamp wel moest
zijn. "Wat we gezien hadden , leek vele kilometers te beslaan en dat was blijkbaar
maar een klein gedeelte van het Auschwitz-Birkenau-complex." (Mayer , 47).
Doch zelfs zonder totaal-overzicht ervoeren gevangenen het kamp als een onmetelijk rijk. Door de fysieke aftakeling vergden inspanningen veel meer energie dan gewoonlijk en leken barakken en kamp groter dan ze in feite waren Y Een subkamp
. leek daardoor "een grote stad verdeeld door een hoofdstraat en zijstraten. Het doorkruisen van een kampsectie werd ervaren als een te voet afgelegde afstand in een eerder grote stad; in de beleving van de gevangene werd die afstand vergroot door het
moerassig terrein waardoor het r.o ndtrekken nog meer moeite kostte. De barak
waarin ze woonden leek wel een appartementsgebouwen de gemeenschappelijke
kooi had alle kenmerken van een thuis waar de familie-groep zijn leven inrichtte."
(Pawelczynska, 42) . In Pakula's verfilming van Sophie's keuze (1983) worden de barakken van Birkenau door middel van een groothoekslens veel groter en langer voorgesteld dan ze in feite waren. Door dit groter diepte-effect ontstond een getrouwe
weergave van wat gevangenen waarnamen (Kitty Hart, oud-Birkenau-gevangene,
was geschiedkundig raadgeefster voor deze film) . .
Toen Myette Dumalin vele jaren na de oorlog terugkeerde in Mauthausen, werd ze
bij haar bezoek aan het 'Waschraum' verrast door de kleine afmetingen van deze
ruimte. In haar geheugen was het een grote zaal die , nu ze er alleen was, nog veel groter had moeten lijken. Een gevoel van vervreemding bekroop haar. Het kon dezelfde
zaal niet zijn, ze moest na de oorlog herbouwd zijn ... 63 Haar geheugen liet haar niet
in de steek, de zaal wàs in haar beleving veel groter. Door haar uitputting, de enorme
psychische druk (ze werd de hele tijd aangestaard, opgejaagd en uitgescholden door
SS-ers en bewakers) en het groot aantal samengedrongen gevangenen, leek er immers geen eind te komen aan de tocht door de relatief kleine ruimte. Hieruit blijkt
dat ook de tijdservaring, de psychologische duur, wijzigingen onderging. Gedurende
de internering duurde veel eindeloos lang omdat bijna alles frustratie inhield.
" ... twee, hooguit drie minuten , maar het leken vele , vele, eindeloze uren. ( ... ) Het
wachten leek ons beestachtig lang, maar duurde hoogstens een uur." (Hemelrijk, 129
en 202).
In verband met overlevenden die vel~ j aren later gekweld worden door een kampsyndroom schrijft Niederland (p. 472) (in deze context te generaliserend): "We moeten ook in gedachten houden dat bij veel overlevenden serieuze geheugentekorten
bestaan ten gevolge van de langdurige uithongering, de avitaminose en de algemene
uitputting van ego-bronnen op alle niveaus, zowel fysieke als mentale, gevoegd bij
hersenschuddingen toegebracht door brutale bewakers, ijltoestanden veroorzaakt
door tyfus, en dergelijke meer. Zelfs bij patiënten met relatief intact geheugen, lijkt
de tijdsperceptie of het tijdsbewustzijn aangetast wat betreft de periode van zware
traumatisering gedurende de vervolging."
De duurbeleving tijdens de internering werd ook bemoeilijkt doordat alleen enkele beter geplaatste gedetineerden over een horloge beschikten en de anderen het
tijdsverloop moesten afleiden uit gebeurtenissen die met een bepaalde regelmaat terugkeerden of uit de stand der hemellichamen. In terugblik, na de oorlog, wordt de
relatie dikwijls omgekeerd. Door traumatisering of uitputting beleefden gevangenen
soms maar fracties van de gebeurtenissen. Lange periodes van frustratie of vol repe100

titieve gebeurtenissen wor::ien ingekort. De 'lege tijd'64 wordt onderschat. "Jaren
heb ik gedacht", schrijft Arnoni (1983, 163), "dat ik pas een paar dagen in Birkenau
was, beslist niet langer dan een à twee weken. Maar toen las ik ergens dat de datum
van de kortstondige opstand in Birkenau 4 oktober 1944 was. Welnu, die dag en nog
vele dagen daarna was ik nog steeds in Birkenau. De datum van mijn aankomst in
aanmerking genomen, moet ik er al meer dan zes weken geweest zijn. Dit wijst erop
dat de menselijke geest bij het terugzien op traumatische periodes ertoe neigt deze
'in te korten'." (Arnoni-1983 , 163). Over de laatste fase van zijn gevangenschap,
toen hij uitgeput en uitgemergeld, samen met vele anderen van het ene kamp naar
het andere versleept werd, schrijft Arnoni (1985, 109): "De tijd zelf had een nooit
eerder gekende hoedanigheid, gewaarwording, gekregen. Die was niet langer in weken, dagen of uren te verdelen. In plaats daarvan was hij één reusachtige, slijmerige
substantie geworden, alsof hij een geheel vormde met onze rottende ingewanden.
Voelden we het voorbijgaan van de tijd? Was er een verleden, een heden en een toekomst? Ik denk het niet. Er was geen herinnering en er was geen toekomstperspectief, behalve die van de vrijheid."
Door de schaarste, de fysieke en mentale uitputting veranderden allerlei proporties en traden semantische verschuivingen op. Woorden als 'bezit', 'honger', 'voedsel', 'veiligheid' kregen een andere betekenis. "Zelfs het woord 'vrijheid"', schrijft
Arnoni (1985, 109) over de laatste fase, "had iedere semantische betekenis voor ons
verloren. We streefden er met alles wat we nog waren naar om in leven te blijven en
die vrijheid te kunnen ervaren. Alleen maar dat eerste ogenblikje ervan. En daarna?
Daarna zou niets meer nog van enig belang zijn." Kwantitatieve begrippen als 'veel'
en 'weinig' kregen een andere invulling~ Het bed dat men soms nog met enkele anderen delen moest, werd tot woning; "bedwoning" , schrijft Renata Laqueur. 65 "Iedere
brits heeft hier een nummer en op dat nummer woont men. Het is net een oosters
straatje ... " (Hillesum-1978/2, 74).
Door de kwellende noden veranderde de hiërarchie der dingen. Aangezien enkele
gram brood of een beetje soep-Over leven en dood konden beslissen66 , leek eten vaak
belangrijker dan de dreigende dood. Bij een wrede executie te Natzweiier (het touw
waarmee de gevangene gehangen moest worden brak herhaaldelijk, de gevangene
was een nieuwkomer en de touwen waren niet berekend op het normale lichaamsgewicht) kon De Ghouy, die samen met anderen de executie moest bijwonen, aan niets
anders denken dan aan zijn soep die in de etensketels koud stond te worden. 67 De
problemen om aan iets meer voedsel of kleding te geraken, verwierven het karakter
van metafysische vraagstukken. 68 Gevangenen "reageerden buitensporig" op een
onverwachte sigaret of wat supplementair voedse1. 69 "We zouden door onze Hollandse kameraden op sigaretten getrakteerd worden!" schrijft Hemelrijk (p. 231232). "Zelfs op het appèl bleef de feestelijke stemming er in. Men kan wel meewarig
hierover glimlachen, maar dan uit kortzichtigheid etl misplaatste zelfoverschatting.
Alleen hij, die de bitterste ontbering gekend heeft, kan die uitwerking begrijpen bij
het vooruitzicht van het kleinste genot. Wie zelf door de hel is gegaan, kan weten hoe
de hemel er uitziet. We begrijpen alleen in tegenstellingen." (Hemelrijk, 231-232).
Niet alleen uitputting, ook angst vervormde de perceptie: "Vier of vijf, misschien
zes [SS-ers] -er leken er altijd meer te zijn dan er waren, ik denk dat dat door onze
angst kwam, een angst die je op den duur niet meer voelde, zoals je honger niet meer
voelt, zoals je de dingen die er altijd zijn niet meer voelt. Ze leken ook altijd groter
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dan ze waren en hun bewegingen waren veel sneller dan de onze." (Hellema, 27-28).
De aan gewoonte en vertrouwdheid gebonden selectieve perceptie van leden van
een ander ras, werd bij sommige gevangenen uitgebreid tot degenen die niet ondervoed en uitgemergeld waren: "Toen we nog niet van die holle, uitgeteerde gezichten
hadden, konden we ze [de SS-ers] nog herkennen, zoals je mensen van je eigen ras
herkent en onderscheidt; maar later herkenden we alleen elkaar, mager, verhongerd
en kaalgeschoren, en behoorden zij tot een ander ras met volle gezichten en een gladde, gezonde huid en we konden ze nauwelijks uit elkaar houden." (Hellema, 28).

Dat leden van een ander ras doorgaans moeilijk uit elkaar gehouden worden, komt
doordat men zich blind staart op die aspecten waardoor zij zich van het ras van de
waarnemer onderscheiden. Die in het oog springende, onderscheidende en bevreemdende karakteristieken -in feite de meest algemene kenmerken van het ander
ras- eisen de aandacht zodanig op, dat er geen overblijft voor de details. Pas wanneer
. men er door veelvuldig of langdurig contact vertrouwd mee geraakt is, krijgt men
oog voor die kenmerken (gelaatstrekken b. v. ) die hen onderling differentiëren en individualiseren. Deze selectieve perceptie wordt ook vaak veroorzaakt of in de hand
gewerkt door een bevooroordeelde negatieve instelling. Dat verklaart b.v. dat G.
Wallràff bijna twee jaar lang, ondanks een volgens eigen zeggen gebrekkige vermomming, als Turk de schandalige praktijken tegenover gastarbeiders kon blijven
obserVeren. 70

Deze vervormdè waarneming betekent geenszins dat 'het allemaal minder erg was',
wel integendeel. De enig mogelijke gevolgtrekking is dat alles nog véél erger was dan
uit de opsomming van de feitelijke gegevens volgt. Een ganse dag vrachten van bijvoorbeeld twintig kilogram versjouwen, moge voor een doorvoed en gezond mens
een zware opdracht zijn, voor een onderkomen gevangene die zelf nog slechts een
paar tientallen kilogram woog, was het een welhaast onmogelijke opdracht, meestal
een doodvonnis. Inleving is bijvoorbeeld mogelijk als men bedenkt hoe onmogelijk
bepaalde inspanningen lijken bij hoge koorts of zware ziekte (b.v. geelzucht, zware
depressie) .
Werden sommige dingen als door een vergrootglas waargenomen, andere drongen
slechts vaag of niet tot de gevangenen door. De aandacht was dikwijls toegespitst op
overleving. "De rechtstreekse getuige, de gevangene zelf," getuigt Debrock (p.
1425), "heeft niet steeds de gebeurtenissen die hij meemaakte, bewust beleefd en
overzien: Hij zat geprangd in zijn eigen miserie en ellende en had geen belangstellend oog voor datgene wat niet onmiddellijk zijn eigen lot aanging. De miserie en de
ellende van zijn lotgenoten ontging hem dikwijls als het ware." Ze kregen de kans
niet te observeren, moesten handelen. "Ik zou mijn verbeelding te hulp moeten roepen als ik zou willen trachten te beschrijven wat er precies gebeurde", schrijft b.v.
Arnoni (1983, 77) over de (;lrrestatie van zijn moeder in het getto waarbij hij alleen
aan vluchten denken kon. "Niet dat de tijd mijri herinnering heeft weggewist, maar
ik denk dat ik het meteen toen het gebeurd was niet meer kon navertellen ( ... ). Ik
denk nu dat dit op één punt gerichte geheugenverlies een kenmerk is dat inherent is
aan een gemoedstoestand waarin een totale mobilisering van innerlijke hulpbronnen

102

plaats heeft omdat er noodgedwongen een allesoverheersend doel bereikt moet worden. De geest kan niet anders opbrengen dan een strijd om dat doel te bereiken. Hij
kan )zich niet in stukjes opsplitsen die moeten dienen als waarnemer, fotograaf of
chroniqueur. Ook is er geen ruimte of energie over voor verdriet van binnen of tranen van buiten. Er was medelijden noch hartzeer in mij. Opzij kijken kon niet. Al
deze luxe komt later misschien nog." Velen waren soms ook niet meer in staat nauwgezet te observeren. "Een opmerkzaam observator zou hier stof gevonden hebben
voor lange, pittoreske beschrijvingen. Ik ben niet zo'n observator geweest, dat beken ik. Mijn enige verontschuldiging: de moeheid, het lijden, het niet meer kunnen
( ... ). Bij elke stap vechtend tegen de dood, dachten we maar weinig aan observeren, ... Ik hoop dan ook dat de lezer de middelmatigheid van mijn tekst zal vergeven,
om er slechts het menselijk en eenvoudig relaas van een onmenselijke lijdensweg in
te zien." (Wilkens, 9).
Honger, terreur en uitputting hadden een verlaagd bewustzijnsniveau, een 'geestelijke verdoofdheid,71 en hallucinaties tot gevolg. 72 De waarneming werkte steeds
selectiever; alleen signalen die de overleving konden bedreigen of bevorderen, drongen nog tot het bewustzijn door of werden er nog toegelàten. "Omdat ik al mijn
geestkracht op mijzelf en mijn lichaam concentreerde", getuigt Hellema (p. 58),
"sloot ik mij gewoonlijk af voor alle indrukken waarvan ik dacht dat ze mijn aandacht niet waard waren. Maar deze ongewone aanblik verwarde mij en verstoorde
mijn verdedigingssysteem. Ik moest mij inspannen om de voorvallen in een logische
volgorde te plaatsen en vast te stellen of ze gevaar betekenden of niet." Maurel
(1957,' 128) meent dat deze inkrimping ook positieve gevolgen had. Over gevangenen die wel nog voedselpakketten toegestuurd kregen, zegt ze dat "zij misschien niet _
minder ongelukkig waren dan wij: aangezien ze minder honger hadden, moesten ze
erger lijden onder de verbanning, de scheiding, de slavernij en onder al de menselij. ke pijnen waaraan ik al ontgroeid was."
Bij nog slechtere levensomstandigheden werden de versufte slachtoffers dikwijls
volkomen apathisch. Alleen vgedsel bracht nog enige reactie teweeg. Ze verloren
hun greep op de werkelijkheid en het waarnemingsvermogen raakte drastisch beperkt. Fénelon bijvoorbeeld kan zich haar ervaring in Birkenau, waar ze als lid van
het kamporkest relatief bevoordeeld was, goed herinneren. De tijd doorgebracht in
Bergen-Belsen (na de ontruiming van Birkenau), waar ze haar 'voorrechten' kwijt
speelde, staat haar niet goed meer voor de geest. Ze mist hele stukken omdat ze daar
vaak met één been in het graf stond. 73 Totale uitputting ging gepaard met een toestand van semi-bewustzijn. Gevangenen functioneerden dan louter werktuigelijk,
namen alleen nog zeer uitzonderlijke gebeurtenissen in zich op. Daardoor waren
sommigen niet in staat getuigenis af te leggen over de voor hen vreselijkste momenten. Na lectuur van Maurels manuscript, zei haar vriendin en lotgenote dat de kampwerkelijkheid heel wat tragischer was. Maurel beaamt dat, al schrijvend botste ze
meer dan eens op afgesch~rmde herinneringen. Ze vindt meer herinneringen terug
die betrekking hadden op de warme seizoenen dan op de lange koude seizoenen.
Van de ongelukkigste dagen herinnert ze zich alleen de voormiddagen, niet de avonden; het traject van het kamp naar het werk, niet de terugtocht. Ze weet niet of het
geheugen weigert ze op te roepen, dan wel of ze niets heeft kunnen opnemen omdat
zij te moe was. 74 Andere overlevenden herinneren zich precies de dofste ellende
haarscherp: "De dagen die volgen op de achtste februari '45, de dag van onze evacu103

atie uit Gross-Rosen, zijn zo vreselijk, zo vol verschroeiende angst, dat hun herinnering me niet beroeren kan zonder dat een huivering me doortrilt van hoofd tot voeten. Zij liggen afgetekend in een schemering van waanzin, paniek en fantastisch lijden, waarvan elk detail onvergetelijk in mijn geheugen geprent blijft met kristallen
klaarte." (Lambrechts-4, 153).
Frankl (1959, 76) gaat heel wat verder: "In de concentratiekampen onderging het
. menselijk bestaan een deformering. Deze deformering nam zulke afmetingen aan,
dat het twijfelachtig was of de waarnemer, wanneer hij zich in het kamp bevond nog
wel een objectief oordeel kon hebben. In psychologisch en zedelijk opzicht moest
immers zijn capaciteit om zichzelf en anderen te beoordelen, resp. te waarderen mede aangetast zijn. Terwijl een buitenstaander te zeer gedistantieerd was en zich nauwelijks de situatie kon voorstellen, had degene die 'er midden in' stond en zich ingeleefd had - allang veel te weinig afstand. Met andere woorden, het hoofdprobleem
lag besloten in het fei t dat men aan moest nemen dat de maatstaf waarmede de gedeformeerde levenswerkelijkheid gemeten werd, zelf verwrongen was." Bij deze veeleisende, maximalistische houding kan ik me niet aansluiten. Gevangenen moesten
bepaalde morele waarden aan de zo afwijkende kamprealiteit aanpassen om tot aangepaste, zinvolle gedragsregulering te komen.
De afscherming tegen ondraaglijke, zeker toen niet verwerkbare gruwelen, de
toespitsing op bepaalde informatie en allerlei vormen van dissociatie, waren voor velen onontbeerlijk voor de fysieke en psychische overleving, maar achteraf vervormen ze de verslaggeving en bemoeilijken de communicatie. Durlacher spreekt over
"onderbelichte beelden die uit zijn geheugen opstijgen" en die "afgewisseld worden
door schelle overbelichte scènes, geëtst achter zijn netvlies". "Ik wist in die tijd",
schrijft hij, "nauwelijks wat er gebeurde. Een gordijn was voor mijn waarneming gevallen. De gruwelijke gebeurtenissen registreerde ik, zonder ze toe te laten tot hoofd
en hart. ,,75 Elia Lingens had steeds ontkend ooit gezien te hebben dat SS-ers kinderen soms levend in de crematorium-oven wierpen. Toen ze in de jaren vijftig enkele
Poolse medegevangenen àntmoette, toonden die haar aan dat ze daar ooit ooggetuige van was geweest, maar dat het gebeuren zó onaanvaardbaar was voor haar dat ze
toen al volhield dat SS-ers geen kind maar een hond in de oven gegooid hadden. 76
Uit dagboeken blijkt dat gedetineerden in het kamp meestal beseften hoe weinig
ze wisten. "Ik weet niet, wat er drie zalen verder gebeurt ... " schrijft Rost (1963,9);
"Waar is hier de regel? De zin? Het verstand? De bedoeling? Het doel?" vraagt
Herzberg (1978,185) zich af; "Wij weten hier immers niets" constateert Laqueur(p.
93). Bij velen verdween dat besef na de bevrijding, onder meer omdat bij het opstellen van hun verslag allerlei informatie-leemten (onbewust) weggewerkt werden.
Ego-documenten zijn meestal méér dan feitelijke verslagen. De feiten en ervaringen worden vertekenden verwerkt: geselecteerd, geïnterpreteerd, gecombineerd,
geassocieerd en op een bepaalde wijze gepresenteerd. Het gaat bijna altijd om onvrijwillige, gedesinteresseerde~n daardoor moeilijk detecteerbare 'fouten'. 77 Een
overlevende vertelde Levi (1966, 124) "met trots vervuld haar fabelachtige geschiedenis: haar epos, nog niet zo lang geleden gebeurd maar reeds ingrijpend gewijzigd
tot heldendicht, verfijnd en gepolijst door ontelbare herhalingen" (zie ook blz. 394).
Ego-documenten zijn ervaringsberichten van deelnemers die deel zijn van én deel
hebben aan de gebeurtenissen. Ze bevatten niet alleen interpretaties en beoordelingen van gebeurtenissen en van andermans ervaringen, maar ook van de eigen erva104

ring, neerslag van zelfperceptie en zelfinterpretatie. Afwezigheid van affectieve participatie leidt tot onbegrip, maar participatie impliceert per definitie engagement of
'parti pris'. "Het is evident" merkt Tillion (p. 223) in dit verband op, "dat directe getuigenissen over de 'deportatie' neutraliteit uitsluiten, dat ze die zelfs maximaal uitsluiten, vermits een van de karakteristieken van het concentrationair stelsel was dat
het nooit waargenomen werd door een onverschillig 'spectator' ."
Ooggetuigenverslagen zijn onvermijdelijk onvolledig, ten dele onnauwkeurig en
vertekend. 78 Het zijn -uiteraard- geladen documenten, meestal meer emotionele
dan feitelijke reconstructies, die dikwijls een eerder impressionistisch en fragmentarisch beeld geven van gebeurtenissen en ervaringen. Ze belichten deelaspecten79 en
geschiedkundig hebben ze vooral cumulatief waarde. De oorzaken van vertekening
zijn legio. Zo kan onbewuste of bewuste censuur optreden. Iedereen is onderhevig
aart selectieve perceptie en interpretatie. Ook ooggetuigen werken onwillekeurig
dissonante gegevens weg en geven de voorkeur aan (of gaan zelfs op zoek naar) ondersteunende informatie. De 'werkelijkheid' wordt op allerlei wijzen verdicht. Men
bedriegt zichzelf, verandert het verleden, stelt het eigen aandeel soms mooier voor. 80
Men neigt naar teleologisering en rationalisering post factum, gaat de continuïteit of
de 'breuk' in het leven accentueren. 81 Loden Vogel noteert in zijn kampdagboek:
"mijn gedrag jegens haar legt geen goede getuigenis van mij af." Bij de voorbereiding van de publikatie van zijn dagboek (in 1964), voegt hij hieraan toe: "In het origineel staat trouwens: alleen in manuscript laten staan; nooit overnemen. ,,82
Het geheugen oefent een meestal onbewuste, vrij automatische rechtvaardigingsfunctie uit: zogenaamd 'functioneel vergeten', selectieve amnesie, hineininterpretierung, schematische idealisering, intrinsieke beperkingen van participerende observatie, politieke vertekening, herinneringsvervalsing83 , overdrijvingen. 84 "In een zaal
met wel honderd sproeiers", schrijft Lambreehts (4,149), "worden we opgesloten. Ik
heb nog nooit gehoord van gaskamers, ik vermoed zelfs niet dat ze bestaan, maar
toch kan ik hier niet verhinderen dat een onbehaaglijk gevoel me bekruipt. Deze gesloten deuren, deze hoge venstertjes in matglas, alles hermetisch dicht: het is verdacht. Maar het water begint te spuiten, ... " .85 "Of", vraagt Arnoni (1983, 91) zich af,
"is dat een beeld uit het heden dat ik in het verleden projecteer?". Van Eek (1981,
143) "denkt liefst terug aan de grote momenten in Dachau. De ogenblikken dat we er
bijna trots op waren dat we in Dachau waren, en bezig waren een boodschap op te
stellen voor de mensheid van morgen." Terwijl sommige ex-gevangenen getuigen
dat de beruchtste kampcommandant van Auschwitz, Hoess, zelf gevangenen martelde en sloeg, ontkennen anderen dit met grote stelligheid. 86 Van SS-arts Mengele worden gruweldaden op gedetineerden van Auschwitz gemeld, begaan op een tijdstip
dat hij nog niet in Auschwitz was (Langbein-1975 , 285). Langbein zelf vergist zich als
hij Lengyels beschrijving van Mengele -zij zou geschreven hebben dat hij een 'blonde engel' was, terwijl Mengele bruin haar had- als herinneringsvervalsing afdoet
(ibid). Op haar beschrijving van Mengele laat Lengyel (1946,241) volgen: "Hij had
op het proces naast diegene moeten zitten die zijn maîtresse was, de 'blonde Engel',
Irma Greese. "
De extremiteit van de situatie brengt nog een andere belangrijke beperking voor
het communicatievermogen met zich mee. Het onder woorden brengen van hun al te
extreme kampervaring is voor de meeste gevangenen een bijna onmogelijke opdracht. Alleen al de opsomming van de feiten doet hen, vrezen ze, ongeloofwaardig
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overkomen. 87 Precies omdat de ooggetuigen zich bewust zijn van de onwaarschijnlijkheid van de feiten en ervaringen waarover ze verslag uitbrengen , beklemtonen ze
zo sterk hun objectiviteit. Vandaar ook dat sommigen de meest 'ongeloofwaardige'
gebeurtenissen weglaten. Het gevoel van irrealiteit dat de meeste nieuwkomers bij
aankomst in het kamp bekroop, het gevoel een nachtmerrie in plaats van een werkelijkheid te beleven , dat het niet waar mocht en (dus) niet kon zijn, dook na de bevrijding bij velen weer op. Sommigen vroegen zich af of ze het niet allemaal gedroomd
hadden , of het eigenlijk wel mogelijk was. 88 Ze konden het dikwijls zelf niet (meer)
bevatten. De getuigenisdrang, de onweerstaanbare behoefte buitenstaanders tot inzicht te brengen, stoelt volgens Bettelheim89 vaak op de intense behoefte van de gevangene zijn eigen ervaring intellectueel te beheersen (ik kom hierop terug, zie blz.
134, 141, 144-147). Naar aanleiding van een notitie in zijn dagboek (dd. 8 januari
'45) , dat het "zo luguber is, dat men zich dat niet voorstellen kan", gevraagd ofhij het
gevoel heeft dat mensen die het niet hebben meegemaakt kunnen beseffen wat hij
daar heeft meegemaakt , antwoordt Abel Herz berg veertig jaar later: "Ik moet u eerlijk zeggen , ikzelf kan het niet beseffen. Je begrijpt het niet als je er niet geweest
bent. En als je er wel geweest bent, begrijp je het ook niet. Je begrijpt het niet. Het is
niet te verdragen en dat wordt hoe langer hoe erger ( ... ). Je begrijpt het achteraf
steeds minder. Het wordt achteraf hoe langer hoe erger. Het gevoel wordt hoe langer
hoe erger ( ... ). Kijk, hoe ouder je bent en hoe langer het duurt, hoe vaker het je gebeurt dat je je bepaalde dingen herinnert, bepaalde ménsen herinnert en dat vreet
aan je. Dat is ontzettend. ( ... ) ... als je er zelf geweest bent, is die afstand er toch ook?
Je hebt het beschreven dat die mensen zo waren , dat begreep je toch eigenlijk niet. Je
probeerde het duidelijk te maken hoe dat was en er is ook wel een heleboel duidelijk
gemaakt, maar dat het zo wàs , dat mensen zo waren, dat. .. hoe doe je dat , hoe speel
je dat klààr dat je het leuk vindt om iemand dood te slaan?! " .90 " .•• de afschuw voor
het ongelooflijke", bevestigt Debrock (p . 1426) , "brengt de twijfel mee tot bij hen
die hun eigen ervaring verhalen.". Halkin was al enkele maanden na zijn terugkeer
bijna totaal vervreemd van zijn kampervaring. Het leek allemaal zo onwerkelijk.
Wanneer familieleden of vrienden zijn ervaringen in Breendonk en Dora aan derden
doorvertelden, herkende hij er zich niet meer in. 9 \ Om na een lange herstelperiode
zijn getuigenis te kunnen opstellen, moest hij zich enorm inspannen om bepaalde gebeurtenissen terug voor de geest te roepen. 92 Vrijwel direct na zijn bevrijding schrijft
Hafner dat hij er reeds in Birkenau van overtuigd was dat buitenstaanders niet in
staat zouden zijn zelfs maar een deel van de gruwelen te geloven. Dat leidde hij af uit
het feit dat "zij die dit kolossaal bloedbad bijgewoond hebben en er onder geleden
hebben, zij die traagjes en geleidelijk hun dagelijkse dosis leed, folteringen, terreur
en nutteloze revoltes verdragen hebben, nog steeds niet geloven dat deze monsterlijke en onmenselijke nachtmerrie werkelijkheid ,was." Als de ervaringssubjecten zelf
zich nog afvragen of en hoe dit mogelijk was, hoe zouden dan "degenen die rustig
hun normale leven verder hebben gezet, zich een voorstelling kunnen maken van een
klein deeltje van het summum van onmenselijk leed dat in het woord 'Birkenau' besloten ligt?,,93
De ervaring van de overlevende heeft al te weinig raakpunten met het verleden en
met de ervaring van buitenstaanders. Wat ooggetuigen zeggen is zelf al een zoekende
poging om hun gevoelens onder woorden te brengen. "De grote vijand van het getuigenis" schrijft Debrock (p. 1427) "is de afschuwelijkheid van wat gebeurd is, omdat
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deze afschuwelijkheid de grenzen van leven en dood overschrijdt. Het concentratiekamp geeft daarbij geen aanleiding tot vergelijkingen." Elie Wiesel meent dat "tussen de herinneringen van een overlevende en hun uitbeelding in woorden, zelfs zijn
eigen woorden, een onoverbrugbare kloof bestaat. ,,94 Het feit overleefd te hebben
houdt ook volgens hem de plicht in te getuigen. Maar de overlevende kan niet getuigen zonder zichzelf en anderen te verraden. De echte getuige moet dus zwijgen.
Zelfs indien hij erin slaagde het onuitsprekelijke uit te spreken, dan nog zou hij niet
begrepen worden. "Vergeleken met hun substantie lijken de woorden die de getuige
aan elkaar rijgt, de beelden die hij oproept, alle te flauw. De essentie tart elke expressie, weerstaat aan uiting, blijft onuitgesproken, aan de andere kant; er zit meer
intensiteit, meer gewicht, meer waarheid in wat onuitgesproken blijft." (Wiesel1975,314) (hieronder -blz. 443-445- ga ik nog in op de mogelijke diepere oorzaken
van deze overtuiging). Omdat Wiesel ervan overtuigd is dat geen enkel inbeeldingsvermogen in staat is de terreur volledig te bevatten, raadt hij stilzwijgen aan. Hij
spreekt van de onderliggende paradox van het stilzwijgen. Indien hij kon overbrengen wat hij te zeggen heeft door niet te publiceren, dan zou hij dat verkiezen. Indien
hij kon communiceren door stilte, dan zou hij dat doen. Maar dat kan hij niet. 95 Hij
getuigt omdat hij moet. Hij moet getuigen om te voorkomen dat de holocaust vergeten raakt, deed hij dat niet dan zou hij de moordenaars helpen bij het uitwissen van
de sporen van hun misdaad.

Resnais' film Hiroshima mon amour (1959) vangt aan met een allegorische dialoog
van een minnend koppel. Zij, de Française, houdt hardnekkig vol dat ze àlles gezien
en begrepen heeft van Hiroshima; hij, de Japanner, ontkent dat zij ook maar iets gezien of begrepen kan hebben (geen van beiden was ooggetuige). Marguerite Duras,
de scenariste, wou meteen haar uitgangspunt duidelijk maken: spreken over Hiroshima is onmogelijk. Er kan alleen gesproken worden over de onmogelijkheid erover te spreken. 'Kennis van Hiroshima', poneert Duras a priori als exemplarisch
cognitief zelfbedrog. 96

Volgens Hannah Arendt kunnen participanten noch buitenstaanders de kampen en
wat zich daar afspeelde begrijpen. Geen van beiden kan er bijgevolg over oordelen.
Het sociologisch en psychologisch begrippenapparaat is ten enenmale ontoereikend,
het kamp is 'beyond human understanding'. 97 Arendt is ervan overtuigd dat het KZ
volkomen onbegrijpelijk is omdat het in een andere wereld thuishoort. Het kamp
was een wereld waarin de morele waarden niet meer golden of op hun kop werden
gezet, waar onschuldigen zwaarder boetten dan misdadigers, waar arbeid improduktief was en moest zijn, waar misdaden de misdadiger geen profijt brachten, "een wereld van de doden waarin niets nog begrijpelijk was of zin had". Een compleet onvatbaar universum, omdat de 'normale' drijfveren en motieven van het menselijk handelen (utilitarisme, passie, eigenbelang) wegvielen. "Van buitenaf geobserveerd, lijken slachtoffer en vervolger allebei gek en het kampleven doet de toeschouwer zeer
sterk aan een krankzinnigengesticht denken." (Arendt-1956, 50, 62 en 64).
Willen getuigen hun doelstellingen realiseren, dan moeten ze zoveel mogelijk bui.:.
tenstaanders bereiken en informeren. Gewoonlijk staan hen weinig andere middelen
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dan het geschreven woord ter beschikking. Niet direct het meest geschikt persuasief
communicatiemiddel. Vooral niet, omdat het merendeel der gevangenen verre van
geoefende observators of verslaggevers waren (ego-documenten zijn bijna steeds literaire debuten). "Mijn kameraden", schrijft Halkin (p. 63), "stopten soms zonder
het eind van hun zin te vinden. Men had hen slechts de eenvoudige, alledaagse woorden geleerd en ze kenden de woorden niet die hun leed en hun hoop hadden kunnen
uitdrukken." Onmiddellijk na de oorlog bestond er een tendens om uit een gevoel
van eerbied de ego-documenten van overlevenden een geprivilegieerde status toe te
kennen. Men beschouwde hun literaire onvolmaaktheid, hun spontaan en ongekunsteld karakter als een waarborg voor hun intrinsiek waarheidsgehalte . Het waren
'documenten' , zonder dat nader bepaald werd wat dit precies inhield. 98 Het spreekt
voor zich dat onvolkomenheid van vorm bezwaarlijk een waarborg voor objectiviteit
kan worden geheten.
Accurate communicatie was zo goed als onmogelijk. Niet alleen omdat de overlevenden al te emotioneel betrokken' waren, ook omdat ze onvoldoende geschoold waren, hun stijl- en uitdrukkingsvaardigheid dikwijls te kort schoten én omdat de taal
zelf te kort schoot. "Het ontbreekt de taal aan woorden", schrijft Levi (1961, 26),
"om deze smaad, de vernietiging van een mens, uit te drukken.". "Om te zeggen wat
geen menselijk wezen ooit gezegd heeft en nooit zal zeggen, had men een speciale
taal en woordenschat moeten uitdenken." (Wiesel-1975 , 314). "De taal" schrijft ook
Mechanicus (p. 32), "is in zulke omstandigheden arm. Midden in de nacht ( ... ) is een
transport van zeventienhonderdvijftig joden in veewagens aangekomen; op een honderd mannen na, niet anders dan berooide vrouwen met hun kinderen en zuigelingen.". "Honger, het is even moeilijk om te beschrijven wat honger betekent als wat
de luizen betekenden. De honger was geen gevoel. Het was een toestand. Het was
reeds een ziekte, want je ging eraan dood." (Van Eck-1981 , 110). " ... tot een spijsverteringskanaal herleid te zijn, hoe kan men overbrengen wat onmogelijk onder woorden te brengen is?" .99 "De woorden zelf", stelt Presser (1980,10), "dreigen in staking
te gaan en ik moet dit bericht toch in woorden opstellen; ik kan toch maar niet zinloos
gaan lallen: groomp, zoert, sfalf, gierp. Ach, het zou misschien de enige taal worden,
die de situatie adequaat weerspiegelde ( ... ). Schrijf ik grammaticaal correct, algemeen beschaafd, dan lijkt, wat ik vertellen ga, zeker nog grotere nonsens, nonsens,
zinloosheid." (Presser-1980, 10).
De bestaande, in andere contexten gebruikte concepten bleken onbruikbaar omdat de kampervaring compleet buiten die contexten viel en met geen enkel hen bekende situatie vergeleken kon worden. lOo "Bij het bestuderen van het verschijnsel
van het concentratiekamp", merkt Debrock (p. 1425) op, "stuit men al dadelijk op
een zeer grote moeilijkheid ( ... ). Men moet zaken mededelen die in feite ontsnappen
aan het normaal menselijk begrip, de normale menselijke ervaring en de normale
menselijke verbeeldingsmogelijkheden. ". "Wij spreken over 'honger', 'moeheid',
'angst', 'pijn', 'winter' ," schrijft Levi (1961, 133), "maar het is heel wat anders. Die
woorden zijn vrije woorden, geschapen en uitgedacht door vrije mensen die in hun
huizen leefden, genoten en leden. Indien de kampen langer bestaan hadden, dan zou
een nieuwe taal, scherp en bitter, gegroeid zijn. Zij zou perfect uitgedrukt hebben:
de moeheid van een ganse dag in de wind, bij een temperatuur beneden het vriespunt, slechts gekleed in een hemd, een onderbroek, een jas en een linnen broek, het
lichaam verzwakt en uitgehongerd, bewust van het nabije einde."
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De communicatievorm zelf impliceert bepaalde beperkingen. De ooggetuige kan
de ervaring niet in haar totaliteit weergeven. Hij moet bepaalde keuzen maken , bepaalde verbanden leggen . Accurate beschrijving van omvang en intensiteit van de ervaring is, zeker wat gevoelens betreft, uitgesloten. Buitenstaanders krijgen de volledige geschiedenis niet te horen, schrijft Arnoni (1986,11), de overlevenden "dragen
die mee in hun zwijgende , dode ik", buitenstaanders "moeten er naar raden, terwijl
ze voortdurend door een omgekeerd vergrootglas kijken, zodat ze wat er gebeurd is
kunnen minimaliseren en samenvatten, om het althans nog enigszins bevattelijk te
maken voor hun zintuigen."
Ooggetuigen zijn meer dan participant, ze zijn tevens observator. Hun relaas kan
niet beperkt blijven tot de eigen directe ervaringen. Ze observeren en interpreteren
- eigen en andermans gedrag. Ze verslaan onvermijdelijk een betekende ervaring.
Hoogst zeldzaam zijn b.v. beschrijvingen als: "De auto's [volgeladen met gevangenen] zetten zich in beweging naar 't crematorium en kwamen later terug, stil. In de
vertè hoorde men schreeuwen. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, en of het was,
wat hetleek." (Vogel, 145)
De ervaring van de overlevende zou misschien wel beschreven en begrijpelijk gemaakt kunnen worden, ware het niet dat hij ze altijd betekent, er niet of ternauwernood in slaagt ze los te koppelen van zijn gevoelens. Hij kan het dan niet uitleggen
omdat hij te geremd, te geëmotioneerd, te betrokken is; omdat hij niet alles kan,
mag of wil mededelen; omdat hij het zelf niet ten volle vat, of omdat hij niet over het
benodigde begrippenarsenaal beschikt. Doorgaans zal hij zijn onvermogen om sterke emoties en niet-alledaagse ervaringen onder woorden te brengen, proberen uitbreiden tot alle ervaringssubjecten . Door naar een algemeen onvermogen te verwijzen, probeert hij de niet-communiceerbaarheid uitsluitend toe te schrijven aan het
uitzonderlijk of afwijkend karakter van de gebeurtenissen. Niet over de nodige concepten of superlatieven beschikkend, probeert hij hyperbolisch duidelijk te maken
('woorden schieten te kort') of proj ecteert zij n eigen onvermogen versterkt in de buitenstaander. De opsplitsing tussen participant en observator is ten dele theoretisch.
Beider interpretaties en constructies zijn begrensd. Beiden toetsen kampgedrag aan
criteria die aan andere situaties werden ontleend, aan elders geldende normen.
Ook de participanten beperken zich niet tot louter constaterende oordelen. De
kampliteratuur bevat -het tegendeel zou verwonderen- veel goed- en afkeurende uitspraken. Oordelen in de connotatieve betekenis van het woord, normatieve oordelen
met een morele component of zelfs in exclusief morele betekenis. Het zijn meer dan
vaststellingen, het zijn waarde-oordelen. De monopolie-aanspraak is slechts mogelijk
door deze verwarring tussen de denotatieve en connotatieve betekenis van 'oordelen'.
Buitenstaanders worden onder meer uitgesloten omdat zij de waarde-oordelen en het
gedrag van de participanten kritisch zouden kunnen onderzoeken. Zij mogen niet
goed- of afkeuren, of -in de verwarring stichtende terrriinologie- zij 'kunnen niet oordelen'. (Net als bij 'kritiek' krijgt 'oordelen' dikwijls een pejoratieve connotatie toebedeeld. Men denkt makkelijk aan veroordelen. Beoordelen, wat het proces van oordeelsvorming aanduidt, kan zowel goed- als afkeuring inhouden.) Het zogenaamd correct inzicht der deelnemers en het zogenaamd aan de buitenstaanderspositie inherent
cognitief onvermogen, dienen soms om het exclusivisme in de ogen van zowel in- als
outsider te rechtvaardigen. In feite betwist men geen analysevermogen, men probeert
een moreel spreek- of beslissingsrecht te ontzeggen.
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Het zo wezenlijk van het historisch perspectief verschillend belevingsperspectief,
ligt voor een groot stuk ten grondslag aan de oordeelsvorming over eigen en andermans gedrag. Ooggetuigenverslagen zijn documenten, de vraag is alleen waarvan ze
dat zijn; wàt ze documenteren. Wat streeft de auteur na? Waarom brengt hij precies
die nuances aan ?101 Een groot deel van het belang van deze menselijke documenten
schuilt in hun subjectief karakter. Zij vormen een nuttige en noodzakelijke aanvulling bij zakelijk historisch materiaal. Dat geldt zeker in deze context, vermits het hier
in hoofdzaak gaat om de wijze waarop gevangenen en overlevenden hun conditie ervaren en betekenen en de invloed die dat had/heeft op hun verslaggeving en communicatie.
Ego-documenten vormen, zoals historicus Presser-die de term bedacht- het stelt,
"mits met begrip gebruikt, onvervangbaar materiaal voor de historicus.". 102 Ze compenseren zijn fundamentele beperking, namelijk dat hij doorgaans gebeurtenissen
betekent die hij niet zelf beleefd heeft. Direct onder de indruk van de terreur geschreven getuigenissen bieden ook het voordeel van de gelijktijdigheid. Het zijn registraties van feiten en ervaringen die dikwijls alleen in het geheugen van participanten sporen hebben nagelaten (aangezien veel administratieve bronnen verdwenen
zijn of opzettelijk vernietigd werden, geldt dit des te meer wat de kampen betreft).
Het subjectieve element van de bron biedt waardevolle inzichten in de beleving van
en reactie op de gebeurtenissen, in de intenties en motieven van de participanten.
Ego-documenten suggereren daarenboven verbanden tussen bepaalde feiten. Door
hun verschillende perceptie v~n de 'werkelijkheid' hebben ooggetuigenverslagen
naast een historische waarde ook een sociologische en psychologische waarde.
Om de waarde van deze verslagen te onderkennen, moeten ze wel in hun ervaringscontext beschouwd worden. De overlevenden hebben directe persoonlijke ervaring van niet makkelijk voorstelbare gebeurtenissen. Zij zijn uniek wat de subjectieve ervaringsdimensie betreft, niet noodzakelijk wat theoretische kennis over het
ervaringsobject aangaat. Lijden bevordert noch voorkomt op zich politiek of filosofisch doorzicht. Niemand kan op grond van een weliswaar vreselijke ervaring aanspraak maken op een totaliteitskennis (over alle kampen, alle gevangenen, de wereld, de mens), op een geloofwaardigheid die door haar absoluut en onvoorwaardelijk karakter ongeloofwaardig wordt. Ooggetuigen di~ aanspraak maken op een monopolie en/of een totaliteitskennis wat betreft de kampen, schakelen impliciet subjectieve ervaring (empirie) en wetenschappelijke kennis gelijk. De hierin geïmpliceerde veronderstelling dat alle overlevenden over even veel of over dezelfde kennis
beschikken en bijgevolg hetzelfde oordeelsrecht hebben, is onjuist.
De objectiviteitsaanspraken kunnen en hoeven niet meer te betekenen dan dat
overlevenden zo oprecht en accuraat mogelijk proberen weer te geven wat ze waargenomen hebben, dat ze de ~waarheid' geen geweld willen aandoen, dat ze te goeder
trouw getuigen en ervan overtuigd zijn een objectief beeld van de kampen te geven.
Ooggetuigen zijn naar intentie objectief. De door hun uitgevoerde informatiecontrole en -manipulatie is zelden of nooit intentioneel. Uit dit door bepaalde (onbewuste) behoeften van de ooggetuigen (verwachtingen, doelstellingen) gestuurd proces,
vloeien enkele belangrijke beperkingen voor het welslagen van de communicatie
voort.
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b Insiders, overlevenden en getuigen
Niet alle insiders uiten twijfel aan het inlevings- of oordeelsvermogen van outsiders.
Zij die eraan twijfelen doen dat niet in gelijke, maar.in verschillende mate en op verschillende wijze. Onderzoek naar de factoren die deze verschillen bepalen, kan inzicht in het KZ-insiderisme bevorderen.
Slechts een minderheid der ooggetuigen legde schriftelijk getuigenis af. Van de
Auschwitz-overlevenden b.v. getuigde naar schatting minder dan 2% schriftelijk. \03
Niet iedereen kreeg de kans te getuigen of ervoer die noodzaak. De meeste insiders
overleefden het kamp niet. Slechts enkelen onder hen slaagden erin notities of een
dagboek bij te houden.
Velen probeerden reeds tijdens hun internering hun ervaringen te verdringen. In
december '42 schrijft Etty Hillesum in Westerbork dat "men het dan ook dagelijks
om zich heen hoort in alle toonaarden: 'We willen niet denken, we willen niet voelen,
we willen zo gauw mogelijk vergeten'. "104 Na de bevrijding konden velen het herbeleven van de doorgemaakte gruwel niet aan. Ze stonden voor "een afgrond van
pijn", \05 wensten er nooit meer over te spreken, wilden hun wonden laten helen, wilden niets liever dan vergeten en eindelijk leven. "Net als jij", schrijft Fénelon (p. 13),
"wilde ik eerst leven, zocht ik de jeugd die we nooit hadden gehad; we zagen eruit als
oude vrouwen en we waren nog geen ~rtig. Ik wilde me koesteren in andermans
warmte, eten, met een man naar bed gaan, beminnen ... genezen. Ik moest over die
kampen heen komen. Dat duurde jaren." Ze wilden niet meer terugblikken, maar
zich 'wreken' op het verleden door een nieuw en creatief bestaan. \06 En dit bestaan
was, zeker in het begin, vol moeilijkheden, eiste alle energie op. Andere overlevenden waren bij de bevrijding nog zeer jong en dachten niet direct aan getuigen of waren onvoldoende geschoold om dat direct te doen. Elie Wieselb.v. was toen ternauwernood 17 jaar, zijn ego-document (La nuit) schreef hij pas toen hij bijna dertig
was. Anderen hadden tijd nodig om de wonden te laten helen. Ze moesten opnieuw
vertrouwen krijgen. Sommigen vel'schoven hun getuigenis naar later, omdat ze
vreesden nog niet objectief te kunnen getuigen. Zij voelden aan dat gevoelens de tijd
moesten krijgen om te bezinken, wilden meer inzicht en overzicht verwerven, een
beetje afstand nemen. 107
Sommigen schreven hun belevenissen neer, maar vonden geen uitgever. Enkelen
onder hen lieten zich niet ontmoedigen door dit gebrek aan belangstelling en gaven
hun verslag in eigen beheer uit. 108 Anderen stelden vast dat hun ervaringen of hun
subjectieve verwerking en interpretatie ervan, sterk afweek van die beschreven in
gepubliceerde ego-documenten en lieten hun manuscript dikwijls jarenlang liggen. \09 Sommigen onder hen haalden het weer boven, gealarmeerd door volgens hen
bedreigende politieke toestanden of onder druk van medegevangenen en/of buitenstCl.anders die vonden dat hun verhaal 'niet van hen alleen was' .110 Nog andere overlevenden zagen de zin of het nut van een (geschreven) getuigenis niet in. Sommigen
zwegen omdat ze ervan overtuigd waren dat niemand hun boodschap begrijpen
kon,lll anderen waren compleet verbitterd en fatalistisch geworden. Uit hun kampervaring hadden zij 'geleerd' dat mensen door en door slecht, onverbeterlijk zijn. Ze
hadden 'ingezien' dat zij, de machtelozen, niets konden beginnen tegen het politiekeconomisch raderwerk, tegen onderdrukkers en machthebbers. Herhaling van onderdrukking en genocide kon, meenden ze, op geen enkele wijze voorkomen wor-
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den. Ook niet door hun getuigenis. Sommigen getuigden desondanks. Herzberg
schrijft op 18 oktober '44 in Bergen-Belsen: "Bij God, ik kan niets moois aan zo'n
oorlog zien, en toch zullen over vijftien jaar de mensen weer met heilig vuur een
nieuwe oorlog beginnen. En de joden worden het eerst de dupe. En iedereen, rlie
zegt, dat het nu, nu eindelijk uit is, beliegt zichzelf. Er is geen vrede. Kijk eens naar
het verleden. Wat hebben we in de laatste vijftig jaar niet meegemaakt? Kan zich dat
niet herhalen? De j oden zullen vervolgd worden. ,,112 Weer andere overlevenden waren ervan overtuigd dat getuigen onmogelijk of overbodig was. De miljoenen doden,
de toestand van de teruggekeerden, de overblijfselen van de kampen spraken voor
zich. Iedereen moest nu toch tot het inzicht komen dat er iets fundamenteel fout zat
met de politieke stelsels en internationale machtsverhoudingen? Moesten en zouden
dan niet alle mensen van goede wil alles in het werk stellen om die betere wereld,
waarnaar in de kampen uitgekeken werd, te verwezenlijken?
Of (en hoe - maar daarover hieronder meer) een overlevende getuigde en de kans
kreeg dat te doen, hing vooral afvan zijn voorgeschiedenis, persoonlijkheid, interneringsreden , alsook van duur, aard en verwerking van zij n gevangenschap. Er bestaan
weinig of geen ooggètuigenverslagen (wel processtukken en interviews) van gedetineerden die samengeheuld hebben met de SS-ers, van 'asocialen' van ~muzelman
nen' (kampjargon voor volkomen uitgeteerde, op sterven na dode gevangenen -zie
blz. 243). Bij gevangenen van andere interneringscategorieën (b.v. homoseksuelen,
zigeuners) groeiden beweegredenen én uitingsmogelijkheid pas veel later. Het stilzwijgen van deze overlevenden kan op verscheidene wijzen verklaard worden. Niet-politieke gevangenen ontbrak het meestal aan een het individu overstijgend motief, aan
een uitgesproken politiek-ideologische betrokkenheid. Anderen zwegen of zwijgen
omdat ideologische, politieke of morele omstandigheden beletten dat bepaalde feiten publiek worden gemaakt. De overlevende doet er het zwijgen toe omdat hij ervan overtuigd is dat zijn ervaring, gezien de gangbare moraal of gezien het ondertussen ingeburgerd beeld over de nazi-kampen, niet ontvankelijk is. Soms hult hij zich
in stilzwijgen omdat hij zich gecompromitteerd voelt door de wijze waarop hij zich in
het kamp heeft gedragen of waarop hij overleefde. ll3 Sommigen zwegen of zwijgen
omdat ze niet begrijpen of niet kunnen aanvaarden dat ze zich hebben 'laten' oppakken ondanks alle - achteraf zo duidelijk lijkende - waarschuwingen en ze vrezen dat
nooit duidelijk of aannemelijk te kunnen maken. Een Berlijnse jodin b.v. getuigde
niet, omdat ze vreesde dat niemand kon begrijpen dat ze na de oorlog ondanks alles
'verkoos' in Berlijn te blijven wonen. 114 Onder de joden die ze ontmoette waren er
heel wat die haar veroordeelden omdat ze in het land van de moordenaars van haar
familieleden bleef leven 1l5 (naar schatting 25.000 joden verkozen na de oorlog in
Duitsland te blijven wonen l16).
Sommige overlevenden die nooit van plan waren geweest hun ervaringen op papier te zetten, deden dat toch in reactie op andere getuigenissen of onderzoeken.
Durlacher b. v., heeft zijn kampervaring decennia lang weggestopt "omdat het eigenlijk niet waar kan zijn, niet waar mag zijn". Toen hij Walter Laqueurs studie over de
betrokkenheid en onverschilligheid van de geallieerden i.v.m. de uitroeiing der joden (The terrible secret, 1980) las, "brak hij door het ijs".117 Anderen verbraken hun
stilzwijgen en gingen opnieuw door de hel, omdat ze meenden dat sommige insiders
de waarheid geweld hadden aangedaan door bepaalde facetten van de kampervaring
te verzwijgen of te ontkennen (b.v. Lingens-Reiner in 1947 en, ongeveer terzelfder
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tijd, Paul Rassinier). Net als bij vertegenwoordigers van interneringscategorieën die
niet aan het woord kwamen omdat hun relaas niet ontvankelijk was, vroeg dit heel
wat moed. Ze stelden zich aan bepaalde verdachtmakingen bloot en maakten die
soms zelf waar. Rassinier gaf zij n wel heel verrassende versie van de feiten omdat medegevangenen volgens hem een in hun voordeel vertekend beeld ophingen, omdat ze
naar zijn smaak de onderlinge verdeeldheid en de interne machtsstrijd in het kamp te
veel met de mantel der liefde toedekten. Rassiniers emotionele reactie werd een slingeruitslag in de andere richting. Hij ging zó ver, dat hij -toch een insider- de patriarch van het hedendaags revisionisme werd. Zijn eigen vreselijke, maar in tijd en
ruimte (Buchenwald, Dora) beperkte ervaring, extrapolerend-een tendens die men
bij de meeste ooggetuigen aantreft-concludeerde hij uit het feit zelf nooit gaskamers
gezien te hebben, dat ze ook nooit bestaan hebben. Mocht men Rassinier geloven,
dan zijn de gaskamers niet meer dan hersenspinsels van de overlevenden om de dood
te verklaren van de door hun schuld -nI. door de onderlinge machtsstrijd- omgekomen gevangenen. Rassiniers standpunten lokten op hun beurt een hele reeks -terecht- verontwaardigde reacties uit van teruggekeerden, waaronder enkelen die tot
dan gezwegen hadden.
De getuigenisliteratuur over de nazi-kampen is het resultaat van een meervoudig
selectieproces dat aan bepaalde wetmatigheden gehoorzaamt. Dat van de getuigenden onder de gevangenen (dagboeken b.v.), dat van de overlevenden onder de gevangenen én dat van de getuigenden onder de overlevenden. De getuigende overlevenden'vormen een beperkte, niet representatieve groep van insiders. Uiterste omzichtigheid is dus geboden wat betreft uit ego-documenten gepuurde veralgemeningen m.b.t. gevangenen, overlevenden of kampervaringen. Bluhm (p. 9-10) b.v.
maakte een denkfout toen ze uit haar analyse van een tiental ego-documenten meende te mogen besluiten dat zelfobservatie kenmerkend is voor KZ-gevangenen. Dat
kan best waar zijn, maar dat volgt niet uit haar onderzoek. Zelfobservatie en observatie zijn gewoon kenmerken van autobiografische verslagen.
Onderzoek naar de begripskloof wordt door de selectiviteit van de groep der getuigende overlevenden geenszins geïnvalideerd. De idee van de begripskloof tussen insiders en outsiders is immers afkomstig van die overlevenden die naar buiten treden,
die proberen buitenstaanders te overreden. Alleen wie voldoende belang hecht aan
de communicatie -en die dus meestal probeert te communiceren- zal eventueel klagen over de mislukking of het onmogelijk karakter ervan. Dat de selectiviteit van de
groep der getuigen geen negatieve weerslag heeft op dit onderzoek, betekent niet dat
er verder geen aandacht dient besteed aan de eraan ten grondslag liggende selectieprocessen. Indien alleen participanten bevoegd zouden zijn, dan volgt daaruit (gezien het feit dat niet alle participanten getuigen) dat de reconstructie van de feiten of
gebeurtenissen niet anders dan onvolledig kan zijn en blijven.
Alleen wie overleefde kon getuigen. Zij deden dat in zoverre'zij daartoe gedreven
werden, over de nodige middelen beschikten en de kans kregen. Dit alles geldt tot op
grote hoogte ook voorde kleine minderheid die reeds tijdens de internering een verslag opstelde (dat wordt hieronder nog duidelijk). "De vermoorden was", schrijft
Presser (1977, 410), "het zwijgen opgelegd". Overwonnenen, voegt Levi (1961,99)
er bitter aan toe, hebben geen geschiedenis. Geschiedenis wordt door overlevenden,
door 'overwinnaars' geschreven. "Auschwitz overleven en erover getuigen", schrijft
Lingens-Reiner (p. 50-52), "konden alleen zij die minder dan een jaar geïnterneerd
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bleven (degenen b.v. die er naar het einde van de oorlog in terechtkwamen) en de gevangenen die erin slaagden bijkomend voedsel te bemachtigen doordat ze een minder slechte sociale positie veroverden of omdat ze hulp ontvingen van beter geplaatste gevangenen. Zij die moesten leven van de 'normale' kleding en voeding stierven
ergens tussen de vierde en de tiende maand van hun internering." (zie ook blz. 339
e.v. en blz. 328-329).
Twee in het oogspringende indicatoren van de fysieke weerstand en dus van de
overlevingskans van gevangenen, waren leeftijd en interneringsduur. Vermits vrijlatingen toch relatief uitzonderlijk waren (zie blz. 272 e.v.), werd de duur van de gevangenschap gewoonlijk bepaald door het moment van de internering. In het door
mij samengesteld corpus van ego-documenten zijn geschriften van gevangenen die
naar het einde van de oorlog toe geïnterneerd werden oververtegenwoordigd, en
werd het overgrote deel geschreven door mensen die bij hun internering minder dan
40 jaar oud waren. Pollak-Heinich (p. 11) stelden hetzelfde vast wat betreft de egodocumenten uit hun steekproef.

Het aantal vanuit Mechelen weggevoerde joden dat Auschwitz overleefde ligt, zowel
in absolute als in procentuele cijfers, veel hoger bij hen die er in het laatste oorlogsjaar terechtkwamen. Bij interpretatie van het statistisch materiaal dat M. Steinberg
verzamelde over de vanuit Mechelen weggevoerde joden, 118 stelt men vast dat van de
eerste 23 konvooien (van 4.8.42 tot 20.9.43) gemiddeld slechts 2,79% overleefde,
dat van de 4 konvooien van '44 (het 'Z' -konvooi der zigeuners niet meegeteld)
24,27% overleefde en dat dit percentage stijgt tot 27,5% voor de drie laatste konvooien (4.4 tot 31.7.44). De toestand in de nazi-kampen was in dat laatste oorlogsjaar chaotischer en extremer dan ooit, en de nieuwkomers kregen ternauwernood
tijd om zich enigszins aan te passen, maar ze wisten toch dat het einde van de oorlog
nabij was en -vooral- ze bleven minder lang blootgesteld aan de verschrikkelijke levensomstandigheden.

De representativiteit van elk corpus wordt dus vervormd door leeftijd en interneringsduur (determinanten van fysiek en psychisch weerstandsvermogen). Dit doen
ze voor een deel ook op eerder indirecte wijze, nl. als determinanten van getuigenisdrang, intensiteit en verscheidenheid van de getuigenismotieven (wat betreft ervaringsleeftijd, zie ook blz. 134, 153 en 343). Leeftijd en interneringsduur hebben ook
een belangrijke uitwerking op vorm en inhoud van het verslag (o.m. wat betreft de
meestal op elkaar inwerkende verwerking en interpretatie van de kampervaring en
de invloed daarvan op mens- en wereldbeeld) (zie ook blz. 144,152-153,330 e.v.,
336-337 en 393). Andere factoren die inhoud en vorm van het concentrationair levensverhaal bepalen of beïnvloeden komen hieronder nog aan bod.
Alleen wie voldoende geletterd en geschoold was, kon in boekvorm getuigen. In
elke verzameling van spontaan tot stand gekomen autobiografische geschriften zijn
mensen met een relatief hoge scholingsgraad en intellectuele ontwikkeling oververtegenwoordigd. ll9 Aangezien vóór W.O.-U mensen uit lagere sociale klassen aanzienlijk minder kansen kregen om zich via de geëigende instellingen intellectueel te
ontwikkelen dan de hogere sociale klassen, is deze laatste klasse oververtegenwoor114

digd. De getuigen zijn dus vrij gecompliceerde persoonlijkheden, voorzien van bepaalde denk- en interpretatieschema's. Dit heeft een weerslag op vorm en inhoud
van hun verslag en het is niet onwaarschijnlijk dat ook ontstaan en uitwerking van de
problematiek van de begripskloof hier ten dele moet aan toegeschreven worden.
De sociale klasse waartoe een overlevende behoort, zijn scholingsgraad en intellectuele ontwikkeling, zijn politiek verleden (het al dan niet behoren tot een erkende, gewaardeerde en relatief machtige politieke groepering), zijn tot op zekere hoogte ook bepalend voor de kansen die hij krijgt om te getuigen, of hij zich sociaal bevoegd acht of geroepen voelt dat te doen en de wijze waarop hij dat doet (vorm en inhoud van zijn getuigenis) (zie ook blz. 358 en 439). Pre- en post-concentrationaire sociale kansen spelen ook een rol bij de sekse-gebonden verdeling van de ego-documenten. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd en binnen de groep der getuigende
vrouwen zijn de hoger geschoolden nog nadrukkelijker aanwezig dan in de groep der
mannelijke getuigen.
De uit ego-documenten gepuurde feitenkennis is dus alleen al door de sociale samenstelling van de groep der getuigenden eenzijdig en gekleurd. Dit geldt ook voor
juridische getuigenissen. Daardoor onder andere komt het dat op kampprocessen de
groep der getuigen ten laste weinig variatie vertoont. Alleen zij die over bepaalde informatie beschikken, die deze onder woorden kunnen brengen en daartoe de kans
krijgen, komen aan bod.
Ook belangrijk is de psychische mogelijkheid om te getuigen. De wijze waarop gevangenen het kamp psychisch en moreel overleefden speelt hier een rol. Gevangenen beschikten niet over dezelfde mogelijkheden om hun identiteit te beheren, kregen niet dezelfde kansen om ze min of meer ongeschonden te bewaren of om tot een
gewijzigd maar stabiel identiteitsgevoel te komen. Daardoor b. v. waren na de bevrijding veel overlevenden psychisch niet in staat te getuigen.
Alle hier opgesomde fysieke, psychische en sociale condities van het getuigen zijn
bovendien meer dan persoonsgebonden parameters. Deze interdependente factoren
zijn ook situatiegebonden, nl. bepaald door de extreme situatie en bepalend voor
verwerking en betekening van die situatie.
Precies omdat de verzuchting dat buitenstaanders het nooit kunnen begrijpen van
een niet-representatieve groep insiders komt, is nader onderzoek van al deze selectieprocessen noodzakelij k.

c Doel en verwachtingen van de communicator
De kracht van de overtuiging dat de verwezenlijking van bepaalde doeleinden bevorderd kon worden door het getuigen is een van de selectiemechanismen die werkzaam
zijn bij de samenstelling van de groep der schriftelijk getuigende overlevenden. Verder onderzoek naar de beweegredenen of doelstellingen van de overlevenden is dus
zeker niet van belang ontbloot.

1 Motief en doel van de communicatie
In concentrationaire ego-documenten keren verscheidene met elkaar verweven en
elkaar versterkende motieven steeds weer terug. Vaak vermeld wordt de ventiel- of
katharsis-functie. Overlevenden proberen hun ervaring van zich af te schrijven, hun
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bezwaard gemoed te ontlasten,120 opgekropte affecten te overwinnen. 121 Getuigen
was voor deze overlevenden een onweerstaanbare drang of 'therapie'. Ze doorleefden de pijn en de angst opnieuw, in de hoop zich ervan te bevrijden of zich van alle
'smet' te zuiveren. 122 Het onder woorden brengen en verhalen als zelfbevrijding heeft
ook een interpretatieve en clarifiërende functie: meer vat krijgen op wat hen overkomen is om de eigen ervaring beter te begrijpen. 123 Deze beweegredenen zijn geen
egocentrische doelen. De ooggetuige die zich probeert te bevrijden van terneerdrukkende gevoelens door die te veruitwendigen, doet dat in relatie tot anderen. Hij
schrijft niet zomaar zijn ervaringen en bevindingen neer om ze aan papier toe te vertrouwen, hij doet dat doelgericht. Hij laat zijn verslag publiceren. De katharsis kan
maar werkzaam zijn dank zij en door communicatie. De mededeling van onverwerkte ervaringen aan buitenstaanders is een essentieel onderdeel van de 'zuiveringspoging' .124 Als communicatie al niet het doel is, is het minstens middel.
Twee met elkaar verweven grondmotieven keren steevast terug. Enerzijds huldebetoon aan of testament voor de niet-overlevenden (herdenkingsfunctie); anderzijds
(dikwijls als expressie en ter realisatie van het eerste basismotief) historische missie
(missionaire functie), de wereld kond doen over het gebeurde (ontmaskerings- of
waarschuwingsfunctie ) opdat gerechtigheid geschiedt en herhaling voorkomen
wordt. Een op het verleden en een op de toekomst gerichte functie. Heel wat ego-documenten werden aan (de) slachtoffers opgedragen, fungeren onder meer als postuum eerbetoon, als gedenksteen. 125 Al had Liégeois niet liever gehad dan te kunnen
genieten van de herwonnen vrijheid, al had ze de repetitieve vragen van buitenstaanders willen ontvluchten omdat ze telkens weer wonden openreten, toch besliste ze
twee maand na haar bevrijding dat ze moest getuigen. "Ik schaam me bijna" , schrijft
ze (p. 7), "niet bij u te zijn, ginder, misschien in dat kleine hoekje van de hemel. Ik

schaam me over mijn gemoedsrust. .. en toch kan ik u niet vergeten. Mijn lichaam geniet ongetwijfeld van een zeker welbehagen, maar in mijn diepste binnenste blijft
een onheelbare wonde bestaan! Nee! Men kan u niet vergeten. Uw offer en uw martelaarsweg moeten gekend zijn! Ik wil uw heroïsch gedrag schetsen en oprecht hulde
brengen aan uw pijnlijke herinnering."
Ooggetuigen definiëren hun getuigenis als een taak, een missie, een roeping, een
mandaat, een onbewust apostolaat, een levensdoel, een zedelijke plicht. 126 Ze doen
zelden of nooit aan zelfbeklag maar klagen aan, veroordelen, eisen vergelding of gerechtigheid. Hun verslag of reportage is 'acte van beschuldiging' , 'aanklacht', 'requisitoir' tegen de 'moffen' en collaborerende gevangenen. l2? De teruggekeerden zijn
de apostelen van een wraak die de wereld zal zuiveren en openstellen voor een nieuw
humanisme. 128 Ze getuigen opdat men nooit vergete, opdat het nooit meer gebeuren
129 De les die ze zo duur betaald hebben, mag niet verloren gaan. 130 "Laat het
ZOU.
nooit meer gebeuren", schrijft b.v. Van Riet(p. 62-64), "dat men aan de mens de vrijheid ontneemt, de vrijheid van meningsuiting en handelen ( ... ). Ook moet een einde
komen aan nationalisme en rassenonderscheid ( ... ) . Deze boodschap geef ik aan jullie en alle politieke gevangenen die dit kamp kunnen verlaten, opdat in de toekomst
de volkeren bevrijd mogen blijven van de verdrukking en de uitroeiing van alle menselijke waarden. Ik geef dit jullie mee opdat 'Mauthausen' zich niet meer zou herhalen. Ik geef dit mee, opdat de volkeren eindelijk zouden leven in een wereld van vrede en geluk."
De schuldigen mogen hun gerechte straf niet ontlopen. Zelfs wie in het kamp dag116

boek of notities bijhield en zo goed als zeker was het niet te zullen overleven, geloofde in een soort immanente historische gerechtigheid. Het dagboek deed dienst als
testament. Daarom werd het aan slachtoffers opgedragen, daàrom moest het gerespecteerd worden. Het leed van de gevangenen, hun offer mag niet tevergeefs geweest zijn. Dáárom moesten en konden zij in het kamp overleven, dáárom hadden
zij het gehaald. 131 Om deze historische missie te volbrengen, moeten niet-ingewijden
ingelicht worden en wordt beroep gedaan op alle buitenstaanders. 132 Op de overlevenden rust de taak het wereldgeweten wakker te schudden. Zij hebben een opgelegde of vrijwillig opgenomen 'burgerlijke en sociale opvoedingstaak' . 133 Zij moeten de
outsiders zo objectief mogelijk voorlichten over en waarschuwen tegen de barbaarsheid van totalitaristische en dictatoriale regimes. 134 Daarom willen ze de vragen beantwoorden die leken zich -volgens hen- stellen, of zouden moeten stellen. 135 Daarom proberen ze het kampsysteem, het lijden en gedrag der slachtoffers, de dood van
de niet-teruggekeerden én de eigen overleving te verklaren (rechtvaardigingsfunctie). Ze voorzien de outsiders van de nodige informatie opdat zij in staat zouden zijn
het lot van de slachtoffers te reconstrueren. Ze rekenen er stellig op gehoord, geholpen en gerespecteerd te worden.
Sommige ooggetuigen zagen later in dat ook schuldgevoelens tegenover omgekomen lotgenoten een belangrijk getuigenismotief vormden. De getuigenisdrang had
dikwijls te maken met de behoefte zich te 'verantwoorden' of 'vrij te pleiten' (verantwoordings- of deculpabiliseringsfunctie). Een behoefte die reeds tot uiting kwam in
de besproken katharsisfunctie van de getuigenis. Ze wilden 'zich 'rechtvaardigen'
tegenover buitenstaanders omdat die geen weet hadden van een gemeenschap waarin men zich, om te kunnen overleven, moest 'bezondigen' aan wat volgens de buiten
de kampen geldende maatstaven als egoïsme en 'onmenselijkheid' gezien wordt. In
hun behoefte om verantwoording af te leggen, hadden en hebben zij buitenstaanders
als vermeend 'rechtvaardige rechters' nodig (op deze en andere 'schuldgevoelens'
kom ik hieronder uitvoerig terug - zie blz. 222-226).
De overlevende is een bijzonder soort getuige en zijn getuigenis is een bijzonder
soort autobiografie. De getuige schrijft in het volle besef een vertegenwoordiger te zijn
en, enkele gerenommeerde overlevenden niet te na gesproken, krijgt ook alleen omwille van dat statuut gehoor. De getuige is doorgaans ook niet de enige die ons kan inlichten over het gebeurde. De waarde van zijn getuigenis wordt niet in de eerste plaats
bepaald door persoonsgebonden kwaliteiten of karakteristieken maar door zijn statuut van representant, van woordvoerder voor een bepaalde zaak, namelijk het doorgeven en bestrijden van ondenkbare barbaarsheid. "Ieder van ons", schrijft Arnoni
(1985,94), "was niet alleen maar zichzelf, maar een middel om zovele anderen in herinnering te houden. We waren opnieuw een groep, die ervaringen, herinneringen en
intens verdriet deelde. We waren als afgevaardigden naar een congres, maar zij diewe
gekozen waren te vertegenwoordigen, waren niet meer. 'Wij waren op tragische wijze
transcendentaal, want iedervaf1 .ons droeg in zijn eigen hart zowel dood als leven
mee.". "Ik ben niet de enige die geleden heeft", schrijft hij elders (1986, 153), "Ik ben
evenmin de enige die gezien heeft wat normaal levende generaties nooit meer te zien
zullen krijgen. Wat voor lering ik er ook uit getrokken heb, ook anderen moeten die
getrokken hebben. Wie van ons het ook overleven zal, hij zal de opdracht van ons allen
vervullen. Ik kan het me wel permitteren te sterven, want ook zonder mij zal de wereld
het te weten komen, erover nadenken en ervan leren."
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Vele overlevenden respecteren in hun geschriften dan ook spontaan de stilzwijgende regel zich tot deportatie, gevangenschap en repatriëring te beperken. Ze zwijgen meestal over wat aan deportatie voorafging en over wat erop volgde (in zoverre
dat er volgens hen geen direct verband mee houdt). Pollak -Heinich (p. 13-14) menen
dat deze afbakening of 'zelfcensuur' te maken heeft met de neiging het persoonlijk
relaas van de ervaring te conformeren aan de historische betekenis van de kampervaring. Ze stellen dat overlevenden hun ervaring maar waardevol vinden als onderdeel
van een collectief beleefde ervaring en dat ze daarom, meestal weloverwogen, zwijgen over hun privé-leven en soms zelfs weigeren erover te spreken. "De tegenstelling
tussen het 'subjectieve' en het 'objectieve' neemt de vorm aan van een tegenstelling
tussen 'privé' -zonder belang- en 'publiek' d.w.z. de enige levensperiode waardoor
de getuige de publieke rol van getuige van de geschiedenis toebedeeld kreeg." (Pollak-Heinich , p. 13).
Toch komen zowel bij het getuigen als bij het beluisteren en waarderen van de getuigenis vanzelfsprekend ook ego-motieven kijken. De mate waarin strikt persoonlijke bekommernissen en behoeften van de getuige aan bod komen (een mogelijke '
indicator daarvan is de persoonsvorm waarin de getuigenis gesteld is) vertoont soms
een bepaalde samenhang met de betekening van de kampervaring en met de bewuste
getuigenismotieven (beide grotendeels bepaald door de interneringsreden). Sommigen zwijgen niet over hun privé-leven, een minderheid rapporteert uitgebreid over
gebeurtenissen en ervaringen die niet direct relevant lijken voor de historische betekenis. Vooral bij dagboeken valt dit op, al is het bij sommige de vraag in hoeverre ze
als getuigenis bedoeld zijn.
Gezien de bewuste getuigenismotieven is de beperking tot concentrationaire ervaring en wat daar volgens de overlevende mee samenhangt voor een stuk vanzelfspre-

kend. De conformering aan de historische betekenis van de kampervaring is dus niet
altijd weloverwogen. De meeste getuigen hebben behoefte noch aanleiding om meer
over hun leven te vertellen. Ook al omdat ze beseffen dat buitenstaanders er meestal
niet in geïnteresseerd zijn. Dat het pre-concentrationair leven de betekening van
kampervaring en berichtgeving erover kon beïnvloeden was, mede door de extremiteit van die ervaring, iets dat slechts bij enkele overlevenden kon doordringen. In later geschreven ego-documenten besteden sommige overlevenden wel aandacht aan
post-concentrationaire ervaringen omdat ze tot het besef gekomen zijn dat die rechtstreeks verband houden met de kampervaring.
Getuigenismotieven en -doelstellingen van overlevenden kunnen opgedeeld worden in een categorie waarin het persoonsgebondene of egocentrische de overhand
heeft, en een categorie waarin het sociale beklemtoond wordt. Deze categorieën
speelden een rol bij de tot standkoming van bijna alle concentrationaire ego-documenten. Belangrijk is vooral dat de onderlinge verhouding en impact van deze categorieën soms sterk verschillen (variabelen en hun determinanten worden hieronder
nog nader belicht) en dat dus ook inhoud en vorm van de ego-documenten grote verschillen vertonen.
Het bewust getuigenismotief is bijna steeds communicatie (informerende, waarschuwende functie); onderliggend en meestatonbewust motief is verwerking en bevrijding van sterke frustratieve en traumatiserende ervaringen (katharsis, rechtvaardiging, deculpabilisering). Pollak-Heinich (p. 4) spreken in verband met dit laatste
motief over 'identiteitsbeheer' , de reconstructie van het identiteitsgevoel dat door de
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kampervaring bedreigd, g~schonden of gewijzigd werd. De getuigenis (of, in bepaalde gevallen, het niet getuigen) is meer dan een feitelijk relaas, het is tevens middel
om de identiteit onder controle te houden of te krijgen. DeÀnformatieve functie is
slechts één aspect van de concentrationaire ego-documenten, zeer dikwijls zijn ze instrumenten der identiteitsconstructie en hun inhoud,en vorm worden ook door deze
onbewuste functie bepaald. De ernst van de door de kampervaring teweeggebrachte
identiteitsproblemen belet velen erover te getuigen. Daarom, menen Pollak-Heinich, getuigde slechts een minderheid. Anders dan bij ooggetuigen van andere gebeurtenissen of ervaringen , kunnen zij door het getuigen niet 'groeien', integendeel,
om te getuigen moeten zij traumatiserende ervaringen reactiveren, moeten zij gebeurtenissen oprakelen en herbeleven die onverenigbaar blijven met hun identiteitsgevoel. Vandaar dat getuigen dikwijls te maken heeft met de poging een fundamentele identiteitscrisis te overwinnen door benoeming en beschrijving van de handelingen die haar veroorzaakt pebben. 136 De door Pollak-Heinich aangestipte beletsels
om te getuigen speelden zeker een bepaalde rol, maar toch valt te betwijfelen of ooggetuigen door te getuigen niet aan belang kunnen winnen omdat zij over de meest ondenkbare gebeurtenissen en ervaringen berichten én , of dat per se afkeurenswaardig
zou zijn. Wat betreft de onverenigbaarheid van handelingen en zelfbeeld, moet een
onderscheid gemaakt worden tussen 'gewone' en gevestigde gevangenen (zie vooral
412-413,331,340-345). Het beschrijven van gedrag dat in strijd was met de gehuldigde moraal is overigens meer dan reactiveren, het is ook element in de aanklacht en
dat gedrag wordt dan ook meestal op die wijze geïnterpreteerd en voorgesteld (zie
blz. 400 e.v., 413 en 421).
Getuigenissen worden geschreven met het oog op publikatie. Wat ook beweegreden of doel van de getuigenis zij, ze vormen een belangrijke beperking van ooggetuigenverslagen. Als het document b.v. moet dienen om gerechtigheid te laten geschieden of om herhaling van de catastrofe te voorkomen, dan zal de beul-slachtoffer-relatie maximaal gepolariseerd worden en zullen wreedheden en lijden dik in de verf
gezet worden.
Kritische beschouwing van de getuigenismotieven leert dat het gros der getuigenissen afkomstig is van politieke en joodse gevangenen. Vandaar de uitermate gebrekkige kennis over het lot van minderheidsgroepen onder de gevangenen. Ook hier typische gradaties , b. v. heel wat meer -en heel wat positievere- informatie over de 'Bibelforscher' (lehovagetuigen) , dan over de 'roze driehoeken' (gevangenèn die omwille van hun homoseksuele geaardheid werden geïnterneerd) . Net als buiten het
kamp, lieten de meeste gevangenen de homoseksuele lotgenoot meestal links liggen
of behandelden hem minachtend en wreed. 137
Bij heel wat gevangenen groeide de wil tot getuigen in het kamp zelf, als een direct
optredende impuls of als een langzaam rijpende gedachte. 138 De wil om zich te wreken voor het doorstane leed, voor fysieke en psychische schade, voor vermoorde familieleden, vrienden en strijdmakkers; de wil om het onrecht, de gruweldaden, de
genocide in al hun verschrikking bloot te leggen en aan te klagen; de wil om dit alles
aan de buitenwereld te verkondigen met het oog op een betere en geweldloze wereld,
hield velen in het kamp overeind.
In de controversiële interpretaties van l.F. Steiner (wat joodse gevangenen betreft) en des Pres (vooral wat politieke gevangenen betreft) wordt de plicht of de wil
tot getuigen verheven tot dé altruïstische overlevingsreden . Volgens Steiner en des
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Pres brachten gevangenen de moed op door te zetten, bleven ze zich tegen ellende en
apathie te weer stellen , gaven ze niet toe aan de verlokkelijke zelfmoordgedachte ,
probeerden ze te ontsnappen en kwamen ze in opstand om te getuigen. 139
De getuigenis-als-overlevingsmotief komt ongetwijfeld in heel wat ego-documenten voor. 140 Daaruit kan men evenwel alleen afleiden dat zij die overleefden én getuigden dikwijls menen dat ze het haalden omdat en mede doordat ze wilden getuigen. Bij veralgemening maakt men immers abstractie van de meerderheid , nl. overlevenden die niet getuigden. Dit 'overleven om te getuigen' moet figuurlijk begrepen
worden. Overleven was voor velen het enig mogelijke actieve verzet. Vooral fervente anti-fascisten ervoeren hun overleving niet als een strijd voor het eigen behoud,
maar als een strijd voor de zaak waarvoor ze werden gevangen gezet. Hun anti-fascisme was interneringsreden én levensdoel. Zij waren bereid er hun leven voor te geven. Ze overleefden niet zozeer om zichzelf, maar tégeil het nazisme. Het gevecht
tegen de apathie en tegen de dood, en hun overleving waren voor hen een politiekideologische daad. Hun volharding droeg het karakter van een politiek manifest. Ze
toonden zichzelf en de anderen (SS-ers, medegevangenen, buitenwereld) dat zij ondanks alles de sterksten waren èn niet konden gebroken worden. 14 1 Zij demonstreerden dat zij (d.w.z. hun partij, hun ideologie) het uiteindelijk zouden halen, zelfs als
ze het niet overleefden. 142 Overlevings- en getuigenisreden vielen bij hen samen.
Overleven en getuigen waren geen doel op zich, maar nieuwe middelen in de strijd
tegen fascisme. Overleven wàs getuigen, de voortzetting van de houding die tot hun
internering had geleid. De als strijdmiddel geplande getuigenis werd een bijkomende overlevingsreden.
Ook bij gevangenen van andere interneringscategorieën, in het bijzonder joodse
gevangenen, vindt men het 'overleven om te getuigen' veelvuldig terug. Zij werden
om racistische redenen vervolgd en geïnterneerd, maar onder hen waren er heel wat
bewuste en actieve anti-fascisten. Anderen werden het in én door het kamp. Zij getuigen om dezelfde redenen als andere politieke gevangenen , maar er komt een dimensie bij. Zij werden immers niet als individu of persoon vervolgd maar omwille
van hun identiteit, als lid van een met fysieke uitroeiing bedreigd volk of 'ras' . Hun
dierbaren bleven in de kampen achter, vaak hadden ze lijdzaam moeten toezien hoe
ze naar de gaskamers werden geleid. De vereenzelviging met hun volk, met de slachtoffers van de Endlösung, intensifieerde de getuigenisdrang. Deze lotsverbondenheid
vormde bij heel wat joodse overlevenden het meest fundamentele motief (een identificatie die overigens ook verklaart dat joden oververtegenwoordigd zijn in de groep
'buitenstaanders' die zich intensief met de Endlösung bezig houden). Meer dan de
overtuigde anti-fascisten (zowel joden als niet-joden) , overleefden en getuigen zij
omwille en in het teken van de niet teruggekeerden. Sommigen onder hen overleefden werkelijk om te getuigen, wijden daar na de bevrijding hun ganse leven aan. Hun
overleving en getuigenis hebben geen uitgesproken politieke dimensie , in die zin dat
het accent vaak minder op anti-fascisme als zodanig valt dan op schrijnende aanklacht van het fenomeen van volkerenmoord. Hun volks- en lotsverbonden identificatie versterkt hun getuigenisdrang nog op een andere wijze. Omdat zij als volk mikpunt van de nazi's waren en in feite ten dode opgeschreven waren,-omdat zij potentieel slachtoffer en machteloos toeschouwer waren van de genocide, worden zij vaker dan andere interneringscategorieën gekweld door schuldgevoelens over hun
overleving ('survival guilt'). De getuigenis is dan ook dikwijls een (onbewuste) po120

ging om de dissonantie tussen hun overleving en de dood van zovele familieleden of
volksgenoten te reduceren, door aan hun overleving een henzelf overschrijdende betekenis te geven (uiteindelijk dus hetzelfde psychisch mechanisme als bij de bewust
anti-fascistisch gemotiveerde gevangenen). Hierdoor werd getuigen voor velen een
belangrijke houvast, geen bijkomend maar in hun eigen aanvoelen het wezenlijk
overlevingsmotief .
Gevangenen staken elkaar soms een hart onder de riem door elkaar op de getuigenisplicht te wijzen. 143 Vanuit de mannenbarakken te Birkenau schrijft Borowski aan
zij n verloofde in de vrouwertbarakken dat zij de moed niet mag opgeven als haar ganse gemoed in opstand komt tegen de genocide. Ze moet alle details nauwkeurig in
zich opnemen, omdat er ooit een tijd zal komen dat de overlevenden getuigenis moeten afleggen over de kampgruwelen. Zij zullen dan moeten verklaren hoe de slachtoffers, misleid door hun al te grote hoop en door de SS-ers, 'mak als schapen' de gaskamers binnen gingen. Ze zullen moeten verklaren, waarom zij niet in opstand kwamen, maar bleven toekijken hoe miljoenen mensen werden omgebracht. 144

2 Verwachtingen van de communicator
Getuigen is doelgericht gedrag, middel om bepaalde doelstellingen te realiseren. De
getuige brengt aan het daglicht, onthult, bevestigt of 'bewijst' feiten, en doet dat om
psychische spanningen te reduceren, om zich te verantwoorden, opdat buitenstaanders er kennis zouden van nemen en zouden kunnen oordelen, opdat gerechtigheid
geschiede (negatieve of positieve sancties voor derden en/of zichzelf), om herhaling
van negatieve ervaringen (het eigen gedrag eventueel inbegrepen) te voorkomen of
die van positieve te bevorderen. Hij is getuige à charge of à décharge. Hij getuigt
tegen of voor iets of iemand (eventueel de getuige zelf). De getuigenis is een bi jzonde re vorm van communicatie. De kennisoverdracht dient een hoger doel. Kampgetui-gen is het om meer dan kennisoverdracht te doen. Hun getuigenis is meer dan een
'objectief' verslag van wat ze gezien, meegemaakt hebben, meer dan een opsomming
van feiten en ervaringen. Zij willen door middel van kennisgegevens bepaalde attituden verduidelijken of overdragen. Kennis doet dienst als communicatiemiddel omdat de affectieve, conatieve componenten van attituden moeilijk communiceerbaar
zijn. De getuigen hopen of verwachten dat kennis over de feiten achter die gevoelsmatige componenten daaraan verhelpen zal.
Kampgetuigen willen, met variërende bewustzijnsgraad en intensiteit, door hun
communicatie bepaalde attituden bij buitenstaanders wijzigen, versterken of tot
stand brengen. Zij 'hopen' dat de indirecte 'cognitieve ervaring' het toekomstig gedrag van buitenstaanders beïnvloeden zal. Zij trachten hun ervaringskennis door te
spelen aan outsiders, die verondersteld worden gerechtigd of bij machte te zijn (b. v.
door hun aantal) het door de -piet over de nodige macht, bevoegdheid of middelen
beschikkende- getuigen nagestreefde doel, te (helpen) verwezenlijken. De ego-documenten van overlevenden zijn dus boodschappen, emotioneel geladen boodschappen om buitenstaanders te overtuigen, of aansporingen tot actie.
De overlevenden hebben het gevoel dat niet alleen zij, maar ook outsiders veel
verschuldigd zijn aan de miljoenen doden, dat allen veel goed te maken hebben. De
overtuiging (waaruit gevangenen de kracht putten om vol te houden) dat hun lijden
niet tevergeefs zou zijn, moest na de bevrijding bewaarheid worden. Na het Gehen121

na dat zij doorstaan hadden, kon en mocht alleen een betere wereld komen. "Vanwaar we ons nu bevinden," schrijft Arnoni (1983,195), "kan men zich de naoorlogse
toekomst niet anders dan rooskleurig voorstellen. I~ts anders lijkt ondenkbaar. Als
je de dag van de bevrijding maar meemaakt, zul je deel uitmaken van een rechtvaardige, broederlijke, mededogende wereld. Gerechtigheid zal heersen. Aan uitbuitingspraktijken en ander onrecht uit het verleden zal een eind worden gemaakt. Iedereen die het eindstadium van onrecht en wreedheid heeft gezien zal het absoluut
onverdraaglijk vinden hier op enigerlei wijze of in enige mate aan bij te dragen.".
Die betere wereld betekende voor sommigen de terugkeer in de schoot van hun gezin
of een gelukkig familiaal leven. Anderen, vooral zij die omwille van hun anti-fascistische houding geïnterneerd werden, droomden een politieke toekomstdroom, verwachtten dat de nodige lessen zouden getrokken worden, dat het 'nooit meer oorlog'
eindelijk bewaarheid zou worden. 145 "Na de oorlog", hoopt Borowski (p. 156), "zullen er zeker geen grenzen meer zijn, geen staten meer, geen kampen meer, de mensen zullen elkaar niet meer doden. Want dit is de laatste strijd , ... ( ... ) ... zeg hen dat
ik omgekomen ben. Opdat er geen grenzen meer zouden zijn, noch oorlog, noch
kampen."
De als tegengewicht voor de onmetelijke kampellende gegroeide toekomstverwachtingen moesten na de nachtmerrie verwezenlijkt worden. Een beter politiek bewind, broederlijkheid, solidariteit en vrede in een wereld zonder haaf. Dit 'post-disaster Utopia', 146 de volmaaktheid van de toekomstige wereld als ontkenning van het
aardse leed, was geen op concrete verwezenlijkbaarheid getoetste verwachting. Het
was een eis om een betere wereld, om een 'betere' mens. Een geweldloze maatschappij àls cenotaaf voor de ontelbare slachtoffers, als eerherstel en ultieme 'Wiedergutmachung'. De systematisch en koelbloedig georganiseerde en uitgevoerde volkerenmoord bracht ook bij vele buitenstaanders een hevige shock teweeg, en leidde tot de
overtuiging dat het uitzicht van de wereld en de inhoud van mens- en wereldbeeld er
grondig en blijvend door veranderd zouden worden. Vandaar Adorno's uitspraak
dat na Auschwitz geen gedichten meer kunnen geschreven worden. Waarde en authenticiteit van alle denkprocessen moeten voortaan aan die vreselijkste aller ervaringen afgemeten worden. Een wereldbeeld waarin 'Auschwitz' niet opgenomen is,
is waardeloos. 147 Het uitblijven van de maatschappelijke veranderingen nodig om
herhaling van de kampervaring te voorkomen, het feit dat hun terecht hoog gespannen verwachtingen niet ingelost werden, proberen sommige overlevenden door middel van de begripskloof te verklaren.

6 Buitenstaandersoordeel en kampervaring
Geen buitenstaander zou ooit kunnen begrijpen wat zich in de kampen afgespeeld
heeft. Erger, niemand kan het vatten. De enormiteit van het gebeurde snoert eenieder de mond. Men kan slechts ingetogen of woedend wenen of machteloos zwijgen. 148 Ontsteltenis maakt ieder denkproces onmogelijk. 149 Zowel buitenstaanders
als insiders (b.v. G. Steiner en Wiesel), zijn ervan overtuigd dat stilte de meest toepasselijke reactie op de Endlösung is. 150 Doch omdat er niet mág over gezwegen worden, moet zelfs het onzegbare gezegd worden. Wiesel b.v., bouwde het grootste deel
van zijn oeuvre rond het thema 'stilte' Op.ISI De kampen kunnen niet zonder omwe-
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gen, zonder -literaire- kunstgrepen aangepakt worden. Als er dan toch moet over
geschreven worden , dan magdat alleen door overlevenden gebeuren, want alleen zij
weten de juiste toon te vinden, beschrijven met ingehouden emotie en extreme zorgzaamheid, door middel van indirecte symbolen en zijdelingse benaderingen. 152 En,
als er geen overlevenden meer zullen zijn, dan moet de stilte absoluut worden. (Niet
oninteressant is dat Wiesel een chassidisch jood is en dat in de chassidische leefwereld
stilte als communicatievorm niet ongebruikelijk is. In The Chosen van Potok ziet
men b.v. hoe de chassidische rabbijn zijn te intelligente zoon d.m.v. volgehouden
stilte, mededogen en inlevingsvermogen probeert bij te brengen. Door zelf onder
een onbegrijpelijke stilte te lijden moet de zoon leren luisteren naar het lijden van
anderen. Door het zwijgen van de vader zou hij het huilen van de wereld leren horen.
In The Promise past de zoon -die ondertussen psychiater is geworden- stilte als therapeutisch middel toe). Volgens Wiesel (1975,314) "bestaat er niet zoiets als Holocaust-literatuur, noch kan ze bestaan. De uitdrukking op zich is een contradictio in
terminis. Auschwitz ontkent elke vorm van literatuur, zoals het alle systemen, alle
doctrines tart; het tot een filosofie beperken is het minimaliseren, het vervormen
( ... ). Het verleden behoort aan de doden en de overlevende herkent zichzelf niet in
de beelden en ideeën die verondersteld worden hem te beschrijven. Een novelle over
Auschwitz is geen novelle, of anders handelt ze niet over Auschwitz. Alleen de poging al zo'n novelle te schrijven is een blasfemie, net als elke poging te verklaren ofte
justifiëren, want elke verklaring is een vorm van justificatie". "Kunst en Auschwitz
sluiten elkaar uit" zegt Wiesel elders. 153 Adorno bedoelde oorspronkelijk (later gaf
hij toe dat hij ongelijk had) ongeveer hetzelfde met zijn bewering dat poëzie over en
na Auschwitz onaanvaardbaar is. De kunstzinnige herdenking van Auschwitz beschouwde hij als een vorm van recuperatie. Kunst geeft er een zin aan. Door de
schoonheid die ze eraan toevoegt, wettigt ze in zekere zin, ze verleent een soort
rechtvaardiging aan wat nooit rechtvaardigd mag worden. 154
Het feit dat overlevenden zich tot buitenstaanders wenden om hen te betrekken bij
de verwerking van hun ervaring -voorkomen van herhaling, soms om hun kampgedrag te rechtvaardigen of schuldgevoelens kwijt te raken (zie blz. 222-226) - betekent
in feite dat hun ervaring in hun eigen ogen geen louter individuele kwestie is, maar
dat ze een intersubjectieve dimensie bezit. Sommige getuigende overlevenden betrekken minstens sommige buitenstaanders omwille van hun (morele) beoordeling.
De Endlösung kan inderdaad nooit accuraat of exhaustief beschreven worden. De
'onbegrijpelijkheid van Auschwitz', houdt evenwel meer in dan deze evidentie. Er is
nl. ook het gevaar dat ze als excuus gebruikt wordt. Als het KZ-insiderisme het bij
het rechte eind heeft, dan hoeven buitenstaanders zich geen inspanningen meer te
getroosten, mogen ze het verleden voor altijd de rug toekeren, kunnen de algemeen
menselijke aspecten in het fenomeen 'Auschwitz' niet meer onderkend worden en
kan herhaling niet meer voorkomen worden. Bovendien houdt de mening dat buitenstaanders niet kunnen of niet mogen oordelen over het gedrag van gevangenen
omdat zij niet in de situatie zaten tevens in, dat zij ook niet kunnen of niet mogen oordelen over het gedrag van de kampbewakers (SS-ers en kampfunctionarissen). Een
consequentie die weinigen zullen aanvaarden.
Het argument dat buitenstaanders niet kunnen, mogen of moeten oordelen, is aan
de limiet feitelijk en moreel gezien niet houdbaar. Buitenstaanders kunnen dat argument immers als rationalisering gebruiken en er zich door ontslagen achten van ver123

antwoordelijkheid. Paradoxaal genoeg reiken protagonisten van de insider-doctrine
met de inhoud van hun boodschap over de onvermoede potentialiteiten van 'de
mens' buitenstaanders ook de rechtvaardiging aan voor het afweren van die boodschap. Buitenstaanders kunnen ze dan niet-begrijpend blijven veronachtzamen,
doen alsof ze inderdaad niet-betrokken én dus (in'metafysische zin) onschuldig zijn,
alsof ze geen deel uitmaken van een mensheid die naast vele bewonderenswaardige
verwezenlijkingen (waar men zich maar al te graag bij betrokken acht) ook in staat
blijkt tot afgronddiepe gruweldaden. Men moet zoals Mulisch (1986) het uitdrukt,
"tot in alle eeuwigheid over de dood van miljoenen blijven spreken: niet alleen om
hen te herdenken, ofschoon ook dat maar vooral om de dood van nieuwe onschuldigen te voorkomen" omdat "daar geen beter instrument voor is dan Auschwitz".
Auschwitz als profylaxe, maar ook als Kaïnsteken der westerse beschaving, voor
eens en voor altijd duidelijk makend welke soort ideologie in haar verlengde kan liggen en hoe een daardoor onvoorwaardelijk geworden techniciteit en rationaliteit
kunnen leiden tot de negatie van de universeel bedoelde humanitaire waarden die
haar bestaansreden vorm( d)en.
Het antwoord op 'Auschwitz' mág niet beperkt blijven tot schaamte en machteloos
zwijgen. Auschwitz is een 'man-made disaster' , "geen mysterie, waarvan men door
schroom gedistantieerd wordt en dat verinnerlijkte beschouwing oplegt, maar realiteit en dus te onderzoeken mensenwerk" (Grass). Men kan wél uit de geschiedenis
leren. 'Auschwitz' kan en moet begrepen worden, mag niet blindelings uitgesloten
worden omdat "Auschwitz niet alleen achter ons ligt" (Grass). Ook Styron kan niet
accepteren dat stilte het antwoord is, dat het beter zou zijn "geen triviaal literair , sociologisch gedebatteer toe te voegen aan het onuitsprekelijke". Hij is het niet eens
met de stelling dat "kunst triviaal of impertinent zou zijn ten overstaan van bepaalde
realiteiten". Hij bespeurt in die stelling een zweem van piëteit, te meer omdat zij die
stilte aanbevelen zelf niet gezwegen hebben. Styron twijfelt er niet aan dat de belichaming van het kwaad die Auschwitz geworden is -dat in zijn onbegrijpelijkheid
kosmisch mag lijken- maar ondoorgrondelijk blijft zolang we terugdeinzen voor de
poging het te doorgronden, hoe inadequaat ook ... 155 Weyembergh (pp. 64-65) stelt
dat gedichten en verhalen over 'Auschwitz' geen middelen zijn om het fenomeen te
'recupereren'. Als kunst "de ellende van de slachtoffers effectief gedenkt, dan dekt
ze de gruwel niet met schoonheid toe; integendeel, ze behoudt voor onbepaalde duur
en met niet aflatende intensiteit" wat hij bij gebrek aan een andere term 'de dissonantie' noemt; "ze geeft ons het schandaal op zo'n wijze dat het nooit banaal of aanvaardbaar wordt".
Het is dan ook een gelukkig feit dat vele overlevenden, dikwijls in weerwil van hun
overtuiging dat buitenstaanders het toch nooit zullen begrijpen, getuigden en dat velen het onderzoek niet taboeëren. Herzberg (1977,7) b.v. getuigt "op grond van de
overweging, dat verbreiding van de kennis omtrent feiten, toestanden en stemmingen in de concentratiekampen van betekenis moet zijn voor het begrijpen van de problemen der samenleving". Enkele jaren na de bevrijding uit de Wind de hoop dat
men lering trekt uit het 'sociaal-psychologisch experiment Kamp'. Dank zij de distantiëring van enkele jaren, schrijft hij, "kunnen wij meer objectief staan tegenover
het beleefde. Wij voelen ons niet langer opgenomen in de sfeer van het kamp, maar
brengen dit in gedachte over in ons studeervertrek en bestuderen het zoals een chemicus het gebeuren in zijn reageerbuizen. Wij zien het kamp met zijn straten en ba124

rakken, daarin -als reagens-de mensen. Wij laten de omstandigheden op hen inwerken en slaan gade hoe zij veranderen. Het experiment voltrekt zich ... ". 156
Zoals andere historische bronnen dienen ego-documenten aan externe en interne
kritiek onderworpen te worden. Ooggetuigen hebben directe ervaring. Die ervaring
impliceert sterke emotionele betrokkenheid. Daardoor zijn getuigen wat kritisch en
afstandelijk onderzoek betreft, enigszins benadeeld. Meteen een van de redenen
waarom tussenkomst en aanvulling door externe onderzoekers wenselijk is. Een andere reden waarom dat wenselijk is, is dat aanvaarding van het insiderisme impliceert dat eens de laatste overlevende verdwenen is geen onderzoek of evaluatie van
het kampfenomeen meer mogelijk zou zijn. Dit zou b.v. ook inhouden dat als alle
overlevenden-psychiaters verdwenen zijn, de overblijvende slachtoffers op geen efficiënte hulp meer hoeven te rekenen. Dit is ook een van de redenen waarom Robinson het insiderisme afwijst in Wie is bekwaam om het gedrag van de slachtoffers te beoordelen?l57 Andere door Robinson tegen het KZ-insiderisme aangevoerde argumenten zijn: het gevaar van generalisatie van de eigen beperkte ervaring door ooggetuigen en de reële kans dat een gewetensvol buitenstaander wél voldoende kennis en
begrip verwerft en inlevingsvermogen opbrengt.
De observerende buitenstaander hoeft geen afstand te nemen, die is 'gegeven'. Dit
heeft twee belangrijke implicaties. Enerzijds dat de observator in ieder geval niet
'beter' geplaatst is dan het ervaringssubject (de handelende persoon, de actor) om
het beschouwd gedrag (moreel) te beoordelen en dat zijn oordeel niet minder subjectief zal zijn dan dat van de insider. Anderzijds dat beiden beter geplaatst zijn om elkaars beoordelingen kritisch te onderzoeken. Bij gelijke informatie-, kennis- en intelligentiegraad, is een niet-direct betrokkene beter geplaatst dan de oordelende persoon om de rationaliteit van diens argumentaties en de fundamenten van diens
waarde-oordelen te onderzoeken. Onderzoek b.v. naar duidelijkheid, consistentie,
toepasselijkheid, efficiëntie, nut, finaliteit en praktische consequenties van oordelen, en naar de juistheid van hun empirische grondslag (de werkelijkheidsoordelen
die ze impliceren of waarop ze steunen), interne kritiek dus, kan in principe makkelijker, beter, 'objectiever' door een buitenstaander volbracht worden.
De grotere afstand die buitenstaanders t.a. v. de kampervaring hebben, impliceert
enkele belangrijke zaken. Om geldig te kunnen oordelen moeten zij zich zich zo uitgebreid mogelijk informeren over de extreme situatie en de kampervaringen . Gezien
hun buitenstaanderspositie benaderen en belichten zij de ervaring vanuit andere invalshoeken. Ook buitenstaanders- of observatorsoordelen zijn het resultaat van een
perspectivische waarneming. Ook observators oordelen vanuit een specifieke optiek
en belichten daardoor bepaalde aspecten op een specifieke manier. Het oordelen valt hun in principe lichter. Hun oordeel wordt minder beïnvloed door situatiegebonden storende factoren. Het wordt minstens minder bepaald door verantwoordelijkheids- en schuldgevoelens dan bij overlevenden doorgaans het geval is (hieronder keer ik hier uitvoerig op terug). Op theoretisch vlak kunnen zij overgaan tot de
analyse van de verschillen tussen de onderscheidene unieke ervaringen en de synthese van de grote lijnen in die kampervaringen (b.v. de gevolgen ervan op mens- en wereldbeeld van de overlevenden).
Om tot accuraat begrip van het uitzonderlijke, de unieke ervaring van de slachtoffers te komen, moet een goed geïnformeerd en welmenend buitenstaander vertrekken van het algemene (studie van het fascisme, ontstaans- en evolutiegeschiedenis
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van de kampen). Insiders vertrekken meestal van hun unieke ervaring en om tot een
geldige synthese te kunnen komen, moeten zij afstand doen van bepaalde extrapolaties van die unieke ervaring. Niet gebonden aan de unieke ervaring, zijn buitenstaanders over het algemeen beter geplaatst om, mits grondige situatiekennis, tot een hoger abstractieniveau door te dringen en om probleemgebieden te ontsluiten, die door
de toespitsing op de individuele problematiek ontoegankelijk bleven.
De afstand tussen buitenstaanders en insiders is met betrekking tot de kampervaring soms iets minder groot dan prima facie aangenomen wordt. De verschillen tussen de levensomstandigheden in de kampen en die waaraan buitenstaanders gewend
zijn, zijn ongetwijfeld bijzonder groot en dat bemoeilijkt begrip. Maar veel gevangenen kwamen uit west- of oosteuropese gemeenschappen en hielden er dus, minstens
vóór hun internering, ongeveer dezelfde, door die cultuur bepaalde waarden op na.
Dank zij d{e gemeenschappelijke attituden, beschikken de buitens,t aanders in principe over bepaalde vergelijkingspunten om tot een zeker begrip te komen van het gedrag van cultuurgenoten in het kamp (het omgekeerde geldt als insider en outsider
tot een verschillende cultuur behoren -zie blz. 297). De situatie is extreem afwijkend,
niet alle actors. Als de sociale, culturele oftemporele afstand tussen insiders en outsiders niet te groot is, houdt de extremiteit van de situatie niet noodzakelijk in dat de
ervaring volkomen onbegrijpelijk wordt voor buitenstaanders (voor een hedendaagse stedeling zal het b. v. niet makkelij ker zijn om de gedachten- en gevoelswereld van
een middeleeuwspoorter te begrijpen, dan om die van een landelijk tijdgenoot te
vatten).
Buitenstaanders hebben het niet zelf meegemaakt, maar dank zij de ooggetuigenverslagen kunnen zij kennis nemen van de kamp ervaring en die op andere dan directe ervaringsgronden helpen naar waarde te schatten. In hun analyse achteraf kunnen
zij descriptief-vergelijkend oordelen en hypothesen formuleren. Getuigenissen over
dezelfde gebeurtenissen kunnen aan elkaar getoetst worden. Ze kunnen geconfronteerd worden met ander historisch materiaal, de feitenwaarde van de inhoud kan onderzocht worden (externe kritiek). Zij kunnen de interne en externe validering nagaan: welk is de waarde van de inhoud van de bron, 158 bevat ze geen tegens tri j digheden, welke overeenkomsten en verschillen zijn er met andere ego-documenten en
met andere bronnen? Buitenstaanders kunnen de (morele) normen die de participanten in het kamp ontwikkelden of huldigden op hun consistentie en hun consequenties beoordelen. Ze kunnen de uitwerking en naleving ervan nagaan, onderzoeken hoe, in welke mate en bij wie de kampmoraal afweek van de vroegere moraal, en
welke waarden ondanks alles stand hielden.
Bij de interpretatie zal de onderzoeker rekening moeten houden met een aantal
voorwaarden van intellectuele hygiëne, met de voorwaarden van intellectuele en
praktische bruikbaarheid, (duidelijkheid, logische consistentie en afwezigheid van
dogmatische verabsolutering). Toch ontkomt een wetenschapper bij zijn reconstructie van de 'werkelijkheid' niet aan een kritische analyse, maar het ware evenwel onredelijk zulke normen aan te leggen voor de ego-documenten zelf. Met die verschrikkelijke ervaring achter de rug, konden de meeste ooggetuigen weinig afstandelijkheid opbrengen. Sommige uitspraken van ooggetuigen mogen niet al te letterlijk genomen worden. Door hun immense betrokkenheid (niet alleen ten gevolge van het
eigen lijden; vaak werden heel wat verwanten omgebracht), kunnen subjectiviteit en
emotionaliteit nooit geheel ontbreken. Het belevingsperspectief zorgt voor semanti126

sche verschillen, emotief geladen veralgemeningen dienen zich b.v. dikwijls aan als
feitelijke vaststellingen. Ook dient men blijvend rekening te houden met de moed
vereist om te kunnen getuigen . Sommigen riskeerden hun leven om informatie op te
tekenen of uit het kamp te smokkelen, anderen beleefden de hel opnieuw om ze te
kunnen beschrijven. Uitspraken en 'stellingen' van overlevenden moeten dus benaderd worden met de nodige schroom en omzichtigheid, met gevoel voor de dieper- of
achterliggende betekenissen en emoties .
Ego-documenten dienen geen wetenschappelijke distantiëring na te streven, wat
niet belet dat ze voorwerp van wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn. Doel van
dat onderzoek is beter begrip van historische, psychologische en/of sociologische
processen of mechanismen, niet het moreel beoordelen van de slachtoffers. De
piëteitsvolle attitude die erin bestaat deze teksten als relikwieën te benaderen -waardoor alle criteria gemeden worden die het a priori respect zouden kunnen minderenleidt wat dit betreft, nergens toe. Kritisch onderzoek getuigt niet van minder, maar
van meer respect , nl. een positieve waardering die zichzelf niet op termijn onmogelijk maakt.

127

V Evolutie der attituden
tegenover buitenstaanders

Buitenstaanders worden benaderd als beoordelaars, rechters of executanten. Overlevenden willen in de eerste plaats buitenstaanders bereiken en motiveren. Ze verwachten dat zij hen zullen helpen bij het tot stand brengen van die betere maatschappij waarop zij op grond van hun vreselijke ervaring aanspraak maken.
Het insiderisme is in feite een conglomeraat van attituden tegenover buitenstaanders. De insiderdoctrine is de rationalisering van een afwijzende attitude. Die afwijzing is het -voorlopig- eindpunt van een vele jaren durende attitudinale evolutie. De
begripskloof is geen statisch gegeven (dafzal hieronder geargumenteerd worden),
maar het resultaat van een groeiproces. Enig onderzoek naar de attituden die aan het
insiderisme vooraf gingen , naar het proces van attitude-change dat ertoe leidde, is
hier zeker op zijn plaats.

1 Genese en groei van het KZ-insiderisme
Deelt men de ego-documenten op naar plaats en tijdstip van redactie, en vergelijkt
men de expliciete of impliciete attituden tegenover buitenstaanders met elkaar, dan
blijkt dat er sprake is van een bepaalde evolutie. Wat tijdstip en plaats van redactie
betreft kunnen ego-documenten in twee grote groepen ingedeeld worden: die welke
in het kamp geschreven werden en die opgesteld na de bevrijding.

a In het kamp, met de dood voor ogen, opgestelde ego-documenten
Het bijhouden van persoonlijke notities in het kamp was vOQcg~detineerden in principe onmogelijk. Niet alleen omdat de materiële voorwaarden (schri#gerei) ontbra129

ken, vooral omdat het gros der gevangenen, door de heersende terreur en ondervoeding, fysiek noch psychisch in staat was zelfs maar aan schrijven te dénken. "Het
spreekt ook vanzelf", getuigt Z. L. Smith (p. 54), "dat hier geen kwestie was van nota's nemen ofvan een dagboek te houden: buiten het zeer strenge verbod was er ook
een volledige onverschilligheid om het te doen. Men was er enkel op uit zijn leven te
behouden en daarmee had men genoeg voor zijn verzwakte denkkracht". Gevangenen die in de gelegenheid waren een dagboek bij te houden, braken dat vrij abrupt af
bij verslechtering van hun levensomstandigheden (Laqueur b.v., zie blz. 131). Toen
de toestand in Bergen-Belsen, eind '44, almaar onleefbaarder werd, schreef Herzberg steeds minder vaak en minder lang: "Ik heb buikloop en ben duizelig. Vandaag
eten wij bladeren van suikerbieten. Verder koolraap, koolraap zonder aardappels
( ... ). 4 december 1944 ... Ik ben zo duizelig dat ik moeilijk schrijven kan. ( ... ) Het
geeft eigenlijk niets meer om te schrijven. Het is een onafgebroken reeks van ellende, ellende, ellende ( ... ). Januari: 186 doden. Februari: 230 doden ( ... ). Het is bitter
hier te moeten sterven. Eten verslecht almaar ( ... ) .... als we maar leven! Ik heb nog
zo veel te zeggen". I
De weinigen die er wel aan dachten maar niet in de gelegenheid waren aantekeningen te maken, troostten zich met de gedachte er later een boek over te zullen schrijv:en.2 Heel wat ooggetuigenverslagen werden in gedachten gepland, voorbereid en
uitgewerkt in het kamp. Velen putten moed, zingeving, bijkomende overlevingsreden uit die prospectieve daad .
Gevangenen die aan iets minder opslorpende levensomstandigheden onderworpen waren konden, indien ze wilden getuigen, dat zeker niet altijd in het kamp zelf
realiseren. Het maken van aantekeningen was normaliter streng verboden, wie dit
taboe overtrad riskeerde heel wat. Het organiseren van schrijfgerei heette 'sabotage', het schrijven zelf werd beschouwd als poging tot het verspreiden van 'gruwelsprookjes' . Dit werd bestraft met slaag, foltering, eenzame opsluiting en soms de
dood. 3 De auteurs moesten al hun vindingrijkheid aanspreken om notities te kunnen
maken en bewaren, zonder zichzelf of medegevangenen in gevaar te brengen. Sommigen stelden hun manuscript in een eigen geheimtaal Op.4 Er moest in uiterst moeilijke omstandigheden genoteerd worden. Hetzelfde gold voor de meeste beeldende
kunstenaars. Kantor b. v., "nam de gebeurtenissen van het dagelijks leven scherp in
zich op en tekende ze uit , 's avonds in de barak, als niemand keek". Hij prentte elke
lijn, elk detail van zijn schetsjes in zijn geheugen en vernietigde ze dan. Direct na zijn
bevrijding, tekende hij alle scènes opnieuw uit (daarbij geholpen door enkele uit
Theresienstadt geredde schetsen). 5
In het kamp zelf opgestelde ooggetuigenverslagen kunnen, wat betreft de duur en
het moment van hun redactie, verder ~orden opgesplitst. Er zijn dag aan dag, gedurende min of meer lange tijd, quasi onmiddellijk na de waargenomen gebeurtenissen
gemaakte notities; doorgaans zeer precies en gedetailleerd, doch fragmentarisch en
weinig systematisch; dagboeken die de disparate gebeurtenissen in het kamp weerspiegelen. Uiteraard gaat het hier enkel over gerecupereerde dagboeken. Heel wat
manuscripten bereikten nooit de buitenwereld. Etty Hillesums eigenlijke dagboek
over Westerbork b.v. verdween met haar in Auschwitz. Sommige gevangenen hielden het bijhouden van hun journaal niet lang vol. Maurels dagboek beperkt zich tot
enkele zeer beknopte geheugensteuntjes, géén blad vol. 6
Andere getuigenissen werden enige tijd na de gebeurteniss,?n en in een relatief
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korte tijdspanne opgesteld. Bijvoorbeeld de bondige verslagen opgesteld door leden
van het ondergrondse kampverzet, met het doel de buitenwereld (partizanen, geallieerden) in te lichten, opdat het onrecht en de genocide aangeklaagd en stop gezet
zouden worden; met de smeekbede of de eis alles in het werk te stellen om hun vreselijk lot te verbeteren, de kampen te bombarderen ... Verder ego-documenten van
ooggetuigen die door een transfer naar een minder slecht kamp of barak, de kans
kregen verslag op te maken van hun en andermans erva~ing. Ook nog individuele
verslagen of brieven, in extremis opgesteld door gevangenen die wisten dat ze binnenkort van kant zouden worden gemaakt of zichzelf om het leven zouden brengen,.
of dat ze hun leven op het spel zouden zetten (b. v. door deelname aan de opstand van
het Sonderkommando in Bi.fkenau7).
Het zijn dus ego-documenten van gevangenen die al vóór hun internering een dagboek bijhielden of die in het kamp inzagen hoe belangrijk het was zoveel mogelijk te
registreren én de kans kregen om dat te doen; en ook ego-documenten van gevangenen die op het laatste moment, op de drempel van de dood een ultiem waarschuwings- of doodsbericht opstelden. Het zijn 'clandestiene' , in het geheim en met angst
in het hart geschreven ego-documenten. De auteurs hadden angst voor ontdekking:
de enen omwille van de zware straf die op het bijhouden van notities stond, de ande.,.
ren -zij die niets meer te verliezen hadden omdat ze binnen korte tijd vermoord zouden worden- omdat heil daardoor zelfs deze ultieme zingeving ontglippen zou.
Wie in het kamp zelf schreef, moet daar de drang toe gevoeld hebben, er de nodige
kracht, moed en capaciteiten toe gehad hebben en over tijd en bepaalde materiël~
voorzieningen hebben kunnen beschikken. Het waren gevangenen die de tijd en de
kans gekregen hadden om zich aan het kampleven aan te passen, die Zich in het kamp
'geïnstalleerd' hadden, een iets minder onzekere -maar daarom niet minder bedreigde- sociale positie verworven hadden. Gedetineerden die, alle verhoudingen in acht
genomen, in een minder slechte periode of in een minder slecht (deel van een) kamp
waren terecht gekomen. Gevangenen die -in zoverre dat in een kamp mogelijk wasenige bestaanszekerheid behouden of verworven hadden, tijdelijk konden voorzien
in de allernoodzakelijkste bestaansvoorwaarden, wier fysiologische behoeften tot op
bepaalde hoogte bevredigd werden en die over meer vrije tijd en bewegingsvrijheid
beschikten dan het gros der gevangenen. Dispositionele factoren speelden uiteraard
ook een rol. Diegenen getuigden die daaraan behoefte hadden of er zich toe gedreven voelden en die over de vereiste capaciteiten beschikten. Het waren vooral geletterden of intellectuelen (literators, studenten, journalisten) die een dagboek bijhielden. Zij die door hun opleiding of beroep getraind waren in het observeren en beschrijven.
Renata Laqueur begon haar dagboek vier dagen na haar aankomst uit Westerbork
te Bergen-Belsen (respectievelijk 19 en 15 maart '44). Zij had al enige lcampervaring
en het 'Sternen'- of 'Austauschlager' te Bergen~Belsen (zie blz. 267) was toen nog
relatief draaglijk. Ze hield op met schrijven toen de levensomstandigheden verslechterden. Haar twee laatste aantekeningen dateren van 18 november en 23 december '44. Uitgeput en ziek, kon ze toen niet meer schrijven, "haar hoofd draaide,
ze kon niet meer behoorlijk denken, had door eiwitgebrek last met het vormen en
opschrijven van zinnen". 8
Door hun minder ongunstige sociale positie en door hun intellectuele interesse en
bekwaamheid, waren deze ooggetuigen doorgaans vrij goed geïnformeerd over -be-
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paalde aspecten van- het (deel van het) kamp waar ze verbleven. Ze bezetten bevoorrechte observatieposten en waren bevoorrechte observators.
Paradoxaal genoeg geldt dit alles ook voor de meest direct bedreigden onder de gevangenen: de leden van de Sonderkommando's (afgekort, SK), joodse gevangenen
die te werk gesteld werden bij de gaskamers en crematoria, die gedwongen werden
mee te werken aan de uitvoering van de genocide (plundering en verbranding der
vergasten) en die daarom geïsoleerd leefden van buitenwereld en medegevangenen.
De extremiteit van hun ervaring was voor velen het sein tot (politieke) bewustwording. Bovendien wisten ze dat zij te veel hadden gezien, na enkele maanden ver':'
moord zouden worden en vervangen door een nieuwe ploeg' Arbeitsjuden' . Doordat
zij in afwachting geen gebrek leden, ja, zelfs van een bepaalde materiële welstand genoten (ze mochten allerlei luxe-artikelen behouden die de vergasten bij aankomst bij
zich hadden) waren sommigen onder hen in staat hun getuigenis -waarvan ze terdege
het belang beseften- op te tekenen.
Om dezelfde redenen waren het ook deze gevangenen die soms nog tot actief verzet konden komen. Openlijk, georganiseerd verzet kwam van gevangenen die er niet
mèer aan konden twijfelen dat hun laatste uur geslagen had, die het wanhopige van
hun situatie inzagen, wier fysieke en psychische toestand nog verzet toeliet en die
over de benodigde moed, organisatorische en militaire capaciteiten beschikten
(kampopstanden werden dikwijls in gang gezet of geleid door een of meerdere Russische krijgsgevangenen). Net als de minder slecht geplaatste kampfunctionarissen,
verkeerden de SK-Ieden in een -gezien de omstandigheden- bevredigende fysieke
conditie. Anders dan de functionarissen -die weinig of geen belang hadden bij riskante ondernemingen- hadden zij, de direct met de dood bedreigden die zich niets
meer konden wijsmaken, reden te over om alles op het spel te zetten en in opstand te
komen.
Dagboeken hebben een bijzondere waarde. Anders dan achteraf opgestelde herinneringen, "berusten zij niet op herwaardering, zijn ze niet gestroomlijnd van later
weten, later begrijpen uit". (Presser-1978, 10). Ze bieden direct inzicht in de reacties
van tijdgenoten op de situatie. Doordat zij in een minder slechte positie verkeerden,
konden de auteurs iets meer afstand nemen van het kampleven en zich overgeven
aan meta-beschouwingen over die reacties . Andere belangrijke verschillen met achteraf opgestelde ego-documenten komen hieronder (zie blz. 395-396) nog aan bod.
Naast 'externe' of 'middelpuntvliedende' dagboeken waarin vooral geschreven
wordt over onderwerpen die los staan van het innerlijk leven van de auteur en waarin
vooral feiten van de buitenwereld aan bod komen , zijn er ook 'intieme' of 'middelpuntzoekende' dagboeken waarin innerlijke roerselen van de ik-figuur, bespiegelingen en reacties op die buitenwereld het belangrijkste onderwerp vormen. 9 Dagboeken met een extern perspectief worden doorgaans bijgehouden met een de auteur
overstijgend doel. Al is het waarschijnlijk dat bijna alle dagboek-auteurs er rekening
mee houden dat hun aantekeningen ooit door derden zullen worden gelezen, toch
zijn de middelpuntvliedende dagboeken meestal minder autobiografisch en meer tot
een toekomstig lezer gericht. In Hillesums geschriften vindt men beide genres terug.
Haar dagboek is zelf-analytisch. De kampwereld is slechts het decor waartegen haar
emoties zich afspelen. Ze observeert zichzelf, haar attituden (vooral de religieuze)
en de veranderingen die ze ondergaan. Haar dagboek is een belijdenisgeschrift. In
haar tot buitenstaanders gerichte brieven daarentegen, beschrijft ze het kamp in de132

tail. Daarin is ze observator van het 'decor', medegevangenen inbegrepen.
Niet alle in het kamp opgestelde ego-documenten zijn bewust gecreëerde bronnen: Sommige kampdagboeken hadden geen communicatievéof informatieve intentie, werden niet van meet af aan als getuigenis gepland. Soms was het bijhouden van
een dagboek een bewuste overlevingstechniek. De auteurs probeerden het heden
overzichtelijker en draagbaarder te maken door het aan een vastgehouden verleden
toe te voegen. 10 Anderen probeerden zich de hel uit te schrijven, gebruikten hun verbeelding als wapen en bleven als schrijvende en verbeeldende in leven. l1 Bakels' Verbeelding als wapen is wat dit betreft een unicum. Dit zeer ego-centrisch dagboek is
een bloemlezing van bellettristische fantasieën. Overleefden sommigen om te getuigen, anderen getuigden om te overleven.
Loden Vogel richt zich zeker niet tot de buitenwereld. Hij schrijft in hoofdzaak
voor zichzelf, besteed veel aandacht aan zijn gevoelens, dromen en lichamelijke toestand. Weinig aandacht gaat naar de sociale interactie onder gevangenen, nog
minder naar de gebeurtenissen in het kamp. Zijn dagboek heeft vooral een analytische functie, hij wil zichzelf en enkele andere gevangenen doorgronden en beter
begrijpen. Hij evalueert zijn notities alleen vanuit literair oogpunt en noemt zichzelf
een slecht dagboekschrijver. 12
Ook het dagboek van Nico Rost is minder een nauwgezet verslag van feiten en gebeurtenissen dan middel om zijn persoonlijkheid, cultuur en moraal te vrijwaren.
Slechts sporadisch vermeldt hij enkele feiten en bijzonderheden over Dachau. Rost
dacht en schreef zich werkeli j k 'vrij'. Zo herinnerde hij een medegevangene die de
moed liet zakken aan een uitspraak van Spinoza: "Een vrij mens -(want dat zijn we
toch -ook hier- ondanks het kamp)- denkt over niet minder dan over de dood; zijn
wijsheid bestaat niet in de gedachte aan de Dood, maar aan het Leven!".13 Rost
wendde zijn journaal welbewust als overlevingstechniek aan. Niet om wie dan ook te
informeren, maar om de gedachten af te leiden van kommer en zorg, van de kwellende honger, dreigende dood en ellende rondom hem. 14 Naar het dagelijks leven in Dachau wordt slechts sporadisch en in korte bewoordingen verwezen. Het is ondertoon,
een achtergrond waartegen zijn interesses zich afspelen. Zijn schrijven is, zegt hij,
"dus een soort zelfverdediging. En tot nu toe heeft het me geholpen ... ( ... ) ... .ik wil
me toch juist disciplineren en mijn gedachten over dit alles, over de materie hier -de
materie van SS, een korst brood en dunne soep, van luizen en vlooien- de baas laten
blijven. ( ... ) Een vlucht in de Literatuur? Ik kan dit niet zo precies analysèren, maar
ik weet wel, dat ik daardoor de werkelijkheid niet uit het oog verlies. Daar zorgt ze
trouwens zelf wel voor". 15 Hij constateert "steeds opnieuw-, dat het goed is hier zoveel mogelijk te lezen en te schrijven. Wie over eten begint te praten, krijgt steeds
méér honger. En degenen die het meest over de dood praten, zijn het vlugst gestorven ... Vitamine L (literatuur) en T (toekomst) lijken me de beste bijvoeding ... ".16
Rosts kampdagboek is een lange aàneenrijging van boeiende en erudiete beschouwingen over de wereldliteratuur. De ondertitel 'Literatuur en werkelijkheid', weerspiegelt de ongebruikelijke werkwijze van de auteur. Hij bespreekt klassieke werken
in het licht van de KZ-actualiteit, toetst fascisme aan de anti-fascistische criteria (humanisme, tolerantie, democratie) die hij uit de wereldliteratuur opdiept. Hij gebruikt de voorradige literatuur als een judas om het fascisme te evalueren. Zijn dagboek is dan ook -ondanks de aanvankelijke intentie van de auteur- heel wat meer
gewOrden dan een bundel auto-reflecties. Vorm en inhoud van zijn dagboek veran133

deren pas als het einde van zijn gevangenschap (bevrijding of dood) in zicht komt en
de toestand drastisch verslechtert. Op 23 april '45 vermeldt hij b.v. voor het eerst dat
in Dachau ook mishandeld wordt. Pas dan wordt hij echt observator en dat beseft hij
ook. Zijn dagboek krijgt van dan af een communicatieve functie naar de buitenwere'ld tQeY
Vermits de auteurs van deze 'ego-documenten bij uitstek', niet voor een publiek
schreven (al lieten zij medegevangenen af en toe iets lezen l8 ) , bekommerden zij zich
weinig over de verstaanbaarheid van hun notities of over het begripsvermogen van
eventuele lezers. Kenmerkend hiervoor is b.v. dat ze het voor outsiders onbegrijpelijk kampjargon hanteren en zich geen moeite getroosten om de kampsituatie te beschrijven of te verduidelijken. Hun dagboeken waren instrumenten in de strijd voor
het behoud van hun pre-concentrationaire identiteit. Anna Novae, een jong meisje
dat hàar dagboek in Auschwitz voortzette, schrijft dat dit boek "haar in 't geheim op
elk ogenblik terugschenkt wat een dol universum haar probeert te ontrukken: het bewustzijn van haar ik, de sterke moed om te oordelen, zelfs geketend. Rechter en getuige" .19 Ook in 'normale' sociale omstandigheden zijn dagboeken een middel tot
identiteitsbeheer. De auteur probeert zijn identiteit voor zichzelf te verduidelijken
of te vatten, te behouden of te herwinnen. Auto-reflectieve geschriften worden dikwijls aangevat of hervat tijdens identiteitscrississen. Dit is een,deel van de verklaring
voor hèt feit dat jonge mensen oververtegenwoordigd zijn onder de auteurs van de
.kampdagboeken die deel uitmaken van mijn corpus, en zelfs onder de auteurs van
alle ego-documenten over de kampervaring.
Wie ter plaatse notities maakte kon daarin ook een (literaire) compensatie vinden
voor zijn sociale declassering.20 Door het beschrijven konden gebeurtenissen en gevoelens beter geïnterpreteerd en verduidelijkt worden, de auteur kon een beetje afstand nemen, ietwat relativeren en verwierf ook een bijkomende reden om te overleven. 21 In 1964 voegt Vogel (p . 68) aan zijn dagboek toe: "Inmiddels hielp het superieure gevoel, met Kunst bezig te zijn waar alle anderen steeds aan niets anders dan
eten dachten, mij aan een soort evenwicht in de chaos". Vele jaren na zijn bevrijding
schrijft Kantor (p. 8) over zijn getuigenis-schetsen: "Ik besef nu ook, dat deze opdracht die ik mezelf stelde: ['de ware aard van deze plaats te onthullen', 'Auschwitz
helemaal op zijn eentje bloot te leggen'] een groter doel diende, dat mijn gedrevenheid voortkwam uit een diepgeworteld instinct van zelfbehoud en mij in staat stelde
de onvoorstelbare gruwelen te verdringen. Door de rol van 'toeschouwer' aan te nemen kon ik me althans voor enkele ogenblikken vrijmaken van hetgeen er in Auschwitz gebeurde en zo beter de krankzinnigheid op een afstand houden". De daad van
het schrijven zelf hield velen overeind in de moeilijkste momenten.
Voor intellectuelen was (verder) schrijven gedurende hun gevangenschap dikwijls
een noodzaak om het kampleven aart te kunnen. Het was een middel om enig contact
te bewaren met het verleden, een middel om de identiteit onder 'controle' te houden.
Ook beeldende kunstenaars tekenden of schilderden om die reden. 22 Anna Novae
'noemt zithzelf een grafomane. 23 Maurel schreef van bij het begin van haar internering gedichten, desnoods op de kartonnen vensterblinden van haar barak. Toen ze
papier bemachtigd had, vond ze de echte vreugde van het schrijven terug. Sommige
. gevangenen moedigden haar aan te schrijven, in de hoop dat er op die wijze iets van
hun ervaiing zou worden 'gered'. 24 Haar verzen kregen in het kamp een sociale functie. Ze drukten op beknopte en begrijpelijke wijze uit wat allen voelden. Haar ge134

dichten circuleerden onder de gevangenen die ze gretig lazen (hetzelfde gebeurde in
alle kampen met door gevangenen -zowel mannen als vrouwen- samengestelde recepten, de zogenaamde culinaire kampfantasieën). Maurel kreeg zowat de rol van
publiek schrijfster toebedeeld en ze beschouwde haar dichtbundeltjes ook als publiek eigendom. Haar overleving dankt ze voor een stuk aan haar schrijven. Een medegevangene die nog pakketten ontving waardeerde haar gedichten zozeer dat dit
Maurel supplementair voedsel opleverde. Gedurende korte tijd was ze 'broodschrijfster' .25
De overlevingsfunctie van het schrijven was voor de meeste getuigen een onbewust blijvend neveneffect van hun bewuste doelstelling: het informeren van medegevangenen en/of buitenwereld .26 De met de dood voor ogen opgestelde ultieme berichten zijn meer dan uitingen van schrijfwoede , ontsproten aan de wens een materieel spoor na te laten. Het zijn geadresseerde boodschappen aan de buitenwereld.
Zelfs anonieme inscripties (b.v. data van terechtstelling), aldus Borwicz ,27 werden
naar alle waarschijnlijkheid gemaakt vanuit het gevoel dat dergelijke feiten voor het
nageslacht bewaard moesten blijven. Uit die toch verbazingwekkende anonimiteitde ter dood veroordeelden hadden immers niets meer te verliezen- kan misschien
geconcludeerd worden dat de auteurs van deze haastig en op decisieve momenten gemaakte inscripties allee ri het essentiële konden of wilden mededelen, dat zij aanvoelden dat hun identiteit er bij dergelijke het individu overstijgende gebeurtenissen niet
langer toe deed. Alsof ze tot uitdrukking wilden brengen wat zij, ter-dood-veroordeelden , gemeenschappelijk hadden. Hun lapidaire berichten of vaststellingen zijn
ultieme wanhoopskreten ontstaan uit de behoefte het onaanvaardbaar onrecht te
vermaken aan medegevangenen én buitenstaanders, in de hoop door hen gewroken
of begrepen te worden.
Onder de directe indruk van de terreur stelden de gevangenen rapporten, afscheidsbrieven en waarschuwingen op . Ze probeerden die op de meest vindingrijke
wijzen buiten het kamp te smokkelen. Fritz Solmitz b.v., een 39-jarig sociaal-democraat die als redacteur van de Volksbote (Lübeck) verwoed van leer getrokken was
tegen het nationaal-socialisme, werd in maart '33 in Fuhlsbüttel gevangen gezet. Met
de uitgesproken bedoeling hem tot zelfmoord te drijven, werd hij gefolterd en gekweld. Vooraleer te bezwijken schreef hij, in september '33, op minuscule kattebelletjes een brief aan zijn vrouw. Zijn weduwe ontdekte dit onder het deksel van zijn
zakhorloge verborgen bericht toen zijn stoffelijk overschot vrijgegeven wèrd (om de
buitenwereld ervan te overtuigen dat hij inderdaad zelfmoord had gepleegd).28 Met
zijn bericht streefde Solmitz verscheidene doeleinden na, doeleinden die in bijna alle
tot de buitenwereld gerichte ego-documenten opduiken. Hij wou dat de buitenwereld te weten kwam hoe onmenselijk nazi's hun tegenstanders behandelen (op een
moment -1933- dat dat nog niet voor iedereen duidelijk kon zijn), opdat zijn geliefden zouden vluchten nu het nog kon (ontmaskerings- en waarschuwingsfunctie ), alsook om zijn 'ze~fdoding' uit te leggen en te verklaren door de ondergane folteringen
te beschrijven , er niet aan twijfelend dat zijn vrouw dit begrijpen zou (zelfrechtvaardigingsfunctie ).29
.
Andere gevangenen (b.v. leden van de Sonderkommando's) wisten dat hun boodschap de buitenwereld nooit tijdig bereiken kon omdat elk direct contact met de buitenwereld uitgesloten was. Al waren zij ervan óvertuigd dat hen slechts enkele dagen
of weken restten en da} hun verslag geen direct nut meer kon hebben voor henzelf,
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toch zochten sommigen verwoed naar middelen om hun brief of rapport op een of andere wijze aan buitenstaanders te laten geworden. Ze verborgen hun manuscript op
een -volgens hen- voor nabestaan.den voor de hand liggende plaats, en namen alle
mogelijke voorzorgen om het tegen de natuurelementen en tegen de tand des tijds te
beschermen (wat ten overvloede aantoont dat het hen in de eerste plaats om communicatie te doen was). Uit de tot nog toe te Birkenau opgegraven manuscripten (een
zestal) blijkt, dat verschillende SK-Ieden vele tientallen geschreven getuigenissen op
het crematoria-terrein begraven hebben. Gradowski stopte zijn manuscript in een
binnenin met rubber bekleed eetketeltje, Lewental wikkelde het zijne eerst in oliedoek en stopte het dan in een kruik, Chaim Herman stopte het-als een schipbreukeling- in een fles. Ze deelden hun getuigenis in verscheidene stukken op, verborgen
die op verschillende plaatsen en verzochten in elk deel de vinder ijverig te zoeken
naar de elders verborgen delen. Om de historische -en liturgische- waarde van deze
Auschwitz-kronieken te onderlijnen, noemde historicus Mark ze de 'rollen van
Auschwitz' (naar analogie met de perkamenten rol waarop de Tora -Hebreeuws
voor 'onderwijzing'- of Pentateuch geschreven staat).
De als testament bedoelde, aangrijpende afscheidsbrief (dd. 6 november '44) van
de Franse jood Chaim Herman aan zijn vrouwen dochter, geeft duidelijk de getuigenismotieven weer van een niet expliciet politiek geïnspireerd gevangene (althans, te
oordelen naar de inhoud van deze ene brief). Herman probeert zijn geliefden een
hart onder de riem te steken door hen bij herhaling te verzekeren dat de idee hen behouden te weten hem tot troost is; hij vraagt vergiffenis voor de hem nu zo triviaal lijkende onenigheden die hen vroeger ooit mochten verdeèld hebben; hij geeft precieze instructies i.v.m. de familiale toekomst en neemt afscheid van enkele vrienden.
De feitelijke informatie die hij verstrekt, dient ogenschijnlijk één doel: een beeld geven van de dodelijke afvallingskoers die hij als een der weinigen van zijn transport
overleefde, om duidelijk te maken dat het behoud van integriteit en menselijke
waardigheid welhaast bovenmenselijke inspanningen vereiste. Hij betrouwt erop
dat de nabestaanden later heel wat boeken zullen lezen over het SK, dat ze dan zullen
ontdekken welk gruwelijk werk de SK-Ieden moesten verrichten -zelf schrijft hij er
verbloemend over dat zij een soort doodgravers waren- dat er in het SK zowel goede
als slechte gevangenen waren, maar hijzelf zeker nooit tot de laatste categorie heeft
behoord. Hij verzekert hen dat zijn geweten zuiver is en smeekt hen hem nooit negatief te beoordelen. 30 Met een ondertussen overleden lotgenoot had hij afgesproken
dat de langstlevende de familie zou inlichten, en in zijn brief verzoekt hij zijn vrouw
dat in zijn plaats te doen. Hij geeft een beschrijving van de doodsoorzaak van zijn
makker,spreekt lovende woorden over hem en neemt god tot getuige dat hij hem
niet redden kon. 31 Hij besluit met een verontschuldiging en een afscheidsgroet aan
degenen die hij door plaatsgebrek niet vermelden kon, draagt hen op hun vermoorde
onschuldige broeders en zusters te wreken en zijn wensen uit te voeren. 32
Andere, wél duidelijk politiek gemotiveerde SK-Ieden richtten zich tot een breder, niet benoemd, publiek van buitenstaanders. Gradowski voegde aan zijn vrij uitvoerig manuscript (81 bladzijden, A6-formaat notitieboek), een begeleidende brief
toe. Daarin wendt hij zieh tot de overlevendeI!-buitenstaanders. Hij maakte zijn vele
notities met een dubbel doel voor ogen: als een historisch bewijs van wat er in het SK
gebeurde, van het feit dat er miljoenen mensen in koelen bloede afgemaakt werden
en (dus) als een memento voor de toekomstige wereld van vredeY Gradowski was
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zich zeer sterk bewust van de historische waarde van zijn getuigenis en schoof -in dit
deel van zijn notities- alle ego-motieven opzij, ook al had hij gans zijn familie in
Auschwitz verloren. Het teruggevonden deel handelt over zijn arrestatie, de calvarieweg naar Auschwitz, de kennismaking met het kamp, de schrijnende honger, de
nieuwe sociale verhoudingen onder de gevangenen en dies meer. De teruggevonden
nota's breken af op het moment dat hij werd ingelijfd bij het SK (alwaar hij alles
schreef). Dit doet vermoeden dat hij zijn relaas in hoofdstukken opdeelde en verstopte. Gradowski's verhaalstijl vindt men in vele vroege ego-documenten van gevangenen terug. Hij richt zich tot een denkbeeldige 'vriend', een leek die hij bij de
hand neemt om hem, heel geduldig en bedachtzaam, in de Danteske wereld van
Auschwitz binnen te leiden. 34
Het anonieme manuscript van een ander SK-lid (21 kleine bladzijden, waarschijnlijk geschreven door Leib Langfus35 ) , is een eerder afstandelijk verslag, opgesteld in
de derde persoon enkelvoud (b.v. 'het gebeurde dat...'). De auteur bericht onder
meer over de houding van gevangenen die klaar stonden om de gasdood te sterven,
meer bepaald hun houding tegenover de overlevenden (SK-Ieden en buitenstaanders). Sommige ter dood veroordeelden staken hun minachting voor de SK-Ieden
niet onder stoelen of banken, anderen grepen deze laatste kans aan om hen op hun
plichten te wijzen. Zij droegen hen op om te getuigen en ervoor te zorgen dat zij gewroken werden. De auteur van dit manuscript kwijt zich van zijn stilzwijgende belofte door een gedetailleerde beschrijving van hun moedig gedrag en illustreert dit door
toespraken die enkelen hielden vooraleer te sterven. Aldus probeert hij het onmetelijk vertrouwen dat de slachtoffers in de uiteindelijke gerechtigheid stelden, aan de
uitvoerders ervan over te brengen.
Het in de ik-vorm gesteld manuscript van de Poolse jood Salmen Lewental (65
bladzijden) is een heel precieze beschrijving van: de 'reis' naar Auschwitz, het verblijf in een transitkamp, de kennismaking met het kamp, de vergassingsprocedure,
scènes in de gaskamers, gruweldaden, moorden, gewenning en apathie van bepaalde
medegevangenen, de mislukte opstand van 7 oktober '44 (de SK-Ieden van 'zijn' crematorium lil namen er niet aan deel). Uit zijn getuigenis spreekt enorme ontgoocheling en bitterheid over de wankelmoedigheid van de leidende figuren van het ondergronds kampverzet. Hij is ervan overtuigd dat zij verantwoordelijk zijn voor het mislukken van de opstand en voor de dood van de honderden gevangenen die eraan
deelnamen. Door zijn getuigenis wil hij voorkomen dat de geschiedenis van Auschwitz-Birkenau alleen die der overwinnaars, der overlevenden zou zijn. Deze sociaal
beter geplaatste gevangenen zullen volgens hem (al dan niet bewust) bepaalde aspecten van het kampleven verdonkeremanen. Daarom bericht hij niet alleen over het
doorstane leed maar ook over het volgens hem weerzinwekkend onderling gedrag
der gevangenen. Hij beschrijft periodes waarin eenieder die langer dan twee weken
overleefde dat op kosten van anderen deed, periodes waarin moordpartijen onder de
gevangenen schering en inslag waren. 36
Ook al zijn de auteurs van deze ultieme berichten getuige én slachtoffer van de
zelfs binnen de nazi-kampen meest onvoorstelbare gruweldaden, toch uiten zij in de
hier besproken documenten nimmer enige twijfel aan hun expressie- of communicatie-vermogen, noch aan het begrips- of inlevingsvermogen van niet-ingewijden. Ze
gaan ervan uit dat ze de Endlösung accuraat onder woorden kunnen brengen, twijfelen er niet aan dat buitenstaanders hen op hun woord zullen geloven en voldoende
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begrip zullen opbrengen voor hun gedrag en houding. 37 De auteur van het anoniem
manuscript b. v., verzoekt de vinder zijn notities te bundelen en uit te geven onder de
titel 'Temidden een nachtmerrie van misdaad' (wat ook gebeurd is).38Zij betrouwen
erop dat buitenstaanders hen op basis van hun verslag zullen beoordelen, ook al
wordt daarin slechts een miniem gedeelte weergegeven van de tragedie die zij beleefden. 39 Deze op het eerste gezicht paradoxale vaststelling vindt zijn verklaring in het
feit, dat deze ooggetuigen op het moment van de redactie van hun verslag nog middenin de nachtmerrie zaten en absoluut zeker waren dat geen hunner het overleven
kon. Ze beschreven de nachtmerrie van binnenuit, konden of wilden er niet aan denken dat iemand hun verslag zou kunnen of durven betwijfelen. Alleen wie wakker
schrikt, kan aan de realiteit van zijn angstdroom beginnen twijfelen. Zij waren volkomen van de buitenwereld afgesneden en compleet machteloos. Zij wisten dat geen
insider (i.c. een SK-lid) het overleven kon. Er bleef hen niets anders over dan een
aan zelfmoord grenzende, even heldhaftige als desperate opstand of het verzamelen
en scheppen van bewijsstukken voor de buitenwereld. Hun communicatie poging is
een wanhoopsdaad om via buitenstaanders alsnog zin te geven aan hun dood. Wat zij
doorgemaakt hebben mág niet tevergeefs geweest zijn, mág niet vergeten worden.
Niet omwille van een theoretische, geschiedkundige kennis, maar opdat de schuldigen zouden gestraft en herhaling voorkomen worden. Zij moesten er wel op betrouwen dat hun bericht de 'anderen' bereiken zou en dat zij er de nodige lessen zouden
uit trekken. Alleen daardoor kon de absurditeit van hun lijden en dood opgeheven
worden. Ze hoopten dit niet, ze waren er rotsvast van overtuigd. Twijfel is een luxe
die alleen de levenden zich veroorloven kunnen. Zij, de bijna-doden, konden dat
niet, zij moesten geloven in de immanente historische rechtvaardigheid, in het welslagen van hun communicatie en in buitenstaanders.
Andere gevangenen, in andere omstandigheden en in andere kampen, wier overlevingskansen groter maar niet minder onzeker waren, zij die niet direct met de dood
bedreigd werden, slaagden er ondanks het verbod in een dagboek bij te houden.
Soms werd dit door SS-ers oogluikend (Dachau, '44) of openlijk (Westerbork, '43'44) gedoogd. Een enkele keer zelfs aangemoedigd. Mechanicus b.v. stond onder de
hoge protectie van de kampoudste (de hoogste gevangene-functionaris) van Westerbork, die hem als 'officieel' dagboekschrijver had aangesteld. Deze gevangenen beschouwden zichzelf als 'kroniekschrijvers' en waren van mening dat zij een registratie- en informatieplicht hadden. 40 Bij hen vindt men wél twijfel over de communicatiepoging, maar die twijfel houdt voornamelijk verband met het eigen expressievermogen.
Hillesum schreef vanuit Westerbork vele en vaak lange brieven (van 19.11.1942 tot
2.9.1943) aan familieleden en vrienden buiten het kamp. Daarin schetst ze het dagelijks leven en leed in Westerbork. Op 1 september '43 schrijft ze dat "geen mens zich
een voorstelling kan maken over zo'n barak" ,41 doelend op de overbevolking en het
krioelend leven dat er heerste. Daarmee wou ze waarschijnlijk alleen maar duidelijk
maken hoezeer het leven in een kamp afweek Van wat buiteq.staanders gewend zijn.
Expliciete twijfel aan haar expressievermogen én aan het begripsvermogen van buitenstaanders komt slechts één keer in haar brieven voor. Verwijzend naar haar hooggespannen verwachtingen m. b. t. onderling gedrag van -gedetineerden en de desillusionerende realiteit, vraagt ze zich afof "men de buitenwereld ooit zal kunnen beschrijven,
wat er zich hier allemaal heeft afgespeeld? ( ... ). De buitenwereld denkt misschien aan
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ons als een grauwe, gelijkvormige, lijdende massa van Joden, ze weet niets van de kloven en afgronden en de schakeringen die er zijn tussen de enkelingen en de groepen , zij
zal dat misschien niet eens kunnen begrijpen" . 42 Doch deze twijfels zijn uitzonderingen op de algemene regel. Twijfel aan het eigen expressievermogen loopt daarentegen
als een rode draad doorheen haar brieven. Eén van haar eerste brieven (dd. 23.11.43)
begint ze b.v. als volgt: " ... alleen een groet. Schrijven van hier is me onmogelijk , niet
door tijdgebrek, maar de veel te vele indrukken. Er stormt hier te veel op een mens af.
Ik geloof dat ik over deze ene week een jaarlang achter elkaar vertellen kan " .43 Verderop schrijft ze : "Nee, men kan van hieruit niet schrijven, men zal een heel stuk van
z'n leven nodig hebben om dit alles te verwerken".44 Om de kroniek van Westerbork te
schrijven zou men volgens Hillesum "een groot dichter moeten zijn. Met journalistieke
verhaaltjes komen we er niet meer. Heel Europa wordt langzamerhand één groot kampement. Heel Europa zal gaan beschikken over een zelfde soort bittere ervaringen.
Het zal eentonig worden als wij elkaar de naakte feiten gaan meedelen van uiteengerukte families , geroofde bezittingen en verloren vrijheden. En over prikkeldraad en
stamppot kan men ook niet veel pittoreske mededelingen doen aan buitenstaanders.
Ik vraag me af of er veel buitenstaanders zullen overblijven, als de geschiedenis nog
lang volhardt op de door haar ingeslagen paden". 45 Omdat ze geen groot dichter meent
te zijn en te beschouwend van aard is, omdat ze nog niet precies weet wat over Westerbork te vertellen , omdat het er zo'n veelbewogen leven is,46 vreest ze niet in haar opzet
te zullen slagen . Na deze inleidende beschouwingen over haar 'falend' expressievermogen, schetst Hillesum bladzijden lang een even aangrijpend als bevattelijk beeld
van Westerbork (misschien is juist dát het onaanvaardbare, nl. dat men zoiets bevattelijk voorstellen kan). Ook Mechanicus meent het niet aan te kunnen: "Tegenover me
aan de ruwhouten tafel kauwt Mechanicus op zijn vulpen. We kijken elkaar eens aan
over onze volgekrabbelde velletjes. Hij registreert trouwen precies , bijna ambtenaarachtig het gebeuren hier. 'Het is te machtig', zegt hij opeens. 'Ik kan heus wel een
beetje schrijven , maar hier sta ik voor een afgrond -of voor een berg, het is te machtig'." (Hillesum-198211, 194, brief 21.8.43).

Mechanicus en Hillesum raakten in Westerbork bevriend en voerden vele gesprekken. 47 Ook Loden Vogel onderhield contacten met Mechanicus .48 Wederzijdse beïnvloeding kan , zeker wat Mechanicus en Hillesum betreft, niet uitgesloten worden.
Mechanicus las haar dagelijks voor wat hij die dag geschreven had. 49
Deze kroniekschrijvers hebben dus het gevoel dat ze de al te afwijkende en al te complexe realiteit niet volledig kunnen bevatten en dus niet kunnen weergeven om
ze aan leken duidelijk te maken. De onbeschrijfbaarheid wijten ze aan te grote complexiteit. Ze krijgen niet eens de tijd al de ervaringen die op hen afstormen zélf te
verwerken. Vooral omdat ze er zelf zo sterk bij betrokken zijn. Dit brengt ons tot een
tweede facet van hun twijfel, nl. het onvermogen eigen en andermans gevoelens accuraat onder woorden te brengen. "Geen pen vermag uit te drukken", schrijft Mechanicus (p. 285), "wat er eigenlijk gebeurt voor en op de dag van zo'n transport
[naar het oosten] ( ... ) wat er [dan] in ons omgaat. Met elke handdruk aan een vertrekkende dringen zielen in elkaar, de handen vatten en omklemmen elkaar, alsof ze
elkaar nooit meer zullen loslaten. Het gesproken woord is te veel of te weinig". Abel
Herzbergverbleefvan half januari '44 tot aan de evacuatie vijftien maanden later, in
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Bergen-Belsen. Na zeven maand internering begint hij aan zijn dagboek. Hij richt
zich tot een fictief, niet-ingewijd lezer. Angstvallig volledigheid nastrevend, probeert hij het kampleven duidelijk te maken voor de -nu en dan direct aangesprokenbuitenstaander. Twijfel over diens begripsvermogen drukt hij zelden uit. Sprekend
over het gebrek aan contact met de buitenwereld 'en het sterke verlangen naar zulk
contact, vraagt hij zich af of "iemand het ooit zal begrijpen , die dit later leest?" .50
Ook hij vreest dus dat buitenstaanders zich nooit zouden kunnen inleven inde intense gevoelens van gevangenen. Verder maakt hij zich ook zorgen over het misbruik
dat kwaadwillige buitenstaanders zouden kunnen maken van door het kamp bestaan
sterk veranderde gedrag en normen: "En ik weet ook, dat alle antisemieten het leven
der joden in deze misère tot een onuitputtelijke mijn van beschuldigingen zullen maken. Kijk alleen maar naar de bestialiteiten en laagheden van het Derde Rijk tegen
ons ( ...). Ik ben niet bereid zoetelijk de mantel der liefde om de joden te slaan of om
hun de gebreken te vergeven , waaraan zij zich hier overgegeven hebben. Maar men
moet wel weten hoe men ziel en geest der mensen verwoest door de druk , waaronder
men hen plaatst. Daartegen bestaat geen middel" . 51
In een brief van 24 augustus '43 wijst Hillesum terloops nog eens op het volgens
haar tekort schietend expressievermogen. Ze beschrijft hoe mensen zich op het transport vanuit Westerbork naar het oosten (waarschijnlijk Auschwitz) voorbereiden en
van elkaar afscheid nemen: "Ik zie een vader die voor het vertrek zijn vrouwen kind
zegent en die zich laat zegenen door een oude rabbijn met een sneeuwwitte
baard en een vurig profetenprofiel. Ikzie .. . ach, ik kan het immers toch niet beschrijven ... ".52 Hillesum kan inderdaad nooit het volledige tafereel van honderden afscheid nemende, dikwijls letterlijk uit elkaar gescheurde, wanhopige mensen weergeven. Nooit kan ze de intensiteit van hun gevoelens en van haar ontroering , machteloosheid en bewogenheid accuraat beschrijven. Zoals ze zelf schrijft: "Wat zich daar
het laatste halve jaar voor onze ogen aan menselijk leed heeft afgespeeld en zich
dagelijks nog afspeelt, is meer dan een enkeling in een half jaar zou kunnen verWerken". 53
Op de verzuchtingen over hun machteloosheid om hun ervaringen precies weer te
geven, laten de auteurs bijna onveranderlijk een prangende en aangrijpende beschrijving van die ervaringen volgen. Dikwijls zó beklemmend dat de lezer-buitenstaander zich naar de keel gegrepen voelt en de lectuur even stopzetten moet. Zo b. v.
de beschrijving door Mechanicus van het vertrekkend transport dat volgens hem
"door geen pen beschreven kan worden": "De stoet, die zich voor de barakdeur opstelt, gelijkt op een karavaan, die plechtig een bedevaart onderneemt naar een ver
land. In alle raamopeningen, klein vierkant, opeengedrongen mannen en vrouwen,
die de vertrekkenden een laatste groet toeroepen; aan elk raam een laatste afscheid,
bosjes van uitgestoken armen en handen, snel toeschietende vertrekkenden, die de
handen grijpen en zich snel weer bij de stoet voegen. Elk raamkozijn is een levend,
compact schilderij van bewegende en bewogen mensen, op een rij naast elkaar geplaatste doekjes à la Jan Steen, maar in mineur. Oude vrouwen schreien zacht, gedachtig aan het leed, haar kinderen en kleinkinderen aangedaan, vrezen voor het lot
dat haar zoons en dochters in den vreemde, in de macht van de tiran, nog te wachten
staat. De jonge vrouwen en mannen, hard geworden onder de druk,waaronder zij
nu al een paar jaar hebben geleefd, gesterkt in de ellende, waarin hun vervolgers hen
hebben gedompeld, knarsetanden dol van razernij over de wegvoering van hun broe140

ders en zusters en vrienden, en vervloeken hun vijanden. Zij spuwen hun haat uit, als
had een adder hen in de tong gebeten. Zij ballen de vuisten in machteloze woede.
Het gevoel van onrecht, dat de hele week gesluimerd heeft, ontwaakt plotseling en
hevig bij het gezicht van de ontvoering van hun lotgenoten en zij luchten hun gemoed
onverholen, eruptief als een krater zijn lava uitstoot. Een orkaan van verachting
woedt tegen de mensenrovers" .54 En zo gaat Mechanicus nog bladzijden lang door ...
De steeds terugkerende expliciet geuite twijfel over uitdrukkings- en communicatievermogen kan een (onbewust gehanteerd) middel zijn om het extreem karakter
van de ervaringen en de beschrijving ervan te accentueren. Herzberg drukt dit op
Kerstmis' 44 in Bergen-Belsen als volgt uit: "Ik weet niet of ooit een hand in staat zal
zijn, de ellende te beschrijven van vierduizend stervende joden in dit kamp op Kerstmis 1944. Maar als een hand daartoe in staat zal zijn, geen oog zal in staat zijn het te
lezen, geen hart ertegen bestand zijn, geen wil zal ertoe bereid zijn". 55 Wat hier verder ook van zij, de onvrede met de communicatiepoging heeft in elk geval ook te maken met het gevoel niet in staat te zijn gevoelens integraal en accuraat onder woorden
te brengen. De communicator is met andere woorden, niet (langer) in staat de impact
van zijn beschrijving in te schatten.
Dat de auteurs van deze kampdagboeken sterker aan hun communicatievermogen
twijfelen dan de in veel directer levensgevaar verkerende gevangenen van het Sonderkommando, kan door verscheidene factoren verklaard worden. De kroniekschrijvers waren intellectuelen, die daarenboven in het kamp over meer tijd en bewegingsvrijheid beschikten. Ze werden met een veel bredere waaier gebeurtenissen en
ervaringen geconfronteerd dan de SK-Ieden. De omvang en complexiteit ervan overweldigden hen en zij beseften dat. Vooral omdat ze zich niet tot het essentiële konden of wilden beperken, maar probeerden de totaliteit te vatten en weer te geven
door dag aan dag-nauwgezet te registréren. Anders ook dan de SK-Ieden, kregen zij
ruimschoots de tijd om aan het welslagen van dit -in se niet realiseerbaar- streven te
twijfelen. Belangrijk ook, is.het feit dat zij ondanks de kommervolle situatie waarin
ze verkeerden, ondanks het altijd aanwezig doodsgevaar, toch realistische hoop hadden er het leven af te brengen. Sommigen schrijven overigens zelf over hun dagboek
dat het niet meer dan voorlopige notities zijn, aantekeningen die ze na de bevrijding
als leidraad willen gebruiken voor een vollediger feitenrelaas. 56 Ze rekenden er stellig op te zullen overleven en hadden daar ook meer reden toe dan de SK-Ieden. 57 Zij
verkeerden nu en dan in onzekerheid over hun overleving, de SK-Ieden kenden
alleen het precieze moment van hun 'executie' niet. De kroniekschrijvers hadden
nog een toekomst -hoe onzeker ook- en konden daarmee bezig zijn. Daarom ook
konden zij het zich veroorloven zin en succes van hun communicatie in vraag te stellen. Ze hadden de buitenstaander minder direct als 'testamentaris' nodig.
Renata Laqueurs dagboek kan niet zomaar in de hier gebruikte classificatie ingepast worden. Het bevat facetten van beide genres. Zij beschouwt zichzelf niet als
kroniekschrijfster. Ze voelt haar schrijven niet als plicht aan. Ze schrijft in hoofdzaak voor zichzelf, "om niet helemaal te versuffen en om te trachten boven de dagelijkse gebeurtenissen uit te komen,,58 en ook wel omdat ze merkt hoe snel de gevangenen zelf hun ervaringen vergeten. 59 Haar dagboek is niet bedoeld voor de buitenwereld, zij is ervan bij het begin (tweede dag van haar dagboek) van overtuigd dat
"na de oorlog niemand meer iets van deze narigheid zal willen weten of horen, en ze
wellicht zullen zeggen dat het 'overdreven' is".60 Toch lijkt dit 'document humain'
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geenszins op dat van Rakels, Rost of Vogel. Laqueur geeft immers een gedetailleerd
en aanschouwelijk beeld van het dagelijks leven in Bergen-Belsen en beschrijft nuchter eigen en andermans reacties op het kampbestaan. Ze schrijft alsof ze zich tot een
buitenstaander richt (b.v. "ik ben vierentwintig jaar", p. 19). Vandaar ook dat ze,
wanneer ze, gealarmeerd door de grondige fouillering van op transport vertrekkenden, begint te beseffen dat de kans dat ze haar dagboek ooit het kamp uitkrijgt gering
is, "nog maar weinig plezier heeft in haar dagboekschri j verij" .61 Al herhaalt ze enkele dagen later nog eens dat niemand na de oorlog belangstelling zal hebben voor "de
rotzooi van het kamp" ,62 toch schrijft ze verder tot ze niet meer kan. In haar dagboek
uit ze geen twijfel aan het begripsvermogen van buitenstaanders, wel aan hun bereidheid naar al die ellende te willen luisteren. Ook uit ze de vrees al te zeer veranderd te
zullen zijn, de 'weg terug' niet meer te vinden, onder meer omdat "zij met mensen te
maken zullen hebben, voor_wie ons afgescheiden leven in de kampen niet anders betekent dan 'Daar heb je weer zo iemand, die alleen klaagt over het verlorene en zulke
akelige dingen vertelt'''. 63 Verder twijfelt ook zij er aan of ze later in staat zal zijn onder woorden te brengen "wat hun leven was,,64 en haar gevoelens te beschrijven: "15
juni 1944. Ik denk veel over na de oorlog. Zullen wij ooit aan iemand, die niet ook
toevallig iets dergelijks meegemaakt heeft, kunnen vertellen, kunnen duidelijk maken, wat deze kampbelevenissen voor ons betekenen? Wat het is, om groene dennebomen en jonge bladgroente te zien opschieten langs een kampweg, achter prikkeldraad. Wat de constante dwang en druk betekent van SS-bewaking en controle. Hoe
je je steeds tracht te verbeelden, dat het je niet raakt, dat geschreeuw, gescheld en
getrap. Dat je merkt dat je ouder wordt, hoe je jeugd tussen je vingers door glijdt in
dit wachten van jaren lang op het einde van de overheersing. Wat maanden betekenen, die in uren, dagen, weken berekend worden en waarin de enige lichtpunten
zijn: de slaap, het warme eten en soms een zonnestraaltje op de weg naar het appelterrein in de kilte na een lang appel. Lichtpunten, de gedachten en dromen van 'vroeger'. Kunnen zij begrijpen dat wij, als wij de wolken zien die zo schitterend mooi zijn
in hun wit-, grijs- en grauw-blauwe flarden, aan de Hollandse grijze luchten boven
het strakke groene polderland moeten denken en dat wij iedere wolk hier, al is hij
nog zo grillig mooi gevormd 'afkeuren', omdat hij niet boven ons land hangt, maar
een Duitse wolk is. Heimwee, en nog eens heimwee".65
Meer dan bij andere ego-documenten ziet men ook hoe vorm en inhoud van deze
in het kamp opgestelde boodschappen bepaald werden door de omstandigheden
waarin ze tot stand kwamen. Dat geldt voor geschriften en tekeningen. Gebrek aan
tijd, energie en materieel; de angst voor ontdekking, de haast waarmee opgetekend
moest worden, zorgden voor ego-documenten die in allerlei opzichten beperkt waren. Kleine schetsen, geheugensteuntjes, waarbij de ooggetuige zich beperkt tot wat
hem de essentie lijkt. In tekeningen en geschriften die in het kamp gemaakt werden
komen vormelijke experimenten vanzelfsprekend niet aan bod. 66 Ego-documenten
van gevangenen die bevel of toelating kregen van de kampleiding om bepaalde zaken
op te tekenen (b.v. Mechanicus in Westerbork, Jacques Ochs in Breendonk, Werner
Löwenhardt in Westerbork) en gevangenen die (tijdelijk) in iets minder ongunstige
omstandigheden leefden, zijn in bepaalde opzichten (b. v. omvang) minder beperkt,
maar hun vorm en inhoud worden dan weer beïnvloed door die verschillende omstandigheden.
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b Buiten het kamp, met andermans dood voor ogen,
opgestelde ego-documenten
Het grootste deel van de ego-documenten over de kampen bestaat uit achteraf opgestelde herinneringen: gedenkschriften of memoires. In tegenstelling tot de binnen
het prikkeldraad opgestelde getuigenissen, zijn deze extra-muros opgestelde ego-documenten zonder uitzondering tot buitenstaanders gericht. Wat het tijdstip van de
redactie betreft, kunnen deze post factum getuigenissen in verschillende 'golven' ingedeeld worden. Een eerste golf direct na de bevrijding, een tweede beginnend midden de jaren zestig en aanzwellend in de jaren zeventig (aangevuld met heruitgaven
van de meest waardevolle of meest tot de verbeelding sprekende documenten uit de
eerste golf).

1 Vroege ego-documenten
De auteurs uit de 'eerste golf' proberen een beeld op te hangen van het dagelijks leven in het kamp (of de kampen) waar zij opgesloten zaten. Kenmerkend hiervoor is
dat ze bijna allen een afzonderlijk hoofdstuk wijden aan de beschrijving van een
werkdag in het kamp. In dat hoofdstuk worden de levensomstandigheden beschreven: dagindeling, voedselverdeling, arbeidsomstandigheden, gedrag van SS-ers en
medegevangenen. Deze dikwijls in één ruk opgestelde en nog op oorlogspapier uitgegeven getuigenissen, kunnen in twee ruw afgebakende groepen worden ingedeeld
(enkele van deze ego-documenten verenigen karakteristieken van beide groepen).
(l)Vrij schematische, objectiverende, van overzicht en realiteitszin getuigende verslagen. De auteurs ervan zijn meestal politiek geschoolde en gemotiveerde intellectuelen. Doorgaans waren ze dus ook niet meer zo jong bij hun internering. In mijn
'steekproef' waren de meeste auteurs die tot deze categorie kunnen gerekend worden ouder dan 35 jaar toen ze geïnterneerd werden (slechts één uitzondering, de
Wind, maar die was toch bijna dertig). Deze auteurs schrijven met ingehouden emotie. Hun intellectuele capaciteiten, rijpere persoonlijkheid, stabielere identiteit en
hun minder slechte positie in het kamp (waardoor zowel hun overlevings- als hun informatiekansen stegen), zorgden ervoor dat zij reeds in het kamp enigszins afstand
konden nemen van wat hen overkwam. Zij waren ook beter getraind in het beschrijven ervan. Sommigen bleven jarenlang geïnterneerd en konden zich mettertijd in de
kamphiërarchie opwerken (Kautsky en Kogon), anderen werden vrijgelaten of pas
naar het eind van de oorlog toe geïnterneerd, verbleven daardoor slechts relatief
korte tijd in het kamp maar kwamen in een iets minder ellendige situatie terecht (Bettelheim, E.A. Cohen, de Wind, Langhoff, Lingens-Reiner) en/ofcompenseerden hun
gebrek aan kennis over de kampwereld door een groot objectiverings-, abstractie- en
relativeringsvermogen (Hemelrijk, Van de Casteeie, Van de Poel). Hun verslag is een
'objectief' feitenrelaas, waarin ze op systematische en meestal thematische wijze de
totaliteit van 'hun' kamp of zelfs van het ganse terreur-apparaat van de nazi's proberen te vatten en beschrijven. Duidelijk bedoeld om buitenstaanders te informeren
(soms met dat doel door hen aangesteld, zoals Kogon) en te overtuigen, proberen ze
zelf meer overzicht te verwerven, te doorgronden wat hen precies overkomen is en
hoe het kampsysteem functioneerde.
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(2) Gedreven, emotionele, uitgesproken subjectieve en waardegeladen documei1ten. Het gebeurde lag nog vers in het geheugen, de gemoederen waren nog oververhit, afstandelijke beschouwing was nog niet voor iedereen haalbaar. Al namen velen
zich voor hun ervaringen zo getrouw mogelijk weer te geven zonder in de eigen affecten verstrikt te raken ,67 weinig talrijk zijn zij die, zoals Z.L. Smith (p. 5 en 11) het uitdrukt, er ook in slagen alleen de elementen aan te brengen om de lezer-buitenstaander toe te laten zelf tot een zo objectief mogelijk oordeel te komen. De tijdens de gevangenschap geaccumuleerde haat- en wraakgevoelens komen eruptief tot uiting in
vervloekingen, oproepen tot wraak en vergelding. 68 Het zijn langgerekte wraakkreten van tot het uiterste gekwelde mensen, mensen die geen onderscheid meer kunnen of wensen te maken tussen SS-ers, nazi's en Duitsers,69 die voor eens en altijd
komaf willen maken met het vermaledijde 'ras' der moffen, die niet anders kunnen
dan begrip uitsluiten. 70 "Dit monsterachtig volk dat onschuldig zal pleiten", schrijft
Kohen (p. 84), "gans Duitsland is verantwoordelijk voor de nazi-misdaden ... ".
Wraak was hun enig doel, hun enige troost. 71 Sommigen bedoelden hun verslag als
een 'verantwoording', naar komende generaties toe, voor de noodzakelijke represailles tegen de massamoordenaars. 72 Kohen (p. 166) besluit zijn getuigenis als volgt:
"We beginnen ons pas te wreken; we zullen de vervloekte Duitse bruten voor elk
slachtoffer ter verantwoording roepen; we zullen de moordenaars vinden en straffen;
en pas dan zal men vrij kunnen ademen, pas dan zal de schaduw van Auschwitz ophouden de zon te verduisteren".
De opvallend emotioneel geladen ego-documenten zijn doorgaans afkomstig van
minder lang geïnterneerde en mede daardoor binnen de gevangengemeenschap
enigszins geïsoleerd gebleven gevangenen . Het zijn eerder vluchtige schetsen met
een 'anecdotisch' karakter. ,Deze teksten zijn weinig systematisch of overzichtelijk,73
vaak opgedeeld in hoofdstukjes van slechts enkele bladzijden (b.v. Wei/er) en bevatten minder precieze informatie. Reden, moment.en duur van internering ontbreken
dikwijls; termen uit het kampjargon worden zonder uitleg overgenomen of verkeerd
gebruikt. Slechts enkelen proberen een beschrijving te geven van de situatie waarin
ze zich bevonden. 74 Deze getuigenissen bezitten een uitgesproken persoonlijk karakter, zijn meestal in de 'ik-vorm' gesteld, hanteren een directe aanspreekstijl (de buitenstaander wordt vaak met 'u', 'waarde lezer', e.d.m. aangesproken) en een chronologische benadering. Het zijn fel bewogen rapporten over diepgaande emoties,
ego-documenten in de ware zin van het woord.
De auteurs willen uitleggen hoe het er in het kamp aan toeging, om de lezers toe te
laten zich te 'documenteren', maar desondanks gaat relatief weinig aandacht naar de
interne werking van de kampen, de kampstructuren ofde totaliteit. Deze overlevenden proberen een zo nauwkeurig mogelijk relaas te brengen over het dagelijks leven
en lijden, vooral het lijden, de vernederingen die ze ondergingen en de minderwaardigheidsgevoelens die er het gevolg van waren. 75 Bijna alle auteurs van 'deze directe
persuasieve communicaties hanteren bewust of onbewust dezelfde 'overtedingstechniek'. Ze solliciteren begrip, proberen te overreden door gevoelstransmissie, dOor
buitenstaanders tot inleving en identificatie te brengen. Ze doen een beroep op hun
verbeeldingskracht, sporen hen aan een inspanning te leveren om zich de situatie van
de slachtoffers voor de geest te roepen. Door bepaalde kamptoestanden te vergelijken met bekende sociale situaties of attituden, proberen ze voorwaarden tot identifi-
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catie te scheppen. Ze spelen in op algemeen menselijke gevoelens en vermogens,
werpen hun lezers de quasi onoplosbare dilemma's waarvoor gevangenen zich meer
dan eens geplaatst zagen voor de voeten, confronteren hen met tot de verbeelding
sprekende gruwelijkheden en met de beklemmende gevoelens der slachtoffers. 76
(De directe aanspreekstijl en het inspelen op het identificatievermogen van de buitenstaander vindt men ook in sommige ego-documenten van latere datum, doch dat
gebeurt dan niet systematisch -b.v. Maurel-1957, 33 & 64-65).
"Probeer u in te beelden", "maak u een denkbeeld van" (Z.L. Smith, 100).
"Stel u deze uitgehongerden voor ... die om het even wat zouden gegeten hebben, ... "
(Trido, 88)
"U zoudt geweend hebben, lezers, als u ze zag terugkeren ... " (ibid, 41).
"Heeft u, lieve lezer, al eens het gevoel gehad levend begraven te zijn", schrijft WeiIer (p. 11) over zijn opsluiting in een eenmanscel.

"U had ons moeten zien, hoe we aan tafel de verdeling van het brood controleerden,
hoe we met kennersblik de waarde van het uitgereikt stuk schatten. Heeft u reeds
spelers rond een roulette-tafel geobserveerd? Met strakke blik, met gespannen zenuwen, volgen ze ijverig het balletje" (Wilkens, 62).
"U heeft ongetwijfeld reeds vastgeketende honden gezien op hyt moment dat ze eten
krijgen. U hebt ze gezien, eerst twistziek en direct klaar elkaar de keel over te bijten
als hen slechts één gamel gelaten werd. Zo kon men ons zien op het moment van de
etensverdeling!" (Trido, 68).
"Zult u me nu geloven, als ik u zeg dat mannen van honger weenden, 's nachts, in hun
bedstee ?" (Trido, 70).
Een tweede opvallend kenmerk van deze sterk waardegeladen ego-documenten
is, dat de auteurs -anders dan die van meer systematische ego-documenten- sporadisch twijfel uiten over het effect van hun communicatiepoging. Dit vloeit als het ware uit het eerste kenmerk, uit de communicatietechniek voort. Mede door de relatief
korte interneringsduur en door de daarmee samenhangende lage(re) sociale kampstatus, waren de auteurs van deze gevoelsbeladen documenten minder volledig geïnformeerd over het kamp (ze hadden minder feiten mee te delen) en konden ze minder afstand nemen van het gebeuren (minder 'gewennende aanvaarding' van het
kampleven). Zij kónden geen objectiverend feitenrelaas brengen, feiten en emoties
waren onlosmakelijk met elkaar verstrengeld. Zij moesten wel hun toevlucht nemen
tot een emotionele communicatie, waarvan het welslagen afhankelijk was van de
verhoopte gevoelsoverdracht of emotionele interactie, De geschreven en ideografische taal, instrument bij uitstek voor kennisoverdracht, is niet het meest geëigende
middel ter beschrijving of verduidelijking van gevoelens, laat staan voor de transmissie van gevoelens die de betrokkenen zelf nog niet hebben kunnen verwerken, gevoelens die misschien niet eens verwerkt kunnen worden. Doordat de auteurs zich
dikwijls pijnlijk bewust zijn van hun betrokkenheid en van hun onvermogen hun ge145

voelens en de intensiteit ervan accuraat over te brengen (wat tot uiting komt in verzuchtingen van machteloosheid) , 77 twijfelen ze aan de inlevingsmogelijkheid en dus
aan de efficiëntie van hun communicatie. Een machteloosheid die niet alleen te wijten is aan het feit dat deze ooggetuigen niet goed met pen en papier konden omgaan
en niet bij machte waren scènes en gevoelens weer te geven waar zelfs de beste literatoren (b .v. Mechanicus) moeite mee hadden, maar ook omdat vele ooggetuigen er
(nog steeds) moeite mee hehben zichzelf ervan te overtuigen dat wat ze meemaakten
géén nachtmerrie maar realiteit was. Ze konden de eigen zintuigen nog steeds niet,
of niet meer, geloven , verwachtten dan ook dat buitenstaanders er nog meer moeite
zouden mee hebben. Dat had niet altijd direct uitstaans met brutaliteiten. In Buna
(Auschwitz-lIl) zag Kohen b.v. hoe voormalige groot-industriëlen uren schipperden
over de verkoop van een verroest lepeltje. "Deze verlaging van het menselijk wezen", schrijft hij (p. 124-125), "deze transformatie van een vertegenwoordiger der
elite in een clochard ... Dingen die zeer delicaat zijn om te beschrijven , want dit alles
gaat de verbeeldingskracht van een gevoelsmens zozeer te boven , dat het moeilijk is
direct geloofd te worden".
Getuigen was voor sommigen een middel om zichzelf a posteriori van de realiteit
van de verschrikking te overtuigen . Na een herstelperiode van enkele maanden
schrijft Halkin (historicus) er moeite mee te hebben te geloven dat het allemaal echt
gebeurd is. Dan al voelt hij zich volkomen vervreemd van zijn KZ-ervaring en slaagt
hij er slechts met de grootste moeite in, door het neerschrijven v~n zijn ervaring , terug voeling te krijgen met zijn nog recent verleden. 78

Laqueurs dagboek is in dit opzicht hoogst interessant. De daarin geuite twijfel
heeft alleen betrekking op de bereidheid van buitenstaanders om te luisteren en op
haar vermogen om haar gevoelens accuraat weer te geven. In de direct na de bevrijding opgestelde (één maand na haar terugkeer en ook in de zomer van '46) en duidelijk tot buitenstaanders gerichte geschriften , verkeert deze in vraagvorm geuite twijfel in zekerheid: "niemand weet en kan begrijpen wat het betekende". 79Onder meer
omdat ze bepaalde gedragingen "nooit zelf zal begrijpen" ,80omdat ze "nog niet kan
spreken over het echter nu, na drie dagen Holland, weer onwerkelijke". 81 (Andere
gronden voor haar overtuiging zijn de 'geprivilegieerde' behandeling van oorlogsmisdadigers - zie blz. 173 en haar schuldgevoelens over 'tekortkomingen' in het kamp
-zie blz. 288 en 453). Haar dagboek besluit ze dan ook als volgt: "Wij moesten
vertellen, maar nog ging dat niet. Want, toen verdween de barak: Houten kribben,
drie-hoog boven elkaar, in rijen. Op de vuil-grijze, ruwhouten vloer zwerven emmers, koffers en etensbakjes. Een donkere koffieplas glimt op de lange houten tafel.
Voor de deur ligt een hoop voddige verluisde kleren en een natte stromatras. Het regent ... Ik denk: 'Het zal koud zijn, zo vroeg op appèl!' Ik adem de weezoete, benauwde lucht van koolrapen. Op het prikkeldraad tjilpt een mus. En werd het huis
tot werkelijkheid ... In de marmeren gang ligt een zachtgroene loper. Als ik de deur
open, vallen goudige strepen zonlicht om mij heen naar binnen. Ik denk, terwijl ik op
de grijze stenen stoep sta: 'Wat een zalig weer. Het wordt een mooie dag!' De frisse
ochtendwind brengt de geur van bomen, water en zee mee. Over de Amstel scheren
witte meeuwen".82
Kennis- en informatie graad van de communicator over het kamp bepaalden in hoge mate de 'keuze' vall de communicatietechniek. Deze laatste bepaalde dan weer
het communicatie-effect alsook of, en in welke mate, de communicator aan de effi146

ciëntie van zijn communicatiepoging twijfelde.
Twijfel over de communicatiemogelijkheid bij onmiddellijk na de bevrijding getuigende overlevenden heeft niet direct te maken met het begrips- of kennisvermogen van buitenstaanders. De beter geïnformeerden onder deze ooggetuigen uitten
zelden of nooit enige twijfel. De onvatbaarheid van de al te complexe en overweldi ..
gende realiteit speelde hen (in tegenstelling tot de eerder besproken kroniekschrijvers) ogenschijnlijk geen parten. Waarschijnlijk omdat ze niet langer van binnenuit
observeerden en schreven, niet meer met hun neus op de situatie gedrukt zaten, omdat ze zelf een beetje buiten-staander waren geworden en meer afstand konden nemen (wat tot uiting komt in hun gevoel van vervreemding ten aanzien van hun eigen
ervaring). Twijfel aan het begripsvermogen van buitenstaanders is ten dele gevolg
van de afstand die het ervaringssubject t.a.v. zijn eigen ervaring 'verworven' heeft,
een afstand die noodzakelijk is om enigszins accuraat te kunnen berichten. Reeds in
'49 drukt de Wind (1949 ; 459) de mening uit dat "de herinnering aan het kamp iets
van zijn pijnigende, affectieve karakter begint te verliezen. Wat eenmaal de afschuwelijkste werkelijkheid was komt ons nu voor als een griezelfilm uit onze kinderjaren. Nog stormen, tezamen met de herinneringsbeelden, de angst en de woede op
ons af, maar ze zijn als gekooide wilde dieren ... ze kunnen ons niet meer bespringen,
we hebben er afstand van genomen ('distantiëring' !). Dank zij deze distantiëring
kunnen wij meer objectief staan tegenover het beleefde. Wij voelen ons niet langer
opgenomen in de sfeer van het kamp, maar brengen dit in gedachte over in ons studeervertrek en bestuderen het zoals een chemicus het gebeuren in zijn reageerbuis".
Daardoor konden zij een min of meer coherent beeld opbouwen. Een beeld dat niet
meer werd verstoord door disparate gebeurtenissen en kaleidoscopische impressies.
Hun communicatie bestaat voornamelijk uit de overdracht van kennisgegevens. Onweerlegbare, onbetwijfelbare en in een consistent geheel ingekaderde feiten.
Anders ligt het voor de qua kennis en informatie over het kamp 'benadeelde' gevangenen. Ook hier geen twijfel aan het begripsvermogen van buitenstaanders,
maar - door de 'gekozen' communicatietechniek - wel aan het eigen expressievermogen m.b.t. niet overdraagbare gevoelens.
Gevangenen die tijdens of direct na hun gevangenschap getuigden, uitten weinig
of geen twijfel aan het begrips- of bevattingsvermogen van buitenstaanders. In feite
hadden ze ook geen alternatief. Wie getuigde, deed dat om het lijden en de dood van
ontelbaren te betekenen, opdat de nodige lessen worden getrokken uit hun ervaringen. Omdat de overlevenden niet in staat waren de noodzakelijke maatschappelijke
veranderingen in hun eentje te verwezenlijken, deden ze beroep op álle mensen. Zij
moesten op het begrip, het inzicht en de inzet van buitenstaanders betrouwen of
voortijdig afstand doen van de gedurende hun internering en door hun lijden gegroeide of bekrachtigde toekomstdroom.

2 Late ego-documenten
Nieuwe 'golven' van kampliteratuur vallen samen met gebeurtenissen die het nazitijdperk terug in de actualiteit brengen. Atrestatie en proces van oorlogsmisdadigers
(Eichmann: 1960-1961; Klaus Barbie, 1982-1987), grote kampprocessen (Auschwitzproces te Frankfurt, 1963-1965), belangrijke herdenkingen (veertigste verjaardag van de bevrijding), controversen rond eventuele vrijlating van oorlogsmisdadi147

gers (de 'drie van Breda', R. Hess), het debat in de Duitse Bondsrepubliek over de
verjaringstermijn van oorlogsmisdaden , ja, zelfs ophefmakende televisiefeuilletons
(Holocaust). Op zulke momenten groeien aanbod en vraag m .b.t. getuigenis liter atuur. Overlevenden krijgen een kans om hun getuigenis publiek te maken, sommigen worden daartoe aangespoord. Het gaat hier om bewuste beweegredenen, de verantwoording van het getuigen. Daarnaast waren ook minder bewuste of niet openlij k
toegegeven motieven werkzaam . Zo komen b .v. nu ook overlevenden aan bod die
direct na hun kampervaring in feite te jong waren om schriftelijk getuigenis af te leggen. Als ondertussen bepaalde mentaliteits- of wetswijzigingen plaats hebben gegrepen, kunnen ook overlevenden die tot bepaalde -vóór, tijdens en na de nazi-periode
vervolgde of gediscrimineerde- minderheidsgroepen behoorden , getuigenis afleggen.
Vroege getuigenissen van 'roze driehoeken' (gevangenen die werden geïnterneerd
omwille van hun homoseksuele geaardheid en die op hun kampkledij een roze driehoek moesten dragen) zijn b.v. niet bekend. Dit stilzwijgen wordt gewoonlijk verklaarddoor de angst van de betrokkenen nogmaals vervolgd te worden. De 'roze
driehoeken' waren namelijk bijna allen van Duitse nationaliteit en de -uit 1871 daterende- paragraaf 175 van het Duits strafwetboek, waarin homoseksuele handelingen
strafbaar gesteld werden , is pas sedert 1969 niet meer van toepassing, tenminste als
er alleen volwassenen bij betrokken zijn (de leeftijdsgrens van 21 jaar werd in 1973
op 18 jaar gebracht). Of getuigende homo's inderdaad openlijk juridisch vervolgd
zouden zijn geweest, is hier niet aan de orde. Blijkbaar waren noch de bevolking,
noch de homo's zelf aan 'coming out' toe. Het was voor deze kwetsbare minderheid
veiliger zich koest te houden , geen slapende honden wakker te maken. Dergelijke
publieke 'bekentenissen' hadden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot verdoken discriminatie geleid. De tewerkstelling van de betrokken homoseksuelen zou in het gedrang zijn gekomen, hun toekomstperspectieven zouden onmogelijk zijn gemaakt, e.d.m. (Hetzelfde geldt wat betreft de stand van onderzoek
naar de vervolging van zigeuners door de nazi's: "de vervolging gaat gewoon door en
dus is er geen belangstelling voor wat ook de nazi's deden en de zigeuners zelf zwijgen wijselijk, omdat elke aanklacht tot nieuwe vervolging leiden kan". - Rogier ,
282).
Het stilzwijgen van de -Duitse- homo's kan het vÇlcuüm in de geschiedschrijving
niet afdoend verklaren. Homo's uit landen met een terzake minder intolerant strafrecht , hadden het vuur aan de lont kunnen steken. Binnen- en buitenlandse historici
konden onderzoek verricht hebben, maar de officiële geschiedschrijving slaagde erin
dit onderwerp zo goed als dood te zwijgen. (Dat geldt in min of meerdere mate ook
voor de 'asocialen', 'criminelen', prostituees onder de gevangenen. Hun onderdrukking is sedert lang aanvaard. 83) . Zelfs de sociale druk en de repressiviteit verklaren
niet afdoend waarom Duitse homo's zwegen. Zij konden immers anoniem of onder
een schuilnaam hebben getuigd. Mogelijk hadden zij er toen niet zo'n grote behoefte
aan. Nog aannemelijker lijkt dat er voor dat soort getuigenissen geen 'markt' bestond. De meerderheid van de 'heteroseksuele' bevolking tilde minder zwaar aan
vervolging van hoino's dan aan die van hetero's. In het vooroorlogse Duitsland b. v.,
waren homoseksuelen één. van de aangewezen zondebokken. Homoseksualiteit
werd zowel ter rechter- als ter linkerzijde (SPD en KPD) als politiek middel gebruikt
om tegenstanders verdacht te maken en te (laten) vervolgen. SA-leider Röhm werd
148

door de sociaal-democratische en communistische pers als homoseksueel 'ontmaskerd' (Hitler heeft zich nooit speciaal druk gemaakt.over Röhms seksuele voorkeur,
maar gebruikte ze wel als voorwendsel om diens eliminatie te1echtvaardigen. 84). In
de eerste decennia na de oorlog kwam geen fundamentele breuk met dit verleden,
anti-homoseksualiteit bleef in alle partijen toonaangevend (Stümke-Finkler geven
hiervan meerdere ontluisterende voorbeelden). Overigens gold dit alles ook tot op
grote hoogte voor het antisemitisme. Dergelijke discrediteringstechnieken worden
nu nog gebruikt, al zijn ze ter linkerzijde niet meer 'de bon ton'. Verder was het politiek karakter van de vervolging minder uitgesproken dan bij politieke gevangenen,
homo's bleven een minderheidsgroep, enz ... Er was geen interesse, geen publiek
voor dit thema. De tijd was nog niet rijp. Mede door de campagne voor decriminalisering in de Duitse Bondsrepubliek kwam hierin, op einde van de j aren zestig , verandering. Het onderzoek naar het lot van homo's in Hitler-Duitsland kreeg toen een
eerste krachtige impuls.
Door dit alles staat onderzoek naar de vervolging van homoseksuelen door de nazi's nog steeds in zijn kinderschoenen en lijdt het nu aan dezelfde kinderziekten als
het onderzoek direct na de oorlog naar het lot van gevangenen in het algemeen. In de
steeds frequenter verschijnende ooggetuigenverslagen van 'roze driehoeken' laat
men zich weinig gelegen aan regels van cognitieve hygiëne of historiografisch onderzoek. Sommigen nemen een loopje met de werkelijkheid. Enerzijds zelfverheerlijking, anderzijds het door het slijk sleuren van alle andere gevangencategorieën (Heger b. v.); een pseudo-historicus (Rector) baseert zich op een slecht gedocumenteerd
toneelstuk (Bent van Sherman) om de loze bewering dat in de kampen joden beter af
waren dan homo's het statuut van historisch feit te verlenen;85 het aantal slachtoffers
stijgt als per Amerikaans opbod (het onderzoek naar de uitroeiing van zigeuners zit
in hetzelfde 'mythologisch' stadium; door opbod bereikte men daar het record aantal
slachtoffers van drie-en-een-half miljoen. 86). Het gezwel is nog maar net opengebarsten. Verontwaardiging en overdrijving vieren hoogtij. Men ontleent een denkbeeldige status aan de vervolging en speldt de roze driehoek Op.87 Hoe gering ook in kwaliteit, toch bezitten deze getuigenissen ongetwijfeld een signaalfunctie en hebben ze
een sensibiliseringseffect. Mede hierdoor wordt het onderwerp bespreekbaar en interessanter. Ook voor historici en sociologen. Daarom kan men alleen maar betreuren dat de verdienstelijke poging van Lautmann om tot meer methodisch onderzoek
te komen, bespottelijk wordt gemaakt door een eerder obscuur auteur die, verblind
door het waanidee dat alleen een half miljoen dode homo's -en geen tien à vijftien
duizend, zoals Lautmann overtuigend aantoonde88- voldoende verontwaardiging
kunnen opwekken, aan de eigen belangen voorbij ziet.
Naarmate de oorlog verder af komt te liggen wijzigt het aanbod van getuigenisliteratuur op ingrijpende wijze. Het wordt zowel ingekrompen als uitgebreid, verarind
als verrijkt. Uitgesproken emotionele, wraakzuchtige of onsamenhangende ego-documenten krijgen normaliter geen kans meer (met uitzondering van getuigenissen
van woordvoerders van interneringscategorieën die nog niet aan bod kwaqlen, b.v.
de 'roze driehoeken'). Dat 'bruut' materiaal is vanuit commercieel oogpunt niet
meer aanvaardbaar. Er worden ook hogere literaire normen gesteld. 89 Normen die te
maken hebben met een veranderde instelling bij het publiek en bij sommige getuigen. Vereenvoudigend kan gesteld worden dat de voorkeur uitgaat naar een meer
geromanceerde verslaggeving enerzijds en naar meer thematische, afstandelijke,
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analytische, zeg maar 'wetenschappelijke' getuigenissen , anderzij ds (vandaar b.v.
herhaalde herdrukken van Kogons getuigenis). De directe betrokkenheid wordt bemiddeld, de tijdsgebonden afstand wordt weerspiegeld door literaire of wetenschappelijke distantiëring. De ik-figuur verdwijnt op de achtergrond. De getuigen die nu
aan b~d komen, hebben een andere houding tegenover de buitenwereld. Dit komt
tot uiting in belangrijke verschuivingen in de getuigenis motieven en in de houding
tegenover buitenstaanders. De klemtoon komt meer en meer op de afschrikkiilgs- en
waarschuwingsfunctie te liggen. De motivatie van opsporing, aanhouding en veroordeling van oorlogsmisdadigers b.v., verglijdt van wraak en gerechtigheid naar het
opfrissen van het geheugen van buit~nstaanders, het onthullen van de vreselijke
waarheid aan onwetend gebleven of gehouden jongeren. 90 Deze veranderingen worden ongetwijfeld tot op grote hoogte bepaald door het feit dat de getuigen nu weet
hebben van bepaalde reacties van buitenstaanders en van de naoorlogse politieke gebeurtenissen. Ze getuigen omdat het tijd wordt, omdat de maatschappelijke tendenzen en ontwikkelingen die ze bespeuren de "door niks onmogelijk gemaakte herhaling van de holocaust" aankondigen of inluiden (Bakels-1977, 10-11), omdat "zich in
de wereld toestanden ontwikkelen waaruit blijkt dat wij, zonder iets geleerd te hebben, met open ogen en vastberaden op nieuwe catastrofes afgaan" (Bakels-1979, 12) .
De "opleving van het nazisme en een toename van het geweld als politiek middel"
(reden waarom de Wind in 1980 instemde met een herdruk van zijn ooggetuigenverslag, p. 197); opkomst en 'succes' van extreem-rechtse en neo-fascistische bewegingen of groupuscules, van revisionistische publikatiès, zetten heel wat overlevenden
tot verhoogde waakzaamheid en (hernieuwde) getuigenis aan. 91
Vele van deze motieven komen reeds decennia eerder voor in Duitse ego-documenten opgesteld door overlevenden die na de oorlog in Duitsland bleven of er terugkeerden. Zij konden (en wilden) vlugger zien hoe weinig ze te verwachten hadden van de zogenaamde denazificatie. Wei/er (p. 7) waarschuwt hiervoor al in '49.
Opkomst en succes van neo-fascistische bewegingen en de reactie ertegen trekken
vanzelfsprekend vooral in Duitsland de aandacht. In september '79 stelde het Bondsgerechthof in eèn principieel vOlHlis dat ontkenning van de jodenvervolging in het
Derde Rijk een belediging is voor elk joods medeburger. Dat kon niet verhinderen
dat neo-nazistische geschiedsvervalsers toch nog aan het gerecht ontkwamen. Zo
b.v. de rechts-radicale Edgar Gejss die sedert '80 in pamfletten beweerde dat joden
nimmer massaal werden vergast en die twee jaar later in beroep werd vrijgesproken
omdat de klacht tegen hem niet uitging van een beledigd jood. Oril dergelijke vrijspraken in de toekomst te voorkomen, vatten enkele politici aan het einde van de jaren zeventig het plan op een wet uit te vaardigen tegen de 'Auschwitz-leugen'. Het
door de SPD in '82 ingediend wetsontwerp waarin het openbaar loochenen of bagatelliseren van de genocide van rechtswege strafbaar werd gesteld, werd na de machtswisseling zeer tegen de zin van het csy overgenomen, maar haalde het niet. Na veel
verhitte debatten tussen vertegenwoordigers van de onderscheidene politieke partijen, zag men -onder druk van de CDU- van dit plan af. Eén van de belangrijkste argumenten tegen de wet was dat die meer kwaad dan goed zou kunnen doen. Er werd
gevreesd dat sommige vervolgden vrijgesproken zouden moeten worden omdat geen
gedetailleerde statistiek van de massamoord kan worden voorgelegd. De CDU-CSU
eiste dat de' Auschwitz-leugen' gekoppeld werd aan de ontkenning van de moord op
vele tienduizenden (volgens sommige bronnen, vele honderdduizenden) Duitse
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vluchtelingen door het in '44-'45 oprukkend Rode Leger. Hierdoor was het oorspronkelijk plan van de socialistisch-liberale coalitie volkomen verwaterd. Dit 'smerig, cru compromis' (Der Spiegel, Die Zeil) haalde het ondanks felle oppositie van
SPD en de Groenen en ondanks verontwaardigde kritiek van joodse organisaties.
Vanaf april '85 moet in de Duitse Bondsrepubliek al wie een slachtoffer van tirannieke heerschappij beledigt door ontkenning of banalisering van de misdaden die tegen
hen werden begaan door een geweld- of 'wilkeurregime' (b.v. ook het regime van
Stalin of van Pol Pot), van ambtswege door de openbare aanklager worden vervolgd
(Der Spiegel, 18.3.85; Die Zeil, 22.3.85). Sommigen zijn sterk ingenomen met deze
wet die hen in principe moet toelaten geschiedsvervalsers doeltreffend te bestrijden.
Anderen zijn van oordeel dat de gelijkschakeling van nazi-slachtoffers en de uitmoording van vluchtende Duitsers, zelf een banalisering of in ieder geval een relativering van 'Auschwitz' is. Velen vrezen ook dat met de vervolging van rechtswege
een forum wordt verleend aan duistere figuren die anders onbekend gebleven waren.
Door hun proces krijgen ze een gevaarlijke publiciteit en 'de oude en nieuwe nazi's
konden zich niets beters wensen' (Die Zeil, 22 .3.85).
De wereld van nu vertoont voltens Pisar,92 te veel gelijkenis met de periode die direct vooraf ging aan de genocide. Religieus fanatisme, rassenhaat en gewelddadige
terreur steken overal de kop op. Het nucleair potentieel maakt de ondergang van de
wereld steeds waarschi j nli j ker. Omdat dan het "verleden opnieuw dreigt voorspel te
worden van de toekomst", omdat opnieuw "onbegrijpelijke, krankzinnige machten
bezig zijn ons te overmeesteren" geven de overlevenden er zich "rekenschap van niet
meer te kunnen ontkomen aan de verplichtingen die hun overleven hen oplegde" .93
Daarom hebben overlevenden een boodschap voor de wereld en moeten zij getuigen. 94
Velen zien ook in de heropleving van het antisemitisme het bewijs dat buitenstaanders zich schromelij k vergissen als ze menen dat de Endlösung defiiIitief tot het verleden behoort, overlevenden moeten er wel nog over berichten. 95 1ean Veil (zoon van
Simone Veil) meent dat er sedert '45 een soort filosemitisme heerst. Antisemitische
gevoelens konden niet meer worden geuit, ze werden vergrendeld door schaamte- en
schuldgevoelens. Die grendels zijn nu, veertig jaar later, verroest en breken een voor
een door. 96 In 1961 schreef Mulisch dat "de dag zelfs zalkomen, dat wij ook van de
joden weer mogen zeggen, dat zij iets ploertigs hebben gedaan, b.v. een Arabisch
dorp uitgemoord en platgebrand ( ... ) - pas als die dag er is, zullen wij over hen spreken als over andere mensen, die goed zijn en slecht, en niet een van beiden: kortom
als over andere mensen. En pas dan zullen ook wijzelf geen antisemiet of filosemiet
meer zijn, maar eveneens als andere mensen". 97
Samen met nieuwe generaties groeit ook de onwetendheid over de genocide. De
jongeren die het gelukkig niet hebben meegemaakt maar die zich ook "niet kunnen
voorstellen wat er werkelijk met de joden gebeurd is" (Schelvis, 6), moeten objectief
voorgelicht worden. Zij immers moeten ervoor zorgen dat het proces zich niet herhaalt. 98 De niet uitgesproken hoop dat deze Iiieuwe generaties wél bereid zullen zijn
te luisteren, dat ze - precies omdat ze het niet meegemaakt hebben - geen afweerreacties zullen vertonen, wordt bij velen een bijkomende, soms zelfs een bepalende prikkel. Oin die reden "kan er nooit teveel over geschreven worden". (Schelvis, 6).
Sterk gemotiveerde, invloedrijke of kapitaalkrachtige overlevenden gaan, als gevestigde uitgevers geen brood zien in de (her)uitgave van hun ego-documenten en
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verweerschriften, over tot de oprichting van een eigen organisatie, annex uitgeverij.
De door overlevenden beheerde 'Holocaust Library' b. v. , kwam tot stand in reactie
op een stroom revisionistische publikaties in de tweede helft van de zeventiger jaren.
Met hun organisatie willen deze overlevenden verhelpen aan de ongelooflijke onwetendheid over de genocide. Het verhaal van de holocaust moet onvermoeibaar herverteld worden, opdat de wereld zich bewust wordt van de lessen die eruit dienen getrokken, opdat een nieuwe catastrofe voorkomen wordt. 99
Het tijdstip der getuigenis (of van haar publikatie) beïnvloedt ook de inhoud. In
vroege ego-documenten besteedden sommigen al enige aandacht aan de niet zelden
teleurstellende ontvangst bij de terugkeer uit de kampen en aan de moeilijke aanpassing aan het burgerleven. Kennis over naoorlogse reacties en evoluties ligt aan de basis van een sterke beklemtoning van postconcentrationaire aspecten van de kampervaring in de 'late' ego-documenten. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de stilzwijgende regel zich te beperken tot de periode van d~portatie en internering, niet
langer wordt gevolgd. In feite liggen de postconcentrationaire ervaringen in het verlengde van de internering en beschouwen de getuigen ze als een onderdeel van de
kampervaring.
.
Niet alleen het publiek, ook de groep van overlevenden die publiek het woord
(kunnen) nemen, verandert qua samenstelling. Vele overlevenden zijn ondertussen
overleden. Anderen zien de zin van (opnieuw) getuigen nog niet, of niet meer in .
Sommigen zijn ten gevolge van bepaalde naoorlogse evoluties mentaal gebroken of
compleet verbitterd, nog anderen houden geen energie meer over. Zo b.v, WibautGui/onard die haar in '83 gepubliceerde kampervaringen als volgt besluit (p . 173):
"De kruisen voor de gevallenen in El Salvador bijvoorbeeld. Daar hangt een spreuk
van Koos Koster: 'Het feit van overleven verplicht'. Toen ik dat zag, had ik het gevoel te stikken. Zie je wel, dacht ik, zie je wel, je laat het weer lopen, je ziet het weer
gebeuren en je doet er niets aan . Maar ik kan dat niet meer. Ravensbrück, Reichenbach, de transporten. Ik heb er over geschreven, ik wil er over praten. Maar El Salvador en overal waar het weer gebeurt, ik kan het niet meer. Overleven heeft voor ons
al zoveel energie gekost, het is op!" .
Ook hier is de groep der getuigenden resultaat van een selectie die gehoorzaamt
aan bepaalde, grotendeels onbewuste criteria. Onder de getuigen zijn heel wat
'nieuwkomers', overlevenden die niet eerder konden of wilden getuigen. Sommigen
onder hen maken deel uit van interneringscategorieën die na de bevrijding gediscrimineerd bleven, anderen verkozen te zwijgen omdat hun kampervaring geheel of gedeeltelijk conflicteerde met de gangbare moraal of met het beeld van de nazi-kampen dat ondertussen tot stand was gekomen. Een niet onbelangrijk deel van de
nieuwkomers onder de getuigen bestaat uit mensen die bij de bevrijding in feite te
jong waren om een boekte kunnen opstellen (b.v. Wiesel, Chagoll. Durlachers verklaring voor zijn stilzwijgen-zie blz. 112- is dus onvolledig. Deze omstandigheid
speelt mijns inziens een belangrijke rol bij de tot standkoming van e.en 'nieuwe stijl'
om over de Endlösung te berichten. De jonge leeftijd waarop deze overlevenden in
het kamp terecht kwamen, had uiteraard een niet te verwaarlozen invloed op hun ervaring en op hun betekening van eigen en andermans kampervaring: Hun aanpassing
aan het kamp verschilde qua verloop en qua gevolgen doorgaans van de aanpassing
van gevangenen met een meer gevormde en stabiele identiteit. De kampervaring had
meestal een veel grotere impact op jeugdige mensen. De weerslag op hun nog wan152

kelbaar identiteitsgevoel, op hun mens- en wereidbeeld was doorgaans ingrijpender
en langduriger. Lydia Chagoll (die op zeer prille leeftijd in Japanse kampen terecht
kwam) verhaalt b.v . hoe zij na de bevrijding geconfronteerd werd met een ganse resem (morele) normen die haar volkomen onbekend waren en dikwijls de omkering
van de kampnormen inhielden. Door de band genomen werden jonge overlevenden
meer gevormd en feller getekend door hun kampervaring.Hun verschillende kampervaring en betekening zorgden ook voor verschillende vewachtingen m.b. t. de
buitenwereld. Daarenboven werden hun interpretaties en verwachtingen hoogst
waarschijnlijk gewijzigd (intensiteit, inhoud) door naoorlogse ervaringen , vooraleer
zij in staat waren en in staat gesteld werden om te getuigen. Motief, vorm en inhoud
van hun getuigenis werden waarschijnlijk in niet onbelangrijke mate mede bepaald
door de (her)aanpassing aan het 'normale' ieven en door de moeilijkheden die daarmee gepaard gingen . Een niet te verwaarlozen factor is b. v. de schoolse opleiding die
velen onder hen nog na de bevrijding kregen en die hen voorzag van bijkomende of
andere interpretatie- en communicatiemiddelen (soms ook van het getuigenismotief). Niet van belang ontbloot is ook dat zij kennis hebben genomen van vroegere
getuigenissen en van interpretaties door buitenstaanders (met het doodzwijgen van
de Endlösung als gangbare betekening) . Dit geldt uiteraard voor alle latere getuigende overlevenden, maar deze kennisname en confrontatie heeft waarschijnlijk meer
effect gehad op jongere mensen. De hier summier aangegeven invloeden van de ervaringsleeftijd op beleving van en verslaggeving over de ervaring, verdient zeker nog
nader onderzocht te worden (zie ook blz. 114, 134,343).
Naoorlogse ervaringen van overlevenden kunnen dus bijkomende getuigenismotieven genereren. In sommige gevallen vormen ze zelfs de directe aanleiding voor het
getuigen. Ze kunnen de getuigenisdrang ook verzwakken of wegnemen. Sommige
overlevenden konden zich op bevredigende wijze in het naoorlogs bestaan inschakelen, ze namen er vrede mee of legden er zich bij neer (een houding die soms werd bepaald door specifieke kampervaring en betekening ervan zie blz. 226-228). Hun getuigenisdrang was (of is) minder sterk of afwezig. Diegenen onder hen die wél willen
getuigen vinden bovendien zelden gehoor. De 'posit ieve'-betekening van aan de lijve
l van het publiek, verwachtinervaren gruwel wijkt al te zeer af van de verwachti~gen
gen die deels gecreëerd en in stand gehouden wordf n door het ondertussen gegroeid
beeld over de kampervaring. Onvrede met de ervaren naoorlogse werkelijkheid -die
beleefd en geïnterpreteerd wordt in het licht van delspecifieke kampervaring van het
ervaringssubject- is dus één van de bepalende fac~oren voor de bijzondere samenstelling van de groep van overlevenden die later getuigen en voor de specifieke inhoud en vorm van hun getuigenis.
I
Het in de naoorlogse decennia gepubliceerd aut<i>biografisch materiaal en het ondertussen verricht wetenschappelijk onderzoek, b~engen bepaalde verschuivingen
teweeg in de aandachtsrichting. Sommigeweten~ctlappers en overlevenden worden
zich bewust van de uitzonderlijkheid van bepaalde ~etuigenissen. Het groeiend besef
dat sommige overlevenden de enige (overblijvend~) getuigen zijn van bepaalde gebeurtenissen of ervaringen (naoorlogse inbegrepen) , zorgt voor nieuwe getuigenissendie door de zich wijzigende aandachtsrichting J n -toespitsing zowel qua inhoud
als vorm belangrijke verschillen kunnen vertonen ~et vroegere getuigenissen.
Vanaf het einde van de jaren zeventig kwam er een heropleving van kampliteratuur . Volgens sommigen zou dit kunnen worden toekeschreven aan het feit dat de 'la153

tentiefase' of het 'rouwproces' verstreken zijn. Veel overlevenden zwegen in de decennia volgend op de bevrijding omdat al hun tijd en aandacht opgeslorpt werd door
de wederopbouw (het stichten van een gezin, het maken van carrière ).100 Soms praatten ze er ook niet over omdat ze -n iet durfden of omdat ze het verledenprobeerden te
loochenen. Door het dood te zwijgen, probeerden ze het te ontkennen. Deze verklaring gaat ongetwijfeld op voor sommige overlevenden, maar rekening houdend met
de vele duizenden die wél schriftelijk getuigden en met de toch onwaarschijnlijk
lange duur van deze 'conspiratiOn du silence' lijkt ze toch niet zo plausibel. Aannemelijker lijkt dat de revival van kampgetuigenissen te maken heeft met-het groeiend
besef dat de gelederen van de overlevenden almaar verder uitgedund raken en dat
het voor de overlevenden waarschijnlijk de laatste kans is om te getuigen. 101
Vandaar de tendens bij verscheidene vriendenkringen van oud-gevangenen tot
toenadering met buitenstaanders. Als de getuigen hun doel ooit willén bereiken,
moeten ze voor hun opvolging zorgen. Paul Halter , president van het Belgisch N ationaaI Comité van Auschwitz, drukte dit bij de inwijding van het Belgisch gedenkteken
in Auschwitz (op 17 april '84) als volgt uit: "Elke mens sterft tweemaal: een eerste
keer bij de laatste levensadem, een tweede keer als de overlevenden hem vergeten.
Wij konden niet verhinderen dat de nazi's miljoenen mensen vermoordden , maar
het is onze plicht hun nagedachtenis levendig te houden onder komende generaties" .102
De vriendenkringen van oud-gevangenen ('amicales' , 'comités') waren in oorsprong vooral gericht op belangenverdediging van hun leden (zeer noodzakelijk in
de jaren direct na de oorlog) . Sommige vriendenkringen werden onmiddellijk na de
terugkeer opgericht om achtergebleven kameraden zo snel mogelijk te repatriëren.
Anderen spanden zich ook of vooral in om voormalige SS-ers en nazi's voor het gerecht te krijgen. 103 Andere belangrijke doelstellingen waren en zijn: behoud contact
onder overlevenden, voortzetting anti-fascistische strijd, uitdragen van de boodschap.
Bij het 'naar buiten treden' van vriendenkringen valt op dat dit doorgaans niet gebeurt door wijziging van de toetredingsmodaliteiten. In plaats van de 'amicales' open
te gooien of op te heffen , wordt een aparte afdeling opgericht. Naast de 'Vriendenkring van Auschwitz' (benaming sedert '72, voorheen 'Vriendenkring der Oud-politieke Gevangenen van de Auschwitz-Birkenau kampen en gevangenissen van Silezië' - 1945), kwam er begin 1980 een 'Stichting Auschwitz'. Deze stichting organi:..
seert spreekbeurten, debatten, films , reizen naar Auschwitz, e.d.m. In '83 werd een
eigen bibliotheek en documentatiecentrum opgericht (officieel geopend in '84, veertig jaar na de bevrijding van Auschwitz) en in '86 werd een rondreizende tentoonstel-'
ling ingericht. Vóór de oprichting van de 'Stichting' konden buitenstaanders soms lid
worden van de 'Vriendenkring' , doch zij konden niet in het Comité van de Vriendenkring zetelen en hadden geen stemrecht. Om tot de kern te kunnen behoren moest
men minstens één dag Auschwitz-gevangene geweest zijn. De 'Vriendenkring' blijft
ook nu voorbehouden aan oud-Auschwitz-gevangenen. Buitenstaanders kunnen
alleen toetreden tot de 'Stichting'. Oud-gevangenen, leden van de Vriendenkring,
superviseren de activiteiten van deze 'Stichting', dragen er zorg voor dat de buitenstaanders op het 'rechte pad' blijven, vormen de 'morele waarborg' van de 'Stichting' . 103a In de structuur van deze organisaties vindt men dus als het ware de insideroutsider tweespalt terug. Outsiderpaiticipatie ja, maar geen outsiderintegratie.
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I
De idee dat niet-gevangenen ni:t in staat. zijn Igevangenen en hun ervaringen te
vatten, kon pas echt doorbreken na de bevflJdmg Van dan af werd Immers éommur
van buitenstaanders brachnicatie tussen in- en outsiders mogelijk. 'Foute' reacties
ten sommige oud-gevangenen ertoe een onoverbrhgbare begripskloof te postuleren.
Mettertijd gingen steeds meer insiders deze stellidg aanhangen. Dat buitenstaanders
nogal eens fout reageren, dat ze zonder enige feitenkennis oordelen en veroordelen,
is aan geen twijfel onderhevig. Op beschrijvingen van kampgruwelen reageren sommigen verwonderd of verwijtend met de vraag hoe de boodschapper dan wél overleven kon. 104 Als een overlevende b.v. "vertelt in Sobibor geweest te zijn , reageren de
mensen met: ze zijn allemaal dood, jij leeft nog, dus dan zul je wel gecollaboreerd
hebben" (Cohen-1979, 158).·Tegen een andere overlevende "zeggen de mensen beschuldigend: je bent een kampmens; ze denken dan dat ieder die het kamp heeft
overleefd een slecht mens moet zijn, dat ze slechte dingen heeft gedaan omdat ze anders niet meer zou leven". (ibid, 134). Hieronder kom ik nog uitvoerig terug op deze
en andere reacties van buitenstaanders en de interpretatie die insiders daaraan vastknopen.
Soms lijkt het erop dat de redenen waarom kampervaringen publiek worden gemaakt, aan een bepaalde chronologie gehoorzamen, eèn chronologie die wordt bepaald door een individu-gebonden psychische evolutie. Direct na de terugkeer wordt
getuigd om de herinnering vast te leggen en te verduidelijken (interpretatie- en clarificatie-functie), om de traumatische ervaring letterlij k en figuurlij k uit te schreeuwen
of te veruitwendigen (ventiel- of katharsisfunctie ): Na enige tijd volgt een fase waarin terug opborrelende kamptrauma's tot nieuwe of herhaalde getuigenis aanzetten.
In de laatste fase veroorzaakt het besef van het naderend levenseind de behoefte om
de ervaring voor eens en altijd vast te leggen. Dergelijke persoonsgebonden behoeften spelen zeker een rol, maar de geschetste chronologie is een misleidende simplificatie. In de eerste plaats omdat ze te veralgemenend is. Zo waren b.v. vele overlevenden niet in staat te getuigen (ten gevolge van de wil te vergeten, de noodzaak te
verdringen of het onvermogen erover te spreken). Ten tweede omdat de getuigenisdrang wordt bepaald door verscheidene andere psychische prikkels en sociale factoren. Van bij het begin waren een aantal sociale prikkels en motivaties werkzaam
(b.v. de informerende, waarschuwende en herdenkende functies). Getuigen werd
ook gefaciliteerd, uitgelokt of bevorderd door bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen en evoluties, door ook aan evolutie onderhevige houding en reactie van buitenstaanders m.b.t. kampgetuigenissen, fascisme en Endlösung. Daarenboven
wordt het getuigenismoment zeker ook gedetermineerd daor individuele shocks en
trauma's die niet direct worden veroorzaakt door interneringtrauma's of\door de herinnering daaraan maar door zeer verschillende actuele bekommernissen. Veelooggetuigenverslagen worden geschreven in moeilijke levensrnomenten die pijnlijke
herinneringen reactiveren of versterken. 105
Naarmate de jaren verstreken, werd het monopolie der overlevenden op interpretatie en studie van het kampfenomeen beetje bij beetje doorbroken. Steeds meer
door outsiders voortgebrachte wetenschappelijke, vulgariserende en artistieke werken zagen het daglicht. Wetenschapslui die het niet zelf beleefd hadden, konden
door de groeiende afstand, de kennis over nieuwe historische evoluties en ook wel
omdat zij (vooral de.naoorlogse generatie) geen directe persoonlijke ervaringen aan
hun onderzoek kunnen verbinden, bepaalde aspecten clarifiëren, bepaalde interpre155

taties verbeteren of ontkrachten (b.v. de discussie tussen in- en outsiders over bestaan en functie van gaskamers in Dachau, Mauthausen en Ravensbrück). Andere
buitenstaanders brengen hun zeer persoonlijk getinte of zelfs extravagante visie op
de overleving onder woorden of in beeld (b.v. des Pres. J.F. Steiner, Wertmüller).
Ze gaan in de clinch met gezaghebbende insiders,' trekken bepaalde van hun interpretaties in twijfel of proberen die te weerleggen. Naarmate nieuwe generaties opgtoeien en de oorlogsellende niet alleen verder af maar ook onwerkelijk, voor sommigen zelfs ongelooflijk begint te lijken, neemt de fictionalisering toe en groeit de
commerciële uitbuiting van het fenoI1leen. Geschiedkundige en morele normen ruimen het veld voor winstmotieven. In de meest twijfelachtige producten worden KZ
en slachtoffers gedegradeerd tot alibi voor het beschrijven of verfilmen van sadistische en seksuele uitspattingen (gaande van Nightporter van regisseur Liliana Cavani
-1973, tot Ilsa, she-wolf of the ss van regisseur Don Edmonds- 1974).
De Amerikaanse TV-serie Holocaust (naar het boek van Gerald Green, geproduceerd door NBC-TV als tegenhanger voor Roots, waarmee concurrent ABC zo veel
succes had geoogst 106), kende een onverwachte weerklank. In de Bondsrepubliek
(waar de serie vanaf eind januari '79 werd uitgezonden) betekende het voor vele jongeren die noch van hun ouders noch op school veel over de gevolgen van de nazi-terreur te weten waren gekomen, een heuse shock. Heel even leek het of een collectieve
bewustwording ingrijpende ideologische en maatschappelijke gevolgen zou hebben.
Reacties van overlevenden op Holocaust waren heel wat minder positief. De euforie
rond de bewustwording van meer dan twintig miljoen Duitsers die de reeks bekeken
hadden, leek b.v. een onverwachte wending te brengen in het zevende jaar van Arnoni's procesvoering tegen de deelstaat Beieren, maar Arnoni kwam nog maar eens
bedrogen uit. De rechter deelde hem privatim mee dat hij "instructies had om alle
claims zonder uitzondering te bestrijden, ongeacht bewijzen of omstandigheden, dat
het niet de tijd was voor gunstige besluiten of regelingen, dat de regering zich niet
meer met de schadevergoedingskwestie bezig hield, maar er zich juist wilde aan onttrekken" en dat hij, Arnoni, maar beter de "schadereg~lingsautoriteiten gunstig kon
stemmen door aan te bieden de zaak op een koopje afte handelen" .107 Arnoni raakte
ervan overtuigd de drukte rond de Duitse reactie op Holocaust en op de Endlösung te
doorzien: "Het record aantal kijkers dat de serie had getrokken zou vandaag of morgen overtroffen worden door een sport-evenement, een circusvoorstelling of sentimenteel treurspel. Niet alle verhalen zijn vrolijk, maar verhalen die in een theater
gespeeld worden hebben gemeen dat ze alle theatraal zijn. Voor de Duitsers had
'Holocaust' meer gemeen met andere televisieprogramma's dan met die holocaust
van eigen makelij. Ze bleven kijken, tranen plengend en wel, omdat het voor hen
een soap opera was, een smartlap. Het was niet wat het had moeten zijn: een dagboek, nationaal én persoonlijk. Stel een soortgelijk verhaal uit bestaand documentair materiaal samen en er komt g~en hond kijken. De echte families Weiss zouden
iets anders bieden dan amusement. Ze zouden het publiek ergens aan herinneren en
als herinnering zouden ze in de Duitse huiskamers niet welkom zijn. Tegen het stuk
werd anders aangekeken, juist omdat het niet direct ergens aan herinnerde. ( ... ) De
familie Weiss beleefde haar eigen versie van een tragedie. Dat is alles. Dat kunnen de
mensen aan. Het is treurig, maar in wezen is het al eerder gebeurd, het gebeurt nog
steeds en het zal steeds opnieuw gebeuren. Als je het er maar niet in hamert dat dit
slechts een steentje was in de gigantische moordpiramide, en dat deze wanhoop zes
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miljoen keer vermenigvuldigd moet worden, kan ik, de kijker, rustig kijken. Breng
de vernietiging terug tot de dramatische en statistische proporties van gebeurtenissen
waartegen men door hetnieuws van alledag al gehard is en je hebt er een willig ontvankelijk publiek voor. Maar als je haar in haar verbijsterende, unieke realiteit
brengt, dan zal haar mogelijkheid ons werkelijk te schokken als gevaar beleefd worden en daardoor weerzin oproepen". 108 Ook Wiesel reageerde bitter. Hij vraagt zich
af of dit TV-spektakel de volgens hem wijd verbreide mening niet sterkt, dat de holocaust niets dan verzinsel is. Hij neemt aanstoot aan de serie omdat ze niet authentiek
genoeg is. Hij mag er niet aan denken dat de kampwerkelijkheid ooit aan de hand
van dit soort 'documenten' zou worden weergegeven. De getuigen herkennen zich
niet in deze beelden. De holocaust moet blijvend in de herinnering worden verankerd, doch niet als een show. De TV-serie sterkt Wies el in zijn overtuiging dat alleen
zij die erbij waren, kunnen weten wat het was. 109
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat het manifest cognitief lange-termijn-effect
van Holocaust minimaal is, m.a.w. dat attituden er niet ingrijpend door veranderd
werden. Een enquête in opdracht van de Oostenrijkse televisie leerde o.m. het volgende: vooraleer Holocaust bekeken te hebben, beantwoordde 72 % van de ondervraagden de vraag of er miljoenen joden werden gedood tijdens de naziperiode bevestigend; na het bekijken van de reeks was dat percentage tot 82 gestegen en zes
maand later was het gedaald tot 75%. De stelling 'de uitroeiing van de joden door de
nazi's werd niet bewezen', vond vóór de uitzending bij 16% beaming. Onmiddellijk
na de reeks was dat 11 %, zes maanden later weer 15% (Eysakkers, 18). In enkele onderzoeken naar het effect van Holocaust werd aan kijkers gevraagd de authenticiteit
van de reeks te beoordelen. Terecht levert Eysakkers (p. 18) hier de volgende commentaar op: "Het lijkt mij op zijn minst dubieus om enerzijds de mate van attitudeverandering te willen meten bij het publiek en tegelijkertijd waarde te hechten aan
haar oordeel over de materie (interpretatie van de geschiedenis), als men aanneemt
dat dat publiek net van attitude moet veranderen". Uit het Duits en Israëlisch onderzoek bleek b. v. dat 89% van de Duitse kijkers Holocaust een waarheidsgetrouwe uitbeelding achten en dat 2% van de Israëli's de TV-reeks geschiedkundig onbetrouwbaar vinden. De meningen over attitudinale beïnvloeding van de kijkers door de minireeks Holocaust zijn zoals uit verscheidene onderzoeken blijkt sterk verdeeld. 110
Vidal-Naquet (1985, 510) is ervan overtuigd dat de massale uitzending van Holocaust
aan de basis lag van de ruimere verspreiding van het revisionisme. Het lijkt wel of de
'voorspelling' van S. Dratwa uitkomt. Deze jongeman schreef in '41 in het getto van
Lodz over het publiek dat na de oorlog films over de joodse tragedie zou bekijken dat
het geheel zou opgaan in zijn emoties en, trillend van plezier, de film fabelachtig en
de scènes wonderbaarlijk zou vinden, maar erbij zou denken dat niets waar is, dat het
alleen verhalen zijn uit een grotesk land. 111 Dratwa voelde reeds tijdens de ervaring
aan hoe moeilijk het zou zijn om een groteske wereld als die van getto en kampen uit
te beelden zonder de geloofwaardigheid en de historische 'waarheid' te schaden.
In reactie op vulgàriserende en soms vulgaire producties sluiten insiders de gelederen, scharen zij zich soms achter visies en stellingen waar zij voordien niet voor te vinden waren (de herdefiniëring van 'overleven' die Bettelheim ontwikkeldè na het bekijken van Lina Wertmüllers Seven Beauties -1976, komt hieronder nog ter sprakezie blz. 306). Vandaar een andere tendens bij andere overlevenden: in plaats van
toenadering te zoeken tot buitenstaanders, keren zij zich meer en meer van hen af en
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komen ze in een onoplosbaar dilemma terecht: enerzijds moet de geschiedenis van
de genocide doorverteld worden, anderzijds kán het niet. Wiesel vraagt zich dan ook
beangstigd af, wat er gebeuren zal eens de laatste overlevende verdwenen zal zijn. 112
De reactie van overlevenden op voorstellingen waarin slachtoffers gevilificeerd en
beulen geglorifieerd worden,l13 laat zich makkelijk raden. Natuurlijk hebben ze
overschot van gelijk als ze van leer trekken tegen buitenstaanders die, los van de
overlevenden, ervaringen en gevoelens van gevangenen uitbuiten, beweren te verklaren of de 'ware betekenis' ervan bloot te leggen. Doch hoe begrijpelijk de reacties
van ovedevenden op bemoeienissen van buitenstaanders ook mogen zijn, soms
zijn ze toch overtrokken. Meer dan eens wijzen overlevenden élke inmenging van
buitenstaanders af. De klacht niet begrepen te worden, wordt steeds vaker geformuleerd als, een verwijt van onbegrip en, parallel daarmee, van ongeoorloofde inmenging. Al te dikwijls ontgoocheld, zijn deze voorstand.e rs van het KZ-insiderisme niet
meer bereid tot dialoog. Communicatie met buitenstaanders wordt afgewezen, soms
uitgesloten. 114
Het begrip 'overlevende' evolueerde gaandeweg tot een soort eretitel, waarmerk
van inzicht en authenticiteit. Onder meer om dit gezaghebbend aspect begonnen anderen dan de uit de kampen teruggekeerden er aanspraak op te maken (verzetsstrijders, joden die ontsnapten aan internering, die na de oorlog geboren werden ... ).
Daardoor kwam in bepaalde middens een discussie op gang over de vraag wie het
recht heeft zich 'overlevende' te noemen. De dood van de laatste overlevende impliceert dus niet noodzakelijk het einde van dit insiderisme. Andere 'insiders' dienen
zich aan, al beroepen ze zich in feite op een totaal andere ervaring dan die der kampen. Leisers Leben nach dem Überleben begint met de vraag wie de titel van overlevende voeren mag. Hijzelf was maar een knaap toen Hitier aan de macht kwam en
kon naar Zweden ontkomen. Hij is het niet eens met de stelling van o.m. Wiesel
(1975 , 315), dat alleen wie uit de exterminatiekampen werd bevrijd een overlevende
genoemd mag worden. Omdat Leiser wist dat joden in nazi-Duitsland geen levensrecht meer hadden en hij er niet op rekende te zullen ontkomen, maar zich zoals zovele anderen voorbereid had op de dood, is het KZ (dat hij pas na de oorlog betrad)
voor hem reëler dan zijn geboorteplaats en bericht hij als een betrokkene over andere betrokkenen. 115 Volgens Leiser is 'overlevende', al wie op een of andere wijze de
dood onder ogen heeft gezien, toch in leven is gebleven, maar door die ervaring werd
getekend. Er is een breuk in hun bestaan, zij leven terzelfder tijd in twee werelden
omdat het verleden voortdurend het heden doordringt. Volgens Leiser zijn ook oorlogsveteranen en de Amerikaanse gijzelaars in Teheran overlevenden.116
Bruno Bettelheim ll7 en Elie Wiesel1l8 betreuren dat de getuigenissen van overlevenden niet langer bij iedereen afschuw en nederigheid opwekken, dat de holocaust
niet langer met een soort heilig respect benaderd wordt, niet langer het erkend en exclusiefterritorium der ingewijden is. Vroeger bleven buitenstaanders "buiten en achter; niemand oordeelde, niemand durfde, nog niet" (Wiesel-1975 , 314). Buitenstaanders waagden het niet erover te schrijven. Overlevenden hadden toen nog het recht
een eigen stijl te gebruiken, zelf hun expressievorm te kiezen. Nu is de holocaust tot
een soort literair niemandsland gedegradeerd. Hij werd gepopulariseerd en geëxploiteerd. Door hem van zijn substantie te beroven werd hij gediscrediteerd en door
deze desacralisatie verloor hij zijn afschrikwekkend karakter. Interpretaties door
buitenstaanders zijn bijna steeds usurpaties en profanaties. Het zijn
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afweermechanismen om schuld- en angstgevoelens te vermijden (een vaak terugkerend argument). Buitenstaanders willen de holocaust naar hun hand zetten. Overlevenden zijn hinderlijk, ze compromitteren en worden monddood gemaakt. Wiesel
wijst dan ook inmenging af. Al kunnen alleen overlevenden weten en begrijpen, toch
moet de holocaust bestudeerd worden. Al droegen enkele buitenstaanders tot groter
inzicht bij, het gros der buitenstaanders kent geen nederigheid meer. In hun profanerende en arrogante 'alwetendheid' smokkelen ze vulgariteit in het domein der ingewijden binnen. Ze zijn als Jobs valse vrienden. Job lijdt, maar zij spreken. Erger
nog: ze verklaren hem zijn pijn l19 (op blz. 443 e.v. kom ik op de mogelijk diepere oorzaak van deze houding terug). De holocaust is, stelt Wiesel,I2O "heilig, verboden terrein. Dat betreedt men zoals Mozes die zich blootsvoets in gods nabijheid begaf. Je
moet een huivering voelen voor het uitspreken van woorden en namen die verbonden zijn met dit tijdperk van vuur en stilte". Het onbegrip der buitenstaanders blijkt
volgens Bette/heim uit het feit dat ze het over 'martelaren' hebben zonder te beseffen
dat ze daardoor de waarheid geweld aandoen. Martelaren zijn immers mensen die
hun dood vrijwillig aanvaarden omdat ze niet aan hun geloof willen verzaken. 121 Van
hetzelfde soort onbegrip getuigt het gebruik dat outsiders maken van het begrip 'holocaust'. Zij beseffen niet dat dit bijbels begrip voor 'brandoffer' zeer rijk is aan bewuste en onbewuste religieuze en rituele connotaties. 122
'Holocaustum', 'wat geheel verbrand moet worden', is de Latijnse vertaling in de
Vulgata van het Hebreeuwse begrip 'olà' in Genesis 22; 1-19, het verhaal van Abrahams offer van Isaak (brandoffers komen in de bijbel op tal van plaatsen voor). In dit
verhaal luidt het dat god Abraham op de proef stelde door hem te bevelen zijn beminde zoon als brandoffer te offeren. Toen Abraham door zijn bereidheid zijn zoon
te slachten en te verbranden had bewezen godvrezend te zijn, kwam god tussen, liet
Abraham een ram i.p.v. zijn zoon brandofferen en liet hem weten dat hij hem rijkelijk zou zegenen en zijn nageslacht zeer talrijk zou maken zodat het "de poort zijner
vijanden in bezit zou nemen". Het begrip 'holocaust' is dus zeker niet toepasselijk op
vervolging en uitroeiing van het Europese jodendom. Men begrijpt dat vele joden
heftig revolteren tegen het gebruik van deze term. Maxime Steinberg, wiens moeder
in Auschwitz werd vermoord, beschouwt dit gebruik als "een belediging van de miljoenen slachtoffers van de genocide, een besmeuring van de herinnering aan zijn
moeder". Zij was immers geen "instemmend slachtoffer van een nieuw liturgisch ritueel waarin de SS de plaats zou ingenomen hebben van de offerpriesters. En ze hebben haar niet vermoord om een of ander lot van het joodse volk te rechtvaardigen".
Hij vraagt dan ook aan de joodse overlevenden niet langer te dulden dat "de Endlösung ondereen zo ongelukkige benaming bewaard blijft in de geschiedenis en de herinnering". De in deze context "schaamteloze term 'holocaust' heeft niets met geschiedenis te maken maar alles met de .mythes veroorzaakt door de catastrofe" .123
Niet alle joodse overlevenden zijn het hiermee eens. Daarvan getuigt b.V. het feit dat
een overlevende chassidische jood, Elie Wiesel, de term 'holocaust' introduceerde
als aanduiding van de Endlösung (in hetzelfde artikel waarin Bettelheim het gebruik
van 'holocaust' als een bewijs van het onbegrip van buitenstaanders beschouwt, haalt
hij een citaat van Wiesel aan waarin de term voorkomt). Men begrijpt de revolte van
Bettelheim e.a., maar de zaak ligt blijkbaar niet zo eenvoudig omdat sommige sterk
religieus-mystiek ingestelde"joden de Endlösung in bijbelse zin als een holocaust be159

tekenen (zie b.v. blz. 434-435). De verbinding van het begrip holocaust met Genesis 22 ,
in welk verhaal Isaak als een overlevende kan worden beschouwd, verleent het volgens sommigen zijn specifieke zin 124 : miljoenen gebrandofferd omwille van de overleving of heropstanding van het joodse volk. Zuiderna (p. 18) meent dat de 'Aqeda
Jitzchaq' (de binding van Isaak) door de tijden heen gediend heeft als duidings- en
verwerkingsmodel in perioden van vervolging en martelaarschap. Daarom beschouwt hij het begrip 'holocaust' als wel zeer toepasselijk. Deze betekening liet en
laat toe het gebeuren , het onzegbaar leed, te verwerken. Andere exegeten zien de
'Aqeda' als de antipode van de offerdood van Jezus. Volgens rabbijn I. Maybaum 125
is de binding van Isaak de kern van het judaïsme en betekent het dat het offer niet
meer vereist is. 126 In Israël wordt de Endlösung veelal aangeduid met 'sjoah' ('shoah'
of 'choah'): verwoest of uitgeroeid zijn , onheil , catastrofe; en 'choerban' : vernietiging. 127 Ik zie geen enkele I:.eden om de oorspronkelijke term 'Endlösung' te vervangen door een of ander bijbels begrip, vooral niet omdat, zoals M . Steinberg stelt
(1985,2), "zijn dubbelzinnigheid het historisch karakter van de slachting der joden
goed weergeeft". Misschien een bijkomende reden om de term te mijden, is zijn recente maar sterke associatie bij het grote publiek met de gelijknamige TV-reeks.
Maar gezien het succes van deze laatste produktie en gezien het feit dat de term zeer
sterk is ingeburgerd in de V. S. , is het weinig realistisch te verwachten dat hij op korte
termijn door een andere term zou worden vervangen.
De meer dan begrijpelijke termgevoeligheid van overlevenden leidt in sommige gevallen ook tot absurde stellingnamen en zelfbegoochelende verbloemingen. Door
hun verleden overgevoelig geworden voor woorden als 'razzia' , 'bezetting' , 'selectie', kunnen vele overlevende of nabestaande joden die woorden niet meer gebruiken. In het TV-programma Sonja op zaterdag 128 verhaalden enkele Israëli over de bezetting van de Westbank en over razzia's in Libanon waaraan ze als militair deelgenomen hadden. Zij gebruikten niet alleen die woorden niet, zij wilden of konden die
oorlogsdaden niet meer als bezetting of razzia onderkennen. In Les dossiers de l' écran (7.5.85) zei Wieselo.m. dat hij er vrijwel zeker van is dat de holocaust nooit
meer herhaald kan worden , zolang wij hem niet uit ons geheugen bannen. Enkele
jongere panelleden (o.m. Bernard-Henri Levi en Jean Veil) betwijfelden dit en wezen Wiesel erop dat sedert '45 oorlogen in alle hevigheid voortwoeden , dat de twintigste eeuw de era der genocides mag worden genoemd (Chili , Cambodja ... ). Onverstoorbaar repliceerde Wies el dat de holocaust een unieke, niet herhaalbare gebeurtenis is, een ervaring die niemand ooit nog kennen zal, dat het een 'mysterie zonder
naam, zonder precedent is'. Auschwitz vergelijken met Hiroshima of met de oorlog
in Viëtnam, is volgens Bettelheim heiligschennend. Volgens hem zijn dit pogingen
om het lot der slachtoffers van de exterminatiekampen af te doen als iets dat weliswaar streng moet worden veroordeeld, maar in niets uitzonderlijk was. 129 Gevreesd
mag worden dat deze insiders door de onvergelijkbaarheid van hun ervaring te verabsoluteren, één van de primaire voorwaarden voor zinvolle communicatie verwerpen.
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2 Conflict met de realiteit
De gedurende de internering gegroeide en gekoesterde verwachtingen bleken, vaak
vrij snel na de bevrijding al, niet ingelost te worden. De meeste gevangenen hadden
ook zo dikwijls over bevrijding en terugkeer gefantaseerd en er zich zoveel van voorgesteld. Het besef dat de terugkeer problematisch kon zijn, brak meestal alleen door
bij hen die lang geïnterneerd bleven. Maurel b.v. schrijft in de eerste maanden van
haar gevangenschap nog een opstandig en hoopvol gedicht, 130 maar na meer dan een
jaar ellende begint ze er zich rekenschap van te geven dat ze, gezien haar beklagenswaardige toestand, niet meer met open armen ontvangen zal worden. Als ze zich de
hereniging met haar lief probeert voor te stellen, weet ze niet meer hoe ze zich zal
moeten gedragen. 131
De terugkeer naar het 'normale' leven was voor velen ontnuchterend. Tegen alle
verwachtingen in bleek dikwijls niets makkelijk te zijn. 132 Zelfs zij die op niets meer
gerekend hadden dan op een min of meer zorgeloze toekomst, een beetje privé-geluk, kwamen dikwijls bedrogen uit.

a De 'bevrijding'
De ontnuchtering begon meer dan eens al ter plekke, in het ontzette kamp. De bevrijders hadden de omvang van de menselijke , materiële, politieke en medische problemen waarmee ze werden geconfronteerd niet (kunnen) voorzien. Ook ging nog
heel wat aandacht en materiaal naar de nog op andere fronten in alle hevigheid woedende oorlog. Er kwamen heel wat reddingsoperaties op gang (b.v. Britse artsen in
spe die vrijwillig naar bevrijd Bergen-Belsen trokken) en daIik zij de inzet van velen
werden vele levens gered,133 maar de geallieerden beschikten slechts zelden over de
nodige middelen (voedselvoorraden, medische voorzieningen, mankracht) om de
enorme nood van de immense massa overlevenden te lenigen. 134 Waar wel voldoende
voedsel voorhanden was , werd het -met de beste bedoelingen, doch vaak zonder
kennis van zaken- door de militaire autoriteiten meer dan eens in veel te grote rantsoenen aan vel-over-het-been gevangenen verstrekt, wat velen onder hen alsnog het
leven kostte.
Dat relatief veel gevangenen die tijdens hun gevangenschap blijk hadden gegeven
van een onverwoestbare psychische kracht, na hun bevrijding bij de eerste serieuze'
moeilijkheden instortten,135 is aan nog andere factoren te wijten. Tillion (p. 129)
schrijft dat de bevrijding voor velen onder hen iets afschuwelijks is geweest, omdat
voor wezens bij wie elke vitale veerkracht was gebroken de 'steun van het gevaar' op
te bruuske wijze wegviel. Volgens haar verklaart dat dat verscheidene gedeporteerden zich nog na de bevrijding van het leven beroofden. Waarschijnlijk hielden sommige gevangenen iets te vroeg op met vechten "omdat ze zich niet realiseerden dat ze
al hun krachten nog nodig zouden hebben om in het normaal leven terug te keren en
opnieuw te beginnen". (Haft, p. 152). Levi's herinneringen aan gebeurtenissen van
voor en na de oorlog zijn in zwart-wit, maar zijn herinneringen aan Auschwitz zijn in
'technicolor'. "Het gezin, thuis, het werk zijn", zegt hij, "goeie dingen, maar ze hebben hem beroofd van iets dat hij nog mist: het avontuur" (in Le Monde 14.4.87).
Veel gevangenen verwachtten zich uiteraard ook aan een snelle repatriëring. Dat
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bleek nret altijd haalbaar. Europa was toen één grote warboel. Een grotendeels vernield wegennet kon de spontane volksverhuizingen, de kriskras door Europa wemelende miljoenen mensen ternauwernood verwerken. Het hele continent leek wel onderweg. 136 Er was een nijpend tekort aan organisatie en vervoermiddelen (die bij
voorrang werden ingezet voor militaire doeleinden). De terugkeer werd steeds weer
uitgesteld. "We lagen ergens", schrijft Bert Aerts (p. 121-122), "in een hoekje van
een hangar op tentzeilen op de betonnen vloer. Als overschot. Niemand nam notitie
van ons. Geen enkele Amerikaan toonde enig medelijden. Ik deed er ook nog een
flinke longontsteking op. Niemand dacht aan onze bevoorrading. Bevrijding! Tja!
We stelden onszelf pijnlijke vragen. We hadden gehoopt dat we na de oorlog toch
wat recht zouden hebben op tenminste enige consideratie of medelijden. Vliegtuigen
vlogen af en aan, maar nooit bleek er plaats te zijn voor ons". Niet weinig gevangenen moesten nog een hele tijd in 'hun' kamp blijven. Drie- tot vierduizend bevrijde
Dachau-overlevenden b.v. kregen na de bevrijding het verbod het kamp te verlaten
omdat er tyfus was uitgebroken. Vrienden van Marguerite Duras vonden haar doodgewaande echtgenoot terug in het gesequestreerde deel van dit kamp waar de doden
en de hopeloze gevallen werden ondergebracht. Ze moesten de onherkenbaar geworden man het kamp uitsmokkelen en hem onttrekken aan de verplichte vaccinatie
want die zou hem, uitgemergeld als hij was, zeker het leven hebben gekost. 137
Overlevenden zagen lotgenoten van andere nationaliteiten vertrekken uit de kampen en raakten verbitterd. "Men had verwacht", schrijft Hemelrijk (p. 286), "dat in
het vaderland notitie van ons werd genomen; dat wij als nationale helden zouden
worden geëerd (want met begrijpelijke overdrijving voelde men zich zo): dat de regering of het Rode Kruis voor snelle repatriëring zorgen zou. Maar geen van beide
bekommerde zich om ons, evenmin als voor de bevrijding. Toen er geen enkel teken
van belangstelling gegeven werd, was de ontnuchtering groot. Men had zijn eigen belangrijkheid overschat en zich de toestand in het land heel anders voorgesteld, dan
die in werkelijkheid was". Velen besloten op eigen houtje terug te keren. Niets kon
hen tegenhouden. Het waren meestal de minst 'gedisciplineerden', zij die fysiek en
psychisch het minst aangetast en vervormd waren door het kampbestaan. Zonder officiële papieren, zonder rantsoenbonnen of geld trokken velen weken of maanden
lang door een verwoest Europa. Sommigen slaagden erin een vervoermiddel te organiseren, maar dan was er opnieuw geen plaats voor allen. Gehuwden, oudgedienden
en 'prominenten' gingen dan soms voor, wat weer voor de nodige wrevel bij de achterblijvers zorgde. 138
Ex-gevangenen konden niet altijd makkelijk geïdentificeerd worden. Militaire en
burgerlijke autoriteite~ probeerden het kaf van het koren te scheiden. De daartoe
noodzakelijke ondervragingen verliepen niet altijd even secuur of subtiel en werden
door vele overlevenden als krenkend ervaren. "Er was nogal wat uitleg nodig",
schrijft b.V. Bert Aerts (p. 122), "om te doen begrijpen dat we geen booswichten of
misdadigers waren" .
Andere overlevenden kwamen terecht in hergroeperingskampen of 'Displaced
Persons'-kampen (kampen voor ontheemden). Daar wachtten ze met steeds stijgend
ongeduld en wrevel, in vaak ellendige levensomstandigheden, soms middenin een
heterogeen gezelschap van ex-gevangenen, collaborateurs en zelfs fascisten, op de
vrijheid die ze herwonnen heetten te hebbenY9 Primo Levi b.V. werd na de bevrijding van Auschwitz samen met honderden andere Italianen geïnterneerd in een
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kamp in Wit-Rusland en kon pas negen maand na zijn bevrijding uit Auschwitz naar
zijn geboorteland terugkeren. 140 Borowski (1964, 310-311) verhaalt hoe in een Amerikaans hergroeperingskamp voor ex-Dachauers een joodse overlevende door een te
zenuwachtig of overijverig wachtpost werd neergeknald. Bitter vervolgt hij: "Niets,
sir. Er is niets gebeurd ... U heeft net een jong meisje uit het kamp gedood ... Wij in
Europa zijn daar aan gewend ... Gedurende zes jaar hebben de Duitsers op ons geschoten, nu doen jullie dat. Welk verschil? .. de menigte ['gevangenen'] rondom het
lichaam van het meisje keek de soldaten in de ogen en scandeerde: Ges-ta-pö! Gesta-po!". Bij de bevrijding bevonden zich in Duitsland en de voorheen door de nazi's
bezette gebieden acht à tien miljoen Displaced Persons (DPs). De meesten kwamen
uit nazi-kampen, velen hadden in het westen een toevlucht gezocht omdat ze bevreesd waren voor de Sovjettroepen. Ongeveer 500.000 mensen wilden niet terugkeren naar hun land van herkomst (vnl. Polen, burgers van de Baltische staten en joden). De geallieerde autoriteiten boden heel wat hulp, maar doorgaans wilden ze
toch zo snel mogelij k van de D Ps af. In de door de V. S. bezette zone werden ondanks
het principe dat alleen joden van Russische nationaliteit onder dwang mochten worden gerepatrieerd, toch vele andere joden tot repatriëring gedwongen (op bevel van
o.m. generaal Patton). Als reactie op dergelijke praktijken kwam er onder joodse
overlevenden in de V. S. -zone een eerste aanzet tot organisatie en vereniging (zie ook
blz. 434). De ellendige levensomstandigheden in vele DP-kampen verbeterden pas
na een officieel Amerikaans rapport (1.8.45). Tegen eind augustus '45 waren vijf miljoen DPs gerepatrieerd, eind dat jaar een miljoen meer.
Vooral de joodse DPs vormden een netelig probleem. Joden vórmden geen erkende nationale entiteit. De meesten konden nergens terecht. Terugkerende joden werden in sommige landen en streken vijandig ontvangen. In Polen en Litouwen werden
ze dikwijls als landverraders en collaborateurs behandeld. Velen werden weggevoerd naar verbanningsoorden waar ze onder strenge bewaking dwangarbeid moesten verrichten. De vanaf februari '46 (na de harde winter) uit de Sovjet-Unie terugstromende vluchtelingen konden zich ook niet meer in Polen vestigen en trokken
massaal naar de kampen in de bezette zones (gemiddeld 5.000 personen per maand).
Na de Kielce-pogrom (4.7.1946)(zie blz. 168), zwol dit getal sterk aan. Het aantal
joodse DPs verdriedubbelde (Duitsland, Oostenrijk en Italië samen: bijna 80.000 in
'46, 220 à 230.000 een jaar later, waarvan 170.000 op het territorium van het oude
Duitse Rijk 141 ). Een Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie kwam begin '46 tot
het besluit dat 100.000 joodse DPs zo snel mogelijk naar Palestina dienden geemigreerd. Britse politici verzetten zich hiertegen, Amerikaanse politici stonden
weigerachtig tegenover elke aangroei van het joodse contingent in de V.S. Het lot
der joodse ontheemden werd door het 'Jewish Agency' als politiek wapen aangegrepen om de nood aan een joodse staat te dramatiseren. 142 Er kwam een massale, 'illegale' immigratie-golf op gang. Duizenden joodse DPs kozen zee, op dikwijls onbruikbare schepen. Van '45 tot '48 werden deze 63 schepen, op vijf na, onderschept
door de Britse blokkade. De passagiers werden overgebracht naar interneringskampen op Cyprus. Daar werden in totaal 26.000 joden geïnterneerd. Samen met vele
anderen werd Arnoni in' 47 ondergebracht in gevangenisschepen die in de haven van
Haïfa voor anker lagen. 143 Vele joodse overlevenden zaten nog drie jaar in transitkampen op Cyprus achter prikkeldraad. 144 Pas met de oprichting van de staat Israël
kwam er een oplossing. Twee derden emigreerde naar dat land, een vierde naar an163

dere landen (vooral V.S. en Cànada), de rest bleef waar ze waren. De overlevenden
die naar de pas opgerichte staat Israël trokken, kwamen in een verwoest en chaotisch
land terecht. Velen werden in tijdelijke immigrantenkampen ondergebracht. Tegen
'52 hadden 50.000 nieuwe immigranten, waaronder vele overlevenden, Israël terug
verlaten. 145 Het laatste DP-kamp werd pas in '53 of '57 opgeheven. 146
Om de enorme vraag van nabestaanden naar informatie over vermiste personen of
DPs te beantwoorden, richtten de geallieerde bezetters van Duitsland een internationale opzoekingsdienst op (vanaf januari' 46 in Arolsen gevestigd). Na de beëindiging van de geallieerde bezetting (in '52) kwam deze dienst in '55 onder beheer van
het Internationale Rode Kruis (verenigingen van oud-gevangenen hadden zich met
succes verzet tegen het plan de dienst in Duitse handen over te dragen) en mettertijd
groeide hij uit tot één van de bel~ngrijkste internationale centra m.b.t. de geschiedenis van de nazi-kampen (nu het 'International Tracing Service', afgekort lTS). 147

b Terugkeer en thuiskomst
De ontvangst in het vaderland verliep voor velen totaal anders dan zij zich hadden
voorgesteld. 147a Al wist niemand dat ze arriveerden, toch konden ze ontgoocheld zijn
als ze niet werden opgewacht aan de trein. 148 Velen moesten ervaren dat men ternauwernood notitie nam van hen en dat ze overal op onbegrip stuitten. 149 Weinigen konden begrijpen dat men in het ontredderd thuisland met nog veel andere moeilijkheden (b.v. huisvestings- en bevoorradingsproblemen) te kampen had. Voor velen
begon een administratieve lijdensweg, allerlei paperassen dienden ingevuld. Met het
oog op pensioen- en invaliditeitsuitkeringen werden de teruggekeerden dikwijls aan
s~renge controles en ondervragingen onderworpen. "Ik kon niet begrijpen", schrijft
Maurel (1957,179), "dat de geheimen van de weerstand opgehouden hadden geheim
te zijn, en ik antwoordde naast de kwestie. Men liet me toch naar de winketten gaan.
Na de politie, winket voor voorlopige identiteitskaart, winket voor zakgeld, winket
voor mondvoorraad, winket voor treinbiljet. En terwijl wij rijtje stonden te schuiven
voor de winketten, waren de bedienden erachter aan het twisten en mopperen: 'Welke idioot heeft mijn potlood genomen?' , 'Natuurlijk, ze hebben mijn stoel nog maar
eens verplaatst ... '. De burgers mopperden ... Wij keken elkaar stomverbaasd aan".
De politieke betrouwbaarheid van de teruggekeerden werd, zover mogelijk, onderzocht. Teruggekeerde joden zonder identiteitsbewijs moesten soms wachten tot iemand hen herkende en opvro~g. Durlacher (1985/1,85) schrijft hierover: "Wij allen
wachten dagen of weken als gevonden voorwerpen op hun eigenaars. ( ... ) Jonge
mannen in uniform of burger stellen vragen aan mensen, maken lijsten en notities.
Soms verdwijnt iemand achter een gesloten deur en komt niet terug. Een wolf tussen
de schapen, ontmaskerd". Gevangenen moesten bewijzen tot een verzetsgroep behoord te hebben. ISO Sommigen werden ten onrechte als verrader van de direct na hun
arrestatie opgerolde verzetsgroep beschouwd en sociaal uitgesloten. 151 In veel landen
kregen erkende weerstanders (direct na de bevrijding of kort nadien) een groter pensioen uitgekeerd dan andere gevangenen (soms -in Frankrijk b. v. - werd dit bewerkstelligd door verenigingen van ex-gevangenen). 152
De terugkeer naar de woonplaats was voor sommigen een ware martelgang. Toen
ze, op weg naar huis, door hun land reisden en overal ruïnes zagen, realiseerden ze
zich voor het eerst dat niets meer als vroeger kon zijn, dat hun dierbaren misschien
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niet meer in leven waren. Maurel zat in de trein huiswaarts en hoopte dat hij nooit
aankomen zou. Even voor ze de ouderlijke woning binnen trad, kreeg ze heimwee
naar het kamp. Toen begreep ze de 'rust' die ze daar had gekend, begreep ze dat
overlevenden er later over spraken als over 'de goeie tijd'. In het kamp waren ze afgesneden geweest van de buitenwereld en hadden ze zich kunnen inbeelden dat het
feit dat zij de slagen opvingen, 'volstond'. Door het plotse besef dat dit slechts illusie
was, werd de terugkeer voor haar misschien het moeilijkste moment van haar kampervaring. 153
Sommige overlevenden klagen over wanbegrip, desinteresse of vijandigheid die ze
gedurende jaren van de zijde van officiële instanties ondervonden. 154 Ook de thuiskomst zelf kon al eens hard tegenvallen. Werden sommigen door hun dierbaren begroet met 'zo ben je daar?', alsof 'het feestje wat uit de hand gelopen is', 155 dan was
het voor anderen een ongemeen koude douche. De buitenwereld had niet stil gestaan. "We voelden ons", schrijft Spier (p. 98), "eenzaam in het veranderde Nederland. Alles viel tegen. Het Holland dat we in Theresienstadt geïdealiseerd hadden
bestond niet meer". Andere overlevenden waren door hun ervaring dermate veranderd, dat het leek alsof de buitenwereld ongewijzigd was gebleven. Ze verwachtten
zich aan een sterk veranderde wereld en keken Wat raar op toen ze een -volgens henongewijzigde wereld terugvonden. Van Riet (p. 174), "vond thuis alles onveranderd,
net of hij terug kwam van een lange reis. ( ... ) Toch leek alles hem vreemd. Hij zelf
was zo anders, zo veel ouder geworden. Hij deed zich geweld om gewoon te doen.
Hij moest weer aarden, maar het gevoel van vervreemding keerde telkens terug. Hij
voelde dat hij een vreemde was in zijn eigen huis". Een andere overlevende was al
even "verbaasd en ontheemd; het doet raar aan als enige veranderd te zij n" .156 De invalide, gebroken, moegetergde, dikwijls slechts 40 kg of minder wegende overlevenden werden niet altijd met open armen ontvangen. Sommige achtergeblevenen hadden hen dood gewaand, hadden ook soms officieel doodsbericht ontvangen van
Duitse of andere autoriteiten. Ze hadden andere intieme relaties aangeknoopt, waren hertrouwd, hadden bepaalde financiële of materiële schikkingen getroffen. Men
liet de doodgewaande overlevenden soms duidelijk voelen dat ze niet welkom waren, dat men niet meer op hen had gerekend. Depret schrijft in dit verband: "En natuurlijk zegden die diep bedroefde, wenende mensen dat ze blij waren mij terug te
zien, maar diep in mijn hart wist ik beter. Ik leefde, en hun kind was dood, en ik wist
dat ze dááraan dachten. En dan de goeie burgers, de familieleden en mensen uit de
omgeving die in de oorlog de kat uit de boom hadden gekeken: 'Ha, Willy, je bent
weer thuis? Je hebt wat aangevangen hé? Je had het beter niet gedaan! Honger gehad, afgezien? Maar wij ook hoor! En de vliegende bommen dan, dat was nog eens
wat anders!'. Op de lange duur leek het alsof ik blij mocht zijn dat ik zo lang ginder
gezeten had" .157 "Ontroerd", verhaalt Lambrechts (4,187), "vallen we in elkaars armen; op de gezichten ligt een glans van mateloze vreugde. Even een schrijnende stilte, telkens als een familielid van een vermiste of overleden makker me begroet, met
in de ogen die onuitgesproken vraag: en waar blijft onze gevangene?".
Overlevenden die niet op familie- of vriendenkring konden terugvallen, moesten
logement en werk proberen te vinden. Zij die zoveel geleden hadden moesten zich,
nog maar eens, een plaatsje veroveren. En dat moesten ze ondanks een bijna uitgebluste levenswil, een beklemmend eenzaamheidsgevoel, een ondermijnde gezondheid, een geschonden psyche, een gekwetst gemoed, soms een belast geweten, on165

danks hun ontreddering en ontgoocheling. Maurel die in het kamp de kracht om vol
te houden putte uit de verhoopte hereniging met haar lief,158 maar bij haar terugkeer
moest vaststellen dat hij -haar dood wanend- een andere partner had gevonden,
bren~t deze verbittering over een ogenschijnlijk zinloze overleving pijnlijk duidelijk
onder woorden in haar eind '45 geschreven dichtbundel De passie volgens Ravensbrück:
"Overal is onze plaats ingenomen
men heeft zich zonder ons gered
men bekijkt ons scheef
wij gaan alles verstoren
Indien wij 't geweten hadden
dan hadden we niet zo veel gestreden:
niet zonder elegantie
zouden wij ginder allen overleden zijn ( ... )
O! onwetende burgers
andere kampen groeien reeds" .159
"En we kijken naar het leven
met ontzette blik
voelend dat onze krachten bezwijken
onder het gewicht der vrijheid ( ... )
helaas, lieve vrijheid
je bent slechts een ander gevang
wij bibberen in de dageraad
nog ongelukkiger dan ginder" . !60
Andere overlevenden die uitweken naar landen waar KZ-overlevenden eerder uitzonderlijk waren (Engeland b.v.) en waar nog minder of zelfs geen maatregelen waren getroffen om de als vreemdeling of statenloze arriverende overlevenden te helpen, ontvingen niet de minste hulp of tegemoetkoming. Ze wisten niet van welk hout
pijlen maken en ervoeren de thuiskomst als de "ongetwijfeld meest traumatische ervaring van alle" .!60a
Van het front terugkerende soldaten hebben vaak hetzelfde gevoel, zeker als ze
niet als overwinnaars terugkeren (b.v. Wehrmachtsoldaten, Viëtnamveteranen).
Wolfgang Borchert beschreef dit op onnavolgbare wijze in Buiten voor de deur
(1946, p. 84): "Hij is lang weg geweest, die man. Misschien te lang. En hij komt heel
anders terug dan hij is weggegaan. Uiterlijk lijkt hij familie van de maaksels, die op
de akkers staan om de vogels (en 's avonds soms ook de mensen) te verschrikken. Innerlijk - ook. Hij heeft duizend dagen buiten in de kou gewacht ( ... ). Van een man
die naar Duitsland komt, een van hen. Een van hen die naar huis komen en toch niet
naar huis komen, omdat er voor hen geen thuis meer is. Hun thuis is buiten voor de
deur".
Ook de aanpassingsmoeilijkheden ná de terugkeer dienen hier vermeld. Overlevenden moesten terug wennen aan de vrijheid en aan de 'luxe', het naar believen
kunnen eten of in een normaal bed slapen.!6! Het kamp bleef realiteit; soms de enige.
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Ze hadden het kamp met zich meegebracht, droegen het in zich. Velen werden achtervolgd door spookbeelden van de achtergebleven kameraden, de terreur en de
angst. Daardoor was het hen onmpgelijk het 'normale' leven te hervatten, zich relatief onbezorgd en gelukkig te voelen. 162 Maurel schrijft in 1948 in Genève: "ik voel
het kamp rondom mij. Iemand loopt in Genève en men spreekt haar met mijn naam
aan; het is een spook, een droom van het andere ik; de echte blijft ginder zitten met
uitgestoken lege gamel. Mijn arme, dierbare kameraden, allen gelijk, allen ongelukkig, zij die ontkwamen en zij die stierven, ik weet het, de kampen zijn niet bevrijd.
( ... ) Men zou [aan zijn herinneringen] willen ontvluchten, de armen voorde ogen om
niet te zien, schreeuwend om niet te horen. Maar het kamp komt geleidelijk weer in
zijn totaliteit opzetten omdat het niet vernietigd is en geen dag van dit lijden ooit
werd gecompenseerd". 163 Levi (1966, 250) besluit zijn relaas met de beschrijving van
een nachtmerrie die na zijn terugkeer steeds weer opdook. In die droom ging het om
een sociale situatie waarin hij zich geborgen en veilig had kunnen voelen (gezin b.v.),
maar waarin hij zich desondanks bedreigd bleef voelen. Naarmate de droom vorderde kreeg deze angst steeds duidelijker gestalte: "en plots weet ik wat het allemaal betekent, en ik weet ook dat ik het steeds geweten heb: ik ben opnieuw in het Kamp en
niets, behalve het Kamp, is echt. De rest, de familie, de bloeiende natuur, thuis, is
slechts een droom, de droom over vrede is voorbij, en in de externe droom die me
vervolgt en angst aanjaagt, hoor ik een stem weerklinken die ik goed ken. Ze spreekt
maar één woord uit, een enkel, niet autoritair, een kort woord; het bevel dat de dageraad te Auschwitz vergezelde, een vreemd woord, verwacht en gevreesd: sta op,
'Wstawac'. "
Ervoeren velen de terugkeer als een anti-climax, 163a anderen keerden niet direct of
nooit 'echt' terug. 164 Velen raakten geïsoleerd in een wereld van buitenstaanders die
geen boodschap hadden aan het relaas van hun ellende. Een wereld waarin ze, naar
'sommigen zeggen, gestigmatiseerd en geschuwd worden. In Duitsland werden overlevenden door velen "zonder enig onderscheid beschouwd als mensen met een strafblad" (Arnoni-1983, 251). "De onoverbrugbare kloof die hen scheidde van mensen
die de kampen niet hadden meegemaakt" had, volgens Sarah Goldberg, te maken
met hun 'wangedrag' in het kamp. "Zelfs de joden", vertelt ze, "trokken hun neus
voor ons op. Wij werden 'Lagermenschen' genoemd, wat binnen de kortste keren
een zware belediging werd. Wij waren slecht opgevoed, wij hadden gestole,n , kortom
wij waren niet frequenteerbaar" . Zij die het kamp niet meegemaakt hadden, behandelden hen soms als outcasts. 165 Anderen konden niet terugkeren omdat hen d~t verhinderd of verboden werd, of omdat ze er zelf de zin niet meer van inzagen.
Joden en zigeuners waren er het slechtst aan toe. Velen onder hen waren volkomen ontheemd en ontworteld. De bevrijding was voor hen dikwijls de grootste
schok. Niet alleen hun leven was compleet overhoop gehaald, ook hun sociaal milieu
was grotendeels of volkomen vernietigd. Vele of alle familieleden en kennissen waren vermoord of omgekomen. 166 Zij waren geïsoleerd, mensen zonder wortels, zonder stamboom, mensen wier tastbare verleden zich tot het kamp beperkte. Toen
Arnoni 35 jaar na zijn bevrijding, in het bevolkingsregister van het Pools geboortedorp van zijn te Birkenau omgekomen moeder, de namen van familieleden langs
moederskant geboekstaafd zag en die aan zijn vrouw kon tonen, ervoer hij dat als
een persoonlijke rehabilitatie. Voorheen "leek hij een mens zonder oorsprong, zonder de a~htergronden die mensen gewoonlijk bezitten. Geen ouders, geen milieu.
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Niet eens een foto om tegenover anderen een bloedverwantschap mee aan te tonen".
(Arnoni-1983, 88). Deze overlevenden konden bovendien meestal nergens terecht.
Ze hadden geen vaderland meer en konden noch in Polen blijven, noch naar Duitsland terugkeren. Andere westerse landen boden hen geen asiel en ze mochten niet
uitwijken naar het 'Beloofde Land'. Men liet hen duidelijk v~elen dat ze ongewenst
waren. Overal was de hen toekomende plaats ingenomen. 166a Hun bezittingen waren
zoek of vernield, of werden niet gerestitueerd. Er heerste grote werkloosheid en de
behuizingsmogelijkheden waren krap gemeten. In heel wat landen heerste in bepaalde kringen een uitgesproken antisemitische stemming, ten dele de voortzetting van
de houding tijdens de oorlog. In Polen uitten deze gevoelens zich in verscheidene pogroms metdie te Kielce op 4 juli '46, waar 41 joden koelbloedig werden omgebracht,
als absoluut dieptepunt. 167 Ook in andere landen was het antisemitisme duidelijk
voelbaar. Onder meer in Frankrijk, 168 in Tsjechoslovakije nog in '64 en later. 169 Om
en bij de 350 joodse overlevenden kwamen, direct na de oorlog nog, in hun geboorteland op gewelddadige wijze aan hun einde. 170 In Nederland noteerde Presser (1977,
515-516) direct na de oorlog uitspraken als: "er zijn eigenlijk nog te veel joden in Nederland", "hoezeer hetgeen tijdens de bezetting is geschied weerzin wekt, toch is het
maar goed dat we ze kwijt zijn". Von der Dunk schrijft over dit "nieuwe antisemitisme onmiddellijk na de oorlog", dat het "gedeeltelijk stellig moet worden gezien als
een camouflage van schuldgevoelens: onsympathieke slachtoffers vormen een minder grote psychische belasting!". Een bijkomende verklaring is dat, "door alles wat
die Duitsers hadden verteld over en uitgehaald metde joden, toch antisemitisme was
blijven hangen". (in, Walda, 127). De anti-joodse houding zal hier en daar ook wel
ingegeven geweest zijn door het feit dat de teruggekeerde joden hun rechtmatig bezit
probeerden terug te krijgen, bezit dat ze indertijd aan niet-joodse vrienden of buren
(in Nederland sprak men van 'bewariërs') hadden toevertrouwd, of dat tijdens hun
afwezigheid door anderen of door de staat werd ingepalmd. 171 Hun inspanningen leverden lang niet altijd iets op, vaak kregen ze te horen 'eens gegeven, blijft gegeven'.172 In Het bittere kruid beschrijft Marga Minco (in het onvergetelijk hoofdstukje
'In bewaring') hoe een niet-joodse vriendin een tennisracket van haar komt lenen en
van de gelegenheid gebruik maakt om, aangemoedigd door de behulpzame Marga en
zonder de minste schroom, nog een aantal qezittingen van Marga in te pikken vermits ze die gezien de aan joden opgelegde beperkingen toch niet meer gebruiken
kon. Voor ze Marga's huis verlaat, vraagt ze nog of Marga wil controleren of de kust
veilig is, ze vreest dat iemand haar uit het huis waar-die-joden-wonen zou zien komen. Birkenau-overlevende Ruth zocht na haar bevrijding direct een vriendin op;
van zodra die haar zag zei ze "'we hebben je spullen niet meer'. Ik dacht dat ze zou
gezegd hebben 'God zij dank, je 'bent in leven!' Neen, totale onverschilligheid. Iedereen was met zichzelf en met de overleving bezig. De mensen werden maar geraakt
door wat hen of hun dierbaren direct trof. De rest bestond niet" .173 Vele joodse overlevenden waren 'displaced persons' geworden in hun eigen land en in hun eigen huis.
Heel wat overlevenden kampten dus met 'acculturatieproblemen' : ze moesten zich
aanpassen aan een lagere sociaal-economische status en dikwijls ook aan een nieuwe
omgeving, aan andere gewoonten en aan een vreemde taal.
Ook in Israël konden geëmigreerde joden niet altijd op begrip rekenen (zie ook
blz. 226) . De in de strijd om het bestaan in Israël geharde pioniersgeneratie had tijd
noch interesse voor de stille pijn van de overlevenden. Volgens sommigen ook al om168

dat het "niet paste in hun zionistische wereldbeschouwing, dat joden zich zonder
weerstand te bieden en masse in Europa hadden laten afslachten. De 'overlevenden'
werd zelfs het stigma van zwakkelingen opgelegd die zich 'als lammeren' naar de concentratiekampen hadden laten voeren. 'Saboniem' (zeepjes}werden zij ook wel laatdunkend genoemd, een referentie aan de zeep die in de concentratiekampen van
joodse lijken werd gemaakt". (Bouman) (over de zeep-mythe, zie blz. 241). De talrijke overlevenden (begin jaren vijftig toch meer dan 20% van de bevolking van Israel) herinnerden de andere Israëli's al te sterk aan wat het uitverkoren volk had doorgemaakt en ook aan het feit dat zijzelf eraan waren ontkomen. Op school ging weinig
of geen aandacht naar de Endlösung omdat men die als een vernedering beschouwde. 174
Buitenstaanders benaderden overlevenden dikwijls met ambivalente gevoelens,
respect en achterdocht. Velen vroegen zich afhoe zij het overleefd hadden. Ze dachten aan collaboratie, prostitutie of ve'r raad. 175 Overlevenden kregen dikwijls afte rekenen met soms naar sensatiezucht zwemende nieuwsgierigheid. Toen Maurel in
haar geboortestad Toulon terugkeerde, werd ze de attractie van haar wijk. Ze kreeg
steeds dezelfde van onbegrip getuigende, tactloze vragen te horen: "Wel, heeft men
je verkracht? (deze vraag werd me het meest gesteld. Uiteindelijk, speet het me aan
verkrachting ontkomen te zijn. Door mijn schuld had ik een deel van het avontuur
gemist en dat ontgoochelde het publiek. Gelukkig kon ik tenminste de verkrachting
van anderen vertellen). Heb je veel afgezien? Heeft men je geslagen? gefolterd?
Waarmee sloegen ze? Heeft men je gesteriliseerd? En de Russen, waren die kwaadaardig? Wat! Had je géén andere kleren? En wat als je je maandstonden had? Zeg
eens, was er homoseksualiteit onder de gevangenen? En hoe komt het dat jij niet
dood bent?". 176 Sommige overlevenden werden geconfronteerd met afgunstige reacties. Als ex-gedeporteerde kreeg Ruth bij haar terugkeer in Duitsland bepaalde
voordelen, zoals betere rantsoenbonnen. Een bediende bij wie ze die bonnen moest
afhalen, weigerde ze haar te geven met de venijnige opmerking dat iedereen zo'n
nummer op zijn arm kon laten tatoeëren. 177 Dit soort houdingen leidde bij vele overlevenden tot een 'terug in zijn schelp kruipen'. Ze meden nog over hun kampervaring
te spreken, probeerden ze te verdringen. Dat voorkwam elke poging tot verwerking
en bestendigde een gevoelsmatige verankering in het onverwerkbare verleden. 178
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c 'Wiedergutmachung'
Maar daarmee was nog niet alle leed geleden. Beroofd vé:!)n hun bezittingen (materieel bezit, job) of door hun gevangenschap dermate fysiek en psychisch gehandicapt
dat ze niet meer in staat waren te werken, konden velen niet of ternauwernood in het
eigen onderhoud voorzien. Tot de bedelstaf verlaagd, waren ze op hulp en bijstand
aangewezen. Doch ook hier kwamen velen er bekaaid af. Als ze al over hun trots
heen konden stappen, vroeg het langdurig en hardnekkig gevecht om enige financiële genoegdoening dikwijls bovenmenselijke inspanningen, moed en geduld. Zij die
tot grote 'erkende' verzetsbewegingen hadden behoord én om die reden geïnterneerd waren geweest, waren nog het minst slecht af. Toch moesten velen onder hen
jaren wachten eer ze erkend werden als politiek gevangene en enige noemenswaardige steun ontvingen. Oud-gevangenen die niet tot deze categorie behoorden, moesten
maar zien hoe ze het rooiden en kwamen in het minst erge geval in de bijstand te169

recht. Ex-Dachauer Ed. Hoornik bracht dit ter gelegenheid van de 23ste herdenking
van de bevrijding van Auschwitz (in januari '68) als volgt onder woorden: "Zij kregen geen pensioen, geen compensatie, geen enkel gebaar ooit van enige Nederlandse
regering. Dat is een schandaal, ... Ik weet niet wat voor bedrag ermee gemoeid zou
zijn, ik wil het ook niet weten. Het gaat om een ereschuld. En wie die niet inlost,
heeft geen geweten" . 179 In Nederland kwam daarin pas begin jaren zeventig verandering met de 'Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers' (W.U.V. - 1973). Van
dan af kregen ook degenen die op grond van ras, geloof of wereldbeschouwing werden geïnterneerd recht op een uitkering. Nog altijd vallen zij die om nog andere redenen in de nazi-kampen terecht kwamen (b.v. homoseksuelen) uit de boot. Goed
tien jaar nadat de W.U.V. in werking is getreden, werd er al op besnoeid. In 1987
dreigt met het eindrapport van de commissie 'van Dijke' sluiting en verslechtering
van de uitkeringen aan Nederlandse oorlogsslachtoffers. 179a
Niet weinig overlevenden zagen zich verplicht, ten einde raad weerstand en trots
overwinnend, te solliciteren voor een financiële schadevergoeding vanwege het volk
wier vertegenwoordigers hen hadden vernederd, 'ontmenselijkt' en verminkt. Eind
1951 had Adenauer, ingaand op de voorwaarde die de geallieerden gesteld hadden
om de Bondsrepubliek souvereiniteit te verlenen, in het parlement openlijk schuld
beleden. Voortaan heette de Bondsrepubliek zich moreel en materieel verantwoordelijk te voelen voor misdaden die waren begaan in naam van het Duitse volk. In de
daarop volgende maanden leidden moeizame onderhandelingen met joodse wereldorganisaties en Israël (in september '52) tot een herstelakkoord, een restitutie- en
compensatiewet. Tal van joodse overlevenden en Israëlieten fulmineerden tegen dit
bloedgeld. Het verdrag werd slechts met grote moeite door de Bondsdag gesluisd.
Meer dan drie miljard mark aan goederen en diensten zouden worden uitbetaald aan
het half miljoen Europese joden die zich na de oorlog in Israël hadden gevestigd.
Schadeloosstelling van individuele overlevenden (voor individueel onrecht mogelijk
vanaf '53, voor materieel verlies vanaf '57) loopt zelden van een leien dakje. Joden
die voor de oorlog mits achterlating van heel hun hebben en houden uit Duitsland
konden emigreren, komen slechts in aanmerking als ze kunnen bewijzen dat ze
werkelijk in levensgevaar verkeerden. Het KZ-syndroom (zie blz. 291) werd pas
twintig jaar na de bevrijding erkend en financieel in rekening gebracht. Teruggave
van hun ondertussen door Duitsers rechtmatig verworven (d.w.z. voor een prikje
van de staat gekochte) bezittingen, was uitzonderlijk (hetzelfde geldt overigens voor
andere landen, b.v. Nederland). Aan joodse verenigingen die opkomen voor hun families die volledig werden uitgeroeid, wordt het recht op schadeloosstelling ontzegd.
Nabestaanden van afgeslachte Poolse intellectuelen kunnen er evenmin aanspraak
op maken, omdat de slachtoffers om veiligheidsredenen heten uitgeschakeld te zijn.
Hetzelfde geldt voor joden die werden vervolgd inde periode die aan de Neurenberger rassenwetten vooraf ging. Het zou hier om individuele misdaden gaan waarvoor
het nazi-regime niet verantwoordelijk kan worden gesteld. 180
Het aantal aanvragen voor schadeloosstellingen is zo groot (in 1970 b.v. kreeg het
lTS in Arolsen 71.169 aanvragen voor attesten die daarmee verband hielden) en de
wetten zijn zo gecompliceerd, dat er een subgroep advocaten groeide om ze te interpreteren. 181 De schadevergoedingswetgeving van de Duitse Bondsrepubliek bevat
allerlei ontsnappingsclausules. Hierop werd naarmate de jaren verstreken meer en
meer beroep gedaan om door allerlei chicanes aanvragen op de dikwijls zeer lange
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baan te schuiven. De 'sollicitanten' werden steeds hardnekkiger gedwarsboomd. 182
Arnoni was gedurende tenminste zeven jaar in een proces tegen de Duitse deelstaat Beieren verwikkeld. Zijn eis was weliswaar ontvankellijk (omdat hij geen communist was, meer dan een jaar geïnterneerd bleef, meer dan 25% arbeidsonbekwaam was en zich op 1 januari '47 -een willekeurig gekozen datum- 183 in een 'Displaced Persons' -kamp op Duits grondgebied bevonden had), maar na herhaalde medische controle-onderzoeken moest hij ook nog het causaal verband tussen zijn invaliditeit en gevangenschap aantonen. Wat dit laatste betreft is er in Nederland sedert
de invoering van de W. U. V. een cruciale verbetering, vermits sedertdien de omgekeerde bewijslast geldt (wat sedert midden jaren zeventig ook voor België geldt; alle
ziekten worden nu beschouwd als gevolg van de internering). Om de causale samenhang tussen de symptomen en de ervaringen uit de vervolgingstijd te garanderen,
moesten zogenaamde 'brugsymptomen' bewezen worden. Met de eis dat de tijdspanne tussen de bevrijding en het begin van de psychische klachten ononderbroken door
symptomen moet overbrugd worden, wordt voorbijgezien aan de latente fase van het
KZ-syndroom en andere syndromen (latentiefase: zie blz. 435-436). Men kan zich
met de psycho-analyticus Kurt Eissier de vraag stellen 'hoeveel moorden op zijn kinderen een mens symptoomvrij moet kunnen verdragen om normaal genoemd te kunnen worden?' (titel van zijn artikel verschenen in Psyche, 5/1963). In de ambtelijke
papiermolen wordt weinig rekening gehouden met het uitzonderlijk karakter van de
soms onoverkomelijke trauma's van overlevenden. l84 Buitenlandse overlevenden
die aanspraak maken op een vergoeding, worden vaak gedagvaard om zich nog eens
in een Duitse kliniek te laten onderzoeken. Wie daar niet toe in staat is, verliest elke
aanspraakmogelijkheid. 185 In '79 verzond Arnoni een lijvig dossier naar het Beierse
gerechtshof dat, na een kwart eeuw durende uitputtingsslag tegen een wurgende bureaucratie, moest beslissen over zijn aanspraak op schadeloosstelling of, met dat vreselijke woord, Wiedergutmachung. De gedachte ook uit naam te spreken van de vele
anderen die decennia lang gekweld werden door de schaderegelingsautoriteiten,
bracht Arnoni tot het opstellen van deze aanklacht (De overlevenden tellen niet). Zijn
'verweerschrift' werd een hallucinant relaas van een meer dan Kafkaëske martelgang, een ware odyssee doorheen onoverzichtelijke stapels papieren, doorheen een
doolhof van onverschilligheid, onbegrip, onbekwaamheid en kwaadwilligheid. De
tot herstelbetaling en schadeloosstelling bevoegde instellingen verzinnen steeds
weer nieuwe lijsten van vereisten, nadat ze de toepasbaarheid van de op hun verzoek
reeds geleverde bewijzen en documenten in twijfel getrokken of verworpen hebben.
Dit maakt een hoop correspondentie, bezoeken aan allerlei "k antoren, specialisten en
reizen noodzakelijk. En dat ondanks de dikwijls verregaande psychische, fysieke en
materiële nood van de overlevenden. Zij worden als verdachten behandeld. De
autoriteiten maken gebruik van allerlei schaamteloos demagogische argumenten en
bezondigen zich aan feitelijk onjuiste en moreel kwetsende beweringen en interpretaties. Elke vergissing of slordigheid van de aanspraakmakers wordt uitgebuit. Zij
worden van vervalsing en leugen beschuldigd. Zelfs de aan deze instellingen verbonden medische dienst helpt soms om de schadeloosstellingswet buiten werking te stellen. 186 De recente 'toepassing' van deze wet is dan ook een constante lijst van negatieve beslissingen, krenterig geknibbel en minimalisering.
Zigeuners bleven vele decennia van elke vorm van 'Wiedergutmachung' verstoken. De internering en vervolging van zigeuners, aldus het Bundesgerichtshof in zijn
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'Grundsatzurteil' van 1956, was niet van racistische maar van militaire of preventieve
aard (omdat, zoals het in een rondschrijven van 9 mei '50 van het ministerie van de
deelstaat Würtenberg heet, zigeuners zich asociaal of crimineel gedragen hadden 187).
Van vervolging om racistische redenen was, volgens dit gerechtshof, maar sprake
vanaf 29.1.43, datum van de uitvoering van het 'Auschwitzdecreet' van Himmler
(dd. 16.12.42), waarbij -met het oog op een meer efficiënte uitroeiing-o.m. bepaald
werd dat alle zigeuners naar Auschwitz-U (Birkenau) moesten worden gebracht.
Alleen zij die toen nog gevangen zaten of die toen gevangen gezet werden én dat
overleefden, konden op enige financiële tegemoetkoming hopen. Pas sedert '65 kunnen ook zij die tussen '38-'43 werden vervolgd, enige hoop koesteren . 188
Ook de 'andere' Duitsers, zij die omwille van hun verzet tegen de nazI's in de kampen terecht waren gekomen, verging het in het naoorlogse Duitsland niet zoals zij
verwacht hadden . Zij werden niet met open armen ontvangen of als helden gehuldigd en de meesten moesten lang wachten op enige schadeloosstelling. Duitse vrijwilligers van de 'Internationale Brigades' die later in de nazi-kampen terecht kw amen, kwamen niet in aanmerking voor officiële hulp of steun; veteranen die in het
Kondor-Legioen aan de zijde van Franco gevochten hadden wel. Duitsers die geweigerd hadden hun dienstplicht te vervullen (o.m. Jehovagetuigen) werden meestal
niet als verzetsstrijders erkend en hadden daarom geen recht op pensioen of schade100sstelling. 189 Politieke overwegingen ingegeven door de koude oorlog leidden tot
uitsluiting van overlevenden die omwille van hun communistische overtuiging waren
geïnterneerd. Pas nadat de koude oorlog in felheid afnam en de binnenlandse politiek van de Bondsrepubliek veranderde, konden zij aanspraak maken op enige vorm
van morele of materiële compensatIe. 190
De 'roze driehoeken' hoeven op geen enkele vorm van 'Wiedergutmachung' te rekenen . De decriminalisering van homoseksuele handelingen (opheffing van par. 175
van het Duits strafwetboek in '69) veranderde daar niets aan . Nog steeds hebben deze ex-gevangenen geen recht op enige vorm van financiële vergoeding omdat ze, zoals dat heet, niet omwille van politiek verzet tegen het nationaal-socialisme, noch
omwille van hun ras, geloof of wereldbeschouwing werden vervolgd. Men blijft er
blijkbaar van uitgaan dat ze indertijd wegens 'crimineel' gedrag (op basis van de beruchte paragraaf) terecht werden gevangen gezet. 19 1 De eeuwenoude discriminatie
van 'criminelen' , 'asocialen' en homoseksuelen hernam na de intensifiëring gedurende de nazi-periode haar gewone gang (bemerk ook de parallel in de historiografie zie blz. 148 e.v. en 207) . Niet weinig van de door de nazi's gehanteerde discriminatoire cátegorieën werden na de oorlog bekrachtigd. 192
Een andere bron van ergernis voor vele overlevenden is het gebrek aan gespecialiseerde psychotherapeutische opvang, direct na de oorlog en later. Toen psychiater (
J. Tas uit Bergen-Belsen terugkeerde, voorspelde hij dat heel wat overlevenden later
psychische en somatische gevolgen zouden ondervinden van het kampbestaan, maar
hij kreeg geen gehoor. 193 Men dacht te veel in termen van materiële hulp en was ook
niet voorbereid op de dringende nood aan psychotherapeutische hulp bij vele teruggekeerden. 194 Niet dat het inzicht altijd ontbrak, maar er waren andere - politiekekatten te geselen, de machthebbers hielden er andere prioriteiten op na. 195
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d Politieke desillusies.
Alsof dat alles nog niet volstond, bleek uit de naoorlogse sociaal-politieke evolutie
dat de Endlösung géén 'curatief' effect had, geen panacee was. Ondanks de vreselijke 'les' van 'Auschwitz' werd de wereld niet gezuiverd. Nog steeds zijn er machtigen
en hulpelozen, onderdrukkers en onderdrukten, beulen en slachtoffers, oorlogen,
gevangenissen en concentratiekampen. Racisme, intolerantie, xenofobie, antisemitisme en apartheid tieren nog welig. 196 Het filosofisch keerpunt der wereldgeschiedenis (zie blz. 117-118) werkte jammer genoeg niet in de geschiedenis zelf door.
Alleen mensen met een hoge graad van bewustzijn, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin ervaren de Endlösung als een breekpunt. De mensheid is haar
onschuld dan wel kwijt geraakt, maar er niet 'wijzer' op geworden. 197 De laatste
troost en rechtvaardiging van de slachtoffers, een betere mens, maatschappij en wereld, kwam er niet. Daarom besluit Afnoni zijn Moeder was niet thuis voor haar begrafenis met de volgende woorden: "Het enige wat ik kan doen is huilen, opnieuw.
Als ik dit ben, wat is er dan voor aardigheid aan het overleven? Waarom zou je trots
of tevreden zij n dat je tot zo'n lelijke diersoort behoort? Moeder, ik kan je niet troosten. Ik kan niet eens zeggen dat er enige zin aan jouw dood ontleend is. Je was alleen
maar verspilling, Moeder. Ik heb de plaatsen van je lijdensweg opgespoord. Ik heb
me naar je sterfkamer gespoed. Ik wilde een begrafenis voor je regelen, een beetje
waardige, eerlijke. Maar je was er niet om begraven te worden. Nee, geen uiteindelijke rust voor jou. Die mag er ook niet zijn. Loop weg, Moeder, loop hard weg. Laat
niemand van ons, de levenden, bij je in de buurt komen; we zouden je alleen maar
besmetten. Blijf zweven, Moedçr, tussen de wolken waar wij mensen gedoemd zijn
te leven. Moeder, ik schaam me: ik ben nog steeds onder de levenden."
De terechtstelling van enkele oorlógsmisdadigers schonk weinigen voldoening.
Laqueur voegt in '46 aan haar dagboek toe (p. 74): "En nu is het wonder gebeurd.
Wij zijn teruggekomen. Er is 'vrede'. En hoe is het met 'de weg terug'? Hebben wij
hem kunnen vinden? Is er niet steeds nog iets wat ons scheidt van de mensen, die het
'niet meemaakten'? Is het allemaal zo gegaan als wij ons dat voorstelden? Nu, ruim
één jaar na de vrede in Europa, 'zuivert' men, 'herstelt men recht', enquetteert men
de schade, men heeft een proces voor 'oorlogsmisdadigers' aanhangig gemaakt in
Neurenberg en daar berechten voor het grootste gedeelte de mensen 'die het niet
meemaakten' en de berechtiging duurt en duurt. De misdadigers worden gevoed,
verhoord en kunnen zeggen: 'Ik ben onschuldig'. Zeker had ik me in 1944 in BergenBelsen niet kunnen voorstellen, dat men een Goering, Streicher, Frank, Seyss-Inquart en vele anderen zo 'rechtvaardig' zou straffen, dat wil zeggen voorlopig helemaal niet straffen." Andere overlevenden zijn ervan overtuigd dat misdaden tegen
de mensheid niet gewroken of witgewassen kunnen worden. "Enkelingen straffen
haalt niets uit," schrijft Maurel in '48, "zij waren slechts instrumenten. Een ganse na'""
tie straffen baat niet, andere naties hebben het gedaan en andere zullen het doen.
Straffen dient nergens toe, vermits het kwaad geschied is. De kampen hebben bestaan en bestaan. ( ... ) Geconfronteerd met deze enorme onherstelbare ellende,
barst het hoofd bijna uit elkaar van razernij en wanhoop. Geen enkele theodicee,
geen enkele filosofie, geen enkele godsdienst kan het kampleed verantwoorden.
Geen enkele misdaad van mensen kon het rechtvaardigen. Geen enkele Zaak was
groot genoeg voor die prijs. Geen enkele wraak is mogelijk, noch wenselijk. Men
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zou maar kunnen wreken door de kampen he rop te richten voor die die ze gemaakt
hebben, en alles zou herbeginnen. "198
Eens de Neurenberger processen achter de rug, werden opsporing en berechting
van de nazi-verantwoordelijken een aanfluiting van de rechtspraak. Het kostte b.v.,
heel wat moeite en doorzettingsvermogen om het eerste Duitse proces tegen voormalige KZ-bewakers er door te krijgen. Bij dat eerste voor een Duits gerechtshof gevoerd proces (het Kemna-proces in '48) bleek reeds dat honderdduizenden Duitse
burgers onvoorwaardelijk de kant van de beklaagden kozen. De voorzitter en de
openbare aanklager ontvingen veel anonieme brieven waarin ze met de dood werden
bedreigd als ze straffen zouden uitspreken. 20o Via tussenpersonen probeerden beklaagden een ontlastende getuigenis van voormalige gevangenen af te pingelen. 201
(In het eerste jaar na de oorlog was het niet ongebruikelijk dat voormalige nazi's
tegen betaling een attest vroegen en kregen van joden, waarin dezen verklaarden dat
zij gesteund en geholpen waren geweest door die nazi's. In sommige steden -b.v.
Berlijn- groeide zelfs een markt voor attesten en getuigenissen van goed gedrag verstrekt door joodse overlevenden. 202). Vele decennia later is hierin weinig verandering gekomen. Tijdens het LubliwMajdanek-proces (Düsseldorf, 1975-1981) werd
Henryka Ostrowska, die had moeten werken in het magazijn waar het Zyklon-B opgeslagen werd~ door Ludwig Bock, advocaat van de verdediging, beschuldigd van
medeplichtigheid aan moord ... 203 Een van de commandanten van het vernietigingskamp Sobibor, Karl Frenzel, kreeg in '66 levenslang. Na zestien jaar gevangenschap
bekwam hij een herziening van zijn proces. Dit revisieproces duurde van 5.11.82 tot
4.10.85 (in Hagen, Bondsrepubliek). Het vonnis 'levenslang' werd bekrachtigd,
maar het lijkt er op dat Frenzel vrij zal blijven omdat hij de straf wegens medische redenen niet kan ondergaan. Het proces trok bijna geen aandacht. De zaal was bijna
steeds leeg. De ondervraging van de van heinde en ver gekomen getuigen was intimiderend en vaak beledigend. Men kreeg soms de indruk dat de overlevenden de beklaagden waren en Frenzel het slachtoffer. Dunya Breur zegt daarover: "Het was gewoon sadistisch. De getuigen hadden eigenlijk ook advocaten moeten hebben. ,,204
De massamoordenaars werden niet alleen ongemoeid gelaten, velen onder hen bekleedden al gauw verantwoordelijke maatschappelijke posities. De politieke zuivering van Duitsland was nooit veel meer dan een goed bedoeld plan. Enkele jaren na de
oorlog al werden b. v. veel hoge posities bij de politie door beruchte Gestapo-agenten
ingenomen. Vele vroegere SS-ers hadden het in de zestiger jaren tot hoofdcommissaris gebracht, 20 % van de 'bloedrechters' was weer in functie en vooraanstaande nazi's waren politici geworden. Tien jaar na de bevrijding stelt Nico Rost verontwaardigd vast dat na de oorlog niets meer gehoord werd van de eerste Duitse KZ-gevangenen, die na vele jaren gevangenschap en onvoorstelbare kwellingen een betere
kamppositie en minder slechte levensomstandigheden hadden afgedwongen waardoor vele kameraden gedurende de oorlogsjaren aan een gewisse dood ontkwamen.
Deze 'andere' Duitsers werden in hun land niet tot voorbeeld gesteld en nimmer
geëerd. Geen enkele van deze "waardigste representanten van een 'ander' Duitsland" staat op de plaats die hem krachtens zijn strijd en lijden eigenlijk toekomt. Niemand van hen bekleedt tot op heden een leidende functie bij de opbouw van een
nieuw en beter Duitsland. 205 Een andere overlevende, Ossip Flechtheim schrijft:
"Om mijn pensioen als vervolgingsslachtoffer te krijgen moet ik me ieder jaar bij de
politie melden die moet bevestigen dat ik nog leef ( ... ). Mijn pensioen bedraagt 281
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mark per maand. De weduwe van de massamoordenaar Heydrich kreeg al in 1975
een maandelijks pensioen van 5000 mark ." Arnoni voegt hieraan toe: "Niemand ontkende deze feiten. De enige reactie kwam van de weduwe van de beruchte 'Hangman
Heydrich'. Ze protesteerde ertegen dat ze als weduwe van een massamoordenaar
werd aangeduid. ,,206
Duitsland werd in het kader van de koude oorlog een bondgenoot en het kon zich
stilletjesaan herbewapenen. De denazificatie moest wijken voor de 'hogere' belangen van de anti-communistische strijd. 207 Het nazisme herleefde en onder het mom
van democratische verdraagzaamheid werd steeds lakser tegen neo-fascisten opgetreden. In een Beiers naziblaadje van 1955 las oud-Dachauer Rost dat de gevangenen
in Dachau elke week proper wasgoed kregen , voortreffelijk gehuisvest waren en tot
vijf keer meer voedsel kregen dan de Duitse burgerbevolking. 208 In dat zelfde jaar
verscheen een boek van de vroegere nazi-burgemeester van Berlijn. Daarin werd gesteld dat 'het allemaal niet zo erg geweest was', dat in Dachau nooit een gevangene
gemarteld werd. Dergelijke gruweldaden waren zogenaamd overdrijvingen van de
paar oorvijgen die soms moesten worden uitgedeeld 209 (de 'nazi-revival' is minder recent dan wel eens verondersteld wordt). Bij de opening van het LubliIVMajdanekproces (op 26 .11.1975) werd historisch deskundige Wolfgang Scheffler door verdedigers van de terechtstaande SS-ers gewraakt, onder meer omdat hij onder een joods
professor was gepromoveerd en in Londen in de 'Wiener Library' met joodse wetenschapslui had samengewerkt. Scheffler was reeds op een ander proces (in Wiesbaden) om die reden als deskundige geweerd. In Düsseldorf werden de bezwaren van
de verdediging als ongegrond verworpen . 210
Nadat de scherpste kantjes een beetje afgeslepen waren, was er een algemene 'return to normalcy', ging men door alsof niets was gebeurd. De vele overlevenden die
gedurende hun gevangenschap op een "politieke bewustwording of metamorfose gerekend hadden, kwamen wel zeer bedrogen uit. Woedend maar machteloos, moesten ze constateren dat het einde van de tweede wereldoorlog niet inhield dat alle oorlogsellende voor goed voorbij was. 211 Zij die gehoopt hadden dat het 'na Auschwitz'
allemaal veranderen en verbeteren zou , moesten vaststellen dat er ternauwernood
enige interesse was voor hun ervaringen . 21 2 Toen Kitty Hart zich eind 1946 in Engeland vestigde, ondervond ze dat niemand eraan hield haar relaas over Birkenau te
horen. Velen vroegen haar zelfs uitdrukkelijk er nooit meer over te spreken 213 Toen
Nico Rost in 1956 naar Dachau terugkeerde , stelde hij vast dat daar in alle talen over
het KZ gezwegen werd. De toenmalige burgemeester, die zijn nazi-sympathie~n niet
onder stoelen of banken stak, had de kort na de bevrijding geplaatste wegwijzers
'naar het crematorium' laten verwijderen. In antwoord op expliciete vragen werd het
KZ geminimaliseerd: "in het buitenland werd alles sterk overdreven en het onderzoek naar de zogenaamde gruwelen was nog lang niet voltooid" . In het KZ zelf stonden alle barakken nog overeind. Enkele honderden vluchtelingen (statenlozen) hadden er een onderkomen gevonden. Niet bewoonde barakken waren omgevormd tot
een magazijn van een lederbedrijf, een opslagplaats voor brandstoffen, een school
voor kinderen van de kampbewoners, een toneelzaaL .. Hier en daar hingen op de
barakmuren bonte affiches die een film of toneelstuk aankondigden of een bepaald
artikel aanprezen. Het 'Sehnsucht nach Deutschland' (een film) en het 'leef beterspaar door Ritter' leken wel cynisch bedoeld. Bevend van emotie keek Rost ernaar
terwijl de gruwelijke KZ-taferelen die zich in en om deze barakken hadden afge175

speeld hem terug voor de geest kwamen. Niets was er ondernomen om de herinnering aan dat verleden levendig te houden. Integendeel , allerlei KZ-documenten en
voorwerpen waren spoorloos verdwenen (o .m . door toedoen van een voormalig lid
van de Hitlerjugend die ze aan bezoekers verkocht) en enkele Beierse autoriteiten~aaronder de burgemeester van Dachau - hadden zelfs een motie ingediend om geen
bezoekers meer tot het crematorium toe te laten. 214 Rost was ervan overtuigd dat de
autoriteiten methodisch bezig waren om stap voor stap alle bewijzen te laten verdwijnen. De geschiedenis werd systematisch vervalst. 215 (Het duurde nog een vijftal jaar
vooraleer de inspanningen van het Internationaal Comité van Dachau en van bepaalde religieuze en burgerlijke autoriteiten beloond werden en KZ-Dachau tot een volwaardig herdenkingsoord werd uitgebouwd).
Het antisemitisme ontstond noch verdween met het nazi-regime. Ook in WestDuitsland werden joden vrij snel voor sommigen weer aangewezen doelwit voor
agressie. Toen een tachtigjarig prominent joods overlevende enkele rake klappen
uitdeelde aan de persoon die hem 'Judenschwein' had genoemd, reageerden begin
jaren tachtig enkele Duitsers met uitspraken als 'die hebben ze vergeten te vergassen' . 216 De overlevende waarvan hier sprake, Prits Levy, was na de oorlog naar Duitsland teruggekeerd. Eind jaren vijftig begon volgens hem de sfeer er te verslechteren.
Hij voelde zich opnieuw vervolgd en probeerde zichzelf om het leven te brengen. In
'65 werden hakenkruisen en SS-tekens op de schutting voor zijn huis geschilderd en
probeerden onbekenden zijn huis in brand te steken . In '77 werd hij duchtig afgeranseld en halfblind geslagen .217 Henryk Broder, een in Duitsland opgegroeid joods publicist, schreef naar aanleiding van de controverse rond de in '85 geplande opvoering
van Fassbinders 'antisemitisch' toneelstuk Der Müll, die Stadt und der Tod, dat het
"huidige antisemitisme in Duitsland niet ondanks Auschwitz, maar vanwege Auschwitz bestaat, want de geschiedenis herinnert de mensen voortdurend aan hun eigen
wandaden en tekortkomingen." De vervolgers worden woedend "bij het zien van de
slachtoffers die het hebben overleefd, want hun bestaafl betekent voor hen een constante, nauwelijks te verdragen provocatie. ,,218 Steeds duidelijker beginnen vele
overlevenden in te zien dat zij van geen tel zijn, dat zij - vooral de joden onder henals gevangenen al van geen tel waren, dat zij lastposten zijn, vervelende ooggetuigen
die niet hadden mogen terugkeren.
Zij wáren ook van weinig tel. Op enkele uitzonderingen na blééf de wereld, soms
verontwaardigd maar doorgaans onverschillig óf met stilzwijgende instemming, toezien hoe het joodse volk van zijn meest elementaire mensenrechten werd beroofd,
hoe de joden vervolgd en tenslotte naar de gaskamers gedreven werden. 219 Economische en politieke belangen haalden het bijna onveranderlijk op humanitaire. De joden werden massaal aan hun gruwelijke lot overgelaten. Zij waren verworpenen der
aarde. De voorbeelden zij n legio. In 1933 weigerde de Volkenbond een resolutie aan
te nemen waarin de bescherming van minderheden bekrachtigd werd en waarin de
behandeling die joden in Duitsland te beurt viel slechts zijdelings werd veroordeeld.
De escalatie van antisemitische maatregelen noopte, midden '38, tot een internationale conferentie m.b.t. de joodse emigratie en de ontvangst in den vreemde. De
doodgeboren conferentie van Evian (van 6 tot 15juli, 32 deelnemende landen) leidde tot geen enkele concrete, doeltreffende maatregel. Géén land bleek bereid (nog)
een klein contingent van de honderdduizenden Duitse en Oostenrijkse joden op te
nemen. De vrije wereld liet hen aan hun lot over. In bepaalde nazi-kringen zag men
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hierin een justificatie van de tegen de joden gevolgde politiek. 220 Vele landen grendelden hun grenzen hermetisch af. Stappen van de Zwitserse regering, die een eind
moesten stellen aan de toevloed van joodse immigranten zonder daardoor de toeristische belangen te schaden, leidden er in oktober '38 toe dat de Duitse joden hun paspoorten moesten inleveren en in ruil daarvoor identiteitspapieren kregen waarop
een rode, onuitwisbare ']' stond. 221 Tussen '33 en '45 nam Zwitserland slechts vijfduizend joden op, na '38 in hoofdzaak beroemdheden en kinderen. 222 De grote mogendheden verschuilden zich achter de economische crisis om de joodse immigratie in te
perken. 223Een Gallup-poll van eind '38 leert, dat 87 % van de ondervraagde Amerikaanse staatsburgers de toegang wenste te weigeren aan Europese vluchtelingen.
Van de 8,7 % die de grenzen open wilde stellen (de rest onthield zich), waren 70 %
joden. 224 In 1944 bombardeerden geallieerde vliegtuigen herhaaldelijk strategische
doelwitten in de directe omgeving van Birkenau (op 24 december zelfs het hospitaal
en de SS-barakken van het kamp), maar de duidelijk herkenbare gaskamers en crematoria en de erheen voerende spoorweg (alle in '44 gefotografeerd door laag overscherende vliegtuigen) werden, ondanks de herhaalde smeekbeden van gevangenen
en verzetsorganisaties, nooit als doelwit in overweging genomen. 225 Men zal licht begrijpen dat Arnoni (1983, 306) schrijft dat er "nog iets tragischer is dan de Holocaust:
de nonchalance, de lauwheid waarmee de mensheid als geheel de Holocaust heeft geslikt, over zich heen heeft laten komen, er met een boog omheen is gelopen, zich er
immuun voor gemaakt heeft. In welke mate verschillende volken er echt onschuldig
aan geweest zijn dan wel actief of passief medeplichtig waren, de onaandoenlijkheid,
de stoïcijnsheid , de hardheid waarmee uiteindelijk gereageerd is, zijn bijna universeel."
Overlevenden krijgen het gevoel in de woestijn te prediken. Geen wonder dus, dat
sommigen iedere dag opnieuw het vertrouwen in de wereld verliezen, dat ze ervan
overtuigd raken dat 'jood-zijn' synoniem is met 'dode met verlof, 'te vermoorden iemand'. 226 De 'opleving van het nazisme en de toename van geweld als politiek midde1'227worden beschouwd als even zovele gevolgen van het onbegrip of de onwil van
buitenstaanders. De wereld der buitenstaanders keert zich van hen af, heeft geen
boodschap aan hun waarschuwingen en richtlijnen, wil geen lering trekken uit hun
gruwelijke ervaring. Alles is tevergeefs geweest. 228Het 'wie het niet meemaakte kan
het nooit begrijpen' , dat in vroege ego-documenten expressie was van onzekerheid,
twijfel (aan eigen uitdrukkingsvermogen en andermans bevattingsvermogen) en
vrees, dikwijls niets anders dan een negatief geformuleerde hoop of verwachting,
een aarzelend verzoek, werd in vele van de latere geschriften van overlevenden tot
zekerheid, overtuiging en verwijt, uitdrukking van tot afwijzing en segregatie leidende onmacht, ontgoocheling en wanhoop.

e Besluit.
Een samenvatting van de factoren die in- en outsiders onherroepelijk zouden scheiden, vindt men in de - niet aldus bedoelde - invocatie die Maurel, aangegrepen door
de lectuur van een bundel officiële documenten over de KZ, in "een vlaag van wanhoop of van luciditeit" in '48 tot buitenstaanders richt. 229 Ten eerste is er de overtuiging dat de voortzetting van een gedrag dat tot oorlog en nieuwe kampen leiden
moet, te wijten is aan het feit dat buitenstaanders niet weten wat ze doen. Hadden ze
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zelf in de kampen gezeten, dan zouden ze het wel laten. Verder is er de onherstelbaarheid van de toegebrachte schade en leed. Het kan niet ongedaan gemaakt of gewroken worden, zelfs als men dat zou willen. Ten derde is er het onvermogen van
overlevenden om het gewone leven te hervatten. Ze kunnen niet meer gelukkig zijn,
ondanks het feit dat ze uit hun ervaring leerden dat daartoe in feite bitter weinig nodig is. 230 Dat weinige is voor buitenstaanders gerealiseerd, maar doordat zij de kampervaring missen, beseffen ze hun geluk niet. Overlevenden daarentegen, weten dat
ze het recht niet meer hebben zich ongelukkig te voelen, maar ze zijn niet meer in
staat tot geluk. Ze weten dat de miljoenen die zij overleefd hebben hen mateloos
zouden benijden indien ze dat konden, maar precies de herinnering aan de achtergeblevenen en aan het leed maakt elke compensatie onmogelijk. 231 Overlevenden geraken niet uit het kamp, maar dragen het overal in zich mee. Omdat buitenstaanders
dat dikwijls niet willen of in elk geval niet kunnen begrijpen, geraken overlevenden
geïsoleerd. Zoals vroeger, scheidt het kamp de overlevenden van de buitenwereld.
Het uitblijven van de verhoopte respoQsen wordt door de meeste overlevenden
toegeschreven aan het onvermogen of de onwil der buitenstaanders om hun boodschap te vatten. 232 De mislukte communicatie wordt als 'onmogelijke' communicatie
gedacht. Onmogelijk door onverschillige of afwijzende attituden en het tekort schietend bevattingsvermogen van buitenstaanders. Onmogelijk ook, doordat vele overlevenden zich ontmoedigd of verbitterd van de buitenwereld afkeren. De vele psychische en fysische klachten van oud-verzetslui met kampervaring, zouden volgens
socioloog Milikowski zelfs terug te voeren zijn op de bittere desillusies over de houding van buitenstaanders en over naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen. Milikowski is de overtuiging toegedaan dat het KZ- of post-concentratiekampsyndroom (zie blz. 291) expressie is van een door die desillusies ontstane, maatschappelijke vervreemding. Geen direct gevolg van de kampervaring maar van de ontgoocheling over de niet verwerkelijking van de idealen waarvoor zij gestreden en vele
anderen hun leven gegeven hebben. 233 Het KZ-syndroom heeft volgens Milikowski
een politieke oorzaak én betekenis. Het is een (onbewuste) aanklacht tegen het ondanks de kampgruwelen voortdurend politiek en maatschappelijk geweld, het is de
symbolische expressie van onmacht en ontsteltenis van wanhopige overlevenden.
(Ook Ernest Rappaport, zelf oud-Buchenwalder, meent dat vele van de psychische
moeilijkheden waarmee overlevenden te kampen hebben, veroorzaakt zijn door de
sociale weerstand die volgt op hun weigering deel te nemen aan de 'conspiration du
silence' rond de KZ. 234) De bij tal van buitenstaanders, meer bepaald psychiaters, levende opvatting dat kampervaringen niet door outsiders begrepen kunnen worden
omdat die zogenaamd uniek zijn, is volgens Milikowski een mythe. "Om te begrijpen
wat oud-gevangenen hebben doorstaan", schrijft Milikowski (p. 113) "behoeft men
niet zelf in het kamp geweest te zijn. Daartoe moet men een bewust en actief anti~fas
cist zijn. ( ... ) De ergste vormen van onderdrukken, van martelen, van verpletteren
zijn niet uniek noch in het verleden, noch in het heden.". De 'begripskloof' is volgens
hem een door buitenstaanders-psychiaters (o.m. Bastiaans) gecreëerde mythe om de
boodschap en de ontgoocheling van de overlevenden te depolitiseren. Bevrijding
van antifascisme en onderdrukking verworden tot psychiatrische 'bevrijding'.
Allerlei psychiatrische mythen heten het KZ-syndroom te verklaren. Dit syndroom
zou het gevolg zijn van het gevoel als overlevende onvoldoende erkenning te krijgen,
of overlevenden zouden niet geaccepteerd worden omdat zij door hun kampervaring
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een te agressieve instelling hebben ontwikkeld. 235 Een andere mythe wil dat het KZsyndroom indirect gevolg is van niet verwerkte, niet tot oplossing gebrachte ervaringen uit de kindertijd. Bastiaans' "psychiatrische visie komt hierop neer dat de verzetsmensen in werkelijkheid niet tegen het fascisme gestreden hebben, maar tegen
hun vaders, hun moeders die hen in hun jeugd verlaten hebben" (Milikowski, 102).
Een goede illustratie van dit alles is het onderzoek van de Duitse psychiater Matussek. Hij deelt de door hem onderzochte groep overlevenden in ideologische en nietideologische gevangenen in. 'Ideologisch' wordt door Matussek in een heel bijzondere - psychiatrische - betekenis gebruikt. Het staat bij hem voor 'politiek dogmatisch'
en hij doelt ermee op de houding van Jehovagetuigen en communisten tijdens en na
de gevangenschap. Kenmerkend voor de 'ideologische persoonlijkheid' zijn proselytisme, onverdraagzaamheid tegen andere mens- en wereldbeelden, autoritarisme,
superioriteitsgevoel, een rigoureus en bekrompen ethisch bewustzijn en meer van
dat moois. De niet-ideologische of 'gelovige persoonlijkheid' daarentegen, wordt gekenmerkt door een meer open en tolerantere houding. 236 De 'ideologische' gevangenen hadden na de oorlog een intolerante en ondemocratische attitude. Ze eisten dat
mensen anti-fascistisch zouden zijn vooral als ze verantwoordelijke posities bekleedden en, bovenal (sic), protesteerden ze tegen de niet-vervolging van ex-nazi's.237 De
'ideologische' overlevende was dus (sic) onverdraagzaam voor andere of andermans
maatschappelijke opvattingen. Matussek beschuldigt er hen zelfs van dat ze alleen
maar kritiek kunnen uiten doch de handen niet uit de mouwen steken om de maatschappij naar hun inzichten te veranderen. 238 Hun in beschuldigingen tegen de maatschappij tot uiting komende extreme identificatie met de referentiegroep (die de ontwikkeling van een persoonlijk en intens ervaren ethos eigen aan volwassenen - sic-'
verstoort), dient volgens Matu~sek geweten aan een gedurende de kindertijd ontstaan minderwaardigheidsgevoeL Daarom zochten ze aansluiting bij een uitgesproken ideologische groepering (Matussek gebruikt het begrip 'ideologie' dus in twee
verschillende betekenissen door elkaar), waarin agressie tegen andere ideologieën
geïdealiseerd werd en tot superioriteitsgevoelens leidde. 239 Vele psychiaters waren
(en zijn) door hun opleiding niet geneigd te aanvaarden dat trauma's bij volwassenen
massale en blijvende gevolgen kunnen hebben. Sommigen onder hen waren (en zijn)
zo afkerig dat ze de oorlogservaringen oversloegen en alle aandacht toespitsten op de
prille jeugd van hun patiënten. 240
De begripskloof is, dixit Milikowski, een mythe die "een alibi verschaft om niet solidair te hoeven zijn", een 'maneuver' om oud-gevangenen te isoleren, hen tot onbegrepen randfiguren te maken. Daarom Iw ordt het feit dat sommige oud-gevangenen
zich van de buitenwereld proberen af te sluiten verklaard.als een reactie op de kampervaringen (in de hand gewerkt door niet opgeloste jeugdervaringen) en niet als een
reactie op de naoorlogse realiteit. 241 Buitenstaanders, psychiaters treft geen schuld.
Hun - niet consistent door Milikowski uiteengezette - redenering over het ontstaan
van de begripskloofhiidt ongeveer als volgt. Bepaalde gebeurtenissen of onverwerkte psychische spanningen kunnen of willen overlevenden niet meedelen. Ze zijn onzegbaar of naar het onderbewustzijn verdrongen. Daardoor wordt het voor de buitenstaander-psychiater moeilijk of ondoenbaar hen te 'begrijpen' en hulp te bieden.
Het 'onbegrip' wordt door deze psychiaters teruggebracht tot direct met de kamper179

varingen verband houdende fenomenen. Zij veronachtzamen de naoorlogse desillusies omdat zij geen maatschappij-kritisch standpunt durven of willen innemen . De
begripskloof tussen in- en outsiders heeft, volgens Milikowski, niets te maken met
emotionele of verstandelijke tekortkomingen van één van beide partijen. Het is een
politieke, maatschappij-bestendigende keuze. "De oud-gevangene mag geen aanklager worden van onze maatschappij die in haar wezen een voortzetting is van de
vooroorlogse. Daarom wordt de mythe geschapen van de onoverbrugbare kloof. De
oud-gevangenen en vele anderen lijden onder onderdrukking en fascisme , omdat die
er nog steeds zijn. ( ... ) Door het 'niet-begrijpen' te aanvaarden verontschuldigt men
de onderdrukkende bovenlaag, waar ook ter wereld. Men verontschuldigt ze en ondersteunt ze. Het niet-kunnen-begrijpen van het leed van de onderdrukten is een slogan uit de ideologie van de onderdrukkende bovenlaag en, zoals vaak gebeurt, wordt
de gedachte door de onderdrukten overgenomen ." (Milikowski , 92 & 113).
Al heeft Milikowski het wat betreft afweerreacties t.a.v. de politieke boodschap
van overlevenden en wat betreft de maatschappelijke instelling van bepaalde 'onkritische, burgerlijke' psychiaters ongetwijfeld bij het rechte eind, zijn niet gestaafde
stelling dat de 'begripskloof' een aan de insiders opgedrongen hersenspinsel van buitenstaanders-psychiaters is, is weinig verhelderend en bovendien onjuist. Dat sommige buitenstaanders de begripskloof proberen toe te schrijven aan psychische restfenomenen, het ongenoegen van overlevenden depolitiseren door het tot niet verwerkte psychische spanningen te reduceren, dat ze de kloof aangrijpen als excuus of
alibi om niet te moeten handelen, staat vast (zoals uit het bovenstaande blijken
mocht), maar de 'begripskloof' is geen hersenspinsel van psychiaters. Milikowski's
stelling is te eenzijdig, maar ze vormt een belangrijke correctie op een nog eenzijdiger standpunt. Het is inderdaad verre van onwaarschijnlijk dat gebrek aan communicatiebereidheid, het zich afsluiten voor de boodschap en de problemen van overlevenden, en het feit dat de Endlösung de wereldpolitiek niet ingrijpend beïnvloed
heeft, het KZ-syndroom iIl de hand gewerkt of versterkt hebben (zie blz. 226 , 295296,298-299,435). In een recent artikel, Le Témoignage, neemt een ander socioloog
een analoog standpunt in. Reagerend tegen de grove psycho-analytische veralgemening dat het overleven van een extreme situatie overlevingsschuldgevoelens impliceert, stelt Pollak voor dat schuldgevoel niet langer als oorzaak of verklaring te hanteren maar het als een symptoom te beschouwen (om het even of het door de overlevende dan wel door zijn interpretator wordt verkondigd). Ook hij vraagt zich af of de
begripskloof, die er zou gekomen zijn door het onvermogen van buitenstaanders om
bij de beoordeling van kamp- of overlevingsgedrag afstand te doen van absolute morele waarden, het uitlokken van een schuldgevoel niet in de hand heeft gewerkt. 242
Dat de 'begripskloof' niet door buitenstaanders werd uitgedacht, lijdt')weinig twijfel.
Het volstaat enkele dagboeken en vroege ego-documenten van gevangenen te raadplegen om vast te stellen dat de idee van de onoverbrugbare kloof ontstond bij overlevenden en dat buitenstaanders die hebben overgenomen. In die ego-documenten is
er overigens ook vaak sprake van schuldgevoelens. Zoals we hieronder nog zullen
zien, confronteerden niet weinig gevangenen hun kampgedrag met vrij absolute morele waarden (ze droegen de 'buitenstaander' bij wijze van spreken in zich mee) en
bestonden in de kampen heel wat zeer concrete aanleidingen tot schuldgevoelens.
De 'begripskloof is een door insiders (soms anticipatief) gegeven verklaring voor
het uitblijven van verhoopte responsen op hun gruwelijke ervaring. Of de bittere, af180

werende houding en schuldgevoelens van overlevenden uitsluitend aan naoorlogse
gebeurtenissen en ontgoochelende reacties van de buitenwereld dient geweten is, zoals we in het volgend hoofdstuk zullen zien, overigens zeer de vraag.

3 Attituden tegenover buitenstaanders
gedurende de gevangenschap
a Buitenstaanders buiten het kamp: de buitenwereld
Mensen die gedurende geruime tijd van de buitenwereld afgesneden worden (b.v. in
totale instituties), ontwikkelen dikwijls zeer ambivalente of zelfs uitgesproken negatieve attituden tegenover wie hun lot niet deelt. In een als vreemd, onoverzichtelijk
of vijandig ervaren milieu, waarin hen weinig of geen autonomie gegund wordt en
contact met voor hen belangrijke personen sterk bep~rkt of uitgesloten is, worden de
geïnterneerden gekweld door angst, onmacht en onzekerheid (over het eigen lot en
dat der buitenstaanders, over de duur van de internering). Meer dan ooit hebben ze
buitenstaanders nodig. Ze hebben meer dan ooit nood aan aandacht en affectie. Ze
rekenen op hulp en redding. Een verwachting waaraan sommige buitenstaanders
niet willen, de meesten niet mogen of niet kunnen beantwoorden. Enerzijds, omdat
ze niet over de nodige middelen beschikken en omdat interventies niet toegelaten of
onmogelijk zijn; anderzijds omdat de verwachtingen van de geïnterneerden vaak al
te hoog gespannen zijn. Ontgoochelin'g en frustratie van de geïsoleerden slaan dikwijls om in agressieve gevoelens (jaloezie, ergernis, wrok).
Contact met de buitenwereld in het algemeen (kranten- of radioberichten over
verloop van de oorlog, ook nieuws dat doorsijpelde via nieuwkomers in het kamp),
en met familieleden in het bijzonder,243 was voor gevangenen van immens belang.
Een brief van een geliefde was als balsem op de wonden. 244 Pakketten hadden méér
dan een materiële betekenis. Ze waren niet alleen letterlijk leven-gevend (voedsel),
maar ook figuurlijk, namelijk hoop-gevend. 245 Iemand dacht aàn hen, ze waren toch
niet alleen op de wereld ... Wie geen pakjes ontving, voelde zich dikwijls in de steek
gelaten. 246 Zij die al vóór h~n internering maatschappelijk geïsoleerd war~n, hadden
het daardoor nog moeilijker. Het hoge sterftecijfer bij de 'roze driehoeken' kan ten
dele aan deze laatste omstandigheid worden toegeschreven. 247 Zij hadden doorgaans
minder familiale bindingen (b;v. niet gehuwd, geen kinderen) en hun homo-vrienden moesten aan de eigen veiligheid denken. 248 (Andere benadelende factoren waren dat zij toen minder vaak uit arbeidersmilieus afkomstig waren en minder gewend
aan handenarbeid, dat zij in de kampen een minderheid zonder uitgesproken sociale
cohesie of groepsgeest vormden249 en dat andere gevangenen hun doorgaans links lieten liggen.) Ook joodse gevangenen, wier familieleden zelf gevangen zaten of vermoord waren, kregen het daardoor nog zwaarder te verduren. 250 Zij hadden. 'minder'
toekomst, er bleef bijna geen buitenwacht over, er restte hen minder levensreden.
"Uw vrouwen, uw kinderen, uw ouders leven", schrijft Klieger (p.160), "en indien
gij terugkeert zullen zij u verwelkomen. Uw haardsteden bestaan nog! Maar wij, wat
zullen wij vinden als we terugkeren? Misschien enkele medelijdende mensen die ons
de eerste tijd zullen helpen doorkomen, maar die zich nadien niet meer met ons zul181

len bezighouden. Wij zullen verzwolgen worden door de erop volgende gebeurtenissen."
Het door de SS bemoeilijkte contact met de buitenwereld251 leidde tot allerlei frustratiés. De zo lang verwachte brief kwam maar niet. Familie (die dikwijls zelf in
nood zat o.m. omdat de kostwinner in het kamp zat) of het Rode Kruis stuurden geen
ofte weinig pakketten. De huwelijkspartner werd door nazi's tot echtscheiding gedwongen. 252 De geallieerden ondernamen niets. "Wij mogen niemand iets verwijten," noteert Herzberg in zijn dagboek (1978, 186 & 193), "want wij wet"en niets ,
maar de Nederlandse Regering, waarom hoorden wij niets van haar. Toch onze Regering? Waarom voor zo veel mensen nooit een pakje? Waarom niet het tienvoudige? Het is zo dringend nodig. Waarom laat iedereen ons in de steek? Waarom krijgen we niets, niets, niets? ( ... ) We verhongeren. ( ... ) Oh, wat zijn we verlaten in dit
oord, dat niets is dan een graf." Rost schrijft in zijn dagboek (1963, 139) : "We zullen
later, wanneer we vrij zijn, dit alles - waar we nu dagelijks uren lang aan denken en
over praten - misschien heel gauw vergeten zijn. We mogen het echter niet vergeten,
want één zaak staat nu reeds vast : er stierven en sterven thans dagelijks in Dachau
Nederlanders van honger en ondervoeding, die waarschijnlijk niet gestorven waren,
wanneer we geregeld Rode-Kruis pakketten ontvingen. Een zware beschuldiging,
maar niet lichtvaardig uitgesproken." (Belgen, Polen en Fransen daarentegen ontvingen geregeld pakketten. 253)
Geen wonder dus dat veel oud-gevangenen rapporteren dat in het kamp een afwijzende of op zijn minst ambivalente houding tegenover buitenstaanders groeide, familieleden inbegrepen. De gevangenen, aldus Kogon, staken vol ressentiment
tegenover de buitenwereld. Zij hadden het gevoel in de steek gelaten te zijn. Zij
raakten ervan overtuigd dat de mensen buiten het kamp rustig of luxueus verder leefden zonder zich om hen te bekommeren. "De bomen bloeien reeds ... ", schrijft Borowski (1964, 55), "mensen wandelen op straat alsof erniets aan de hand is ... ze leven, léven!". "Je weet niet of je deel zult uitmaken van een transport, of je gestraft
zult worden, of je te vreten zult krijgen. Voor de anderen gaat het leven zijn gewone
gangetje. Gezinnen leven in hun huizen, kinderen lopen school. Leven we op dezelfde planeet?,,254 Gedachten aan dat 'luilekkerleventje' irriteerden gevangenen mate100s.255 Volgens Kogon (p. 383) had dat een negatieve weerslag op hun onderlinggedrag en na de bevrijding leidde dat ook tot conflicten met buitenstaanders. Tillion
mag dan de mening toegedaan zijn dat Kogons interpretatie vooral Duitse gevangenen betreft256 (waarmee ze waarschijnlijk doelt op hun bijzonder, politiek isolement), toch keren uitgesproken gevoelens van wrok bij álle nationaliteiten terug.
Bepaalde beschrijvingen liegen er niet om. Bijvoorbeeld wat E.A. Cohen nog in '79
(p. 13) schrijft :" ... dat wij ons in de steek gelaten voelden door de officiële instanties in bezet Nederland en erbuiten, door het Nederlandse Rode Kruis, door Nederlandse joden en niet-joden die in vrijheid leefden. Een groot deel van deze Nederlanders die of het juk van de Duitse bezetting nooit gevoeld hadden of door een gedurfde vlucht uit bezet Nederland eraan waren ontkomen leefde gewoon verder. Ze
woonden in hotels of in hun eigen woningen, ze aten er geen boterham minder om, ze
hadden feestavonden, ze vierden koninginnedag, ze zongen en spraken over de radio
enzovoort, terwijl de gaskamers zich vulden met Nederlandse joden. Met nadruk wil
ik zeggen dat ik mijzelf geen haartje beter acht dan dez,e mensen ( ... ), maar het
neemt mijn gevoel van onbegrip, van wrangheid, ja zelfs van jaloezie niet weg."
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Fränkel, een journalist die èind '43 in het kamp van Lwow vermoord werd, beschrijft
het lot van ten dode opgeschreven gevangenen en confronteert dat sarcastisch met de
protestbanketten die in New York worden georganiseerd tegen de nazi-misdrijven .257 Geïsoleerde en van hun vrijheid beroofde mensen vertonen een begrijpelijke
neiging tot egocentrisme. Zich bewust van de uitzonderlijkheid van hun situatie en
hun leed, beoordeelden vele gevangenen de buitenwereld in hoge mate of zelfs exclusief vanuit hun eigen behoeften en ervaringen.

Stouffer meldt gelijkaardige negatieve attituden bij VS-soldaten die in de vuurlinie
streden (WO-U). Wrevel, wrok, rancune, minachting voor outsiders, tegen al degenen die niet of in veel mindere mate aan gevaar bloot stonden (soldaten uit de achterhoede , soldaten en burgers in de VS).258 Meer dan de helft van de ondervraagde soldaten op het Europese front voelde wrok ten aanzien van manschappen in de achterhoede 259 en de in de VS gebleven soldaten .26o Op de vraag 'mocht je de kans krijgen
één wijziging in het leger door te voeren, wat zou je dan veranderen?', antwoordde
20 % van de geïnterviewde soldaten dat achterhoede- en voorhoede-soldaten maar
eens van plaats moesten wisselen. 261 Naarmate ze langer aan direct levensgevaar
bloot stonden, nam deze 'rancuneuze jaloezie' toe. 262 37 % van de VS-soldaten (zowel voor- als achterhoede) in Europa vond in april '45, dat de meeste mensen op het
thuisfront niet deden wat ze konden om hen te helpen de oorlog te winnen. 'Verduiveld, ze weten niet eens dat er-een oorlog aan de gang is !,263 Ongeveer 45 % was van
mening dat 'people back home' geen echte waardering opbrachten voor watzij als
frontsoldaten voor hen deden. 264 Houdt men er r~kening mee dat deze soldaten door
het lot waren aangewezen, dan zijn deze bevindingen niet verwonderlijk. Verwonderlijk is eerder, aldus de auteurs, dat niet meer soldaten tot zulke uitgesproken negatieve houdingen kwamen. 265 Hetzelfde geldt natuurlijk voor gevangenen in de nazi-kampen.
Bruno Bettelheim266 en vele andere overlevenden in zijn spoor,267 maken wat deattitude tegenover de buitenwereld betreft een onderscheid tussen nieuwkomers in het
kamp (Zugänge) en 'oude' gevangenen, veteranen. Vrij vertaald (d.w.z. met weglating van de waarde-oordelen), komt Bettelheims visie op het volgende neer. Het contact met de buitenwereld lag bij de Zugänge nog vers in het gehe~gen . Ze kregen ook
nog relatief veel brieven, pakketten en aandacht van hen die buiten het kamp bleven.
Familieleden en vrienden die de moed nog niet hadden opgegeven en alles bleven in
het werk stellen om hen uit het kamp te krijgen. De Zugänge hadden de hoop spoedigterug vrij te komen nog niet verloren. 268 Gezien hun relatief korte afwezigheid,
hoopten ze onveranderd naar een vrijwel niet gewijzigde buitenwereld terug te kunnen keren. 269 Zij hadden het contact met de buitenwereld nog niet opgegeven, probeerden het in de mate van het mogelijke te onderhouden en spraken er veel over.
Ze klampten zich zo lang mogelijk vast aan de buitenwereld en de daar heersende attituden, en reageerden afwerend op het kampleven dat zij niet wilden of niet konden
als realiteit erkennen. Naarmate de tijd verstreek, groeide de wrevel tegen de gelukkigen buiten het kamp die verder leefden alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Die
wrevel werd gevoed door het besef dat wat in de buitenwereld gebeurde aan hun
greep ontglipte. Ze begonnen zich uitgesloten en machteloos te voelen. Velen konden het niet verwerken dat hun gezinsleden ingrijpende familiale beslissingen namen
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zonder hen te (kunnen) raadplegen. 27o Deze ambivalente houding tegenover outsiders werd almaar negatiever. Gevangenen wensten zo weinig mogelijk aan familieleden en vrienden herinnerd te worden, om niet steeds weer oude wonden open te rijten. Velen keerden zich van de frustrerende herinneringen af. Ze begonnen belangrijke namen, plaatsen en gebeurtenissen uit het verleden te vergeten, terwijl futiele
details onthouden werden. De emotionele band met het verleden werd (tijdelijk)
verbroken, ook al omdat zij zich ondertussen min of meer hadden aangepast aan het
kamp en zelf waren veranderd. Zij waren concentrationairs271 geworden, met de neiging om het kamp als enige realiteit te beschouwen. Aandacht en energie werden
toegespitst op het kampleven en werden bijna integraal opgeslorpt door het probleem van de best mogelijke manier om in het kamp te leven en te overleven. De toekomst kreeg een 'hier en nu' karakter. 272 Velen verloren hun geloof in verleden en
toekomst-op-termijn of, anders uitgedrukt, waagden het niet meer te hopen. 273 Ze
hadden een streep achter hun vroegere leven getrokken274 en de hoop op terugkeer
naar de buitenwereld opgegeven. Ze dachten er liefst niet meer aan. 275 Sommigen
schrokken zelfs voor die mogelijkheid terug, omdat ze beseften al te zeer veranderd
te zijn en vreesden dat zij zich niet meer zouden kunnen aanpassen aan het 'normale'
leven. Wrevel en haat tegenover de buitenwereld namen bij hen af omdat die wereld
sterk aan belang had ingeboet.
Lijnrecht tegenover deze veralgemening van Bettelheim (vooral opvallend is haar
gedepolitiseerd karakter), dat gevangenen onveranderlijk kregelig of wrokkig waren
bij de idee dat het leven buiten het kamp ongestoord verder ging, staat die van Pawelczynska, die meent dat elk teken waaruit bleek dat hun dierbaren het zonder hen
redden, het lijden van de gevangenen verzachtte. 276 Bettelheim en Pawelczynska veralgemeenden elk een verschillend deel van de kamprealiteit. De keuze van dat deel
werd waarschijnlijk bepaald door de interneringscategorie waartoe zij behoorden en
door het moment waarop zij getuigenis aflegden en het daarmee verbonden getuigenismotief. Pawelczynska schreef vele decennia na de bevrijding en wou de attituden
en het gedrag van gevangenen begrijpelijk en aanvaardbaar maken. Bettelheim getuigde direct na zijn bevrijding, toen de oorlog nog maar net was ingezet. Wrok- en
haatgevoelens lagen nog vers in zijn geheugen (hieronder kom ik hier nog uitvoerig
op terug - zie blz. 312 e.v.).
Bettelheims voorstelling is een te extreme tweedeling. Vele nieuwe en vooral 'oude' gevangenen (die in het kamp waren ingeburgerd en daardoor over meer middelen beschikten) riskeerden heel wat om nieuws over de buitenwereld te bemachtigen
(kranten binnen smokkelen, in elkaar knutselen van clandestien radiotoestel). Sommigen hadden een ware nieuwshonger en probeerden zoveel mogelijk te weten te komen over het verloop van de oorlog, over familieleden en vrienden,277 of zelfs over
beuzelarijen als de laatste mode in de Parijse kleding en chansons. 278 Heel wat gevangenen putten uit herinneringen aan de buitenwereld en uit de hoop er ooit hun
plaats terug in te nemen de moed om het jarenlang vol te houden, om de strijd tegen
angst en apathie onverminderd voort te zetten. 279 Niet met de moed der wanhoop
maar met die der hoop. Sommigen putten kracht uit de gedachte terug te keren naar
een onveranderde buitenwereld. 280
De houding tegenover de buitenwereld was bij veel gevangenen toch nogal ambivalent. Maurel (1957, 121-122) schrijft hierover: "Vanaf de herfst van '44 [na meer
dan een jaar gevangenschap] waren we tenminste van één zorg verlost: de post. We
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wisten dat we niets meer konden ontvangen. Het was bijna een opluchting. Maar ik
dacht nog aan diegenen die ik liefhad. ( ... ) Over deze periode, herfst '44, bezit ik een
document: het enige verzenboekje dat ik meebracht. Het bevat meerdere liefdesgedichten maar deze liefde is nogal 'vermengd': in september schreef ik nog: 'Geluk zit
in wijsheid/in de stilte en in de liefde ... ' In oktober vind ik nog een 'gebed tijdens het
appèl' waarin sprake is van hart en ziel. Maar in november, toen de kou heerste: 'Ik
durf niet meer zeggen dat ik je aanbid .. .11k droom werkelijk/ alleen van eierdons en
vet voedsel. ,, 281 Deze ambivalentie komt ook goed tot uitdrukking in enkele aangrijpende passages uit Laqueurs dagboek: "Lente 1944. Ik heb zo'n ongelooflijk heimwee naar iets goeds. Ik denk intensief aan thuis. Weten jullie thuis in Holland, wat
het betekent dat je nu. in een kamer met een stoel, een tafel, bloemen, kopjes en
schilderijen, thee drinkt? Weten jullie wat het waard is, dat jullie weten, dat je straks
om half 7 gaat eten? Goed eten. Ik ga straks 'aantreden' , im Gleichschritt naar huis
d.i. de barak 19 lopen, onder bedreigingen en beledigingen ( ... ). Dan heb ik elf uren
achtereen in de stoffige schoenenbarak gezeten en gewacht tot het half 12 en dan
weer half 7 wordt. Ik ben niet jaloers op het feit dat jullie thuis zijn , want het moeten
raden naar ons leven, ons bestaan te moeten fantaseren, lijkt mij voor jullie erger
dan de werkelijkheid. Maar ik zou toch vijf minuten willen 'raden en niet beleven'.
En er is genoeg te raden. Wat gebeurt er in Holland? Is alles nog intact, alles nog gewoon? Het regent en hagelt weer en de stemming is nerveus gespannen." (p. 51).
"Vader, moeder, denken jullie soms aan ons, beseffen jullie wat je bezit? Ik wil niet
klagen. Ik wil alleen het einde van deze waanzin wel eens zien." (p. 55). Zonder bitterheid, doch met tomeloos verlangen tekent ze op: "25 mei 1944. Vader, ik zie u in
de studeerkamer zitten. Het is vandaag bij jullie ook koud en stormachtig weer. De
Amstel golft, hier en daar zelfs met een enkele kop. De fietsers op de Hogesluis hebben moeite om tegen de westep.wind in te trappen. Ik ruik de Amstel, het asfalt, Amsterdam ... Vader, denk nu even aan ons. Tracht, terwijl je uit de grote ramen over
het water kijkt , even heel intens aan ons te denken. Ik heb dan het gevoel, dat ik niet
zo alleen ben - Kooltje, je komt thuis en je gooit je tas op het buffet; moeder moppert, want er komen dan krassen op het hout en het is immers pas in de was gezet."
(p. 66-67).
Het lijdt geen twijfel dat vele gevangenen zich probeerden afte sluiten van te pijnlijke herinneringen aan de buitenwereld281a en dat bij velen een verbitterde of ronduit
afwijzende houding groeide. 282 "We bewaarden" , schrijft Levi (1961 , 125 & 185) ,
"nog de herinnering aan ons vroeger leven, maar omsluierd en ver weg, dus triest en
zacht, zoals de herinneringen eigen aan kinderjaren en aan dingen die niet meer zullen zijn. ( ... ) In het 'Lager' verliest men de gewoonte te hopen en het vertrouwen in
redenering. In het 'Lager' is denken nutteloos want de gebeurtenissen zijn niet te
voorzien, bovendien is het gevaarlijk want dat onderhoudt een gevoeligheid die leed
veroorzaakt." Soms rustte er een taboe op het veruitwendigen van herinneringen en
heimwee . Er zijn dingen "die men niet zegt" , tekent Laqueur in haar dagboek op (p.
66) , "men klaagt niet en zeker hier niet. Ook met Paul [haar echtgenoot] spreek ik
niet over dit verlangen. Hij en duizenden anderen, hier en overal in hun balling- en
gevangenschap, voelen dit immers net zo. Heimwee is geen individueel gevoel, maar
men spreekt er niet over." Sommige gevangenen spraken af niet meer over thuis,
over vrouwen kinderen te spreken omdat dat hen gek maakte. 283 "Tederheid oproepen", schrijft Rousset (19741,273), "is zich ontwapenen, zich verliezen. Je mag haar
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ogen niet meer zien, hun wachten niet meer beseffen, de zachtheid van haar handpalmen niet meer voelen; vergeten dat ooit, ergens, dergelijke gunsten bestaan hebben. Alles in de vergetelheid laten ondergaan. Om te leven, alleen deze hel kennen. "
Ook Levi (1961, 39) meent dat het beter was te vergeten . "Ik wilde", schrijft Reska
Weiss (p. 160) , "dat ik mijn geheugen verloor, hoe kon ik het heden verdragen, als
het verleden steeds maar weer in me opkwam?". Delho noemt het behoud van het
geheugen een onrechtvaardigheid. 284
De houding tegenover de buitenwereld werd in de eerste plaats bepaald door de
fysieke toestand van de gevangenen. Bij complete uitputting door ondervoeding
konden gevangenen aan weinig anders dan aan voedsel denken. Over de voor haar
vreselijkste maanden te Neubrandeburg (januari en februari '45), schrijft Maurel
(1957, 134 & 144): "Honger vervormde alle andere gevoelens, zelfs de liefde, en
beetje bij beetje nam de honger hun plaats in. ( ... ) Ik hield van niemand meer. Als ik
aan thuis dacht, dan zag ik de muurkast van de keuken voor me, de zak waar men het
brood in steekt, en het door mijn broers aangebroken brood." Zolang de honger
geen overheersende obsessie geworden was, werd de houding tegenover de buitenwereld vooral bepaald door de kracht van de affectieve, emotionele, ideologische en
politieke banden met personen in en buiten het kamp. Medebepalend waren de vermeende of reële overlevingskansen van gevangenen . De reële kansen waren afhankelijk van de fysieke en psychische toestand van de gevangene, d.w.z. van zijn specifieke levensomstandigheden, zijn sociale en politieke positie in het kamp, zijn interneringsreden, het interneringsmoment en zijn relaties met andere gevangenen. Wie
b .v. naar een ander deel van het kamp werd getransfereerd in de wetenschap dat daar
normaliter niemand levend vandaan kwam, kon in een oogwenk haar vroegere belangstelling voor de buitenwereld verliezen.285 Al dan niet bewust schatte de gevangene ook zelf zijn overlevingskansen in , rekening houdend met de feitelijke toestand maar ook beïnvloed door zijn momentaan of karakterieel bepaald pessimisme
of optimisme.
Onthouden we de ambivalente en dikwijls negatieve attitude tegenover outsiders
bij de Zugänge en de meestai 'minder negatieve, maar angstige houding bij vele
kampveteranen. Belangrijk ook is dat deze laatsten zich buiten de wereld voelden,
vervreemd waren van een onwerkelijk lijkende buitenwereld, dat zij ... buitenstaanders geworden waren. "Het feit dat het tijdstip van vrijlating onzeker is," schrijft
Frankl (1959,80), "geeft aan de gevangene het gevoel dat zijn gevangenschap nooit
zal eindigen. Hij vervreemdt op de duur van de wereld aan de andere kant van het
prikkeldraad. ~Hij ziet de mensen en dingen buiten de omheining alsof ze niet van deze wereld zijn, of hij ziet zichzelf 'losgemaakt' van de wereld. De wereld van niet-opgeslotenen ziet hij zoals een dode de wereld zou zien: onwerkelijk, ontoegankelijk,
onbereikbaar, spookachtig." E.A. Cohen (1979,14) schrijft dat "het zo vreemd is om
je in te denken dat, toen je in de concentratiekampen zat en de dood je constante
metgezel was, anderen het normaal vonden dat ze konden lachen, blij waren en geen
angst voor een SS-er hadden. Ik raak mijn gevoel van bevreemding niet kwijt dat
toen zij wisten wat er met de Nederlandse joden gebeurde, dit niet blijvend hun leven
in de vrijheid heeft bepaald."
Deze attituden vertonen opvallend veel gelijkenis met de verwijtende houding van
sommige overlevenden tegenover buitenstaanders. In beide gevallen klagen ze aan
dat buitenstaanders onverschillig blijven voor leed en dood van zovelen (wat ze aflei186

den uit het feit dat niets ingrijpend verandert aan hun toestand, aan de kampen, aan
de bedreigende maatschappelijke ontwikkelingen), dat buitenstaanders hen (dus)
niet begrijpen. Ze voel( d)en zich gefrustreerd en gediscrimineerd. Een frustratie die
zich vaak uit of omzet in agressieve attituden tegenover de gelukkigen buiten de
kampen. Langdurige segregatie kan leiden tot negatieve gevoelens of attituden
tegenover wie dit lot bespaard bleef, en wrok en rancune vormen een gunstige voedingsbodem voor vooroordelen tegenover buitenstaanders. De mogelijkheid dat de
afwijzende houding tegenover outsiders bij sommige overlevenden de voortzetting is
van in het kamp tot stand gekomen ambivalente attituden kan niet zonder meer worden uitgesloten. Een attitude die later, na de bevrijding, door overgevoeligheid en
selectieve perceptie van de overlevenden. enerzijds, en door reacties van buitenstaanders anderzijds, 'bevestigd' en versterkt werd (zie ook blz. 218). Delbo (1970,
188) drukt dit in dichtvorm uit: "Ik ben van onder de doden teruggekeerd/en ik heb
geloofd/ dat me dat het recht gaf/tot de anderen te spreken/en toen ik me tegenover
hen bevond/had ik hen niets te zeggen/omdat/ik geleerd had,lginder ,Idat men niet
tot de anderen kan spreken". "Ik was", schrijft E.A. Cohen (1952,155) b.v. "dus jaloers op degenen, die buiten de kampen waren. En ... misschien ben ik het nog wel.
Misschien is de minachting, die ik voor mensen voel die niet uit eigen ervaring weten
wat een KZ is,hieruit te verklaren. Ik benijd hen, die dit geluk hebben gehad; die
rustig verder geleefd hebben, die hun posities behouden of zelfs uitgebreid hebben,
wier families intact gebleven zijn, die na de bevrijding niet een aantal jaren nodig
hadden om zich weer aan de maatschappij aan te passen."

b Buitenstaanders binnen het kamp: de Zugänge
Interessant in deze context is de houding van ervaren gevangenen tegenover nieuwkomers. Nieuwelingen werden 'Zugänge' genoemd. Soms maakte men een onderscheid tussen 'Neuzugänge', nieuwkomers zonder kampervaring en 'Zugänge', gevangenen die uit een ander kamp of commando kwamen. 'Abgänge' - minder gebruikelijk onder de gevangenen - verwees naar gevangenen die naar andere kampen
of commando's afvloeiden of die uit de ziekenboeg ('Revier') werden ontslagen. 286
De 'oude' gevangenen (oud in sociologische zin), de 'alte Lagerinsassen' (sommige
Nederlandse gevangenen spreken van 'alte Kamp-Insassen') werden ook wel 'alte
Lagerhase' genoemd, een allusie op het feit dat zij vele watertjes doorzwommen hadden, beter hun plan konden trekken, sluwer waren, beter en meer konden anticiperen. 287
Na wat Kogon 288 de 'ontvangstceremonie' noemt (een reeks pesterijen, kwellingen, vernederingen, bastonnades), werden de nieuwkomers dikwijls onthaald op
een niets aan de verbeelding overlatende 'welkomstgroet' door een SS-er of een
kampfunctionaris (meestal een Blockältester, de 'barakoudste' , een gevangene die
verantwoordelijk was gesteld voor 'orde' en tucht in 'zijn' barak). Oorspronkelijk
bedoeld als een opsomming van de regels waaraan gevangenen zich hadden te houden (voorlezing van het 'kampreglement'), werd dit al gauw een verbaal vervolg op
de brutale fysieke agressie. De meedogenloosheid die vaak uit de welkomstgroet
sprak, is vele overlevenden bijgebleven. Uitspraken als 'ge zijt het kamp langs de
poort binnen gekomen, maar zult of kunt het alleen langs de schouw verlaten' en 'ge
zijt hier niet in een sanatorium, maar in een concentratiekamp', werden in bijna alle
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ego-documenten opgetekend. Deze geijkte, bijna legendarische intimidatiepogingen waren in het spraakgebruik van met macht beklede 'oude' gevangenen (zowel
politieken als niet-politieken) overgegaan. Ook in kampen waar beduidend minder
terreur heerste, waar politieke gevangenen de sleutelposities van de interne hiërarchie in handen hadden, was de 'welkomstgroet' vaak een koude douche. Tytgat (p. 124)
en andere nieuwkomers in Dachau k~egen van de Lagerältester ('kampoudste' , gevangene-functionaris of kampfunctionaris, verantwoordelijk voor 'orde' en tucht onder de gevangenen) te horen: "Ik ben leider van het kamp. Aan mij dient gehoorzaamd ( ... ). Als iemand denkt in opstand te komen tegen mijn bevelen, wordt die
weerstand met de dood gestraft. Hier sterft men gemakkelijk. Op drie dagen tijd,
zonder een vin te verroeren, maak ik van u een dood wezen. Ik heb een sterke politie
en weet alles." Halkin (p. 119) kreeg in Gross-Rosen ongeveer hetzelfde te horen:
"Ik ben verantwoording verschuldigd aan de SS voor u en het barak. Als ik jullie niet
sla, word ik geslagen. Geen sabotage, geen muiterij of u wordt gehangen! Uit GrossRosen geraakt men alleen via het crematorium! ... Begrepen?".
Het hard en cynisch 'realisme' waarmee geharde of verbitterde veteranen informatie doorspeelden, stuitte op heel wat ongeloof bij de nieuwen. Ontredderd als ze waren, konden ze niet bevatten wat hen overkwam289 en de 'shocktherapie' maakte het
er niet makkelijker op. Tucht, orde en gehoorzaamheid waren de centrale thema's in
de 'welkomst'-woorden. Wie een kans wou maken het kamp ooit levend te verlaten,
moest - zo heette het - zijn autonomie opgeven. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid was een absolute vereiste, vooral tegenover de kampfunctionarissen (vermits de
'gewone' gevangenen zelden of nooit in contact kwamen met SS-ers). De 'ouden'
wisten hoe gevangenen zich moesten gedragen. De groentjes hadden er alle belang
bij hen te gehoorzamen. Weerspannigheid betekende de dood. Wie niet snapte dat
de functionarissen hun leven wilden redden, zou dat berouwen. "Hier bestaat geen
andere oplossing dan op de eerste wenk gehoorzamen" ,.schrijftAerts (p. 44). Waarschijnlijk om beter tot de nieuwkomers te doen doordringen dat balorigen ten dode
waren opgeschreven, werd vaak in geuren en kleuren verwezen naar de afschrikwek kende toestanden die vroeger :~ooraleer de strijd in het voordeel van de politieke gevangenen was beslecht, in het kamp heersten. De veteranen konden niet gedogen dat
iemand de betrekkelijk leefbare situatie die zij bevochten hadden, in het gedrang
bracht. 290 Van de Casteele (p. 18-19) rapporteert volgende welkomstwoorden: "Ik
heb elf jaar concentratiekamp achter de rug en gij zult verstaan dat ik Buchenwald
liever zou verlaten langs de poort dan wel langs de schouw van het crematorium ( ... ).
Gebrek aan tucht sleept straffen tegen ons mede. Bij weeromstuit moeten wij tegen u
optreden. Gij kunt dat vermijden door u te onderwerpen aan de opgelegde regels."
Zoals in andere sociale situaties (leger, gevangenis, werkmilieu) waar nieuwelingen tot een bepaalde sociale entiteit toetreden, moesten ook in het kamp de nieuwkomers de confrontatie met de oud-gedienden doorstaan. 291 Al is in de ego-documenten hier en daar sprake van 'rites de passage' die enigszins vergelijkbaar zijn met
wat gewoonlijk voor ontgroening doorgaat, door de extremiteit van de situatie kreeg
deze confrontatie dikwijls het karakter van een meedogenloze test. Ook in de kampen maakten veteranen zich vaak vrolijk over groentjes en zetten ze een grote bek
tegen ze op, maar deze goedmoedige plagerijen ontaardden snel in door leedvermaak gekruide afwijzing en uitbuiting.
Sociologen die de kampen of andere totale instituties bestudeerden (S. Cohen,
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Goffman, Kogon, Lautmann) beschouwen de ontvangst die de bewakers en lotgenoten de 'nieuwen' bereidden als een brutale 'inleiding' tot het noodzakelijke aanpassings- of enculturatie-proces .(cultuuroverdracht, sanctionering, positietoewijzing) .
Door de houding van de dominante figuren of groepen 'leerden' de Zugänge welke
waarden, normen en machtsverhoudingen in het kamp golden en welke plaats zijzelf
in het kamp bekleedden. Ze internaliseerden de kampnormen, leerden wat te verwachten, wat te waarderen en hoe zich te gedragen. De attituden van gevestigden
tegenover 'groentjes' worden geïnterpreteerd als 'inwijdingsriten, initiatie, degradatie-ceremonieën, toelatings- en welkomstprocedures, gehoorzaamheidstesten, wilbrekende wedstrijden' .292 Het gevaar dat deze sociologische categorieën tot sociologische eufemismen verworden en versluierend werken (en daardoor een deel van het
schrijnend leed verhullen) is niet denkbeeldig. Hoe begrijpelijk en functioneel de attitude van de veteranen ook moge geweest zijn, ze had ongetwijfeld verstrekkende
negatieve gevolgen voor vele Zugänge. De kennismaking met het kamp werd door
deze vormen van statusdepreciatie nog vreselijker, ze voegden toe aan de ontreddering en de ·wanhoop van de nieuwelingen.
Ook de eerste informele contacten met 'oude' gevangenen waren vaak ontluisterend . Vele overlevenden berichten over de hoon, spot en minachting die hen te beurt
vielen. De oud-gedienden hadden er volgens deze overlevenden een sadistisch genoegen in de groentjes brutaal te ontnuchteren en met de neus op schrikbarende feiten te drukken. Zonder de minste plichtpleging, dikwijls sarcastisch, soms met overduidelijk leedvermaak, werd hen medegedeeld dat ze snel zouden creperen, dat geen
van hen er levend zou uitkomen, dat ze binnen de kortste keren zouden worden opgestookt. 293 Brutaal en onbarmhartig werd hen in Auschwitz (waar arbeidsbekwame
gevangenen direct van de anderen gescheiden werden) voor de voeten geworpen, dat
hun familieleden allang waren vergast. Ze 'zongen al in de hemel', waren reeds 'gerookt' of 'gekookt' (in de crematoria), hadden 'te veel gas geslikt'. 294 Sommige veteranen gedroegen zich daarbij triomfantelijk, lachten om het ongeloof van de nieuwen. 295 Joodse Zugänge werden door ras- en lotgenoten soms op scheldtirades onthaald. Veteranen verweten hen hun onwetendheid, dat ze zich als makke schapen
hadden laten wegvoeren, dat ze zo stom waren te geloven dat ook maar één jood
Auschwitz overleven kon. 296
Heel wat Neuzugänge werden geholpen en begeleid door gevangenen die hun welgezind waren (bijna steeds van dezelfde interneringscategorie, politieke strekking of
nationaliteit), maar de onmetelijke schaarste en nood lieten zelden toe alle talrijk
toestromende gevangenen daadwerkelijk te helpen. De 'ouden' hadden soms zelf zo
weinig dat er van delen geen sprake kon zijn. Vele nieuwkomers ontvingen dus weinig of geen hulp. 297 Velen werden niet alleen bespot en gekweld, maar kregen het nog
zwaarder te verduren doordat misbruik werd gemaakt van hun shocktoestand, onaangepastheid en naïviteit. Hun schaarse bezittingen werden hen snel afhandig gemaakt, ze kregen gevaarlijk of smerig werk toegewezen en werden geminacht om
hun laag kampnummer. 298 Verscheidene overlevenden vermelden hoe ze als Neuzugänge hebben geleden onder de superieure, afgunstige of arrogante houding van veteranen,300 maar voegen daar dikwijls aan toe dat ze, eens zelf 'alte Lagerinsassen'
geworden, dezelfde houding aannamen tegenover de na hen arriverende gevangenen. 301 "Telkens weer nieuw-aangekomenen", schrijft Durlacher (19851, 24) over
zijn aankomst in Westerbork, "die de ruimte verkleinen. Dom, omdat ze nog niet
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weten naar welke barak, naar welke kraan. De kennisvoorsprong van twee uur vermindert het gevoel van onzekerheid."
Ook wat de houding tegenover nieuwkomers betreft, hing veel af van de beschouwde periode en kamp. Mogelijk wordt de slechte verhouding tussen nieuwelingen en 'oude' gevangenen te sterk beklemtoond in ooggetuigenverslagen omdat
de meeste werden opgesteld door 'gewone' gevangenen die alleen de eindfase hadden meegemaakt, toen de toestand in de kampen onhoudbaar was geworden en het
veel moeilijker was om te helpen. Toch lijkt het erop dat in yeel gevallen geen sprake is van overdrijving. Eugen Kogon, een hoog geplaatste en geprivilegieerde gevangene, getuigde direct na de oorlog dat zelfs in Buchenwald (volgens overlevenden een van de minst slechte KZ302 - het 'kleine kamp' of 'tentenkamp' uitgezonderd) nieuwkomers geminacht en veracht werden .303 Uit alles bleek de nauw verholen minachting voor de ontreddering, angst en naïviteit van de groentjes. Andere
kamprotten hielden hen voor dat ze van geluk mochten ~preken dat ze pas nu kennis maakten met het kamp. Vergeleken bij wat zij doorgemaakt hadden, was het
kamp nu een 'echt paradijs', 'een sanato~ium' .304 Waren de Neuzugänge enkele
maanden of jaren eerder geïnterneerd, dan zou hun nu ongegronde en potsierlijke
angst tenminste gerechtvaardigd zijn geweest; al zouden zij, zwak en onaangepast
als ze waren, binnen de kortste keren door de schouw van het crematorium gejaagd
geweest zijn. 305 Zelf aangepast aan het kamp, maakten heel wat veteranen zich vrolijk over de onaangepastheid, onwetendheid en angst van de pas arriverende buitenstaanders . Ze keken naar hen "met een zekere toegevendheid, zoals een wetenschapper een leek bekijkt, of de ingewijde een outsider" getuigt Borowski (1976,
112) . Levi (1961 , 168) beschrijft zijn houding tegenover enkele nieuwkomers als
volgt: "pe twee Fransen hadden niets begrepen en ze waren verschrikt. Tegen mijn
zin vertaalde ik de toespraak van de SS, ik vond hun angst belachelijk, ze hadden
nog geen maand 'Lager' achter zich, ze wisten zelfs niet wat honger is, ze waren niet
joods en ze hadden angst!". Vast onderdeel van het intimiderend 'stoer' gedrag van
veteranen, waren de ontelbare sterke verhalen over vroeger tijden of andere kampen. 306 Op 20 mei '44 noteert Laqueur in haar dagboek (p. 60): " ... gerucht dat er
nieuwelingen uit Westerbork op komst zijn ( .. . ). Oude Kampinsassen zouden weer
eens hun belevenissen van ijskoude appels en wintervoeten en schijnwerper-belichte 'aantreedpartijen' kunnen luchten .. ."
In zoverre het om gevangenen van het eerste uur ging, gevangenen die de verschrikkelijke opbouwfase van een kamp hadden overleefd, zijn deze vergelijkingen
met vroeger tijden vanuit de optiek van de veteranen niet eens overdreven. Al naar
gelang de beschouwde periode, deel van het kamp en status van de gevangene, konden levensomstandigheden en overlevingskansen in de kampen als dag en nacht verschillen. De oud-gedienden vergaten wel in rekening te brengen dat zij - precies door
de harde strijd die ze hadden moeten voeren om te kunnen overleven - gehard en
aangepast waren, een bepaalde positie en status v.erworven hadden en - vergeleken
bij de groentjes - van substantiële voorrechten 'genoten'. De onaangepaste Neuzugänge hanteerden uiteraard andere referentiepunten. Vergeleken met de buitenwereld waar zij net uit waren weg gerukt, was het kamp vanzelfsprekend géén paradijs.
De kennismaking met het kamp werd door de statusloze nieuwkomers niet alleen
als een even grote verschrikking als de opbouwfase ervaren, dat was ook feitelijk het
geval. Mede door de houding van de 'oude' gevangenen, was de mortaliteit het
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grootst onder de Neuzugänge. 307 Terwijl joden en niet-Duitsers in het tentenkamp
van Buchenwald binnen vier of zes maand stierven, overleed in het groot kamp geen
enkele 'prominent' en lag het sterftecijfer bij lagere functionarissen niet hoger dan
gebruikelijk voor hun leeftijdscategorie. 308 Dit schrikbarend sterftecijfer werd door
sommige 'oude' gevangenen tegen de nieuwkomers aangevoerd als 'rechtvaardiging'
van de minachting die zij voor hen voelden. 309 De afwijzende, minachtende attitude
werd samen met de gebruikte argumenten overgenomen door gevangenen die enkele maanden kamp hadden overleefd, ook al werden zijzelf door de echte kamprotten
riiet voor vol aanzien. 31O Laqueur (p. 43) noteert op 25 april '44 te Bergen-Belsen
(hier afgekort als B. B. ): " ... met een scheeloog kijken naar de buurbak of ze nu heus
wel álles op zal eten en met het gevoel dat je nauwelijks aan die nauwe tafel geduld
wordt door viereneenhalve maand oudere B.B.-sters dan jezelf... ". In sommige
kampen bestond er onder de gevangenen een echte pikorde, met kamp-anciënniteit
als criterium. Anciënniteit en status van de gevangenen bleken uit bepaalde uiterlijke tekenen (nummer dat ze droegen, kwaliteit van de kleding, grootte van bepaalde
kentekens, relaties met andere gevangenen, commando waartoe ze behoorden ... ),
de zwaksten werden tot mikpunt van spot en pesterijen van zowel SS-ers als medegevangenen. 311
De nieuwbakken gevangenen reageerden op dit alles met ongeloof of tomeloze
angst. Ze reageerden - zoals Borowski het uitdrukt - op het kamp als een wilde beer
op een vuurwapen. Het leek hen allemaal zo onwerkelijk en niet te overleven. 312 Bijna allen meenden dat die rare in zebrapakken of lompen geklede wezens die ze bij
aankomst in het kamp zagen, krankzinnig waren geworden. De kampbewoners zagen er soms zo weinig menselijk uit, dat de nieuwelingen meer afkeer dan medelijden
ervoeren. 313 Het leken wel wezens van een andere wereld. Later, toen ze zelf onderkomen en uitgeput geraakten, werden de rollen omgekeerd. Gevangenen die nog
min of meer doorvoed waren, zij die nog niet lang waren geïnterneerd of die toegarig
hadden tot supplementaire voedselbronnen, leken dan van een andere planeet te komen. 314 Vele Neuzugänge overtuigden zichzelf ervan dat de oude gevangenen zich
met opzet, al dan niet in opdracht van de SS, zo brutaal gedroegen. De kamprotten
maakten hen maar iets wijs om hen te demoraliseren en klein te krijgen. 315 Ze wilden
hen de schrik op het lijf jagen om zich vrolijk te kunnen maken over hen316 of om hen
makkelijker te kunnen onderdrukken. Pas gearriveerd in Ravensbrück, zagen Maurel en haar lotgenoten een soort 'bohémiens' die om eten schooiden. Het waren uitgemergelde wezens met een krankzinnige blik in de ogen, het hoofd gehuld in vuile
vodden, armen en benen omzwachteld met gescheurd en door etter bevuild papier.
De nieuwelingen dachten met melaatsen te doen te hebben en hadden angst besmet
te worden. De barakleidster probeerde hen gerust te stellen: deze vrouwen waren
niet ziek, ze waren alleen wat langer in het kamp. De nieuwkomers geloofden er geen
woord van. Ze dachten dat de barakleidster probeerde hen schrik aan te jagen. Ze
had trouwens dezelfde krankzinnige blik in de ogen. 317 Nieuwkomers vermeden niet
zelden contact met de 'ouden' omdat ze verkozen hun illusies te vrijwaren. 318
De overlevenden geven voor deze soms 'grenzeloze haat,319 van de gevestigden
voor de nieuwelingen de meest uiteenlopende verklaringen. Elke nieuweling bevindt
zich ten opzichte van de ~oor hem nieuwe gemeenschap in een positie die vergeleken
kan worden met die van een overtreder. 320 De N euzugänge zouden de oudgedienden
voor quasi onoplosbare problemen hebben geplaatst. Door hun onaangepast gedrag
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brachten zij de ganse groep in gevaar. Zij vestigden de aançlacht van SS-ers of kampfunctionarissen op de groep waarvan ze deel uitmaakten. Omdat ze zo zwak, groen
en argeloos waren, konden ze ook makkelijker worden omgekocht. 321 Naïef als ze
waren, drongen ze de ouden soms een onrealistisch werktempo Op.322 Ze kenden en
respecteerden de in het kamp geldende normen niet, lieten zich stomweg door meer
ervaren kampgenoten bestelen en waagden het soms zich daarover bij de Blockältester te gaan beklagen. 323 Ze trokken hun neus op voor het walgelijk kampvoedsel. 324
Onwetend over het kamp leven en de gevolgen ervan op de menselijke psyche en gedragingen, reageerden ze dikwijls (net als buitenstaanders tegenover oud-gevangenen na de oorlog) verkeerd op pogingen van 'oude' gevangenen om hen daarover iets
duidelijk te maken. Hemelrijk (p. 56) b.v., probeerde een veteraan, die besefte hoezeer het kampleven hem had veranderd en die vreesde nooit meer in de buitenwereld
te kunnen functioneren, te troosten met de idee dat hij dan wel weer veranderen zou.
Daarop keek de veteraan Hemelrijk met "staalharde, schrikaanjagende blikken aan
en zei vol haat: 'U begrijpt. er niets van. U weet niet, wat er met mij is gebeurd"',
waarop Hemelrijk "beschaamd en schuldig wegsloop." Het hoeft ook niet te verwonderen dat oudgedienden soms het geduld verloren, het moe raakten steeds weer op te
tornen tegen het ongeloof, het onbegrip en de naïviteit van de toestromende nieuwelingen. De meer ervaren kampbewoners, zo luidt het ook, konden zich ternauwernood bekommeren om medemensen die nog geen medestanders konden zijn. Anderen verafschuwden het ongeschonden geloof der Neuzugänge in hogere waarden (zoals vrijheid en medemenselijkheid), vonden in het vernietigen van die 'illusies' een
justificatie van de teloorgang van hun geloof in de menselijke waardigheid. 325 Een veteraan beschrijft dit als volgt: "Ik sloeg de'nieuwen' op precies dezelfde wijze gade.
Het was geen nieuwsgierigheid, noch medelijden. Dergelijke simpele gevoelens waren we reeds ontgroeid; het was de vervulling van een behoefte in ons, wij moesten
onszelf steeds weer bewijzen dat iedereen was als wijzelf, met dezelfde angsten, dezelfde agressieve neigingen, misschien niet helemaal met dezelfde capaciteiten. Dat
had een bepaald geruststellend effect, en het gadeslaan van de Zugänge werd tot een
soort ritme, elke nacht .. . ,,326 (zie ook blz. 326). Oudgedienden die zich voortdurend
op het doorstane leed beriepen en de huidige ellende in het licht daarvan probeerden
te minimaliseren, deden dat volgens Langbein327 om hun veranderde persoonlijkheid, hun hardheid tegenover de nieuwelingen te rechtvaardigen (vgl. rechtvaardigingstunctie van ooggetuigenverslagen). Het "gepronk met grofheden" had volgens
Kogon (p. 375) "geen andere zin, dan het handhaven van het eigen KZ-klasse-overwicht door ontwaardibg van de nieuwkomers." Andere overlevenden menen dat de
sadistische ironie van de 'ouden' te wijten was aan het onvermogen tot medelijden
van de 'verharden'. 328 Veteranen zouden door hun brutaliteit hebben willen tonen
hoe hard zij wel waren, ze probeerden op die wijze hun eigen twijfel, hun angst en
hun laag moreel te verbergen. 329 Zelf geïntimideerd, intimideerden zij de anderen
voor de verandering. 33o Nog anderen hebben het niet over falend medelijden maar
over leedvermaak, nijd en afgunst. 331 Ze hadden zo afschuwelijk geleden, dat ze de
Zugänge van ganser harte evenveel leed toewensten. 332 Dat bleek soms duidelijk uit
de haatdragende opmerkingen die de nieuwelingen te slikken kregen: 'Ge gaat allen
in 't crematorium!', 'Ge zult honger en kou lijden zoals wij! geslagen worden zoals
wij! ook gij zult sterven, zoals velen onder ons!', 'Gij zult nu eens voelen wat het betekent gevangene te zijn'.333 Deze 'projectie van onlustgevoelens' ,334 deze brutale in-
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timidatie zal ook wel te maken gehad hebben met het feit dat de nieuw aangekomenen zoveel langer dan zij van de vrijheid hadden geproefd, en dat op een moment dat
zij het al zo hard te verduren kregen. 335 "Reeds in Westerbork", schrijft E.A. Cohen
(1952, 154-155), "een kamp dat werkelijk niet met een concentratiekamp vergeleken
kan worden, was ik voor de nieuwaangekomenen weinig toeschietelijk en behulpzaam. Mijn gedachte was 'Jullie hebt zoveel langer dan wij in de vrijheid (die geen
vrijheid was, maar dat wilde ik niet laten meetellen) geleefd, je hebt het zoveellanger beter gehad dan wij, je hebt je toen niet om ons bekommerd, redt je nu ook
maar'. Nog duidelijker was dit gedrag te Auschwitz. Ik bemoeide me slechts dan met
een nieuweling, indien hij een goede vriend uit mijn vroegere leven was. Mijn jaloersheid liet mij wraak nemen op hen, die het geluk hadden gehad langer dan ik buiten de concentratiekampen te blijven en wel in die zin, dat zij de moeilijkheden, die
een KZ eigen waren, ook maar eens moesten ondervinden. ,,336 Men ziet hoe de houding tegenover de buitenwereld de houding tegenover nieuwelingen in het kamp
beïnvloedde. Cohen laat er geen twijfel over bestaan dat hij danig jaloers was op
"hen, die buiten de kampen in vrijheid leefden", dat de 'oude' gevangenen "wisten
dat de buitenwereld geen begrip had van wat zij moesten doormaken"337 en dat hun
gedrag tegenover nieuwkomers daardoor bepaald werd. Laqueur (p. 43) heeft het in
haar dagboek (op 25 april '44) ook over deze afgunst, b.v. omdat de nieuwen in de
quarantainebarakken niet moesten werken en niet aan terreur bloot stonden: "Mijn
veel benijde quarantainekleur verdwijnt nu gauw en nu is er dan ook geen aanstootsteentje meer voor de oude 'Kampinsassen' , die je bij elke gelegenheid (te pas en te
onpas) vertellen, hoe koud het hier van de winter geweest is (zij zijn sinds 11 januari
1944 hier) hoe lang ze eens op appèl gestaan hebben (de daden van de Duitsers worden blijkbaar naverteld als 'glorierijke' martelaarsbelevenissen) en hoe slecht het
eten was."
Al deze factoren hebben ongetwijfeld in verschillende gradaties en combinaties
een rol gespeeld. Centraal staat het verschil in anciënniteit (tijd doorgebracht in een
bepaalde sociale situatie), gemeenschappelijke kern in de argumentatie is dat de
nieuwkomers onvoldoende aangepast waren en de nodige ervaring misten. Doch dit
is eerder rationalisering dan oorzaak van de negatieve attitude tegenover Neuzugänge. Dat blijkt uit het feit dat ook doorwinterde gevangenen die er al ettelijke jaren
kamp hadden opzitten, dikwijls niet beter behandeld werden dan Neuzugänge als ze
naar een ander (deel van het) kamp werden getransfereerd (de eigenlijke Zugänge
dus).337a Belangrijk verschil met Neuzugänge was dat deze ervaren gevangenen zich
beter konden verdedigen en teweerstellen, dat zij de (verbale) agressie van de gevestigden beter konden beantwoorden. Hemelrijk (p. 193) schrijft hierover: "Als je een
nieuw kamp binnenkwam, begon je als recruut van voren af aan; de positie die je
moeizaam had opgebouwd in het vorige kamp met behulp van vrienden en rela,ties,
was ingestort; de carrière, die je gemaakt had, had je verloren; de vertrouwde sfeer
( ... ) alles was je in één klap kwijt. Je werd opnieuw hardhandig ontgroend en deed
weer examen op leven en dood." Eind maart '45 werd hij, dank zij de bemiddeling
van invloedrijke medegevangenen, van het verschrikkelijk 'klein kamp' overgehe-:veld naar het groot kamp van Buchenwald: "We hoorden er toch bij, al telden we
haast niet mee volgens de ongeschreven wetten, die hier golden en onverbiddelijk
geëerbiedigd werden. Zij bepaalden, wat je waard was ; of je gerespecteerd werd en
in geval van nood werd gesauveerd, doordat een kring van oudgedienden zich over je
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ontfermde en je opnam in een soort van gilde, dat zijn leden overal beschermde; of
dat je buitenstaander bleef en op een kritiek moment werd prijsgegeven aan de dood.
Want daar draaide alles om. Dienstjaren telden het zwaarst: dienstjaren in dit kamp
( ... ). Onze waarde was nihil en bleef dat tot het einde toe ( ... ) (Dat heeft dan ook de
meesten onzer het leven gekost)." (Hemelrijk, 246-247 - mijn cursivering).
De attitude tegenover nieuwelingen werd noch altijd, noch uitsluitend door anciënniteits- of ervaringsverschillen bepaald. Sociale en economische factoren speelden een belangrijke rol. Anciënniteit was meestal niet meer dan een van de uiterlijke
kentekens van de machtspositie binnen de kamphiërarchie. De houding van een veteraan tegenover de 'groentjes' werd o.a. bepaald door zijn sociale positie en status
in het kamp, de mate waarin volgens hem nieuwelingen die positie konden bedreigen
of, in zeldzame gevallen, verbeteren. Uitermate b~langrijk voor zijn attitude waren
de voor hem geldende levensvoorwaarden (bepaald door zijn sociale positie in het
kamp) en, als die niet bar slecht wareri, de mate waarin ze tot anderen konden worden uitgebreid (ik kom hier op terug, zie blz. 332 e.v.). Deze sociaal-economische
determinant( en) kunnen weliswaar niet losgekoppeld worden van kampanciënniteit
en kampervaring, doch die van de veteraan, niet die van de Zugang.
Een van de belangrijkste oorzaken van de ronduit afwijzende houding tegenover
nieuwkomers was dat ze als indringers, als concurrenten in de strijd om macht, voedsel en overleving werden beschouwd. 338 De oudgedienden "voelden zich - maar al te
begrijpelijk - in hun zo moeizaam veroverde voorkeursposities bedreigd. ,,339 "Nieuwelingen", getuigt Hemelrijk(p. 110), "werden hardvochtig bejegend en als schadelijke indringers beschouwd, omdat ze aanspraak maakten op een stuk ruimte, een
hap eten, een ligplaats en zelfs kleren. Allemaal dingen, waarvan toch al zeer onvoldoende te krijgen was. De veteranen voelden zich als bij instinct in hun pover bestaan bedreigd door een binnenkomend arm transport en waren alleen behulpzaam
voor eigen land- of plaatsgenoten." Oude gevangenen waren gevestigden. Ze hadden
allen min of meer hetzelfde aanpassingsproces doorgemaakt, (mede) daardoor een
soort gemeenschappelijke levensstijl ontwikkeld, een bepaalde 'traditie' verworven.
Ze kenden elkaar al een ti jdj e en wisten ongeveer wat ze aan elkaar hadden. Enkelen
onder hen bezetten sleutelposities in de 'interne hiërarchie' of bekleedden andere vitale posities (toegang tot voedselvoorraden of andere machtsbronnen ). Ze waren opgenomen in een ingewikkeld sociaal netwerk van interdependente relaties. Velen beschikten hierdoor binnen de g~vangenengemeènschap over een quasi onbeperkte
macht. Doordat zij de schaarse overlevingsbronnen beheerden, konden zij de gedragsalternatieven en overlevingskansen van andere gevangenen soms bijna naar
willekeur beperken of uitbreiden.
Feitelijk geen buitenstaanders meer, waren de Neuzugänge het nog in figuurlijke
zin. Wat hun nieuwe sociale omgeving, het kamp betrof, waren zij leken. Ze ontbeerden de noodzakèlijke kennis en attituden. De gedesoriënteerde nieuwelingen
kenden elkaar ternauwernood. Zij vormden geen hechte groep maar een heterogene
massa van meestal stuurloze en radeloze mensen. De internering hield voor de nieuweling meer in dan vrijheidsberoving, terreur en onderdrukking. Hij verloor niet
alleen zijn vroegere sociale waarde en status, maar kwam terecht in een nieuwe en
vreemde sociale entiteit, met een specifieke autoriteitshiërarchie en organisatiestructuur waarin andere, meestal ongeschreven wetten golden. Nieuwkomers telden
doorgaans niet mee. Vanuit het gezichtspunt van de 'oude' gevangenen waren het ge-
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vangenen zonder geschiedenis. Men bracht de nieuwen snel en brutaal aan het verstand dat ze niets in de pap te brokken hadden. Samen met andere sociaal zwakke gevangenen bekleedden ze de laagste positie in de gevangenengemeenschap. Zowel
qua ervaring, status, macht en overlevingskansen waren ze inferieur aan de gevestigden, die weinig of geen belang hadden bij contact met hen. 340 De 'nieuwen' moesten
zich een plaatsje veroveren , 341 "eerst nadat gebleken was dat zij zich konden aanpassen , kregen ze de kans iemand te worden." (Cohen-1952, 123). Alleen wie van zich af
kon bijten, wie gevreesd werd, kon in het kamp een plaatsje veroveren ,342 kon een interessante handelspartner of medestander worden.
In de relatie 'oude -nieuwe gevangenen' treffen we een variant aan van de door
Norbert Elias en J.L. Scotson beschreven gevestigden-buitenstaandersfiguratie. Anders dan in de door Elias beschreven basisfiguratie, vloeiden de spanningen en
machtsverhoudingen tussen Zugänge en Alte Kampinsassen niet uitsluitend voort
uit de aspecten van de figuratie. Anciënniteit was slechts een van de vele factoren die
de onderlinge verhoudingen bepaalden. In de gevangengemeenschap speelden factoren die van voor de internering dateerden en die geen uitstaans hadden met de
kampsituatie zelf, een vaak veel ingrijpender rol. Anders dan in de basisfiguratie,
kwamen nieuwelingen terecht in een totaal vreemd én vijandig milieu, een milieu
waarin vele normen en waarden hun gedragsregulatief effect verloren of dysfunctioneel werden. Een belangrijk en bepalend onderscheid met Elias' relatief eenvoudige basisfiguratie is , dat de macht van de kampfunctionarissen (gevestigde gevangenen) berustte op een gedeeltelijke en voorwaardelijke gezagsoverdracht. Boven gevestigden en buitenstaanders stond de oppermachtige SS. Zolang de gevestigden de
hun opgedragen taak naar behoren vervulden, samenwerkten met de SS en haar bevelen nauwgezet uitvoerden (of die indruk wekten) en de massa in toom hielden, liet
de SS hen begaan. Faalden ze of werkten ze tegen, dan werden ze uit hun functie gezet. 343 Wisten de gevestigden zich tot op bepaalde hoogte door SS-ers gesteund, hun
positie was toch verre van onwankelbaar. De gril van een of ander SS-er volstond
dikwijls om hen uit hun positie te ontzetten. 344 Door het heteronoom karakter van de
macht der gevestigden werden de relaties en interdependenties tussen gevangenen
en gevangengroepen nog complexer dan ze al waren ten g~volge van het massaal en
heterogeen karakter van de gevangenmaatschappij . In de meeste kampen was geen
sprake van één goed geïntegreerde groep van gevestigden, maar van meerdere, rivaliserende en elkaar soms op leven en dood bestrijdende groepen van gevestigden en
buitenstaanders.
Gezien de zo goed als onoverbrugbare sociale afstand tussen oude en nieuwe gevangenen, voelden de machtige gevestigden zich niet direct bedreigd door de buitenstaanders. De bevoordeelde positie van de gevestigden kwam in feite alleen dan in
gevaar als andere machtige gevangenen, maar vooral als SS-ers er zich mee bemoeiden. De onevenwichtige machtsbalans tussen gevestigden en buitenstaanders was in
het kamp niet zozeer het gevolg van hun verschillende integratie- of solidariteitsgraad, maar van de gedeeltelijke machtsdelegatie door de SS. In bijna alle kampen
woedde een aanhoudende burgeroorlog tussen de verschillende interneringscatego:rieën, en later, toen (irt bepaalde kampen) de 'interne hiërarchie' was overgegaan in
handen van politieke gevangenen, tussen verschillende politieke facties (vooral communisten en sociaal-democraten).
De gevestigden in het kamp kunnen - ook wat hun attituden tegenover Neuzugän195

ge betreft - grosso modo in twee groepen worden ingedeeld. Enerzijds gevangenen
die lang voor het uitbreken van de oorlog (Duitsers dus) om niet politieke redenen
waren geïnterneerd. Vooral gevangenen van gemeen recht, de 'groenen'. Veroordeelde misdadigers die beter waren opgewassen tegen de ruwe bestaansvoorwaarden
van het kamp, een grotere bereidheid toonden om met de SS te collaboreren om gevangenen van andere interneringscategorieën onder de knoet te houden. Hun van
voor de internering daterende waarden en normen waren dikwijls in overeenstemming met die van het kamp. Zij pasten zich sneller aan en hadden meer overlevingskansen. Anderzijds politieke gevangenen, de 'roden', die met de controle over (een
deel van) de 'interne hi~rarchie' tot inzet, in sommige kampen een langdurige en verbitterde burgeroorlog tegen de 'groenen' in hun voordeel hadden beslecht (zie blz.
263).
De strijd tegen het 'groen bewind' woedde al in alle hevigheid vóór het begin van
de oorlog. De 'groenen' gebruikten hun machtsposities gewoonlijk alleen in eigen
voordeel en in dat van andere machtige 'groenen'. Andere gevangenen werden aan
hun lot overgelaten of meedogenloos onderdrukt. Zolang de 'groenen' de sleutelposities van de 'interne hiërarchie' monopoliseerden, heerste de wet van de jungle.
Corruptie, brutaliteit, terreur en moord waren dan aan de orde van de dag. 345 Daar
openlijke, directe revolte tegen de SS in het kamp uitgesloten of zinloos was, moesten de 'roden' de macht van de 'groene' potentaten proberen te breken. (Het antwoord op de vraag of directe opstand mogelijk was, is van cruciaal belang. Indien opstand had kunnen lukken, dan zou het beleid dat de 'roden' hebben gevoerd niet langer gerechtvaardigd kunnen worden. Toch lijkt het eerder een rethorische vraag.
Gezien de omvang van het 'sociaal experiment' mag men rustig aannemen dat direct
verzet zo goed als onmogelijk was. Het veronderstelt flink wat zelfingenomenheid
om zichzelf strijdlustiger en weerbaarder te achten dan de vele miljoenen gevangenen). Door een 'politieke en sociale revolutie'346 probeerden de 'roden' zoveel mogelijk macht in de kampwereld te veroveren. Die macht wilden ze aanwenden om hun
anti-fascistische activiteiten verder te ontplooien, om andere gevangenen te helpen
en het einde van het kamp en van het nazi-regime voor te bereiden. 347 Het machtsstreven werd bij de meesten geen doel op zich. Hun houding was geen op louter eigenbelang gebaseerde en kritiekloze aanvaarding van de kamprealiteit, maar een
realistische en partiële aanvaarding van een als tijdelijk geconcipieerde realiteit, met
het oog op verwezenlijking van de enige eindwaarde die voor hen telde: de vrijheid.
Anders dan bij de meeste 'groenen', stond niet het kamp maar de buitenwereld centraal in hun wereldbeeld.
Bij simplistische veralgemening mondt deze schematische tweedeling uit in een extreem dualistische en foute voorstelling. Het heet dan dat er twee soorten 'prominenten' waren in de kampen: groenen en roden, criminelen en anti-fascisten. De eersten
zouden zich 'slecht', de tweeden onveranderlijk 'goed' hebben gedragen tegenover
gewone gevangenen en Zugänge. De 'groenen' oefenden een decadente vorm van
autoriteit uit, de 'roden' namen leidinggevende functies op zich uit loyauteit en om
medegevangenen te kunnen helpen. 348 De enen gedroegen zich waardig, de anderen
onwaardig. 349 Politiek en waren échte, 'pure concentrationairs'. 350 Het begrip 'kapo'
wordt door sommige ooggetuigen zelfs - ten onrechte - voorbehouden ter aanduiding van niet-politieke functionarissen,351, of het bestaan van 'rode' prominenten
wordt gewoon verzwegen. Bij sommige onderzoekers bestaat de tendens onder 'ge196

vangenen' steevast 'politieken' of 'communisten' te verstaan.352 Politieken gedroegen zich uiteraard altijd waardig als men , zoals des Pres doet (p. 13) dit criterium inbouwt in de definitie van 'politieke gevangene'.
Een Kapo is een door de SS met gezag beklede gevangene, een soort ploegbaas.
Voor het woord worden de meest uiteenlopende etymologieën gegeven. 'Capo'
geschreven, zou het van Italiaanse herkomst zijn. Het betekent dan 'hoofd' (in de betekenis van lichaamsdeel) , 'chef' of 'opzichter' .358 Anderen menen dat het de naam
was van bepaalde chefs ten tijde van het Romeinse keizerrijk. 353 De term zou in Dachau overgenomen zijn van Italiaanse arbeiders die in het begin van de jaren dertig in
Beieren werden ingezet bij de wegenaanleg. In sommige kampen werd hij verbasterd
tot 'Kaput' (van het Latijnse 'caput', hoofd).354 Andere verklaringen luiden dat het
een afkorting was van het Franse 'caporal'355, een letterwoord afgeleid uit 'Kamerad
Polizei' (de aanspreektitel tijdens de eerste maanden van KZ-Buchenwald)356 of uit
'Konzentrationslager Arbeitspolizei' (K.A.Po) .357
Dat alle met macht beklede 'groenen' zich onmenselijk en alle met macht beklede
'roden' zich menselijk zouden hebben gedragen, wordt niet door alle ooggetuigen
onderschreven. Velen zijn er wel van overtuigd dat , naarmate meer politieken verantwoordelijke posities bekl~edden, er minder corruptie was, er minder geslagen of
mishandeld werd, de levensomstandigheden drastisch verbeterden en veel gevangenen daar hun leven aan danken. 359 Door de terreur te reduceren, de discipline te
handhaven, ondergronds verzet en ontsnappingen te organiseren, vergrootten de
met macht beklede politieken de overlevingskansen van vele gevangenen .360 Die positieve effecten werden in de hand gewerkt, misschien zelfs mogelijk gemaakt, door
de kerende krijgskansen. In een tot het einde van de oorlog voortdurende spanning
met de afschrikkings- en uitroeiingsfunctie (Endlösung), kwam de klemtoon op de
productiviteit van de dwangarbeid te liggen. Het leven van de gevangenen kreeg, in
zoverre zij arbeidsbekwaam waren, een economische waarde en het lot van vele gevangenen verbeterde direct of indirect. 361
Er waren 'groenen' die zich ook om andermans lot bekommerden, evenals er 'roden' waren die zich op kosten van lotgenoten 'verrijkten' . De extreme polarisatie is
onjuist. Het gaat om een totaaleffect. 362
Solidariteit en interne cohesie in de groep( en) der gevestigden speelden in de kampen een andere rol dan in de door Elias beschreven basisfiguratie. Ook in het kamp
waren solidariteit en interne cohesie in zekere zin de belangrijkste machtsbronnen
van de gevestigden, doch niet in hun relatie tot buitenstaanders maar in die tot andere gevestigden.
De politieken waren ideologisch gedreven. Ze waren het bij wijze van spreken aan
hun overtuigingen verplicht iets te ondernemen. Zij konden niet bij de pakken blijven zitten. Hun ideologische of politieke overtuiging was terzelfdertijd interneringsreden, zingeving en overlevingsstimulans. Zij werden gedragen en gestuwd door een
standvastig geloof in een nabije of ver afgelegen, maar in elk geval als onafwendbaar
en 'beter' gedachte toekomst. Dit had zowel een individueel als een collectief karakter. De politieken waren niet alleen strenger voor zichzelf, zij werden ook danig op
de vingers gekeken door groepsleden. Partijgenoten - dikwijls verenigd in politieke,
clandesûene comités - oefenden toezicht uit, stelden het individuele lid onder more197

Ie druk. 363 De gunstige effecten van geloofsovertuiging (in de breedste zin van het
woord) en lidmaatschap van de groep, voegden zich samen en vermenigvuldigden elkaa~s impact. "Wij, de politieken," schrijft Rousset (197411, 212), "hadden niet
alleen onze persoon te redden, mqar ook onze collectiviteit, onze ideeën. Dit was terterzelfder tijd onze zwakheid en onze kracht." De ideologische motivering voor het
machtsstreven waarborgde tot op bepaalde hoogte dat zelfzucht en baatzucht werden overstegen. 364 Gelijkheid was in hun ideologie een van de voornaamste streefdoelen. Als zij faalden was dat, vanwege deze verwachtingen, bitterder dan wanneer
gevangenen uit andere interner,ingscategorieën tekort schoten. 365 De terecht hoger
gespannen verwachting maakte, dat men niet begreep dat ook politieke 'prominenten' maar mensen waren en inzake brutaliteit dus ook soms misdadigers naar de
kroon konden steken. 366
Het waren de meest gedisciplineerde, homogene, intern solidaire en sterkst geïntegreerde groepen (communisten b.v.) die er in heel wat kampen (vooral in de westeuropese, 'oude' KZ , Buchenwald en Dachau b .v.) in slaagden de macht naar zich
toe te halen. De communisten hadden de grootste anciënniteit en dus het meest
kampervaring. Onder de Duitse politieke gevangenen vormden zij de grootste, de
best getrainde en meest in de strijd (straatgevechten tegen fascistische knokploegen)
geharde groep. Het waren meestal tamelijk jonge mensen uit arbeidersmilieus.
Allemaal factoren die aanpassing en overleving konden bevorderen367 Geen wonder
du~ dat het grootste aantal 'politieke' functionarissen uit het midden van de communisten kwam. 367a Dank zij hun grotere cohesie en solidariteit, de grotere eenheid en
reikwijdte van hun normen en overtuigingen, alsook door de grotere discipli~e zowel
tegenover elkaar als tegenover zichzelf, konden zij het Q1onopolie der sleutelposities
handhaven, wat weer bijdroeg tot het behoud van voornoemde groepskenmerken.
In kampen waar de strijd om de sleutelposities van de 'interne hiërarchie' niet hopeloos leek doch nog niet beslecht was, waren de spanningen tussen de verschillende interneringscategorieën beduidend groter dan tussen 'oude' gevangenen en gelijkgezinde nieuwkomers. Groepssuperioriteit en groepsverachting werden niet gemobiliseerd in de relaties tot de Zugänge, màar in de betrekkingen tussen de elkaar bekampende gevestigden. De houding tegenover buitenstaanders werd niet alleen bepaald
door deze machtsstrijd, maar ook door van vóór de internering daterende affiniteiten. De 'nieuwen' waren niet allen in dezelfde mate vreemdelingen voor degevestigden. Onder hen bevonden zich familieleden, vrienden, kennissen, land- en streekgenoten, mensen die tot dezelfde verzetsgroep, politieke strekking of interneringscategorie behoorden. Daardoor groeide tussen de verschillende groepen van gevestigden
en buitenstaanders dikwijls een netwerk van elkaar doorkruisende belangen en relaties. De solidariteit bleef dan niet beperkt tot de gelijkgezinde gevestigden maar
werd uitgebreid tot gelijkgezinde nieuwkomers. Deze laatsten werden dan zoveel
mogelijk geholpen, in bescherming genomen tegen andersgezinde veteranen - de directe concurrenten in de machtsstrijd - en op belangrijke posities gemaneuvreerd.
Gevangenen van andere interneringscategorieën werden doorgaans uitgesloten.
Het lijdt geen twijfel dat vele gedetineerden er minder slecht aan toe waren onder
een 'rood beleid'. 368 Vele gedetineerden, maar zeker niet álle en ook niet om het even
wie. Het begrip 'algemeen belang' kreeg een bijzondere invulling. De 'groenen' , hun
aartsvijanden in het kamp, werden meedogenloos bekampt. Zij waren 'onverbeterlijk, respecteerden god noch gebod, hadden geen enkel ideaal', enz ... 369 Al wie om
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louter zelfzuchtige redenen met de SS samenwerkte, al wie van fascistische sympathieën werd verdacht, werd vervolgd of uitgesloten .370
Misdadigers en collaborateurs waren niet de enige uitgestotenen. De categorieën
waren niet alleen onderling, maar ook intern verdeeld. Niet alle gevangenen die een
rode driehoek droegen waren geïnterneerd omwille van hun politieke overtuiging.
Zo werden bijna alle joden en buitenlanders, zelfs als politieke actie hen vreemd
was, in de KZ (niet te verwarren met exterminatiekampen) als politieken 'gebrandmerkt' .371 Velen wisten niet eens waaróm zij waren gevangen gezet. 372 Wat de SS nièt
goed kon definiëren, kreeg een rode driehoek373 Onder de Duitse 'politieken' vond
men zelfs enkele in diskrediet geraakte nazi 's en gedeserteerde Wehrmacht-soldaten. 374 Sommigen menen dat slechts een minderheid onder de 'roden' bewuste politieken waren, anderen dat het om een meerderheid ging.375 "Rood betekent politieke gevangene," schrijft de Wind (1980,89), "maar ik garandeer je, dat 90 % zwarte
handelaren zijn, of dat hun politieke daden hoogstens domheden zijn, die ze in dronkenschap hebben gezegd. De Duitsers met een rode driehoek zijn vaker echte politieke gevangenen ( ... ). Dan heb je de Russen , die ( ... ) meest zwarte driehoeken
[normaliter kenteken van de 'asocialen'] hebben. In werkelijkheid zijn dat juist politieke gevangenen, want hun werkweigering was een politieke daad." Ongeveer driekwart van de Duitse en Oostenrijkse gevangenen waarmee Lingens-Reinerin contact
kwam, waren tot de dag van hun arrestatie politiek onwetend of apathisch. Velen
werden politiek bewust door hun gevangenzetting. 376 Was de samenstelling van de
andere interneringscategorieën naar verhouding iets homogener,377 toch kon men
ook daar niet absoluut op betrouwen. Onder de 'groenen' en de 'zwarten' vond men
b.v. anti-fascisten die in het kader van het verzet 'terreurdaden' hadden gepleegd,378
mensen die een inbreuk hadden gepleegd op het arbeidsreglement, illegaal hadden
gereisd, in een ontsnappingspoging waren mislukt (zij kregen het initiaal 'E' in hun
driehoek, initiaal van 'Erziehung'?), hadden gevrijd met een Duitse, ... 379 "Hoe weinig precies de SS met de aanduidingen omsprong", schrijft Kautsky (p. 130), "blijkt
uit het feit dat vele gevangenen in de loop der jaren twee, drie, zelfs vier verschillende driehoeken droegen ( ... ). De veranderingen gebeurden meestal zonder bepaalde
aanleiding, dikwijls als straf, b.v. de verandering van een 'rode' in een 'groene' ofvan
een politieke jood in een 'rassenschenner'."
'Echte' politieke gevangenen hadden hun anti-fascistische instelling gemeen, maar
vormden geen homogene groep. Verschillende nationaliteiten en politieke overtuigingen waren in de kampen vertegenwoordigd. Deze heterogeniteit had een grote
weerslag op het leven der gevangenen. Het bestaan van de 'interne hiërarchie', van
ongelijke machts..: en overlevingskansen, reactiveerde of accentueerde politieke en
nationale meningsverschillen. 380 Hooggespannen verwachtingen werden niet ingelost; meningsverschillen en vooroordelen daterend van voor de gevangenschap bleven niet alleen voortbestaan, maar kregen soms een nog centraler betekenis. Verdeeldheid en machtsstrijd onder de onderscheidene facties (met elk hun eigen belangen- en invloedssfeer) vallen niet weg te denken uit de geschiedenis van de meeste
kampen. De rivaliteit tussen gevangenen van verschillende politieke strekkingen of
facties nam soms ongehoorde afmetingen aan. De politieke facties ontwikkelden een
soort groepsegoïsme of -particularisme. ,Kon iemand beschermd of bevoordeeld
worden, dan kwamen partijgenoten eerst aan de beurt, om het even of ze in het kamp
waardevoller waren, grotere overlevingskansen hadden of niet. Politieke opponen199

ten werden indien nodig geëlimineerd, kregen slechtere werkploegen toegewezen,
werden slechter of niet behandeld in het 'Revier' (ziekenboeg), terwijl beschermelingen vaak een bijna draaglijk bestaan leidden. 381 "De ideologische tegenstander",
schrijft Rousset (1974t:2, 273), "moet opzij gezet worden, misschien geëlimineerd, altijd zorgvuldig in de gaten gehouden, zelfs als hij zich op bijna correcte wijze gedraagt: hij biedt inderdaad geen enkele geldige waarborg, zijn overtuigingen bezitten immers hun eigen logica waarvan hijzelf zich niet volledig bewust kan zijn, maar
die zich in bepaalde omstandigheden onvermijdelijk zullen uiten. In zulke gevallen
kunnen sympathie en vriendschap die een zekere intimiteit in de omgang gedogen,
alleen maar beschouwd worden als onverantwoorde en misdadige gedragingen."
Met de sleutelposities van de 'interne hiërarchie' als inzet, bestreden Duitse communisten en sociaal-democraten elkaar vaak ongenadig. Langbein werd naar Auschwitz getransfereerd omdat hij in Dachau de socialisten in de weg liep.382 In Buchenwald had Kogon liturgische v:oorwerpen binnen gesmokkeld om een geheime mis te
laten opdragen. Gealarmeerd door deze smokkelpraktijken, zagen de communistische gevangenen er een poging in om bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen. Volgens Kogon werd hij om die reden op een lijstje van gevangenen geplaatst die het
kamp niet levend mochten verlaten. 383 Communisten en sociaal-democraten verweten elkaar dat ze de nationaal-socialistische opkomst en machtsgreep door hun kortzichtigheid en laksheid zoniet in de hand gewerkt, dan toch vergemakkelijkt hadden. 384 Ook de communisten boden in de eerste plaats hulp aan partijgenoten. 385 Volgens sommigen haatten ze leden van de rooms-katholieke elite en sociaal-democraten bijna even sterk als ze de nazi's haatten. 386 Dat in ego-documenten vooral kritiek
op communistische gevangenen geuit wordt, heeft in de eerste plaats te maken met
het feit dat zij in nogal wat kampen oververtegenwoordigd waren in de 'interne hiërarchie' en daardoor enige macht hadden over gevangenen van andere gezindheden.
Toch lieten sommige kampveteranen zich na de bevrijding ook lovend uit over communistische 'prominenten', hun directe tegenstanders in het kamp.387 Kogon (p. 310)
- lid van de Duitse centrumpartij - meent dat het feit "dat zij, vooral in het begin,
waardevolle anti-fascistische persoonlijkheden van andere politieke richtingen uitgeschakeld hielden, betreurenswaardig, zelfs nadelig was, maar dat ze praktisch gezien niet anders konden handelen." Leden van kleine proletarische splinterpartijtjes
(b.v. de 'Sozialistische Arbeiter-Partei', links-radicale sociaal-democraten) en alle
andere dissidenten (trotskisten b. v.) hadden het nog harder te verduren. Niet alleen
bestreden de communistische gevangenen hen met nog groter verbetenheid, ook de
sociaal-democraten wilden niets met hen te maken hebben. Zij konden, net zo min
als de joodse leden van de verschillende politieke facties, een betere positie in het
kamp verwerven. 388 In het aan Marcel Paul, een vooraanstaand Frans communist zie blz. 354-356- gewijd artikel in Robrieux' Interne geschiedenis van de communistische partij, wordt heftig ontkend dat Marcel Paul in Buchenwald communistische
gevangenen zou hebben gefavoriseerd, maar er wordt op gewezen dat trotskisten en
andere communisten die afweken van Stalins koers, in Buchenwald werden geliquideerd door de internationale clandestiene kamporganisatie van de communisten. 389
De politieke overtuiging die ook interneringsreden was en (supplementaire) zin gaf
aan het overleven, was vaak zó belangrijk in het kampmilieu dat zelfs - of vooralkleine afwijkingen van het 'credo' moesten worden afgekeurd.
d'Harcourt, een Frans rooms-katholiek aristocraat, werd door communistische
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'prominenten' van Buchenwald van rechtse sympathieën verdacht. Hij werd aan een
grondig verhoor onderworpen (kruisverhoren door politieke gevangenen waren niet
ongebruikelijk; vooraleer iemand door de 'prominenten' werd opgenomen wilden
zij zekerheid over zijn politieke integriteie90 ). Door hun contacten met gedetineerden van de 'Politische Abteilung' (waar de politieke dossiers van de gevangenen bijgehouden werden) waren de 'prominenten' ervan op de hoogte dat hooggeplaatste,
reactionaire figuren (o.a. Franco) stappen hadden ondernomen om hem vrij te krijgen. Deze 'prominenten' zouden op het punt gestaan hebben hem uit de weg te ruimen, toen Eugen Kogon (die samen met d'Harcourts vader lid was geweest van de
Duitse centrumpartij) het voor hem opnam en hem het leven redde. 391 In zijn getuigenis vertolkt d'Harcourt het zeer krasse standpunt van een lid van de geboorteadel,
dat terecht gekomen was in een sociale omgeving waarin dat soort status van geen tel
meer was. "De grootste bedreiging", schrijft hij, "kwam niet van de SS-ers, hoe brutaal en onverschillig voor dood en leven zij verder ook waren, maar van mijn kameraad-gevangenen." (hiernaar verwijst de titel van zijn ego-document The real enemy).

De klassenstrijd ging voor de meeste communisten in het kamp onverminderd
door. Zij beschouwden de gevangenschap slechts als een oponthoud, een pauze die
moest gebruikt worden om de strijd tegen het kapitalisme voor te bereiden die na de
oorlog terug zou oplaaien. Daarom moesten medestrijders gespaard worden.3~2 Zij
moesten overleven, want alleen deze voorhoede, deze toekomstige kaderleden van
de arbeidersklasse zou kunnen bewerkstelligen dat de kampen, deze 'kwaadaardige
dieptepunten van het kapitalisme', in de toekomst onmogelijk zouden worden. 393
Niet-communistische 'roden' probeerden de 'interne hiërarchie' op allerlei manieren
te infiltreren. Relaties met SS-ers werden gebruikt om invloeds- en machtssfeer uit te
breiden.
Deze door het verleden bepaalde en op de toekomst gerichte tweespalt tussen de
politieken kwam misschien het meest schrijnend tot uiting in Buchenwald waar de
'rode' heerschappij het duidelijkst was afgelijnd. 394 Naar het eind van de oorlog toe
stoomden communisten en sociaal-democraten onafhankelijk van elkaar een plan
klaar om, eens het kamp door de geallieerden bevrijd, het bestuur van Buchenwald
over te nemen. 395 Kogon - die zegt meer aangeslagen geweest te zijn door deze verdeeldheid dan door de dagelijkse gruwelen van het concentratiekamp396 - meent dat
men zonder twijfel veel meer had kunnen bereiken, ware er die verschrikkelijke 'Innenkampf' niet geweest. 397
Zelfs ideologisch homogene politieke facties bleven dikwijls intern verdeeld. Naar
intentie internationaal van karakter, 398 bevoordeelden en beschermden ze in de
praktijk vooral landgenoten. 399 Als het erop aan kwam, kozen Russische of Franse
communisten soms partij voor Russische of Franse misdadigers. 4oo Lingens-Reiner
begon haar werk als gevangene-arts in Birkenau als overtuigd internationaliste. Na
enige tijd zag ze in dat het, gezien de gegeven omstandigheden, beter was dat elke nationale groep werd behandeld door landgenoten, 'vreemdelingen' vertrouwde men
niet. 401 Kritiekloze vereenzelviging met de natie had meer dan eens een nefaste invloed op het kampleven. 402 Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat velen omwille
van hun vaderlandslievende attitude werden geïnterneerd. Wie geïsoleerd in een
door gevangenen van andere nationaliteit samengesteld commando terecht kwam,
had beduidend minder overlevingskansen. 403 Toch was chauvinisme minder frequent
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oorzaak dan op het eerste gezicht lijkt. De verdeeldheid werd veelal veroorzaakt
door sociaal-culturele verschilllen. De positieve correlatie van deze verschillen met
de onderscheidene nationaliteiten leidde tot de misvatting dat nationaliteitsverschillen de voornaamste oorzaak waren van deze verdeeldheid. Taalverschillen b .v. waren niet bevorderlijk voor een begripsvolle samenwerking. In sommige kampen
heerste een welhaast Babylonische spraakverwarring, soms waren er 15 tot 20 talen
te horen. 404 De taalhandicap was voor velen een bijna onoverkomelijk probleem en
veroorzaakte veel misverstanden die soms op handgemeen uitdraaiden.405 In deze
smeltkroes van volkeren werkten .ook de uiteenlopende culturele gebruiken en levenshoudingen geen goede verstandhouding in de hand.406 Het voortdurend 'tateren' van de Italianen werkte menigeen op de zenuwen ; Fransen waren te luidruchtig , te vuil, niet voldoende gedisciplineerd .. .407 Vandaar dat sommige nationaliteiten
makkelijker toenadering vonden (b. v. Duitsers en Oostenrijkers , Fransen en Belgen, Fransen en Joegoslaven 408). De antipathieën lijken meest uitgesproken geweest
te zijn tussen niet-slavische en slavische volkeren (uit veel westeuropese ego-documenten spreekt b.v. een onverholen afkeer voor Polen en Russen 409 ) en die antipathieën waren gewoonlijk wederkerig. 4 10
Antipathie- en sympathiegevoelens werden ook bepaald door diplomatieke en politieke beslissingen genomen door de regeringen van de oorlogvoerende landen vóór
of tijdens de oorlog. Sedert de internationalisering van de KZ (vanaf het begin van de
vijandelijkheden) vormden de Duitse gevangenen een minderheid die door de anderen omzichtig of argwanend behandeld werd. Ze werden nogal eens medeverantwoordelijk geacht voor het nazisme. "Niet weinig gevangenen", schrijft LingensReiner (p . 107), "beschouwden iedereen die Duits sprak simpelweg als een vijand."
Duitse gevangenen hadden er dan weer aanvankelijk moeite mee dat niet alle buitenlanders overtuigde anti-fascisten waren, dat velen 'slechts' door vaderlandsliefde
werden bewogen en dat sommigen openlijk blijk gaven van hun anti-Duitse houding.
Gelijkaardige onlustgevoelens bestonden tussen representanten van bijna alle nationaliteiten en groeiden soms uit tot gedragingen die andermans leven in gevaar brachten. 411 Deze schijnbaar alleen met nationaliteit samenhangende onlustgevoelens
kunnen meer uitstaans gehad hebben met bepaalde kamptoestanden. Bijvoorbeeld
het feit dat Duitse gevangenen bijna alle sleutelposities in het kamp bezetten en het
daardoor iets minder slecht hadden dan de anderen.
Zelfs antisemitische uitingen waren niet uitzonderlijk . Joden waren meer dan eens
het voorwerp van spot en minachting vanwege 10tgenoten. 412 "Ik heb" , getuigt Debroek (p. 1430) , "persoonlijk kampen meegemaakt waar een zucht van verlichting
opging bij de aankomst van een transport joden, omdat dan steeds zonder uitzondering de aandacht der SS en haar helpers op die ongelukkigen werd vastgelegd."413
Hoe afschuwelijk ze het ook vindt, Lingens-Reiner (p. 125-126) kan niet anders dan
vaststellen dat in Birkenau de houding van de SS de beslissende factor was voor de relatie tussen joodse en niet-joodse gevangenen . De houding van de SS kon ervoor zorgen dat hun samenleving min of meer draaglijk werd. De j oden in de kampen (vooral
in die waar geen of weinig niet-joden zaten) waren ook dikwijls weer onderling verdeeld.414 Nederlandse joden b. v., "werden gediscrimineerd door Poolse joden" (Cohen-1979, 145). De tegenstellingen tussen geassimileerde (westeuropese) en niet-geassimileerde (oosteuropese ) joden, tussen wetsgetrouwe en ongelovige joden, kwam
in de kampen vaak scherp tot uiting. "De Duitse joden", meent Nomberg-Przytyk
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(p. 19), "minachten hen, de oosteuropese joden, meer dan ze de SS haten." Herzberg noteert in zijn dagboek (1978, 53) dat "in deze scheldpartijen vooral de verschillende groepen van Israël zich onderling jegens elkander kunnen uitleven ( ... ). En zo
vindt iedere jood een andere jood om antisemiet tegen te zijn ( ...). Maar niemand
gelooft, dat de [door de SS gegeven] trap speciaal voor hem bedoeld is en zoekt naar
een object om die door te geven". "Zo fel als de verhouding tussen Joden en gedoopte Joden," schrijft Mechanicus (p. 142) van zijn kant, "kan geen andere verhouding
tussen geloofsgroepen zijn. Het is tragisch deze verdeeldheid in een periode van zware beproeving te aanschouwen ... " .415 En ook: "Nederlanders en Duitsers haten gemeenschappelijk de Duitsers met een haat, zo fel rood, dat niets in staat is die te blussen. Maar de Nederlanders haten tegelijk de Duitse Joden met een haat, die bijna
even gloeiend is als de eerstgenoemde haat, omdat de Duitse Joden met hetzelfde
sop overgoten zijn als de niet-Joodse Duitsers. 'Rotvolk !', zegt men hier, en doelt zowel op het ene als het andere deel van dit volk. Of zi j zij n zo zoet van taal, dat de valsheid er aan alle kanten afdruipt, of zo grof, dat men ze graag tegen de grond zou
stompen. Dat is de algemne klacht." (Mechanicus, 265).
De wrevel klinkt in heel wat getuigenissen na. Vele auteurs van vroege getuigenverslagen stellen uitvoerig de 'kwaliteiten' van het eigen volk of de eigen politieke
factie tegenover de 'gebreken' van de anderen. 416 Deze animositeit was uiteraard
geen algemeen of continu verschijnsel. Misschien werd ze vaker vermeld omdat ze
conflicteerde met idealistische verwachtingen, omdat ze frequenter of sterker tot uiting kwam dan buiten het kampen men eerder het tegendeel had verwacht. Die vijandigheid berustte niet altijd op vooroordelen; bepaalde nationaliteiten of categorieën hádden het minder slecht dan andere en konden dus voorwerp van nijd en afgunst worden (b.v. veel Duitse gevangenen in de meeste Europese, bepaalde Poolse
gevangenen in oosteuropese kampen 417 ). Politieke versplintering kwam minder voor
in de later opgerichte oosteuropese kampen. Daar vormden Duitse politieken geen
machtige groep, was geen politieke partij extra bevoordeeld door vooroorlogse kampervaring, enz .. In die kampen had een overkoepelende anti-fascistische verzetsorganisatie blijkbaar meer kans op slagen. 418 Zo werden de mannenkampen in Auschwitz en het vrouwenkamp in Majdanek op een quasi voorbeeldige wijze door herenigde politiek en 'bestuurd' .419
Deze onderlinge verdeeldheid conflicteerde met de vaak hoog gespannen verwachtingen van gevangenen (en buitenstaanders). Vandaar misschien de behoefte
aan de 'verdeel-en-heers'-hypothese. Velen zijn er rotsvast van overtuigd dat de
machtsdelegatie waardoor machtsongelijkheid ontstond~ intentioneel werd gepland, precies omwille van daaruit voortvloeiende of erdoor aangewakkerde verdeeldheid onder de gevangenen. De SS wou de afkeer of antipathie die gevangenencategorieën voor elkaar voelden, aanwakkeren. 42oOm de terreur ten top te
drijven, brachten de SS-ers weloverwogen conflictuele, cultureel en linguïstisch
disparate gemeenschappen tot stand door de gevangenencategorieën en nationaliteiten door elkaar te mengen. 421 Door deze vermenging zouden groepsvorming en
solidariteit onmogelijk gemaakt zijn,422 zouden gedetineerden nooit, of minder dan
verwacht, tot georganiseerd verzet gekomen zijn. De. SS speelde de ene categorie
tegen de andere uit. 423 Ze wilden cohesie verhinderen door rivaliteit aan te scherpen. Alle mogelijke verschillen tussen de gevangenen grepen ze aan om hen tegen
elkaar in het harnas te jagen. Het meest vervaarlijke venijn was de ophitsing van
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'raciaal en nationaal chauvinisme'. De SS-ers slaagden er aldus in edele patriotische
gevoelens te bevuilen. Nationaliteiten werden als scheldwoorden gebruikt. 424 Andere overlevenden menen dat de dooreenmenging een middel was om de politieken
te vernederen door hen te verplichten samen te leven met maatschappelijk uitschot. 425 Dvorjetski (1963, 201) spreekt in dit verband over een 'sociologische chaos', de weloverwogen samenvoeging van "intellectuelen en mensen met hoge morele standaarden met criminelen uit de laagste rang van de menselijke schaal." (de
veronderstelling dat het samenleven met schorremorrie de p"olitieken kon hebben
toegelaten een sterker 'waardebewustzijn' te ontwikkelen, is evenwel even plausibel ; de feitelijke houding van de 'roden' ten overstaan van andere categorieën zet
deze laatste veronderstelling overigens kracht bij).
Met uitzondering van bepaalde provisoire kampen en van de grote KZ in hun opbouwfase, waren er geen kampen waar slechts één categorie gevangenen opgesloten
zat. Dat hoeft niet te betekenen dat die promiscuïteit gepland was. De SS had er geen
belang bij de onderscheidene categorieën in afzonderlijke kampen te stoppen, integendeel, dat zou heel wat moeite - nog meer transport over honderden kilometersmet zich hebben meegebracht. Zolang dat kon, hield de SS bij de internering in een
bepaald KZ rekening met ligging en 'behoeften' van het kamp en de plaats waar de
gedeti~eerde was opgepakt. Het is onmogelijk een algemeen geldend systeem te onderkennen in de toewijzing van eet-, slaap- en werkplaats in de kampen. In de beginperiode van de KZ werden alleen tegenstanders van het nazi-regime opgesloten, politieken dus. Naarmate er ook andere categorieën binnen geloodst werden, voorzag
men soms (b.v. in Lichtenburg, '33-'34; in Dachau, 1937) afzonderlijke barakken
voor elke categorie. 426 Op plattegronden van KZ vindt men zelden of nooit een gedetailleerde opgave van de bestemming van de gevangenbarakken. Meestal vindt men
de verzamelnaam 'interneringsbarakken'.427 In Her Boek der Kampen (Van Eck1979,162) komt slechts één in dit opzicht degelijk plan voor. Uit dat plan (van Mauthausen) volgt dat afzonderlijke barakken waren voorzien voor de verschillende nationaliteiten. Dat de geïnterneerden volgens nationaliteit en niet volgens interneringscategorie werden ondergebracht (of althans die bedoeling bestond), heeft misschien te maken met het feit dat sedert het begin van de oorlog bijna allen als politieken werden beschouwd. Dit vermoeden wordt gesterkt door het feit dat volgens de
vermelde plattegrond, speciale, in Mauthausen minder omvangrijke categorieën
('Bibelforscher', 'Rotspanier' en joden) wél in afzonderlijke barakken werden ondergebracht.
'Rotspanier' was de benaming voor republikeinse oud-Spanje-strijders. Na de burgeroorlog werden ze in Franse kampen in de Rousillon geïnterneerd (Gurs, Argelès,
e.a.) of ingedeeld bij werkcommando's van de Maginot-linie. Eind juni '40 werden
ongeveer tienduizend van hen naar Mauthausen overgebracht. Na enkele maanden
waren ze meer dan gedecimeerd (nog slechts 1 % van het gevangenbestand). Na een
verwoede strijd waren de sterksten (Rousset schrijft 'de meest verdorvenen') er toch
in geslaagd de macht te breken van de 'groenen' te Mauthausen. 428
Vermenging en segregatie van de interneringscategorieën wisselen elkaar systeemloos af. De 'roze driehoeken' b.v., werden nu eens wel, dan eens niet afzonderlijk
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ondergebracht. 429 In Buchenwald zaten ze bij de 'politieken' tot ze in oktober '38 in
de strafcompagnie belandden. 430 In Dachau zaten ze van '39 tot '40 en van '44 tot '45
in afzondering; in Flossenbürg was dat van '40 tot '41 het geval; in Sachsenhausen
was dat zo van '40 tot '42 en van '44 tot '45. 431 In Buchenwald gebeurde (in '38-'39 en
in '44) de indeling per barak voor alle gevangenen op basis van interneringscategorie,
maar toewijzing van werkcommando gebeurde ongedifferentieerd. 432 In het vrouwenkamp van Birkenau probeerde men (in '43) zoveel mogelijk gevangenen die tot
een bepaald werkcommando behoorden in dezelfde barak onder te brengen. Uit
Lingens-Reiners opmerking terzake (p. 102) kan misschien worden afgeleid dat het
vooral de functionarissen onder de gevangenen waren die dit probeerden te bewerkstelligen. Belangrijke 'raciale' of nationale groepen bleven dikwijls samen: Spanjaarden in Mauthausen, Denen in Buchenwald, joden in bepaalde doorgangs- of uitwisselingskampen. In maart '45 verhuisde Hemelrijk van het klein naar het groot
kamp van Buchenwald en kwam daar terecht in een barak voorbehouden aan Nederlanders. 433 Hetzelfde was hem al in oktober' 44 overkomen in Sachsenhausen .434 Ook
Mayer schrijft dat ze in september '44 in het vrouwenkamp van Birkenau in een onvermengd Hollandse barak leefde. Bij haar aankomst in Birkenau (februari '43) werden, meldt Lingens-Reiner (p. 29), Duitse gevangenen in twee barakken ondergebracht, één voor de 'zwarten' en de 'groenen', een andere voor de 'roden'. Toen talrijke transporten buitenlanders te Mauthausen arriveerden, werden de gevangenen
in kamp I volgens nationaliteit in barakken ingedeeld. 435 Verder waren er indelingen
die geen uitstaans hadden met nationaliteit of interneringscategorie, maar eigen waren aan een bepaald kamp. Gedetineerden die in het kamp een bijzondere functie of
taak hadden, werden in afzonderlijke barakken ondergebracht (b.v. die van de 'Effektenkammer' of van het 'Sonderkommando'). De officiële categorie moest het
veelal afleggen tegen de officieuze. Geestelijken werden vanaf eind '40 zoveel mogelijk in Dachau gecentraliseerd. Zij werden er in afzonderlijke barakken ondergebracht en minder slecht behandeld dan de meeste andere gevangenen. 436
Een zeer bijzondere categorie waren de 'Nacht und Nebel' ofNN-gevangenen, die
in de kampen doorgaans werden afgezonderd van andere interneringscategorieën.
Soms mochten ze zelfs hun barak niet uit. De afkorting N.N. was reeds in de 19de
eeuw gangbaar in het Duits. Het Duits woordenboek van de gebroeders Grimm
(1881) vermeldt b.v. "N ofN.N.: staat voor naam die men niet weet (nomen nescio)
of niet noemen wil (notetur nomen). ,,437 Sommigen zij n ervan overtuigd dat de nazi(s) die de afkorting invoerde(n) er dit 'nomen nescio' mee bedoelden, maar dat lager geplaatste, Latijn-onkundige SS-ers dit in 'Nacht und Nebel' hebben vertaalà. 438
Anderen menen dat de nazi's er van in het begin 'Nacht und Nebel' mee bedoelden
en dat een hoog geplaatst nazi, waarschijnlijk Hitler zelf, dit ontleende aan een detail
uit Wagners Rheingold (Alberich zingt 'Nacht und Nebel' als hij de helm opzet die
hem in een mistkolom verandert en onzichtbaar maakt). 439 Wat hier verder ook van
zij, aanslagen op Duitse soldaten in bezet Frankrijk lagen aan de basis van een geheim bevel van Hitler (dd. 7.12.41) en aan een enkele dagen later (op 12.12.41) uitgevaardigd decreet van Keitel (chef van het Oberkommando van de Wehrmacht) dat
gewoonlijk Keitel- of Nacht-und-Nebel-decreet wordt genoemd. Deze oorspronkelijk van militaire instanties uitgaande terreurmaatregel bepaalde, dat al wie in bezet
gebied 'de veiligheid van het Duits leger in gevaar bracht' en niet binnen de week na
zijn arrestatie kon worden ter dood veroordeeld, naar Duitsland moest worden ge205

voerd om daar spoorloos - in nacht en nevel- te verdwijnen. Deze politieke gevangenen mochten geen enkel contact meer hebben met vaderland of familieleden, geen
post of pakketten ontvangen. Niemand mocht weten of ze nog in leven waren en naar
welk kamp ze werden gebracht. Het decreet trad begin januari '42 in werking maar
werd later herhaaldelijk aangepast. Q~asi onmiddellijk werd bepaald dat het niet
van toepassing was op oosteuropese bezette gebieden en Denemarken. De plaats
ontbreekt hier om gedetailleerd op alle wijzigingen in te gaan. 440 Samenvattend kan
worden gesteld dat ze alle te maken hadden met het streven van RSHA en SS om de
NN-gevangenen te ontfutselen aan de bevoegdheid van de Wehrmacht. NN-gevangenen moesten in principe in Duitsland worden gevonnist (oorspronkelijk door
een militaire rechtbank, later door rechtbanken die onder bevoegdheid van Gestapo
en SS vielen). Wie veroordeeld maar niet terechtgesteld werd, belandde toch in een
KZ. In juni en oktober '42 werd bepaald dat wie was vrijgesproken of wie nog kon
worden vrijgesproken, ook aan de Gestapo moesten worden overgedragen. Naar
schatting werden in totaal twee- à drieduizend NN-gevangenen ter dood veroordeeld. Tal van NN-gevangenen werden in KZ opgesloten zonder gevonnist te zijn.
Naar schatting kwamen in totaal ca. 7.000 NN-gevangenen in KZ terecht. Het talrijkst waren ze in Gross-Rosen en in Natzweiler-Struthof (vanaf '43 ook een groot
aantal in Esterwegen - zie blz. 46). Het grootste aantal NN-gevangenen was van
Franse nationaliteit (ca. 5.000), maar velen kwamen ook uit België, Duitsland, Nederland en Noorwegen (in Auschwitz zaten ook Russische, Poolse en Tsjechische gevangenen die aangeduid werden met 'R. U.' - 'RüCkkehr unerwünscht'). Vanaf eind
'43 wou het RSHA alle NN-gevangenen in Natzweiler-Struthof concentreren, maar
dat opzet lukte nooit volledig. Bij sommige overlevenden bestaat een tendens álle
politieke gevangenen 'NN-gevangenen' te noemen. Van Eck b.v. noemt zichzelf
"één van de miljoenen NN-gevangenen". 441 Later voegde hij hieraan toe dat "in feite
alle politieke gevangenen NN...:gevangenen waren". Hijzelf heeft "in Dachau de hele
tijd rondgelopen met de letters NN reuzegroot op zijn rug. In hetzelfde geval waren
tienduizenden anderen. Als de SS mij NN noemde, dan mag ik dat ook. ,,442 Van Eck
werd als NN-gevangene geïnterneerd (zoals blijkt uit zijn persoonlijk dossier op het
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin). Overigens betwist niemand zijn recht
zich NN-gevangene te noemen. Wel voor kritiek vatbaar is zijn gelijkschakeling van
alle KZ-gevangenen met een bijzondere categorie gevangenen. Veel gevangenen
waren inderdaad de facto, zonder dat daar speciaal voor werd gezorgd, volkomen
van de buitenwereld afgesloten, maar ze waren daarom geen NN-gevangenen. Mogelijk hebben in Dachau veel gevangenen (zij het zeker geen tienduizenden) kleding
gedragen waarop de letters NN geverfd waren, maar dat betekent niet noodzakelijk
dat zij NN-gevangenen waren. Van Ecks overschatting heeft misschien indirect uitstaans met de ontruiming van Natzweiler-Struthof. Dit in de Elzas gelegen KZ werd
op 1 september '44 geëvacueerd. De gevangenen - waaronder tal van NN-gevange442a
nen - werden eerst naar commando's van de Neckar en later naar Dachau gebracht.
Voor Van Ecks 'opeising' van de lJ.enaming NN-gevangene geldt misschien wat
Wormser-Migot schrijft i.v.m. een uitspraak van de dochter van Ernst Thälmann
(een vooraanstaand communist die na elf jaar gevangenschap, in de nacht van 17 op
18 augustus '44 in Buchenwald werd vermoord). Irma 'Vester Thälmann (die samen
met haar moeder werd opgesloten in Ravensbrück) beweerde dat ze in Ravensbrück
tal van Russische en Poolse NN-gevangenen heeft gekend. Over de Franse NN-ge-
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vangenen die in 'haar' barak waren ondergebracht, rept ze met geen woord. Wormser-Migot meent dat zij de Russische en Poolse communisten "aanduidde met de
strengste vermelding van de concentrationaire code, aanduiding die in feite niet op
hen van toepassing was. "443
Vast staat in elk geval dat de kampbewoners een in vele opzichten heterogeen gezelschap vormden en dat zij dit als een nadeel, als een supplementaire kwelling ervoeren. Een kwelling waarvan zij de oorsprong - al dan niet terecht - in een buiten hen
liggende intentie zochten, waardoor het zogenaamd gebrek aan solidariteit verklaard kon worden door aan het individu externe factoren. Dit betekent geenszins
dat de SS nooit poogde te heersen door te verdelen, wel dat ze dat niet systematisch,
niet overal en niet consequent hebben gedaan (ik kom hier nog uitvoerig op terug, zie
blz. 398-413).
Men moest geen verdeeldheid zaaien, die was er, van vóór de internering. De
machtsstrijd binnen het kamp en de zeer belangrijke solidariteit onder de gevangenen verliepen volgens krachtlijnen van de vroegere verdeeldheid. Ook al omdat de
verschillende interneringscategorieën niet steeds in dezelfde mate bedreigd waren,
omdat hun levensomstandigheden en overlevingskansen dikwijls danig verschilden
(b.v. joden en politieken). Dit resulteerde vaak in een bekrachtiging van bepaalde
groepsbanden. 444 Vroegere distincties werden beklemtoond en oude littekens werden opengereten. 445 De door de gevangenen gedragen driehoeken, deze door de SS
vastgelegde interneringscategorieën, stemden overeen met de waarden en appreciaties van de meeste gevangenen, vóór en na hun internering446 (zie ook blz. 171-172).
'Roze driehoeken' b. v., waren oververtegenwoordigd in transporten naar zwaardere
kampen dan Buchenwald omdat, schrijft Kogon (p. 264) "het kamp de verstaanbare
neiging had, weinig belàngrijke en waardevolle of niet als waardevol beschouwde delen af te scheiden." De 'roze driehoeken' waren zeer dikwijls oververtegenwoordigd
in zware buitencommando's waar de overlevingskansen zeer klein waren. Zowel
'groene' als 'rode' kampfunctionarissen stelden zich vijandig op tegen gevangenen
die niet omwille van hun anti-fascistisch gedrag waren geïnterneerd maar omdat zezoals het vooroordeel luidde - hun sekSuele afwijking hadden uitgeleefd. Ze vertrouwden de 'roze driehoeken' niet en, als er geen andere keuze was, werden zij opgeofferd. 447
Er was dus sprake van congruente i.p .v. de verhoopte en geïdealiseerde incongruente attitude-change (attituden veranderden wel, doch van intensiteit, niet van richting). Het tegendeel zou, gezien de opeenhoping van de meest disparate bevolkingscategorieën in zulke schandelijke omstandigheden, ook verbaasd hebben. Nationaliteit, interneringsreden, taal, sociale herkomst, enz ... even zovele factoren die tot
groepsvorming uitnodigden. Heel wat groepsbanden dateerden van voor de internering. Om tot onvoorwaardelijke solidariteit te komen, hadden sommigen overtuigingen moeten afzweren waarvoor ze vrijheid en leven hadden op het spel gezet. Zeker
omdat men in deze extreme situatie de handen al vol had met het waarnemen van de
eigen groepsbelangen, en ook omdat deze solidariteit qua oorsprong en qua zin een
specifiek ideologisch karakter had, leidde ze zelden tot een de conflicterende belan"gen overstijgende solidariteit. De gemeenschappelijke ideologie van de groepsleden
werd van levensbelang en de oppositie tegen andere, rond afwijkende ideologieën
gevormde groepen verscherpte:
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Wie macht verwierf, gebru~kte die alleen of bij voorkeur in het eigen belang of dat
van groepsleden. Het duidelijkst kwam dat tot uiting tussen 'roden' en 'groenen', die
elkaar wederzijds verafschuwden en minachtten. Niet weinig overlevenden 'berichten dat de promiscuïteit met 'specimen van een laag gevallen en ontaarde mensheid'
een van de ergste kwellingen van het kamp vormde. 44~ Deze sociaal-cultureel bepaalde verdeeldheid was de meest hardnekkige. Geen ooggetuige die dáár aanstoot aan
neemt (ook solidariteitsverwachtingen zijn begrensd). Integendeel, sommigen proberen het mislukken van een bondgenootschap tussen alle politieken te wijten aan de
aanwezigheid van niet-politieken. Waarbij wel uit het oog verloren wordt, dat eens
de 'groenen' min of meer waren uitgeschakeld, de onenigheid onder de politieken
aanhield of soms zelfs verscherpte.
De verwachting dat algehele solidariteit, die in een bij vergelijking stabiel sociaal
klimaat niet bereikt werd, gerealiseerd zou worden in een situatie van extreme onderdrukking en onvrijheid kon bezwaarlijk worden ingelost. Zijn in de eerste situatie
de voorwaarden voor haar verwezenlijking aanwezig, dan doet de nood eraan zich
niet sterk genoeg voelen. In de extreme situatie was de nood schrijnend genoeg,
maar de realisatievoorwaarden ontbraken. Gezamenlijk leed is geen katalysator
voor alles overkoepelende, alle geschilpunten wegwuivende coöperatie. "Wij haatten elkaar," schrijft Klieger (p. 124), "terwijl we ons in deze verschrikkelijke dagen
eigenlijk broederlijk hadden moeten verenigen. Maar men had ons in bloeddorstige
beesten veranderd en wij verscheurden elkaar. Verdwenen waren alle scrupules, elke geest van solidariteit en kameraadschap! Iedereen werd egoïstisch en dacht alleen
aan zichzelf! De mens toonde zijn ware gelaat". "Zonder complimenten dient" volgens Kautsky (p. 148), "toegegeven dat het kamp niet de geëigende school was voor
een grenzeloze, onvoorwaardelijke verstandhouding." Algemene kameraadschap
was ook onmogelijk omdat het kamp veel te groot en onoverzichtelijk was geworden
en het kampbestand al te vaak wisselde. 449 Over de periode direct na de bevrijding
van Dachau, schrijft Lingens-Reiner (p. 192-193) dat "het zeker geen algemene verbroedering was van mensen die samen hadden geleden. De overheersende neiging
was zich terugtrekken in de eigen nationale groep en dat uitte zich ook in de schikking van de verblijven binnen het kamp (onder quarantaine)." De ook volgens haar
zeer begrijpelijke wrevel tegen alles wat Duits was, manifesteerde zich toen nog in
enkele minieme discriminatoire maatregelen tegenover de enkele overgebleven
Duitse gevangenen.
Met de diabolische voorbedachtheid introduceert men een fictieve verklaring voor
wat uit de barre levensomstandigheden en de voorgeschiedenis van de gevangenen
zelf volgt en geen supplementaire verklaring behoeft. De SS creëerde de verdeeldheid niet, ze scherpte ze aan en buitte ze uit. Of alléén de SS-ers profiteerden van de
machtsdelegatie en de machtsstrijd,450 is zeer de vraag. Dat men wel tot coöperatie
zou gekomen zijn, waren er de promiscuïteit en de 'interne hiërarchie' niet geweest,
blijft een onbewezen veronderstelling. Zeker is, dat die solidariteit die ondanks alles
in de kampen tot stand kwam, precies met de 'interne hiërarchie' te maken had~ Het
verzet maakte gebruik van de aanwezige hiërarchische structuur, organiseerde zich
dank zij de erdoor gegroeide machtsongelijkheid. Bevorderde of vergemakkelijkte
de gevangenhiërarchie uitbuiting en corruptie onder de gedetineerden, ze maakte
het tevens mogelijk SS-ers om te kopen, weerstand te bieden, méér individuen te
redden. Politieken die, geholpen door hun ideologie en geruggesteund door groeps208

leden, een machtspositie verwierven, konden precies door die aanhoudende steun
(én controle) beter aan machtsmisbruik en corruptie - die in de aandrijvende ideologie negatief werden gevaloriseerd - weerstaan. Corruptie en machtsmisbruik kregen
een groepskarakter, mochten alleen in naam van een goed begrepen 'algemeen' belang worden aangewend en werden ideologisch gelegitimeerd. Groepsegoïsme wijst
terzelfder tijd op verdeeldheid en -beperkte- solidariteit. Samenwerking op groepsniveau had nogal eens tegenwerking op kampniveau tot voorwaarde.
Anciënniteit en gemeenschappelijke ervaring wogen doorgaans niet op tegen de
van voor de internering daterende groepsbanden. Zolang de strijd om de macht
doorging , zolang niet alle beschikbare macht onder gelijkgezinden verdeeld was, waren de traditionele groepsbanden doorslaggevend. Alleen waar de strijd om de 'interne hiërarchie' nog niet was ingezet of waar die strijd was beslecht in het voordeel
van een bepaalde groep gevestigden, was er sprake van een gevestigden-buitenstaandersfiguratie zoals die beschreven door Elias. De macht van de gevestigden was dan
ondubbelzinnig, voor Zugänge onbereik- en onaantastbaar. De door de SS of met
hun stilzwijgende goedkeuring aangestelde kampfunctionarissen beheerden de vitale posities van het intern distributie-apparaat. Ze monopoliseerden de toegang tot de
materiële voorwaarden van de behoeftenbevrediging. Primaire fysiologische behoeften (eten , drinken , huisvesting, onderdak , kleding, rust, slaap) konden alleen
door hun tussenkomst enigermate worden bevredigd. De functionarissen konden de
schaarste voor zichzelf en voor enkele gunstelingen reduceren, soms zelfs ongedaan
maken. Dank zij hun monopolie over gezags- en bevoorradingsposities, konden ze
andere sociale posities met een groot machtspotentieel voorbehouden aan gelijkgezinden.
De door Elias beschreven mechanismen treden blijkbaar pas in werking als alle beschikbare macht onder de leden van een groep gelijkgezinde en solidaire gevestigden
is verdeeld, m.a.w. in een toestand van absolute machtsconcentratie. De gedurende
de machtsstrijd versterkte interne cohesie en solidariteit, keren ziçh dan tegen de
nieuwkomers die de zo duur bevochten positie kunnen bedreigen. De verworven
macht en positie worden tegen de buitenstaanders gekeerd om de in het kamp en in
de strijd om de macht tot stand gekomen identiteit, waarden, normen, maatstaven en
privilegies te verdedigen. De houding van gevestigden tegenover buitenstaanders is
expressie van het machtssurplus van de eersten. Niet anciënniteit, maar macht is in
feite het centrale fenomeen in gevestigden-buitenstaandersrelaties.
De gevestigden die de moeilijkste periode in het kamp overleefden, hadden in de
loop der jaren een zowel door SS-ers als medegevangenen erkende positie in de gevangenenmaatschappij verworven. Zij behoorden tot de top van de 'interne hiërarchie', waren -zoals dat in kampjargon heet- 'aristocraten' of 'prominenten' geworden. Na alles wat ze doorstaan hadden, waren ze niet meér bereid hun min of meer
leefbaar geworden kampbestaan in gevaar te (laten) brengen. Vele 'aristocraten'
(zowel 'groenen' als 'roden') hadden nooit tevoren een naar verhouding zo bevoorrechte sociale positie bekleed, over zoveel macht en autoriteit beschikt. 451 Het enige
waaraan het hen in feite ontbrak was vrijheid, maar die onvrijheid was tevens de conditio sine qua non voor hun geprivilegieerde positie. Sommigen zaten al vele jaren in
het kamp en de idee dit vertrouwd milieu te moeten verlaten, kreeg een meer dan beangstigend karakter. Werden zij door de SS om een of andere reden uit hun functie
ontheven en op transport gesteld naar een ander kamp, dan stortte hun wereld in. 452
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Grete Salus zag çen vrouwelijke Blockältester, die even tevoren haar vriend en broer
in de gaskamer had zien verdwijnen, bittere tranen wenen omdat zij als straf weg
moest uit Auschwitz. "Dit waren mensen" , schrijft Salus (p. 46), "die vergeten waren
dat ze ooit een ander leven hadden geleid dan dat van KZ-gevangene. Ze leefden
alleen in het heden, zonder verleden, zonder toekomst; ze waren niet meer dan
kampproduct. Ze hadden er jaren doorgebracht, hadden er vrienden die in niets van
hen verschilden, en incarneerden een type mens dat totaal door het kampbestaan
werd bepaald. Dank zij hun kennis van alle geheime kamplisten hadden ze een
draaglijk bestaan , ze waren alleen bevreesd voor een verandering die hen zou verplichten alles van vooraf aan te herbeginnen op onbekend terrein. Natuurlijk waren
er gaskamers en was er de dood , maar deze kon hen niet deren. De dood hier kenden
ze, dank zij hun ervaringen en relaties konden ze dikwijls uitstel bekomen en ook hopen haar blijvend te zullen ontlopen. Maar de dood die hen bij transfer waarschijnlijk te wachten stond, die dood kenden ze niet, aan haar waren ze, net als alle anderen , machteloos uitgeleverd." Het kamp was vele 'prominenten' tot universum geworden. Elders zou alles verloren zijn, zouden zij hun duur bevochten voorrechten
kwijtspelen. 453 Een Blockältester (in dit geval een politieke gevangene) die er al negen
jaar KZ had opzitten, antwoordde op de vraag of hij er uit zou willen: "Willen en willen is twee. Buiten is het ook zo leuk niet. Ik ben timmerman, moet ik nu op mijn
leeftijd weer opnieuw beginnen bij een baas? In het kamp ben ik mijn eigen baas."
(in ,de Wind-1980, 56) . De idee ooit bevrijd te zullen worden, leek volkomen onwerkelijk. Zij hadden een streep getrokken door hun vroeger leven, waagden het
niet meer te hopen, hadden het perspectief van een andersoortig leven verloren 454 ,
hadden "er geen bezwaar tegen de rest van hun leven in het KZ uoor te brengen. "
(Cohen - 1952, 175).455 Ze konden zich niet goed meer indenken dat het kampleven
ooit zou eindigen. 456 Toen er met de bevrijding toch een einde aan kwam , bleven
sommige gevestigden nog een tijd uit vrije wil in het kamp. Bij sommigen duurde het
dagen vooraleer het in hen opkwam een vrijgeleide te vragen (aan hun bevrijders)
om het kamp te verlaten. Als ze toch het kamp uitgingen, kwam het soms niet in hen
op buiten te blijven. Niets was normaler, schrijft Lingens-Reiner (p. 190), dan tegen
de avond terug te keren naar 'huis', naar het kamp. Allerlei factoren speelden hierbij
een rol: een bepaalde discipline, een vage angst terug te keren naar het vroeger bestaan waaraan men was ontwend en zelfs de behoeft~ nu eindelijk zelf eens, naar eigen normen, het bestaan in het kamp te regelen. Aanpassing aan het kampmilieu minimumvoorwaarde om te kunnen overleven- was tot gewenning geworden. 457 Een
gewenning die soms zo ver ging, dat sommige psycho-analytisch geïnspireerde auteurs van 'identificatie met de beul' gewagen.
Die identificatie was volgens hen het laatste stadium van de 'passieve adaptatie'. 458
De gevangenen waarvan sprake imiteerden de SS zowat in alles. Ze introjecteerden
methoden en moraal van de SS,459 modelleerden gedrag en attituden naar dat van de
SS, bootsten hun klederdracht na, gingen er prat op harder en gedisciplineerder te
zijn dan hen. 460 Zij maakten vele van de doelen en waarden van de SS tot de hunne,
namen de nazi-ideologie over. 461 Bettelheim formuleerde als eerste deze theorie over
de behoefte om zich met de agressor te identificeren. 462 Later voegde hij enkele relativerende opmerkingen toe. 463 De 'oude' gevangenen bleven de SS als vijand zien.
Doch hoe langer een gevangene was geïnterneerd, hoe meer belang hij erbij had de
SS niet tegen te werken. Oude gevangenen leerden inzien dat zij en de lagere SS be210

paalde gemeenschappelijke belangen hadden, b.v. dat de barakken netjes werd er
gehouden. Naast conformering en identificatie bleven ook altijd psychologische ver·
dedigingsmechanismen werkzaam die in tegengestelde richting werkten. Alle ge·
vangenen, ook zij die zich op vele vlakken met de SS identificeerden, trotseerder
soms SS-bevelen en kampregels. Enkelen toonden daarbij buitengewone moed, ve·
len behielden een beetje waardigheid en integriteit. 464 Toch konden volgens Bettel·
heim veel gevangenen niet anders dan hun agressie inwaarts, tegen het eigen ik rich·
ten. Door die 'passief-masochistische attitude' hielden zij weinig persoonlijkheiC
over en werden ze verplicht kracht en identiteit te ontlenen aan de enig aanwezige
prestige-figuren, de SS-ers. 465 Zij veranderden hun persoonlijkheid uit eigen wil ir
de richting van het type persoon dat de SS wou produceren .466
Bettelheims hypothese is -ook in de afgezwakte versie- gebaseerd op een veralge·
mening van zijn eigen KZ-ervaring. In '38 ondervroeg hij in Buchenwald een hon·
derdtal 'oude' politieke medegevangenen. Het gros van deze veteranen twijfelde el
volgens Bettelheim aan, of wat in Buchenwald gebeurde besproken moest worden ir
de media. Slechts twee der ondervraagden meenden dat eenieder die Duitsland kor
ontvluchten de nazi's onvoorwaardelijk moest bestrijden .467 Voegde Bettelheim hiel
in de oorspronkelijke versie nog aan toe dat alle andere ondervraagden de idee var
buitenlandse inmenging afwezen en op een Duitse revolutie wedden468 , in de her·
werkte versie gaat hij voorbij aan het feit dat in '38 alle 'oude' gevangenen Duitsen
waren en probeert hij zijn hypothese kracht bij te zetten door een ongerechtvaardig
de veralgemening469 •
Deze hypothese werden wordt door velen overgenomen. Pawelczynskab.v. ge·
bruikt ze om het gedrag van wat zij 'gedegenereerde' gevangenen noemt te verkla
ren .470 Kurt Eissier meent dat wie niet als 'muzelman" (zie blz. 243) wou eindigen el
een kans op overleving wou behouden, zich met de vijand moest identificeren
Alleen door het waardensysteem van de vijand over te nemen kon men overleven. 47
Leiser voegt hier-net als Bettelheim- aan toe dat het belangrijk was ofmen innerlijl
afstand kon bewaren, dan wel de nazi-ideologie overnam. Uit de verdere commen
. taar en voorbeelden die Leiser geeft, blijkt dat volgens hem de meeste gevang ene I
niet in staat waren voldoende afstand te bewaren .472 De identificatie-hypothes(
wordt dus zelfs door buitenstaanders overgenomen en omgebogen tot een afkeurin)
implicerende 'vaststelling' (een pejoratieve connotatie die overigens reeds duidelijl
aanwezig was in Bettelheims analyse). Een door Leiser niet nader genoemd auteur i
b.v. van oordeel, dat ex-gevangenen zich nog jaren na de bevrijding gedroegen al
hun vroegere SS-bewakers omdat het naäpen van de onderdrukkers hun enige kan
was en is om in contact te treden met de sociale omgeving. 473 Het 'succes' van de iden
tificatie-hypothese heeft waarschijnlijk te maken met de geruststellende implicatie
dat gevangenen slechts door vereenzelviging met SS-ers tot sadistisch of beestachtil
gedrag konden komen, dat dit gedrag dus onecht, oneigenlijk was. Dat 'prominen
ten' door een soort 'mimicry' typische karaktertrekken van SS-ers overnamen, is tel
dele een omkering van de causaliteit. Brutaliteit en meedogenloosheid (of het simu
leren ervan) waren voorwaarden om opgenomen te worden in de 'interne hiërarchie
of om er zich te handhaven (zie blz. 315-318). Sommige gevangenen waren ofwerde:
inderdaad even hardvochtig en meedogenloos als SS-ers, maar dat impliceert nie
noodzakelijk identificatie of 'modeling'.
Vrijheid hield voor vele 'prominenten' in, dat alle moeite om zich op te werken te
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vergeefs was geweest, dat alles herbegonnen moest worden. "Vrijheid", schrijft
Rousset (1974/3, 199-201), "impliceerde het risico , burgerlijk gezien, van geen tel
meer te zijn. Dat betekent werkelijk dat er een soort concentrationaire burgers tot
stand gekomen was." De prominent "wordt geterroriseerd bij de gedachte terug te
keren in de normale maatschappij, dat wil zeggen zijn sociale waarde te verliezen,
zijn macht te zien verdwijnen samen met de omstandigheden die ze deden ontstaan."
Voor misdadigers -gevangenen zonder (politiek) toekomstperspectief- betekende
het zelfs verlies van vrijheid. Zij zouden alleen maar in andere gevangenissen terechtkomen. Voor hen, schrijft Rousset (197411,396), "kon de terugkeer in de burgerlijke maatschappij niets anders betekenen dan terugkeer in het meest ondraaglijke gevang. Zij herinnerden zich niet ooit met haar wetten in vrede te hebben geleefd
( ... ). De meesters hadden hen het recht gegeven te folteren en te doden ( ... ). De
kampen hadden hen voorzien van wetten die zij, gedurende gans hun andere leven,
vruchteloos hadden gezocht. Zij hadden zichzelf ontdekt. ( ... ) Het concentrationair
universum was hun werkelijke planeet, de enige waar zij op een bevredigende wijze
konden leven" . Vele gevangenen hadden vrede genomen met de bereikte bestaansvoorwaarden, waren ervan overtuigd dat elke verandering ten kwade zou zijn. 474
Daarom ook was volgens de meesten onder hen elke vorm van openlijke rebellie je
reinste waanzin. Risico's nemen om te vluchten ware al te gek. 475 De minder slechte
bestaansvoorwaarden der gevestigden waren zowel voorwaarde als hinderpaal voor
openlijk verzet. Zij waren gewonnen voor het status-quo, hadden een behoudgezinde instelling verworven. Dat kwam ook tot uiting in hun attituden tegenover de Neuzugänge. Om zichzelf en de nieuwelingen ervan te overtuigen dat hun afwachtende
houding de enige realistische was, werden b.v. de nog verschrikkelijker levensomstandigheden die vroeger in het kamp heersten steeds weer opgerakeld. De attitude
van gevestigde gevangenen tegenover nieuwe gevangenen werkte toestandbestendigend. Die dikwijls brutale houding maakte nieuwkomers volkomen kopschuw,
waardoor ze zich nog stunteliger, nog onaangepaster gingen gedragen. 476 de Wind
schrijft hierover (1949, 462): " .. . en bovenal de mededelingen, die de pas aangekomenen van de oudere gevangenen krijgt, zijn te vergelijken met de heftigste traumata zoals wij die uit het gebied van de schrikneurosen kennen. En de reactie op deze
traumata is dan ook geen andere dan de reactie op een heftige acute schrik: het gevolg is een stuporeuze toestand. Door de stupor is het gedrag van de gevangenen de
eerste weken gekenmerkt. Zij zijn stil, geremd en begrijpen de hen in het concentratiekampjargon toegesnauwde' bevelen niet. ( ... ) Zij worden, wanneer zij de niet begrepen bevelen slecht opvolgen, doodgeslagen of komen door hun onhandig gedrag
in de allerzwaarste commando's waar zij ondragelijke arbeid moeten verrichten."
De houding van de gevestigden zette eerder tot lijdzaamheid dan tot rebellie aan,
waardoor ze ongewild de SS in de kaart speelden.

4 Attituden tegenover buitenstaanders
na de gevangenschap
Overlevenden houden bij het beoordelen van het communicatie-effect zelden rekening met de specificiteit van hun relatie tot buitenstaanders. Die relatie bezit noch212

tans in hun eigen denken en aanvoelen heel bijzondere kenmerken. Het is geen op
wederkerigheid gebaseerde relatie tussen gelijken, maar een onevenwichtige relatie
tussen ingewijden en leken, wetenden en onwetenden. In die relatie vormen de overlevenden de -in naam van anderen- eisende partij. Als 'medium van een generatie,477 zijn zij dragers van een boodschap, van verwachtingen, van een eis van de
slachtoffers aan de buitenwereld. Ze zijn afgezanten en vertegenwoordigers van de
slachtoffers, tussenpersonen tussen buitenstaanders en de genocide-slachtoffers. De
uitgemergelde, fysiek en psychisch gehandicapte en politiek machteloze ooggetuigen
delegeren een taak aan de buitenstaanders, een taak waaraan zij zich alleen op straffe van vervloeking kunnen onttrekken. 478 Overlevenden en buitenstaanders zijn de
testamentarissen van de dode slachtoffers. 479 Niemand mag passief buitenstaander of
neutraal spectator blijven. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en de
handen uit de mouwen steken. De buitenstaanders zijn dat verschuldigd aan hen die
laffelijk werden vermoord of zoveel hebben geleden. Vele overlevenden voelen zich
de crediteurs van de gehele wereld. 480

a Exclusivisme
1 Sociale teruggetrokkenheid
De extreme kampervaring bleef uiteraard niet zonder dikwijls ingrijpende gevolgen
voor psyche en attituden van de overlevenden. De ter gelegenheid van een Pools onderzoek (gestart in 1959 onder leiding van Lesniak) onderzochte oud-Auschwitz-gevangenen vermeldden allen spontaan, verregaande attitude-change ten gevolge van
de kampervaring. De helft van deze overlevenden (negenenzestig in totaal) had het
ook over gewijzigde sociale attituden. Deze door karp.pbelevenissen teweeg gebrachte persoonlijkheidsveranderingen (Venzlaff voerde hiervoor het begrip 'erlebnisbedingte Persänlichkeitswandel' in) werd door iets minder dan twee derden van deze
gevangenen negatief, door de overigen positief beoordeeld. 481 Uit een meer dan tien
jaar in beslag nemend Duits onderzoek (geleid door Matussek, beëindigd in 1971),
waarbij 210 overlevenden uit verschillende kampen zich aan allerlei psychologische
tests en interviews onderwierpen, bleek dat iets meer dan de helft van deze groep in
de mate van het mogelijke intermenselijk contact meed en teruggetrokken leefde. 482
Ook uit een zeven jaar durend Noors neuro-psychiatrisch onderzoek483 van 227
Noorse overlevenden die (meer dan tien jaar na hun bevrijding) beroeps- en aanpassingsmoeilij kheden vertoonden, bleek dat de meesten de neiging hadden zich sociaal
afzijdig te houden. Velen leefden sedert de bevrijding sociaal geïsoleerd. Die houding was minder het gevolg van naoorlogse evoluties dan van de kampervaring. Volgens de betrokkenen zelf was die houding gedurende die ervaring gegroeid en gebaseerd op het besef anders te zijn. Ze waren niet meer dezelfden als vóór hun gevangenschap, voelden zich verschillend van niet-gevangenen en wisten dat ze door hen
niet konden begrepen worden. 484 Eénentwintig percent van de overlevenden uit het
Pools onderzoek, had direct na de bevrijding elk vertrouwen in de medemens, in het
bijzonder buitenstaanders, verloren. Twee derden van de overlevenden uit het Duits
onderzoek hadden uitgesproken negatieve sociale attituden: vooroordelen, vijandigheid, wantrouwen, verwijten en beschuldigingen. 485 Zij konden moeilijk contact
aanknopen met leken. Omgang en communicatie met buitenstaanders verliepen
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uitermate stroef of waren uitgesloten. Vaak prikkelbaar en gauw in paniek, zochten
velen de eenzaamheid, ze sloten zich af voor menselijke contacten, praatten weinig
over hun symptomen en dienden geen aanvraag voor schadevergoeding in. 486 Velen
(44 % - Matussek, 128) hadden het gevoel er niet bij te horen, waren ontgoocheld,
voelden zich gealiëneerd, uitgestoten en geïsoleerd. Sommigen zagen in ieder buitenstaander een potentiële vijand. Anderen werden in bijzijn van outsiders angstig
en beschaamd of walgden van hen. 487
Francis Epstein meent dat de terugkeer erger was dan het kamp zelf. Het was haar
onmogelijk de vriendelijkheid en bezorgdheid van buitenstaanders te beantwoorden, ook al voelde ze zich zonder hen volkomen verloren. 488 Ze moest leren met
mensen omgaan zonder ze te wantrouwen. Ze had ze nodig en had terzelfder tijd de
pest aan ze. 489 In Armes de la nuitbeschreefVercors hoe stroef het contact tussen inen outsiders direct na de oorlog soms verliep. Buitenstaanders begrepen het stilzwijgen of het toch nog voortdurend leed van vele teruggekeerden niet, sommige overlevenden weigerden de geboden hulp, ontweken discussies en gezelschap van buitenstaanders. Er groeide wederzijds ongeduld en kregeligheid over beider onmacht490
(zie ook blz. 345).
Sommige overlevenden keerden nooit écht terug. Zo b. v. een jongeman die, eens
overtuigd dat zijn ganse familie was omgekomen, gedurende twintig j aar als hulpj e in
een psychiatrische instelling (waar hij eerder toevallig was terecht gekomen) bleef
werken zonder ook maar één keer zijn beschermde omgeving te verlaten. Totaal gedesinteresseerd, had hij geen flauw benul van wat er sindsdien in de buitenwereld
had plaats gegrepen. Hij leefde 'buiten het actuele, buiten het leven' ,491 kon de vrijheid niet meer aan, had in feite de ene totale institutie voor de andere omgeruild.
Niet weinig overlevenden merkten vrijwel dire,~t na hun.bevrijding dat ze alleen of
best in gezelschap van lotgenoten konden aarden. Uit hun gemeenschappelijke of
analoge ervaring was een samenhorigheidsgevoel, een vorm van intimiteit gegroeid.
Een gevoel dat alle gevangenen gold, maar uiteraard sterker leefde bij wie in hetzelfde kamp of dezelfde barak 'geleefd' had. Medegevangenen lagen hen dikwijls nauwer aan het hart dan familieleden. 492 "Mijn echte zuster," zegt Mado tot Charlotte
Delbo (1971, 50 & 60), "dat ben jij. Mijn echte familie, dat zijn jullie die daar met mij
waren. ( ... ) Zij [een omgekomen vriendin] leeft in mij. De mensen die me nu omringen leven naast mij." Velen meden zoveel mogelijk elk contact met niet-gevangenen. 493 Ze voelden zich buitenstaanders in de 'normale'wereld. Een van de meest
vermelde oorzaken was het gevoel dat iemand die het niet had meegemaakt, het onmogelijk begrijpen kan. Sommigen voelden zich zo intens betrokken bij de kampwereld, dat die hen sterker bleef aantrekken dan de wereld der niet-gevangenen. Hun
overlevingsdrang was zonder voorwerp geworden en ze konden de idee van zelfmoord niet langer zonder nader onderzoek verweTEen. 494 Overlevenden, vooral zij
wier familie werd uitgeroeid, huwden frequent onderling, niemand anders kan immers begrijpen wat gebeurd is. 495 Daarom nam Loden Vogel (p. 30) zich reeds in het
kamp voor later met een ex-gevangene te huwen. Deze 'gedeelde eenzaamheid'496
schrijven ze ook toe aan het feit dat ze zich in gezelschap van outsiders verloren en
vervreemd voelen, maar onder elkaar b.v. zonder verdere verklaring begrijpen en
aanvaarden dat hun partner plots zwaarmoedig wordt. 497 Anderen gaan dit soort huwelijken aan omdat ze aldus de gemeenschappelijke doden willen herdenken of de
luttele restanten van de familie willen bijeen houden. 498
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Stouffer stelde analoge houdingen vast bij soldaten (in WO-U). Het soort hatelijke wrok dat veel teruggekeerde soldaten voor collega's op het thuisfront ten toon
spreiden, is volgens Stouffer niets anders dan de voortzetting van de attitude die ze al
aan het front hebben. Ze nemen het de anderen kwalijk aan het gevaar ontsnapt te
zijn, dat ze er hen voor lieten opdraaien. Het exclusivisme van de insiders manifesteert zich ook hier in kennisaanspraken. Outsiders hebben de ervaring der insiders
niet gedeeld, spreken hun 'taal' niet, kunnen hen onmogelijk verstaan. 499
Uit een aantal onderzoeken volgt dat overlevenden die zich bij hun terugkeer
welkom voelden, minder moeite hadden om zich terug aan te passen. Noorse overlevenden die bij hun terugkeer werden gehuldigd door de bevolking en joodse overlevenden die naar Israël emigreerden, werden beduidend minder gekweld door
schuldgevoelens of paranoïede symptomen dan zij die b. v. naar de VS uitweken. 500
Hetzelfde gold voor overlevenden die na de bevrijding terug werden opgenomen in
een hechte politiek-ideologische groepering die ijverde voor 'wereldverbetering'
(b.v. communistische en zionistische militanten). In de schoot van deze 'grote familie' voelden ze zich relatief veilig. De kampervaring fungeerde daar als bijkomend
motiefen stimulans, justifieerde en rechtvaardigde de strijd die ze vóór, tijdens en na
de oorlog streden. Voor overlevenden die in dergelijke groeperingen werkzaam waren, maar decennia later niet meer akkoord waren met de gevolgde politieke koers
en braken met de steun verlenende groepering, volgde dikwijls nog bitterder ontgoocheling en nog groter isolement. Bij sommigen vormde deze crisis de aanleiding om
alsnog over hun kampervaring te getuigen. 501
De existentiële eenzaamheid, het gevoel van vervreemding, van 'anders' en 'onbegrijpelijk' te zijn, heeft ongetwijfeld te maken met bepaalde reacties van buitenstaanders. Denken we b.v. aan de afstandelijkheid of onbewogenheid waarmee
slachtoffers kunnen geconfronteerd worden als ze aanspraak maken op enige financiële 'vergoeding' . Sommigen onder hen kregen te horen dat 'ze nu eenmaal joden
waren en dus op alles moesten voorbereid zijn', dat 'waar gehakt wordt, spaanders
vallen', dat het nu eenmaal oorlog was. 502 Daaruit leidden ze af dat geen buitenstaander hun ervaring écht verstaan kan. 503 Ze werden zo vaak geconfronteerd met een onvermogen om zich in te leven en om de abnormaliteit van hun situatie en de nawerking ervan te begrijpen, dat het niet hoeft te verwonderen dat ze er verbitterd of gelaten het zwijgen toe doen. 504 De attributie van hun 'sociale teruggetrokkenheid' gaat
soms met rare gedachtesprongen gepaard. Cohen (1969, 2052) schrijft b.v. dat "het
zich afsluiten ook impliceert dat de vroegere gevangenen ( ... ) van andereIt-die niet
dezelfde ervaringen hebben verschillen en zich door de buitenwereld niet begrepen
voelen. De niet-gedeporteerden willen niet meer niet deze ellende geconfronteerd
worden; het is niet onmogelijk, dat zij daarbij een schuldgevoel hebben, omdat zij
menen te weinig of niets te hebben gedaan.".
De vervreemding kan slechts ten dele geweten worden aan de behandeling die
overlevenden te beurt viel. Sommige gevangenen hadden dat gevoel immers reeds in
het kamp, lang voor er van enige reactie van buitenstaanders kon sprake zijn. Velen
waren reeds in het kamp tot de overtuiging gekomen dat ze "voor het leven getekend
waren, misschien niet meer met buitenstaanders zouden harmoniëren." (Vogel, 30).
"Alles en iedereen", schrijft d' Harcourt (p. 183) over de periode direct na zijn bevrijding, "leek mijn 'anders-zijn' te beklemtonen. Ik wou bijna dat ik terug in Buchenwald was, daar viel ik niet uit de toon. Ik herinner me de eerste keer dat ik terug naar
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de kerk ging. Toen ik de volle kerk binnen kwam, maakten sommigen plaats voor
mij. Ik was me sterk bewust van het feit dat ik er zeer anders uitzag. Mijn schedel was
nog geschoren, mijn wangen waren ingevallen, mijn ogen gloeiden als kaarsen in de
oogkassen van de schedel. Ik wás ongetwijfeld heel anders. Maar ik had er een hekel
aan dat men mij dat gevoel gaf, en ik haatte hen omdat ze dat deden." Door het meegemaakte, door hun kennis over de 'andere' wereld, over de 'andere' mens en door
de wijze waarop zijzelf waren veranderd, meenden zij met zekerheid te weten, vreesden zij nooit meer de 'oude' te zullen worden, voelden ze zich onherroepelijk van de
anderen gescheiden. Werkelijk terugkeren was onmogelijk. 505 Rousset (1974/1,123)
beschrijft hoe een politieke gevangene, kapo te Dora, door angst werd bevangen bij
de gedachte aan een mogelijke terugkeer naar de 'normale' wereld: "Angst voor normale mensen. Voor degenen die nooit de kamppoorten zijn binnen gegaan. Angst
voor vrouwen. ( ... ) Angst voor werk. Angst voor boeken. En toch, had hij maar de
geringste kans op ontvluchting kunnen aangrijpen! Nog één keer de wereld der levenden ontmoeten! Wat zou hij dan graag simpele dingen gedaan hebben.". "Meen
je", schrijft Rousset elders (1974/2, 348), "dat ik na de bevrijding zal blijven zoals ik
ben? ( ... ) Mijn vrouwen moeder zullen me niet meer herkennen. Ik ben een smeerlap geworden. Ik heb daar behoefte aan. Begrijp je? Denk je dat ik zo zal blijven?".
Omdat ze er a priori van uitgingen dat leken het toch nooit konden begrijpen, spraken velen niet over hun kampervaring. 506 Dat mensen niet wisten wat het gevangennummer op de arm van Auschwitz-overlevenden betekende (velen zagen er een geheugensteuntje in, 'is dat je telefoonnummer?), irriteerde vele overlevenden. 570 Pas
later kwam er bij enkelen ruimte voor het inzicht dat buitenstaanders dat niet konden
weten. 50B
In dagboeken en direct na de bevrijding geschreven ooggetuigenverslagen wordt
met 'wij' en 'ons' gedoeld op gevangenen, álle gevangenen of die van dezelfde nationaliteit, interneringscategorie , barak of kamp. 509 'Zij' of 'de anderen' slaat in de eerste plaats op SS-ers of op gevangenen die het minder slecht hadden dan de ooggetuige, gevangenen die om een ofandere reden geschuwd of geminacht werden 510 (Zugänge dO,o r gevestigden en vice versa, 'muzelmannen' - zie blz. 243). Doch ook zij die
zich buiten het kamp bevonden (familieleden, vrienden, landgenoten), golden als
vreemd en anders. Ook zij worden aangeduid met 'de anderen', 'de gewone mensen', 'de burgers', 'de levenden' , diegenen die tot een andere wereld behoren en in
tegenstelling tot hen in vrijheid leven. 511 "Al degenen die ik sedert de terugkeer ontmoet heb", zegt Mado,512 "bestaan niet. Ze zijn niet dicht bij de mijnen, de echten,
onze kameraden. Ze zijn terzijde. Ze zijn van een andere werelden niets zal hen
doen doordringen in de onze. Soms heeft men heel even de indruk dat ze ons vervoegen. Maar dan spreken ze één van hun 'lichte' woorden uit, één van hun holle woorden, en ze slaan direct weer om naar hun wereld der levenden." De eerste contacten
met buitenstaanders na de bevrijding waren vaak bekrachtigingen van dat gevoel
'anders' te zijn. Terwijl overlevenden elkaar direct begrepen -althans, dat gevoel
hadden~ moest je leken werkelijk alles van stukje tot beetje uitleggen en verklaren.
Telkens weer moesten ze de voor insiders bekende context proberen duidelijk te maken. Dat vroeg te veel van hen. Het was te omslachtig, te repetitief en werkte ontmoedigend. 513 Vrij snel groeide bij sommigen een onwil om nog met leken te communiceren. Twee maand na haar bevrijding geeft Liégeois (p. 5-6) lucht aan haar wrevel
over buitenstaanders die altijd weer dezelfde 'begrijpende' vragen stellen, die je
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vo.o.r de zo.veelste keer alles haarfijn uit de do.eken mo.et do.en. Ze wil niets meer met
hen te maken hebben, o.ntvlucht hun gezelschap en wil haar tijd en gedachten vo.lledig aan de o.mgeko.men kameraden kunnen wijden. Al proberen insiders het hun leven lang uit te leggen, de 'anderen' zullen het to.ch no.o.it begrijpen. 514 Vele o.verlevenden staakten dan o.o.k hun po.gingen. 515 In gezelschap van vroegere medegevangenen halen so.mmigen graag herinneringen o.p, maar met buitenstaanders spreken ze
er slechts met de groo.tste tegenzin o.ver o.f weigeren dat ronduit. 516 Onder elkaar kunnen ze 'zichzelf zijn', velen zeggen dat ze één familie vo.rmen en het bij elkaar mo.eten
zo.eken 517 (de eensgezindheid is niet altijd zo. groo.t; zie blz. 440-441).
In het kamp hadden gevangenen zich mo.eten wapenen tegen al te felle emo.ties.
De o.verlevenden waren gehard, ze hadden een pantser gevo.rmd dat hen afschermde
van, en beschermde tegen, o.ndraaglijke spanningen en gevo.élens. 518 Na de bevrijding scheidt dit pantser hen dikwijls o.o.k van buitenstaanders. Vele o.verlevenden
spreken o.ver een bepaalde o.ngevo.eligheid, een o.nvermo.gen to.t gevo.elsmatig engagement, vo.o.ral met betrekking to.t de 'anderen'. 519 Ze "vertellen niet gauw van hun
'ko.ude hart' en hun o.nvermo.gen to.t liefhebben o.f to.t verbo.ndenheid, to.t weer eens
helemaal stil te kunnen zijn en niets te 'ho.even'. Ze weten so.ms niet eens ho.e o.pgejaagd ze zijn, ho.e bang ze zijn vo.o.r o.ntroeringen en ho.e vo.lstrekt o.nbelangrijk ze in
de grond van de zaak het dagelijkse leven no.g vinden. Dat ko.mt allemaal doo.r de o.nvo.lto.o.id verleden tijd, want eigenlijk hebben ze no.o.it meer vrede gehad, niet met het
to.en en niet met het nu." (Hugenho.ltz, 202). Vreugde en verdriet van anderen lijken
hen vaak ridicuul; geween bij begrafenissen wekt bij so.mmigen lachlust o.p, want
"men zo.u niet moeten wenen als iemand o.p no.rmale wijze sterft. Zo. stierf men niet
bij o.ns." (in, Lesniak, 48). Veel van de zo.rgen en verdriet van buitenstaanders bescho.uwen ze als 'onverdiend o.ngeluksgevo.el'520 (vgl. de neerbuigende o.f minachtende ho.uding van 'o.ude' gevangenen vo.o.r het leed van Neuzugänge). Het ko.stte velen
vele jaren o.m een meer so.ciabel gedrag o.p te bo.uwen, al bleven ze sceptisch vo.o.r alle
gevo.elsdemo.nstraties. 521 "Je ho.ort hen [buitenstaanders] zeggen: 'Bijna viel ik. Ik
had schrik.' Weten zij wat dat is, schrik? Ofwel: 'Ik heb ho.nger. Ik moet hier ergens
een reep cho.co.lade zitten hebben.' Zij zeggen: 'Ik heb schrik, ik heb ho.nger, ik heb
do.rst, ik heb slaap, ik heb pijn', also.f die wo.o.rden niet het minste gewicht hadden
( ... ). Al hun wo.o.rden zijn licht. Al hun wo.o.rden zijn vals. Ho.e met hen te zijn als
men alleen maar o.ver zware, zware wo.o.rden beschikt?" (Mado in, Delbo-1971 , 61zie o.o.k blz. 108). Vergeleken bij het kampbestaan lijkt het leven van buitenstaanders
triviaal, absurd o.f hypo.criet, in elk geval naast de kwestie522 (zie o.o.k blz. 164, 226-227,
462-463). Hun leven was, meent d'Harcourt, een beledigende bespo.tting van slachto.ffers en o.verlevenden. Met vijf jaar gevangenschap achter de rug nam hij dat niet, hij
weigerde deel te nemen aan zulk futiel schijn-bestaan. Hij wo.u niet o.p hen gelijken,
maar naar 'zijn' Buchenwald terugkeren. 523 Buitenstaanders, meent Mado,524 "leven
slechts in schijn. Ze gaan, ze ko.men, kiezen, beslissen. Ze beslissen waar ze hun vakantie zullen do.o.rbrengen, ze beslissen o.ver de kleur van behangpapier. Terwijl zij,
de gevangenen, elke minuut o.pnieuw hebben moeten beslissen tussen leven en
do.o.d." Een andere o.verlevende keek buitenstaanders niet meer aan o.mdat het haar
geneerde steeds weer do.o.r te hebben dat achter hun gekunstelde en co.nventio.nele
maskers slechts banaliteit én leegte schuil gingen. Om dezelfde reden vermeed ze
no.g bo.eken te lezen. Gezichten en bo.eken, alles verto.o.nde zich in zijn valsheid. Ze
was ten einde raad o.mdat ze elk vermo.gen to.t illusie en droo.m, elke o.penheid vo.o.r
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verbeelding en verklaring kwijt was. Dat deel van haar was in Auschwitz gestorven
en daardoor was ze min noch meer dan een spook. Waarin zou ze ook nog geïnteresseerd zijn, vraagt ze zich af "als men de onechtheid in alles ontwaart, als er geen
'clair-obscur' meer overblijft, als er niets meer te raden valt, noch in de blikken, noch
in de boeken ?"S2S
Vele overlevenden waren al te zeer veranderd en konden bijgevolg nog slechts met
de grootste moeite met niet-gevangenen omgaari zonder hen dat te kunnen verklaren. "Er waren", zegt Sarah Goldberg , "de zichtbare ziekten, maar er was ook een
bres geslagen in onze ziel. Een onoverbrugbare kloof scheidde ons van de mensen die
de kampen niet hadden meegemaakt. Zelfs de andere joden trokken hun neus voor
ons op. Wij werden 'Lagermenschen' genoemd, wat binnen de kortste keren een
zware belediging werd. Wij waren slecht opgevoed, wij hadden gestolen, kortom wij
waren niet frequenteerbaar ( ... ). Nu, we begrepen wel dat het moeilijk was om de
anderen duidelijk te maken hoe het geweest was. Iemand die een kamp niet had meegemaakt kon zich niet voorstellen hoe het geweest was. ,,526
Onder de overlevenden (zowel 'groenen' als 'roden') die in het kamp een relatief
hoge sociale positie hadden bekleed, waren er enkelen die zich na de bevrijding niet
konden realiseren dat ze hun machtspositie kwijt waren. Ze bleven zichzelf onderscheiden van de anonieme grijze massa der 'gewone' gevangenen en buitenstaanders. s27 Toen de procureur van het eerste Auschwitz-proces er een voormalig kapo
op wees dat zijn getuigenis hier en daar tegenstrijdigheden vertoonde, repliceerde de
getuige met de vraag of hij, dan wel de procureur, in Auschwitz was geweest. Een andere overlevende - de eerste politieke Lagerältester van Auschwitz, die velen het leven had gered- kon na de oorlog niet wennen aan de idee niet meer de 'eerste' te zijn.
Naar zijn gevoel had hij mét zijn macht ook de waardering van anderen verloren. Hij
voelde zich dé grote man van Auschwitz en meende dat alleen hij er met kennis van
zaken kon over spreken. Toen èen deel van zijn op het proces afgelegde verklaringen
na verificatie in Auschwitz werd weerlegd, sloeg hij compleet door, begon aan vervolgingswaanzin te leiden (hij weigerde behandeling omdat hij vreesde uit de weg geruimd te worden). 528
Een andere, zelden openlijk toegegeven, houding tegenover buitenstaanders is
wantrouwen. Veertig jaar na de oorlqgschrijft Durlacher (1985/1, 21) dat "het moeilijk is je houding te bepalen tegenover mensen die je na zulke rampen tegenkomt.
Waar stonden ze toen? Hebben ze weggekeken of toegekeken? Hebben ze meegedaan of hebben ze zich verzet? De vragen kleven aan het verhemelte. Wantrouwen
en verdringing blijven, zeker verdringing." Bij sommigen is deze wantrouwende
houding de voortzetting van att~tuden die reeds tijdens de gevangenschap bestonden
(zie ook blz. 187). Bij anderen -vooral bij joodse overlevenden- is dat wantrouwen
dikwijls ook geïnspireerd door zeer reële ervaringen, b.V. door de door antisemitisme ingegeven discriminatie vanwege buitenstaanders (in dit geval niet-joden) vóór
de oorlog en zelfs tijdens de gevangenschap. Durlacher (1985/1,28) b.V. herinnert
zich maar al te goed hoe hij in zijn kinderjaren in Duitsland "als onbeschermd wild
nagejaagd, nagejouwd en geslagen werd" door Hitler-jongens. Dit wantrouwen
werd soms versterkt door wat ze na de oorlog vernamen over de houding van buitenstaanders. Durlacher brak, zoals hij zegt, door het ijs toen de onbewogenheid waarmee velen de Endlösung hadden gadegeslagen in al haar felheid tot hem doordrong.
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2 Aanspraken op voorkeurbehandeling
Overlevenden hadden zoveel doorstaan dat ze smachtten naar enige compensatie, al
kon die niet meer dan symbolisch zijn. Zij waren tot het uiterste gegaan en hadden
alle reserves opgebruikt. Velen meenden (of menen) hun deel van de ellende achter
de rug te hebben, aanspraak te kunnen maken op geluk en rust. Ze voel(d)en zich
uitzonderlijk, verwacht(t)en zich aan respect, erkenning en aan een geprivilegieerde
behandeling. 529 "Me dunkt", zegt een overlevende , "dat iedereen en mijn man in het
bijzonder me omwille van mijn verleden op een speciale manier moeten behandelen.
Ik kan het niet hebben behandeld te worden als om het even wie en dat men eist dat ik
me als de anderen zou gedragen. ,,530 Kinderen van overlevenden ondervonden dit
soms aan den lijve. Een van hen zegt daarover dat "in de maatschappij een sfeer bestaat van 'het grootste lijden is toebedeeld aan de joden en daarmee ook het grootste
voorrecht, want wie het ergste geleden heeft is het zieligst.' Dat wekt weerstand op.
Want iemand die veel geleden hèeft eist veel van de omgeving. En het is nog maar de
vraag wat de omgeving opbrengt. Velen zullen zeggen: 'kijk, dit is ons aangedaan,
jullie moeten ons helpen'. ,,531 Een ander voegt hieraan toe te vrezen "dat het
allemaal wreed in elkaar zit: als je in Auschwitz hebt gezeten, juist omdat je zoveel
hebt meegemaakt, ben je niet extra gevoelig geworden voor onrecht en discriminatie , maar bijna ongevoelig. Dat geldt lang niet voor iedereen, maar het is mogelijk.
Er hangt een sfeer van: 'wat mij is overkomen, daarbij vergeleken is alles vluchtig en
mag ik alsjeblieft even wat terugdoen?,.,,532 Zij hebben immers, schrijft Van Eek
(1981,233), "in een concentratiekamp gezeten opdat zij -en alle andere mensen op
de wereld- hun eigen mening zouden mogen hebben, en die door dik en dun verdedigen. Tenslotte heeft de jeugd van nu onvoorstelbaar veel te danken aan de miljoenen
ontembaren van toen. ( ... ). Zij [de overlevenden] hebben nooit aan zichzelf gedacht
maar aan de anderen, opdat ze nooit de verschrikkingen zouden kennen." Hoe begrijpelijk dit standpunt ook moge zijn, het heeft enkel een symbolische betekenis.
Dat jongeren nu de kansen op vrije meningsuiting aan de gevangenen van toen te
danken hebben, is de facto onjuist. Niet de miljoenen slachtoffers en overlevenden,
maar machtspolitieke en economische factoren bezegelden het lot van het Derde
Rijk.
Al deel ik de impliciete afkeuring niet, Bettelheims insidersoordeel m.b.t. deze
houding van overlevenden dient wel vermeld. Hij gewaagt van grootheidswaanzin
bij sommige overlevenden direct na de bevrijding. Hun zelfoverschatting vormde
volgens hem een tegengewicht voor de overlevingsschuldgevoelens waardoor zij
werden gekweld. Hij is ervan overtuigd "dat ze hun eigen overleving probeerden te
rechtvaardigen en te verklaren door hun belangrijkheid bedriegelijk op te blazen. ,,533
Het spreekmonopolie wordt dus vooral op morele gronden opgeëist: in naam van
eigen en andermans leed wordt een beroep gedaan op dankbaarheid, schuld- en
rechtvaardigheidsgevoelens bij buitenstaanders. Deze aanspraak is onderdeel van
een immanente rechtvaardigheidsidee.
Ook wat betreft de politieke rol die ze in de naoorlogse wereld zouden vervullen,
hebben overlevenden zich begrijpelijkerwijs vaak overtrokken voorstellingen gemaakt. Zij zouden het onrecht aanklagen én uitroeien, strijden voor en meewerken
aan een naar hun 'diepere' inzichten geordende 'betere' wereld. s34 Ze dichten zichzelf uit die ervaringskennis gegroeide profetische gaven toe, "zij zien het scherpst
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hoe de wereld van vandaag met vuur speelt." (Van Eck-1981 , 233). De overlevenden
kregen zelden of nooit de rol toebedeeld die ze zich in gevangenschap toegedacht
hadden. Integendeel, vaak werden zij uitgerangeerd en voor velen bleef elke vorm
van compensatie uit. Naar hun gevoel duurde de isolering t.a.v. de buitenwereld na
de bevrijding voort. Dat buitenstaanders niet (altijd) aan hun verwachtingen beantwoorden, hun diepe behoefte aan gerechtigheid en rechtvaardigheid niet (kunnen)
bevredigen, werd en wordt door sommige overlevenden als een zoveelste bewijs van
onbegrip aangevoerd. Ze voelen zich gediscrimineerd, ondergewaardeerd, niet gerespecteerd. Twintig percent van de door Matussek geïnterviewde overlevenden kon
best vrede nemen met de behandeling die hun na de oorlog was te beurt gevallen,
maar 30% manifesteerde een uitgesproken onvrede met de buitenwereld. Deze laatsten waren ervan overtuigd dat outsiders hen te weinig respect en dankbaarheid betoonden, hadden mede daardoor het gevoel dat hun kampervaring en dus ook hun
huidig leven zinloos waren. 535 Matussek beweert dat voormalige 'ideologische' politieke gevangenen het gevoel hebben 'iets speciaals te zijn', een gevoel dat constant
ondersteuning behoeft door minachting van 'anderen'. 536
De voorkeurbehandeling waaraan sommige overlevenden zich verwacht(t)en,
kwam en komt er niet. Dat leidde en leidt tot allerlei beschuldigingen en rancunes.
Dat b.v. de beweegredenen van uitgevers en getuigende overlevenden niet altijd samenvallen, is voor sommigen meer dan een bron van wrevel. Ze pikken het niet dat
marktmechanismen ook in verband met getuigenisliteratuur meespelen, dat financieel-economische overwegingen doorslaggevend kunnen zijn. Het gebrek aan belangstelling van uitgevers en publiek wordt geïnterpreteerd als onbegrip en afwijzing. 537 Hoe begrijpelijk hun aanspraken psychologisch ook mogen zijn, buitenstaanders hebben er blijkbaar geen boodschap aan of reageren er afwijzend op.
3 Besluit
Dat overlevenden zelden de gewenste aandacht krijgen, staat buiten kijf. De wijze
waarop hun boodschappen en waarschuwingen in de wind worden geslagen is dikwijls wraakroepend. Dat betekent evenwel niet dat men de ogen moet sluiten voor
het feit dat het oordeel der overlevenden over het communicatie-effect nogal eens
wordt vervormd door hun 'veeleisende en agressieve attitude'S38 tegenover buitenstaanders. De aanspraak van sommige oud-gevangenen op exclusieve of geprivilegieerde kennis over de kampervaring blijkt de cognitieve expressie van vérstrekkender moreel-politieke aanspraken die ontstonden en -volgens hen 'gerechtvaardigd'
worden- door hun ervaring.
Bepaalde weerstanden tegen outsiders manifesteerden zich reeds tijdens de gevangenschap. Sommige gevangenen konden het niet verwerken dat zij al die ellende
moesten doorstaan en dat mensen buiten het kamp hun gewone leven 'onbezorgd'
verder zetten. De enorme frustraties leidden soms tot agressieve gevoelens tegen
'buitenstaanders' (wrok, afgunst, leedvermaak tegenover Zugänge). Velen beschouwden hun lot dan ook als een martelaarschap voor een betere wereld, hun leed
werd tot een offer, een losprijs om buitenstaanders nu, en in de toekomst, voor dergelijke ellende te behoeden. Buitenstaanders staan bij hen in het krijt, zijn hen wat
'schuldig' (op de mogelijke dieptepsychologische oorzaak hiervan kom ik hieronder
terug -zie blz. 465-469).
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Na de bevrijding verkozen sommige overlevenden contact met lotgenoten boven
dat met buitenstaanders. Ze waren veranderd en vervreemd geraakt van 'normale'
mensen, mensen zonder kampervaring. Contact met insiders verliep vlotter, ze
meenden te weten wat ze aan elkaar hadden. Door de gemeenschappelijke ervaring
was een bepaald samenhorigheidsgevoel tot stand gekomen. Deze 'segregationistische' houding werd in de hand gewerkt of versterkt door het irriterend onbegrip van
buitenstaanders, door hun 'foute' reacties en door het conflict met de realiteit. In
heel wat verwachtingen kwamen ze bedrogen uit: de communicatie leidde niet altijd
tot katharsis en deculpabilisering, overlevenden werden met minder dankbaarheid
en respect behandeld dan ze verhoopt hadden, en de wereld veranderde niet naar
wens. Het gevoel omtrent de 'zorgeloosheid' van buitenstaanders werd bekrachtigd.
Velen voelden zich uitgesloten. De desillusie wordt vaak exclusief toegeschreven aan
falend inlevings- en begripsvermogen van buitenstaanders. De wereld 'verandert
niet' omdat niemand hun boodschap begrijpt, of omdat ze in de wind wordt geslagen.
Een overtuiging die gesterkt wordt door afwijkende interpretaties van buitenstaanders. Outsiders schreven ook tijdens en direct na de oorlog over de kampen , maar
toen sloten hun beschrijvingen en interpretaties nog nauw aan bij die der insiders.
Alle aandacht ging nog naar het afschuwelijk leed der slachtoffers en de onvoorstelbare 'onmenselijkheid' van de beulen. Verbijstering, respect en schroom blokkeerden aanvankelijk de kritisch-analytische, bevragende houding van observators. Pas
În een volgend stadium probeerden ze te doorgronden, begonnen buitenstaanders te
analyseren en te vergelijken. Merkwaardig hierbij is, dat aanhangers van het KZ-insiderisme er blijkbaar impliciet (soms expliciet539 ) van uitgaan dat álle ooggetuigen
grosso modo dezelfde ervaring achter de rug hebben, dat ze dus hetzelfde verhalen
en dat ze hun ervaring ook op dezelfde wijze interpreteren. Dat is onjuist. Een groot
deel van de overlevenden leidde b.v. uit hun ervaring af dat de mens in se een goed
wezen is, een ander groot deel kwam tot precies de tegenovergestelde ethisch-antropologische conclusie. Overlevenden interpreteerden hun kampervaring uiteraard op
verschillende en soms contradictorische wijzen. Veel overlevenden voelen zich lotsen ervaringsgebonden, ze vinden bij elkaar iets terug dat bij outsiders ontbreekt.
Alle aandacht gaat blijkbaar dikwijls naar deze unifiërende factor ten koste van de
dikwijls belangrijke verschillen (in het laatste hoofdstuk kom ik hierop terug -zie blz.
468-469) . De 'foute' interpretaties van insiders vallen minder op dan dezelfde 'fouten' van outsiders (zie blz. 159). Het gaat vaak minder om wat outsiders zeggen, dan
om dat outsiders het zeggen.
Samenwerking tussen insiders en outsiders binnen sociale bewegingen die ijveren
voor de verbetering van de ondergeschikte status der insiders gaat steeds gepaard
met spanningen en conflicten die veroorzaakt worden door structurele factoren en
door het feit dat insiders en outsiders ideologisch en sociaal-cultureel van elkaar verschillen (zie G.T. Marx & Useem). Dat geldt ook hier. Overlevenden richten een
krachtig appèl tot buitenstaanders, ze hebben hen nodig om de 'betere wereld' te realiseren. Outsiders beschikken doorgaans over meer machtsmiddelen en mogelijkheden (b.v. uitgeverijen). De verschillende optiek van insiders en outsiders brengt
spanning en soms een breuk met zich mee. Zo b.v. de vergelijking met andere extreme situaties en crisissituaties die zich a.h.w. aan buitenstaanders opdringt, maar bij
sommige insiders die hun ervaring als onvergelijkbaar blijven beschouwen, als een
blasfemie overkomt (zie blz. 159-160). Ook hier treffen we een aantal ideologische ver-
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schillen aan, zij het minder uitgesproken dan bij de politieke bevrijdingsbewegingen
die Marx & Useem bestudeerden. Zeker in de jaren die direct op de oorlog volgden,
was het perspectief van zich actief inzettende overlevenden meer revolutionair en
waren hun verwachtingen radicaler dan die van buitenstaanders. Zij waren minder
bereid tot compromissen, standvastiger en toegewijder aan hun zaak. Dat vindt ook
hier zijn verklaring in de directe betrokkenheid -de extreme ervaring als bewegingsgrond- en de toespitsing op de eigen zaak . Dat verklaart ook dat zij gewoonlijk minder bij bredere politieke bewegingen betrokken zijn. Hun doelstellingen zijn sterk
ervaringsgebonden, zowel te specifiek als te absoluut. Daardoor vormen ze geen geschikte basis voor massamobilisatie. Aandacht en energie van zich actief inzettende
buitenstaanders is minder geconcentreerd (of: meer versplinterd). De kampervaring
is voor hen 'slechts' bijkomende motivatie of stimulans, en overlevenden worden
dikwijls vooral om hun symbolische waarde geapprecieerd.
De idee van de begripskloof groeide bij sommige insiders vooraleer van enige
communicatie met outsiders sprake kon zijn. Uitspraken over het bevattingsvermogen van buitenstaanders waren dus niet zakelijk gefundeerd. Zij gaven wel aanleiding tot een wantrouwende of afwijzende houding tegenover outsiders of ondersteunden dergelijke houding. Waar de idee van de begripskloof voorafgaat aan de
communicatiemogelijkheid, dient de oorzaak gezocht in affecten van de insider zelf
(twijfel over communiceerbaarheid, over communicatievermogen, over bereikbaarheid der doelstellingen, e .d.m.).
Vermits de ontgoocheling én haar kennistheoretische rationalisering, de begripskloof, minstens ten dele gevolg of voortzetting zijn van attituden die bestonden
vooraleer contact met outsiders mogelijk was, berust die begripskloof dus minstens
ten dele op ongefundeerde anticipatieve perceptie van insiders. Die perceptie beïnvloedde inhoud en vorm van de communicatie, die daardoor dikwijls als self-fulfilling prophecy ging werken.

b Onuitgesproken verwachtingen
In het bovenstaande was reeds herhaaldelijk sprake van de verwachting van overlevenden dat buitenstaanders hen zouden helpen een betere en geweldloze wereld te
verwezenlijken. Naast deze duidelijk verwoorde verwachting werd de attitude van
insiders tegenover outsiders ook bepaald door verwachtingen die doorgaans niet
werden uitgesproken. Eén daarvan is dat ze met de nodige eerbied en erkentelijkheid, soms zelfs op bevoorrechte wijze zouden behandeld worden. Veel bepalender
voor inhoud en vorm van de ~ommunicatie en voor het communicatie-effect, is de
zelden of nooit onder woorden gebrachte verwarring van sommige overlevenden,
dat zij door contact met buitenstaanders dissonante gevoelens over hun kampgedraB
zouden kwijt raken of dat zij hun overleving zouden kunnen 'rechtvaardigen'.
Dat buitenstaanders niet begrijpen wat in gevangenen omging en omgaat doet er,
wat de uitgesproken verwachting en de verderreikende doelstellingen betreft, in feite niet toe. Ze-moeten niet begrijpen, als ze maar wéten en daarnaar handelen. Made
"wil dat zij wéten, zelfs als ze niet voelen wat zij voelt", geen buitenstaander kan-he1
vatten, maar "ze moeten tenminste wéten. ,,540 Anderen kunnen hier geen vrede mee
nemen. Ze willen wél begrepen worden én het is hen om meer dan louter cognitieJ
begrip te doen.
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Rechtvaardiging is een van de belangrijkste onuitgesproken getuigenismotieven
van overlevenden (zie blz. 121 en 356-357). De kennisoverdracht -het feitenrelaasis medium voor de gevoelsoverdracht. Overlevenden brengen gevoelsbeladen feiten. Gevoelens kan men proberen overbrengen om anderen toe te laten zich in te leven, om ze met hen te delen (mede-delen), om ze kwijt te raken. Veruitwendigen,
van zich afschrijven, kwijt kunnen, katharsis (letterlijke gevoelsoverdracht) of -bij
frustrerende gevoelens- in de hoop dat de communicatie-ontvangers het nodige zullen doen om die gevoelens te milderen of ongedaan te maken door hun oorzaken weg
te nemen.
In de communicatie staat dus niet de kennisoverdracht, maar de respons van de
ontvanger centraal. Overlevenden verwachten meer dan vrijblijvende aandacht en
begrip. Ze rekenen op bepaalde evaluaties en acties. De overbrenging van gevoelsbeladen feiten dient om buitenstaanders tot gewenste acties te bewegen en/of onverwerkte spanningen en frustrerende gevoelens kwijt te raken d.m.v. sociale bekrachtiging of gezamenlijke actie. De getuige heeft de buitenstaander nodig. Hij benadert
hem als potentiële bondgenoot. Vroege ooggetuigenverslagen zijn vaak onbewuste
justificatiepogingen. Buitenstaanders worden impliciet als oordelende instanties benaderd. De overlevende wendt zich tot buitenstaanders omdat die (ogenschijnlijk)
niet betrokken zijn en daarom verondersteld worden objectiever te kunnen oordelen. Vele overlevenden getuigen in feite om zich via buitenstaanders te rehabiliteren
in de ogen van de niet-teruggekeerden en in hun eigen ogen (rechtvaardigingsfunctie ). Heel wat teruggekeerden vreesden dat niet-gevangenen over hen zouden oordelen, dat zij hen onderzoekend zouden aankijken en hen rekenschap vragen. Zij namen aan dat ze zouden moeten verklaren waar de anderen gebleven waren en waarom zij dan wel terugkeerden. "En zeggen", verzucht b.v. Rousset(1974/3, 170), "dat
we de strijd die wij hier in de stront leveren, zullen moeten uitleggen en rechtvaardigen tegenover mensen die nooit een kamp zullen gezien hebben, zelfs niet van ver."
Schuldgevoelens (al dan niet latent) spelen soms een bepalenderol in de relatie tot
buitenstaanders en voor de inhoud van de communicatie. Gedurende de internering
bleef tijd noch energie over voor het verwerken van andermans leed of dood, voor
beredenering en mogelijke aanvaarding van het eigen, dikwijls als immoreel ervaren
gedrag. Rouwen schuld konden niet beleefd, laat staan verwerkt worden. Gevoelens
van schuld, verdriet en medelijden werden geblokkeerd, verdrongen en uitgesteld.
Voor velen was de interneringstijd een soort latentiefase van diepgaande gevoelens
en emoties541 (zie ook blz. 292). Dit uitgesteld, gestoord of verdrongen verwerkingsof rouwproces leidde na de bevrijding, dikwijls tientallen jaren later, bij sommigen
tot verlate reacties op het kampbestaan. Onverteerbare trauma's veroorzaakt door
de vele situaties waarin ze het gevoel hadden tekort geschoten te zijn. De vaak futiele voorvallen die aan de basis liggen van deze disproportionele schuldgevoelens zijn
in de vergetelheid geraakt. De concrete gebeurtenissen -waarvoor men soms wel,
soms niet verantwoordelijk was- werden verdrongen, maar hun additie versterkte
almaar het schuldgevoel. Doordat een concrete oorzaak lijkt te ontbreken, zijn deze
metafysische schuldgevoelens (zie blz. 290) hardnekkig kwellend. Voornaamste
bron van deze 'inwaarts gerichte agressie' is het overleven zelf, het besef dat terwijl
zij zich desperaat aan het leven vastklampten miljoenen omkwamen en vermoord
werden. De gedwongen passiviteit van machteloos toeschouwer van de genocide
wordt aangevoeld en geïnterpreteerd als nalatigheid of lafheid. Door identificatie
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met de talloze slachtoffers wordt verwerking onmogelijk. "Ik kan geen zes miljoen
keer sterven", zegt Arnoni (1983,86), "Neemt u mij niet kwalijk, probeert u te begrijpen."
Om aan de schuldvraag te ontsnappen en het knagend geweten het zwijgen op te
leggen, verheffen velen de overleving tot een mysterie, iets onverklaarbaars of iets
dat geen verklaring behoeft. Men moet zich niet afvragen hoe men overleefde want
dat is een onoplosbaar raadsel, niets minder dan een mirakel. 542 De vraag 'waarom
ik?' is even onbeantwoordbaar als de vraag 'waarom ben ik geboren?'. 543 Het schuldgevoel heeft volgens Bettelheim geen uitstaans met 'nalatig' of 'immoreel' gedrag,
maar dient gewoon geweten aan het feit dat men lange tijd onder directe doodsbedreiging leefde en vele geliefden verloor. 544 Bettelheim omzeilt het probleem door
het overlevingsschuldgevoel in toto tot een neurose, een irrationeel gevoel zonder
concrete aanleiding te herleiden (zie blz. 288).
De overlevenden werden na de oorlog uit de kampen bevrijd, maar van de knagende herinneringen en schuldgevoelens konden velen niet bevrijd worden. Het duurde
dikwijls lang eer het kamp tot het verleden ging behoren. Het kamp leek werkelijker
dan de bevrijde wereld die hen omgaf. Velen leken afwezig, konden niet echt deelnemen aan de 'buitenwereld'. Ze namen alles als door een waas waar. Ze werden dag
en nacht achtervolgd door herinneringen die er nog geen waren, door de gezichten
van de achtergeblevenen. Over de eerste jaren na haar bevrijding schrijft Maurel dat
ze, gezien het feit dat ze uit het kamp was geraakt en te eten had, het recht niet meer
had ongelukkig te zijn, maar dat ze toch ongelukkig was omdat het kamp nog steeds
geen herinnering was geworden. 545 Voor sommigen hield het kamp nooit op te bestaan, voor enkelen bleef het zelfs de enige werkelijkheid. Er zijn er die in het kamp
zijn gebleven, die nooit echt werden bevrijd omdat ze niet meer konden worden bevrijd. 546 Zij worden door alles en nog wat aan hun kampervaring herinnerd: het zien
van uniformen, de confrontatie met bepaalde gerechten, de geur van verbrand vlees,
het loeien van sirenes. 547 Sommigen zoeken in elk lokaal waar ze komen direct naar
de nooduitgang, anderen worden nog steeds gedreven door de kamphonger en verorberen obsessioneel alle voedsel. 548 Tientallen jaren na de bevrijding draagt een ander overlevende, met het oog op een overijlde vlucht altijd en overal een tas bij zich
die haar 'hele bezit' bevat, datgene wat werkelijk telt als het erop aankomt (een paspoort en foto's van haar veertig jaar voordien omgebrachte familieleden). Deze
overlevende wil nog steeds niet gelijkvloers wonen, omdat de knip op de deur daar
geen veiligheid waarborgt vermits de 'agressor' altijd via het venster kan binnendringen. De angst laat haar nog steeds niet IOS.549 Beter kan niet gezegd worden, merkt
Leiser hierbij op, hoe vele overlevenden altijd op gisteren voorbereid zijn. Ze hebben alleen een verleden, geen toekomst. 550 Zij kunnen niet meer genieten van het leven omdat ze steeds moeten terugdenken aan al degenen die géén genot meer is gegund. 551 Zij kunnen niet meer lachen, worden geobsedeerd door het kamp en interpreteren alles in het licht van hun gruwelijke ervaring.552 Zij blijven hun rol van gevangene als een ritueel herhalen, kunnen er zich niet van losmaken. 553 Zij kunnen
zich riiet vrij voelen omdat ze een schuld in te lossen hebben, omdat ze moeten ge tuigen. 554
Vele getuigen hebben het gevoel het op kosten van anderen gehaald te hebben,
zelfs zij die vele lotgenoten hebben geholpen of het leven gered. Precies het feit dát
ze getuigen, dát ze het kamp overleefden, 'bewijst' dat zij niet zijn tussengekomen
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toen medegevangenen crepeerden van de honger, in elkaar getimmerd, weggesleept
en omgebracht werden. Ze kónden zelden of nooit tussenkomen: ze waren zelf uitgehongerd, verzwakt en wisten dat in,t erventie hun dood betekende. De actie werd dan
als het ware uitgesteld. Precies op die momenten namen velen zich voor later, als ze
het zelf zouden overleven, de slachtoffers te zullen wreken, ervoor te zorgen dat de
beulen hun gerechte straf niet konden ontlopen, te getuigen opdat die gruwelen zich
nooit meer zouden herhalen. De als 'schuldig' ervaren overlevingsdrang wordt gerationaliseerd door het overleven als een actie, een daad van verzet te betekenen. Ze
overleefden dan óm de slachtoffers, rechtvaardigden hun overleving door ze als een
opdracht te beschouwen. Overleven werd een altruïstische act, een inspanning die
men zich niet om zichzelf, doch om anderen getroostte. Ze overleefden om de uitgestelde actie te volbrengen, om een zware 'schuld' af te lossen. Als getuige, niet als individu overleefden zij. Zij achten zichzelf rechteloos, hun levenswil wordt gevoed
door "de behoefte als een geteisterd monument de dierbaren te eren." (Arnoni-1983,
138).
De in het kamp ervaren machteloosheid en de onmacht om het verleden ongedaan
te maken, brengen velen tot inspanningen om herhaling te voorkomen, om 'de toekomst ongedaan te maken' . De getuigenisdrang berustten dele op latente metafysische schuldgevoelens. Vol bitterheid verhaalt b.v. Borowski hoe hij en duizenden
andere mannelijke gevangenen te Birkenau toekeken hoe talloze voor de gaskamers
bestemde vrouwen uit vrachtwagens werden geladen. Ondanks de duizendvoudige
smeekbede, snelde ,!iemand de weerloze slachtoffers te hulp. De overlevenden, aldus Borowski,555 hebben nu eenmaal altijd gelijk tegen de doden. Borowski kán niet
aanvaarden dat niemand het ooit uitschreeuwde, dat niemand de SS-ers naar de keel
sprong of hen zelfs maar in 't gelaat spoog. De toeschouwers verhongerden en crepeerden, zagen hun bloedeigen familie weggevoerd worden, maar deden niets. Ze
kwamen niet in opstand maar gehoorzaamden tot ter dood. Ieder dacht aan het eigen
vege lijf, speculeerde op het zelfs voor gaskamers te groot aantal, betrouwde erop
zelf te ontsnappen. Buitenstaanders (i.c. Zugänge), aldus nog steeds Borowski, begrijpen dat niet. Zij zien de gruwelen en kunnen onmogelijk bevatten dat gevange"nen niet dieper worden beroerd, niet revolteren. Borowski verwondert zich niet over
dat onbegrip want ook hij kan zijn gedrag, dat strijdig is met zijn diepste overtuigingen, niet verklaren. 556 Het enige dat spectators konden doen, indien ze daar nog de
kracht toe hadden, was aandachtig toekijken, de hun opgedrongen spectator-rol au
sérieux nemen, alle details van de genocide in het geheugen prenten, opdat zij later
de doden zouden kunnen verdedigen door alles zo nauwkeurig mogelijk aan de buitenwereld te rapporteren. 557
Overlevenden getuigen dus niet alleen omwille van de achtergeblevenen, hun getuigenis is tevens pleidooi pro domo of -vooral in meer recente ooggetuigenverslagen- een ongenadig tegen zichzelf gericht requisitoir. Ze hopen zichzelf niet te moeten veroordelen of, als dat al gebeurd is, rekenen er op alsnog vrijgesproken te worden door een forum van vermeend objectieve spectators. Ze voor~ien buitenstaanders daartoe van het 'dossier' (hun ooggetuigenverslag) waarin -met het oog op hun
vrijspraak of met het oog op hun veroordeling- bepaalde feiten versluierd of extra
beklemtoond worden. Buitenstaanders fungeren als plaatsvervangers van de vermoorden. De overlevenden proberen hun gedrag en hun overleving te verklaren en
te verantwoorden. Zij verwachten van buitenstaanders dat ze inzien dat zij niet an225

ders konden handelen en dat ze hen daarvan overtuigen (zie blz. 136). Sommigen
verwachten van buitenstaanders een mirakel-oplossing, een soort recept558 om
hun knagend schuldgevoel kwijt te raken. Dit alles verklaart dat Noorse overlevenden die na de bevrijding als helden werden onthaald door de bevolking, weinig of
'g een last hebben van schuldgevoelens. 559 Hetzelfde geldt voor joodse overlevenden
die na de oorlog werden opgenomen in een kibboets, een gemeenschapsvorm die
heel wat steun bood bij de resocialisering560 (ook al omdat alle aandacht en energie
van de leden van deze gemeenschap aanvankelijk werd opgeëist door de militaire en
economische strijd om te overleven en omdat de vernederingen van de nazi-periode
enigszins gecompenseerd konden worden door een heldhaftige overwinning, door de
vestiging van een eigen staat of, in psycho-analytische termen, omdat de agressie niet
inwaarts maar tegen een gemeenschappelijke vijand werd gericht56 1).
Bettelheim, die er als overlevende stellig van overtuigd is dat niet-gevangenen de
kampervaring niet kunnen begrijpen, meent dat velen van degenen die worden gekweld door een KZ-syndroom (zie blz. 170 e.v., 291), hun verplichtingsgevoel
tegenover de niet-teruggekeerden projecteren op buitenstaanders (familieleden, de
ganse gemeenschap). Vandaar, meent hij, de kracht van hun overtuiging dat anderen hun psychische problemen moeten en zullen oplossen . Zij verwachten van buitenstaanders dat ze hen aantonen dat zij onschuldig zijn, dat zij het 'verdienden' te
ontsnappen (alsof de doden niet verdienden te overleven). Het uitblijven van een
antwoord op deze fout gestelde vraag, aldus Bettelheim, wordt opgevat als een bevestiging van hun 'schuld', wat alleen maar toevoegt aan de ondraaglijke last van het
'waarom ik en zovele anderen niet?' .562
Doordat het hier gaat over schuldgevoelens bij ex-gevangenen (waarop ik nog terugkeer, zie blz. 280-305) zou men verkeerdelijk de indruk kunnen krijgen dat álle
gevangenen hun kampervaring alleen maar negatief beoordelen (een interpretatie
die men overigens vrij vaak aantreft bij overlevenden en psychiaters die zich bezig
houden met de kampproblematiek563). Al komen in ego-documenten positieve evaluaties minder vaak aan bod dan negatieve (wat ten dele kan worden verklaard door
het feit dat positieve ervaringen irrelevant zijn in het licht van de getuigenis motieven) , toch zijn er heel wat gevangenen die, dank zij een sterke persoonlijkheid en
vooral omdat ze ofwel minder lang, ofwel aan iets minder extreme situaties bloot
stonden (b. v. doordat zij tot een hechte groep gevangenen behoorden, een betere sociale kamppositie bekleedden, een minder slecht kamp of periode troffen), zich door
hun kampervaring verrijkt voelen. Een vrij vaak terugkerende overweging is, dat die
ervaring meer dan de moeite waard was omdat ze toeliet de kleine dingen des levens,
waar men vroeger achteloos aan voorbijging, naar waarde te schatten. Sommigen
leerden door hun kampervaring beter onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaak, leerden intenser genieten van b. v. de natuur of van filosofische gesprekken en
gebed. 563a Rost (1963,54) gelooft reeds in het kamp "dat men nergens ter wereld met
zo stellige zekerheid weet wat de 'Hauptsache' is, dat waar het eigenlijk op aankomt
in het leven, dan in een concentratiekamp, en heb me dan ook stellig voorgenomen
later de hoofdzaken steeds met alle kracht te verdedigen tegen allerlei nietige en
schadelijke bijkomstigheden en hoop, dat me dit in de praktijk zal lukken. " Hemelrijk (p. 116) meent dat "ontbering in gevangenschap je dingen leert, die de normale
maat te boven gaan. Ze leert je behelpen met een griezelig minimum, waarmee in-leven-blijven en je-behaaglijk-voelen onmogelijkschenen; ze leert je van een belache226

lijke kleinigheid zo buitensporig genieten, als je tevoren niet voor mogelijk had gehouden en later niet meer kunt verstaan; ze rekt je ziel als elastiek tot de uiterste
spanning uit en stelt haar houdbaarheid op de zwaarste proef. Je knapt in tweeën of
doorstaat de proef en gaat strijken met de prijs. Geen bitterder , maar ook geen betere ervaring kan het leven je ooit geven." In het kamp, vervolgt hij, "krijg je de tijd
om na te denken over alles en nog wat, dingen waar je vroeger niet aan toekwam, of
waarvoor de tijd ontbrak."
Hemelrijks standpunt moet wel ingekaderd worden in zijn specifieke ervaringscontext. Als niet politiek geëngageerd vijftiger (Nederlandse jood) kwam hij eind '44
in een buitencommando van Sachsenhausen (de Heinkelfabrieken) terecht. De levensomstandigheden waren er toen draaglijk. Volgens Hemelrijk en andere -door
hem geciteerde- gevangenen leek het wel een 'herstellingsoord'. 564 Wie geen illusies
meer koesterde kon er volgens hen 'gelukkig' leven. Hemelrijk ging ervan uit dat er
voor overwonnenen maar één kans op behoud is, nl. op geen behoud meer hopen565
('Vna salus victis, nullam sperare salutem', Vergilius - Aeneas). "Wie van de nood
geen deugd kon maken," meent hij (p. 64), "bleef mopperen en kniezen. ( ... ) Gemoedsrust en tevredenheid-met-niets blijft over, als je alles is ontnomen: voor de
een is dat heel veel, voor de ander onbereikbaar." Toch begrepen weinig lotgenoten
zijn houding. Zelf schrijft hij die houding toe aan zijn leeftijd ("men kan voor bittere
ervaringen ook te jong zijn en daardoor nog nietrijp om ze behoorlijk te verwerken"
p. 65), aan tevredenheid met het voorbije leven, de afwezigheid van hoop, zijn blijmoedig karakter en het feit dat hij zich had verzoend met de mogelijkheid van de
dood. Hemelrijk had zijn gevangenschap en het kampleven aanvaard, en probeerde
er het beste van te maken. Hij genoot van facetten die lotgenoten als onoverkomelijke moeilijkheden zagen. De heterogene samenstelling van het kampbestand en de
vele gedwongen contacten b.v., lieten hem toe boeiende mensen te leren kennen: .,
Deze instelling maakte van Er is een weg naar de vrijheid (ontleend aan de SS-leuze
die in bepaalde KZ op de barakken was geschilderd -zie blz. 271) een vrij sterk afwijkende getuigenis. Hemelrijks apolitieke houding zorgde voor andere doelstellingen
en een verschillende focus of attention. Daarvan getuigt b.v. volgend uittreksel:
"Wie zich op zijn gevangenschap goed instelde en dit leven als het normale voortaan
-of voorlopig- beschouwde, kon zijn geluk ook hier vinden en kon een rijkdom aan
ervaring opdoen als nergens en nooit anders. 'Kijk uit je ogen', zei ik tegen vele jongeren, 'maak je de tijd ten nutte; luister en prent je alles goed in 't geheugen, wat het
onthouden waard is. Ervaring waait je niet zomaar aan. Als je weer thuis komt, waar
je toch op hoopt, zullen ze je van alles vragen en moet je kunnen vertellen, niet over
het slechte eten en hoe je geslapen hebt en naar huis verlangde, want dat interesseert
geen mens; maar wat hier specifiek is, wat levenswaard en hoe je 't ondergaan hebt.
Pas ervoor op, dat je hen niet teleurstelt.'. ,,566 Door zijn ongebruikelijke instelling
vermeldt Hemelrijk feiten die anderen niet opmerkten of irrelevant achtten (b. v. het
genot dat een warme douche hem schorik toen hij in KZ-Sachsenhausen aankwam).
Doordat hij in feite niets meer wou bereiken of bewijzen, geeft hij een complementair beeld, een beeld dat minder uitstaans heeft met verleden of toekomst. In zijn
vaak belerend betoog verliest Hemelrijk een beÎangrijk aspect uit het oog. Hij werd
opgepakt omdat hij ondergedoken was, niet om zijn politieke of religieuze overtuiging. Politieke gevangenen waren en zijn het uiteraard oneens met zijn 'vaststelling'
dat in het kamp "alles meewerkte om het leven interessant te maken" (p. 64). Zij
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hadden ook niet de indruk dat "alles hen ontnomen was" (overtuigingen, geloof,
hoop), dat ze "onafhankelijk en geestelijk volkomen vrij waren, ontslagen van alle
plichtmatige gedachten" (ibid). Voor hen gold evenmin dat ze "geen enkele plicht of
verantwoording meer hadden, geen positie en familie, geen verleden en toekomst"
(ibid). Hemelrijks 'weg naar de vrijheid' stond voor hen niet open, omdat hij verloochening van hun politieke overtuiging impliceerde.
Kogon meent dat sommige gevangenen er moreel gezien op vooruit gingen in het
kamp.567 Zedelijkheid en religiositeit werden, bij diegenen die ze voor hun internering bezaten, door de kampervaring aangescherpt. Er kwam een soort gewetensverfijning tot stand (hieronder kom ik terug op dit purificatie-thema -zie blz. 310). Dat
de meeste (communistische) kampfunctionarissen dit ontkennen komt, dixit Kogon,
omdat zij hier geen oog voor hadden. Zij waren niet gelovig maar politiek ingesteld,
hielden er bijgevolg (sic) zelden of nooit hoge morele normen op na. 568
Ook Halkin stelt in zijn 'bilan van de beproeving' dat zijn gevangenschap een even
unieke als onvergetelijke ervaring is, een innerlijke verrijking, oorzaak en begin van
een nieuw leven. Vooral omdat gevangenen de 'condition humaine' hebben kunnen
peilen en in enkele maanden leerden, wat normaliter vele levens vergt. In het kamp
hebben ze de mens in al zijn naaktheid gezien. Het masker, het vernis viel weg, zowel
de menselijke grootheid (vriendschap) als kleinheid (egoïsme) kwamen aan het
licht. 569
Veertig j aar na zij n bevrijding is een Nederlandse overlevende van Sachsenhausen
van mening dat zijn gevangenschap zijn 'grote tijd' was. Als jongeling heeft hij toen
kunnen bewijzen dat hij fysiek en psychisch opgewassen was tegen een extreme situatie. Met weemoed denkt hij terug aan de tijd doorgebracht in een cel, direct na zijn
arrestatie. Daar las hij de bijbel als nooit tevoren. Rust en stilte werden er alleen
doorbroken door ritmisch geklop op de buizen (het communicatiesysteem van de gevangenen). Na zijn terugkeer vertelde hij zijn kinderen alleen positieve herinneringen over het kamp. Hij benadrukte dat hij er zonder geld ofboeken kon leven, dat hij
er leerde genoegen te nemen met een voor anderen onvoorstelbaar minimum. De
ongewone situatie bracht bij hem ongewone krachten tot ontwikkeling. 570
Vijfentwintig jaar na de feiten vindt overlevende Jean Schyrr (een Frans priester)
dat de gevangenen ondanks de door de SS-ers geplande ontmenselijking méér mens
zijn geworden. De conventionele classificaties die mensen van elkaar plegen te (onder )scheiden vielen weg en daardoor konden goedhartigheid en generositeit zich ten
volle uiten. Alle kunstmatige barrières werden weg geveegd, er bestonden geen
grenzen of nationaliteiten meer. Allen werden broeders en hielpen elkaar zoveel ze
konden. Aldus hebben de overlevenden ontdekt, dat de werkelijke waarde van mensen niet in het uiterlijke maar in de diepere kwaliteiten van hun 'zijn' ligt. In het
kamp heeft hij voor het eerst in zijn leven ten volle begrepen wat 'katholiciteit' betekent en ze ook intens beleefd. 571 Of met de woorden van een ander, communistisch
geïnspireerd overlevende: "Wij brengen een ontzaglijke boodschap: mensen kunnen broeders en zusters zijn. Wij hebben dat bewezen. Wij zijn destijds écJIte kameraden geweest en over alles heen zijn wij dat tot nu toe gebleven: priesters en communisten, Joden en christenen, patriotten, democraten, getuigen van Jehova, zigeuners. Universitairen en ongeschoolde arbeiders, bedienden, politici, boeren. Wij
hebben geleerd groot te zien. Wij hebben een eigen wereld gevormd zonder onderscheid van rassen, zonder grenzen, zonder afkeer voor elkaars taal of elkaars gebrui-
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ken. Wij waren kameraden, en als ik gelovig was, zou ik schrijven: ieder van ons was
een Christus" (Van Eek-1979, 24572 ; hieronder blz. 424 zal nog blijken dat het beeld
dat Van Eek hier ophangt van de relaties tussen gevangenen bewust selectief en geidealiseerd is -een meer genuanceerd beeld van de onderlinge verhoudingen vindt
men elders in dit boek: de houding tegenover de Zugänge -blz. 187 e .v., de 'verdeelen-heers-hypothese' -blz. 203 e.v. en ook blz. 440-441). Omdat de fascisten er niet
zijn in geslaagd de 'geest' der gevangenen te breken, omdat de gevangenen er niet
alleen in geslaagd zijn mens te blijven 573 maar groter geworden zijn in het kamp,574
stellen sommigen zich als voorbeeld voor buitenstaanders. 575
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VI Vorm en inhoud
van de communicatie

Zowel de intrinsieke beperkingen van getuigen (subjectiviteit, geringe observatieen kennismogelijkheid, beperkt communicatievermogen) als hun houding tegenover
buitenstaanders., hebben een weerslag ,op vorm en inhoud van de communicatie en
dus ook op het communicatie-effect. Als buitenstaanders worden benaderd als beoordelaars, rechters, executanten of potentiële medestanders, als ze m. a. w. moeten
worden overtuigd en gemotiveerd, zullen vorm en inhoud van de communicatie in
functie daarvan worden aangepast. De getuige laat zich bij het communicatieproces
leiden door een aantal dikwijls onbewuste en meestal ongecontroleerde overtuigingen over de efficiëntie van bepaalde communicatietechnieken en door zijn verwachtingen t.a.v. buitenstaanders. Daardoor kan hij soms ongewild afweerreacties in de
hand werken.

1 Totaalbeeld
Uit de beschrijving van ontstaan en evolutie der nazi-kampen kon al geconcludeerd
worden dat het bijzonder moeilijk is veralgemeningen te maken m.b.t. die kampen.
Niettegenstaande hun gebrekkige of onvolledige kennis over het kamp, construeren
vele overlevenden toch een totaalbeeld van de kampen zonder al te veel aan de juistheid ervan te twijfelen. Ze presentereri een beeld waarin de 'ware aard' van 'het'
kamp wordt onthuld, l waarin ze 'het systeem' ontmaskeren.
De betrachting een alomvattende verklaring van het fenomeen 'kamp' te geven,
groeide meestal reeds gedurende de gevangenschap.2 Het totaalbeeld voldeed aan
dwingende cognitieve en emotionele behoeften van de gevangenen, wat het vuur
waarmee het doorgaans wordt verdedigd kan verklaren. Dank zij hun inzicht in het
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specifiek karakter van ego-documenten in het algemeen of in de beperktheid van hun
kennis over het kamp, beseften enkele overlevenden wel dat ze niet in staat waren
een totaalbeeld te geven. 3 Toch bleef bij velen de behoefte aan een totaalverklaring
bestaan. Zij stelden dan een 'voorlopig' verslag van hun ervaringen op, riepen de
hulp in van lotgenoten om het aan te vullen opdat "het zo volledig en documentair
mogelijk worde" .4 Anderen stelden de redactie van hun verslag vele jaren uit omdat
"een concentratiekamp-boek niet het verhaal van één man kan zijn, maar de roman
van het kamp zelf, met al zijn aspecten, waarin de duizenden aparte gruwelromans
van duizenden gevangenen zijn verwerkt." (Van Eck-1967, 7). Inzijn eerste getuigenis (Het einde van Dachau, 1967) schrijft Van Eck dat hij hoopt ooit een grote Dachau-roman te schrijven. 5 Drie jaar later werd zijn aangevuld en licht gewijzigd boek
opnieuw uitgegeven (Zo was het in Dachau, 1970). Hij noemt het zelf "niet meer dan
een verslag" en betreurt er niet in geslaagd te zijn voldoende materiaal te verzamelen
om een universele roman te schrijven, "die alle aspecten van het kamp zou belichten".6
Het verregaand gebrek aan betrouwbare informatie over bedoelingen van de SS,
verloop van de oorlog, het eigen lot en dat van dierbaren buiten het kamp of in andere kampen, bracht ondraaglijke onzekerheid, angst en spanning teweeg en dit kon
tot inefficiënt gedrag leiden. 7 Niet alle gevangenen kregen hier in dezelfde mate mee
af te rekenen. Zij die de buitenwereld de rug hadden toegekeerd, werden minder
door onzekerheid gekweld. Gevangenen van gemeen recht die uit de overvolle gevangenissen overgeheveld waren naar het kamp, die toch al niets meer van een hen
vijandig gezinde wereld hadden te verwachten, en gevangenen die direct na hun internering of na vele jaren gevangenschap de hoop hadden opgegeven ooit levend uit
het kamp te komen. Sommige gevangenen konden de onzekerheid opheffen door
met de SS te collaboreren en door de kampwereld tot de hunne te maken. De meesten kregen daarvoor de kans niet en velen crepeerden liever dan een pact met de duivel te sluiten.
Hoe hoger de positie in de 'interne hiërarchie', hoe groter de kans op betrouwbare
informatie (wat op zijn beurt de overlevingskans vergrootte). Maar zelfs hoog geplaatste politieke gevangenen beschikten zelden of nooit over voldoende gegevens
om de totaliteit van het kamp, laat staan het kamp-up.iversum te overzien. De bewering van Debrock dat er toch enkele gevangenen waren die zich een volkomen rationeel beeld van de KZ konden vormen, "enkelen die, dank zij een stalen wil, een jarenlange ervaring in gevaarlijke omstandigheden en, dat vooral, een zeer grote dosis
geluk, van boven uit konden zien en volgen wat gebeurde, niet alleen met henzelf,
maar in de ganse 'univers concentrationnaire' ", 8 berust op het wensdenken waarvan
hier sprake is, d.W.z. de hang naar een totaalbeeld. De door Debrock opgesomde
factoren speelden ongetwijfeld een rol, maar het waren lang niet de enige. Veel hing
immers af van de aard van het kamp waarin men opgesloten zat. In de grote necropolissen (b.v. Auschwitz) was het verwerven van een totaalbeeld ondenkbaar.
Welke ook de precieze aard was van het kamp, om enig overzicht te verwerven
moest de ooggetuige in een bijzondere positie verkeren. Maar die positie beïnvloedde dan weer waarneming en interpretatie. Eugen Kogon, een van de best geplaatste
observators, redigeerde zijn verslag (400 getypte pagina's waaruit later, in '46, Der
SS Staat - Das System der deutschen Konzentrationslager voortkwam) in de vier weken volgend op de bevrijding van Buchenwald, op verzoek en met de medewerking
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van de Amerikaanse bevrijders (meer bepaald de 'Psychological Warfare Division').9 Alle bewaard gebleven kamp archieven werden hem ter beschikking gesteld.
Honderdvijftig lotgenoten schreven speciaal voor hem hun ervaring neer. Aangezien
Kogon ook nog deskundig én politiek gemotiveerd was, en hij dank zij zijn hoge
kampfunctie en jarenlange internering heel wat ervaring en kennis had verworven,
leverde dit een van de meest interessante studies over de KZ op. Deze door een even
begenadigd als geprivilegieerd ooggetuige opgestelde studie is nochtans fataal onvolledig. De onvolkomenheden hebben te maken met het korte tijdsbestek waarin de
studie werd geschreven, met het feit dat dat zo snel na de feiten gebeurde, dat de auteur zijn Buchenwald-ervaring tot alle KZ extrapoleert en dat het de visie is van een
hooggeplaatst, bevoorrecht gevangene. Het feit dat Kogon zijn manuscript direct liet
lezen door vijftien leden van het clandestien verzet van Buchenwald en dat zij er zich
akkoord mee verklaarden, verandert daar weinig aan. De geraadpleegde getuigen
waren allen politieke gevangenen -zij het van andere politieke signatuur dan Kogon- en op één na, kampfunctionarissen. lO Kogon schrijft wel dat "zo weinig als de gewone gevangene kon kennen over de werkelijke kampwerking, zo weinig, ja zelfs
nog minder, wisten de meeste kampfunctionarissen over wat er omging in de duizenden die aan hen ondergeschikt waren" (p. 370), maar hij betrekt dat duidelijk niet op
zichzelf en de geraadpleegde kampfunctionarissen (zie ook blz. 353).
Geluk en een stalen wil volstonden niet om een betere observatiepost te verwerven. Het aantal 'postjes' in de 'interne hiërarchie' was beperkt en niet voor iedereen
toegankelijk. Voor de 'gewone' gevangene, voor hem die niet lang was geïnterneerd
of geen belangrijke positie bekleedde, voor hem die niet in de groep van getrouwen
werd opgenomen, was enig inzicht in de totaliteit van het of de kampen niet weggelegd. Het merendeel der gevangenen kon de frustrerende toestand van onwetendheid en onzekerheid alleen opheffen door een goeddeels fictief beeld van de 'werkelijkheid' (en van de toekomst) te construeren of door zo'n beeld van andere gevangenen over te nemen. Deze gedetineerden waren niet alleen van de buitenwereld afgesneden, ze leefden ook in het kamp in isolement (soms letterlijk, in de quarantainebarakken), in een volkomen vreemde, ongrijpbare en extreme situatie. Het ontbrak
hen aan kennis om die situatie realistisch· te interpreteren, om er het hoofd aan te
kunnen bieden. 11 Ze leefden in de ban van de angst. Door hun onveiligheidsgevoelens en de onvoorspelbaarheid van hun lot groeide een dwingende behoefte aan zekerheden, aan zingevende betekening. Vandaar een ongewoon grote bereidheid verregaande conclusies te trekken uit zeer beperkte informatiegegevens. Vele gevangenen bleef geen andere keus dan hun eigen, grotendeels fictieve zekerheden te fabriceren. 12 Ze interpreteerden hun ervaring, het kamp en alles wat daarbij hoorde met
behulp en in het licht van doorgaans onbetrouwbare, voor hen niet controleerbare en
onvolledige informatie. Deze informatie haalden ze ten dele uit eigen ervaringen,
maar vooral uit wat ze uit tweede hand vernamen. Bronnen van informatie door
overlevering waren: raakpunten met de buitenwereld zoals de Neuzugänge, kra~ten
en radioberichten (beschikbaar in bepaalde kampen en periodes) en dat wat beter
geplaatste gevangenen opvingen van SS-ers. Informatie over andere delen van het
kamp (of over andere kampen) kregen ze van getransfereerde gevangenen (Zugänge) en indirect van de SS.13 Vele vragen bleven onbeantwoord, misschien nog meer
vragen werden fout beantwoord.
Veruit de voornaamste en tevens minst betrouwbare bron van informatie, zowel
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m.b.t. kamp als buitenwereld, waren de gevangenen zelf, of beter, hun verhoogde
suggestibiliteit, hun soms op hol geslagen fantasie. De sfeer van onzekerheid en
angst vormde een bijzonder vruchtbare voedingsbodem voor nieuwtjes, geruchten
en verklaringen die voortdurend circuleerden via allerlei informele informatiekanalen. Het aantal verzinsels was legio. Allerlei gissingen en voorspellingen, de wildste
geruchten deden de ronde. Niemand wist iets precies, maar iedereen had zijn zeg.
Elkeen beweerde het uit 'absoluut betrouwbare bron' te hebben. 14 Herzbergs dagboek (Tweestromenland) b.v., is doorspekt met: 'men zegt .. . sommigen zeggen ...
naar men zegt. .. ook zegt men'. De nieuwtjes waren bijna altijd omgeven met een
krans van contradicties, maar er bestond zo'n nieuwshonger dat men ook nieuws
hebben wou waarvan men in feite wist dat het onbetrouwbaar was. 15 Maurel hoorde
b.v. hoe een gevangene naast haar verkondigde dat ze weldra het kamp zouden verlaten want ze had over schoenen gedroomd en haar dromen kwamen altijd uit. Het
nieuwsje deed de ronde van de slaapzaal en keerde terug bij Maurel. Ofze al gehoord
had dat ze weldra zouden vertrekken, het was uit absoluut betrouwbare bron. "Jammer genoeg", verzucht Maurel (1957, 49), "had ik het ontstaan van het kletspraatje
meegemaakt en wist ik dat de absoluut betrouwbare bron een droom over schoenen
was." Toch probeerde ze erin te geloven, "niks bewees immers dat andere vrouwen
achterin de slaapzaal het bericht niet uit meer officiële bron hadden." Vele gevangenen "waren geneigd alles te geloven, ook al klopte er niks van.,,16 Hemelrijk (p. 59)
schrijft daarover: "De een vroeg de ander, alsof die er meer van wist. En losse ge. ruchten gaven antwoord. Waar komen die vandaan? Ze vallen uit de lucht en worden
gretig opgevangen, geloofd en weer tegengesproken . Wie maar met genoeg nadruk
iets verzekert, krijgt autoriteit." Zelfs wensvervullende wartaal van een ijlende zieke
gaf nog voldoende voedsel aan de hoop. 17 Elk gebeuren dat van de 'normale' gang

van zaken afweek werd een symbool, een bedreigend of voorspoedig teken en gaf
een tijdje voedsel aan "een onuitputtelijke hoeveelheid geruchten, dwaze 'Greuelmärchen' en 'wijze gevolgtrekkingen'." (Laqueur, 45).
De geruchten waren veelal krankzinnige, occulte constructies, karikaturale overdrijvingen, toen al moeilijk tot hun ware proporties te herleiden. IS Het gerucht werd
gecultiveerd en aangezwengeld. Sommige gedetineerden kwamen zelfs op geregelde
tijdstippen bijeen om van mening te wisselen over bepaalde geruchten. 19 Doordat relatief veel gevangenen regelmatig werden overgebracht van het ene naar het andere
kamp, barak of werkcommando20 kreeg het 'nieuws' een grote verspreiding.
Uit de ten dele bewaard gebleven 'veranderingsmeldingen' (dagelijkse SS-rapporten
over doden, transfers, vrijlatingen) van AQ.schwitz, blijkt b.V. dat van mei '41 tot januari '45 meer dan 52.000 gevangenen vanuit Auschwitz werden getransfereerd naar
andere kampen (Buchenwald, Dachau, Dora, Flossenburg). M'e er dan de helft van
deze gevangenen (veel Hongaarse joden, Russen, Polen, maar ook Belgen, Fransen,
Italianen en Nederlanders) werd in de loop van '44 getransfereerd (meestal ging het
om geschoolde werklui). In dezelfde periode werden enkele duizenden gevangenen
uit andere KZ naar Auschwitz overgeheveld. 21
Door dit ingewikkeld en wijd vertakt clandestien communicatienet, kwamen velen te
weten dat verwanten of vrienden in andere kampen of sub kampen zaten, er de dood
gevonden hadden of vermoord werden. 22 Op dezelfde wijze kwamen clandestiene
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verzetsgroepen in de kampen aan informatie over het oorlogsverloop of over het lot
van medegevangenen. Wie zoals Tillion voldoende geschoold, gemotiveerd, geïnteresseerd en volhardend was, kon de gevangenen die uit andere kampen arriveerden
uithoren en tot een iets realistischer beeld komen door de ingewonnen inlichtingen
aan elkaar te toetsen. 23
leder schikte de vage en inconsistente informatiegegevens een beetje op zijn manier, voegde er als feiten gepresenteerde vermoedens of interpretaties aan toe , legde
aanvaardbaar lijkende verbanden, nam op zijn beurt een deel van de vaagheid en onzekerheid weg en al gaande nam het gerucht toe in kracht ('vires acquirit eundo'24).
Bij de verspreiding van dit 'nieuws' speelde hetzelfde psychologisch mechanisme als
dat werkzaam bij het opstellen van ooggetuigenverslagen (waarover hieronder
meer). Doorverteld werd wat meest tot de verbeelding sprak. Weglating en toevoeging van steeds meer details vervormden de berichtgeving, maar door de vermenigvuldiging van de geruchten kregen deze een steeds grotere schijn van waarachtigheid. Het kleinste gerucht kon aldus razend snel tot een legende uitgroeien. 25 Het
werden taaie legendes die een eigen leven gingen leiden en decennia later nog voortbestaan.
De talrij ke geruchten volgden elkaar soms zo snel op en werden zo dikwijls gefalsifieerd ' dat sommige gevangenen ze moe raakten en er de draak mee staken. 'Twee
oude kletspraatjes inruilen tegen één nieuwe' was in het kamp een gebruikelijk gezegde (Kautsky, 180). Joodse gevangenen in Westerbork en Bergen-Belsen bedachten de geruchten met een spotnaam. Het kampgerucht werd 'IPA' genoemd, 'Jüdische Presse Agentur' .26 "De IPA", schrijft Herzberg (1977,94) , "was het gerucht. Het
gerucht werd opgevangen door spot en de spot had in de verbeelding een Joods Persagentschap opgeroepen en van de beginletters een woord gemaakt, dat ( ... ) onmiddellijk een algemene populariteit verkreeg: IPA. De lP A was dagelijks aan het
woord. Zij vermocht de stemming op te voeren en neer te slaan, naar believen. Zij
ging prat op haar betrouwbaarheid, zij lachte om haar misleiding. Zij debatteerde
met zichzelf. lPA bevestigde haar beweringen of sprak zich zelf tegen en deed het gewoonlijk beide tegelijk." Laqueur gebruikt 'IPA' in haar dagboek ook in werkwoordvorm: " ...circa veertien dagen geleden 'geïpad' ... " (p. 36). Ze schrijft niet
meer 'men zegt' maar 'lPA zegt' (b. v. pp. 28,58). Als gevangenen een nieuwsje vernamen vroegen ze soms" 'Is het waarheid of lPA ?' ( ... ) De lPA wordt nooit geloofd
en steeds aanhoord ( ... ). Om de zaak enig fundament te geven zegt men dat de lPA
tenslotte toch altijd gelijk blijkt te hebben, maar dat is de grootste IPA, die er bestaat. De IPA raadt iedere dag en raadt wel eens raak." (Herzberg-1978, 30). Op 2
april '45 noteert Vogel in zijn dagboek (p. 162) dat "als alle geruchten waar zijn -en
de IPA zegt dat de IPA niet liegt- het snel afgelopen is." Ook in het getto van Warschau bedacht men de geruchten met een spotnaam ('Radiostation Joodse Fantasie').27 Marbaix (p. 18) heeft het over 'Radio Breendonk', volgens Halkin (p. 40)
sprak men in Breendonk van 'radio Austreten' ('Austreten', het dagelijks terugkerend bevel voor een van de in Breendonk in isolement levende gevangenen om de
'nachtspiegels' -gewone emmers- buiten te dragen, werd overgankelijk gebruikt
voor stront, uitwerpselen). Langhoff(p. 185-186) heeft het over 'pleepraatjes' omdat de geruchten meestal werden uitgewisseld op de 'Beurs', het w.c.
De lichtgelovigheid van gevangenen kende vaak geen grenzen.27a Zowel opbeurende als angstaanjagende geruchten werden vrij wei kritiekloos overgenomen en
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doorverteld. Ze hadden een grote psychische impact op de gevangenen. De visie van
Bettelheim dat deze hoopgevende 'onrealistische fantasieën' alleen een negatief effect hadden omdat ze het vermogen de situatie correct te evalueren al te zeer aantastten, dat ze een onderdeel waren van de veel bredere neiging de situatie niet au sérieux te nemen maar liever te dagdromen,28 is eenzijdig. Al waren de meeste geruchten uit de lucht gegrepen, 'niet meer' dan wensvervullingen en dagdromen,29 toch
vormden ze voor velen een onmisbare steun. Geruststellende, opbeurende en hoopgevende geruchten lieten toe even aan de beklemmende realiteit te ontsnappen, pepten het moreel van velen Op3U (over de functie van kwalijke geruchten, zie blz. 414).
Het waren aangedikte anecdotes met een sedatief effect, Wiesel (1958, 127), noemt
het morfine-injecties. Dikwijls waren het verhalen over uitzonderlijke, heldhaftige
gevangenen waarmee de anderen zich konden identificeren.
Een van die verhalen werd door verscheidene overlevenden naverteld, en leverde door de interpretatie die Bettelheim er aan gaf- heel wat discussiestof op. Op 23 oktober '43 werd SS-Oberscharführer (vergelijkbaar met sergeant-majoor) Jozef Schillinger, leider van de keuken van het mannenkamp van Birkenau, die de gewoonte
had joodse transporten van de 'Rampe' (het perron) naar de gaskamers te begeleiden, neergeschoten op het perron door een jodin die die dag met een transport uit
Bergen-Belsen was gearriveerd. 31 Kielar bericht hierover het volgende. Twee dronken, lagere SS-ers begeleiden het zoveelste transport joden naar de gaskamer. Eén
van hen, Rapportführer Schillinger, heeft een zwak voor vrouwen en probeert naar
gewoonte de (ont )kleedkamer van het crematorium binnen te dringen om de naakte
vrouwen te begluren. Een opvallend mooie jonge jodin weigert zich in aanwezigheid
van de SS-mannen te oritkleden . Schillinger probeert haar hardhandig te dwingen.
Tijdens de hierop volgerlde worsteling bemachtigt ze zijn pistool en knalt hem neer.
Terwijl ze de andere SS-er onder schot houdt, proberen de andere joden de deuren te
blokkeren. Gealarmeerd door de schoten, stormen SS-ers toe en moorden alle joden
uit. Dit incident, aldus Kielar, ging van mond tot mond en groeide uit tot een legende. 32 Ook Borowski meldt dat verscheidene zogenaamd waarachtige, maar in feite
contradictorische versies van dit voorval -dat hij in augustus '43 situeert- in het
kamp de ronde deden. Zijn verhaal ('De dood van Schillinger') wijkt slechts op één
belangrijk punt van het vorige af. Nadat de jonge jodin Schillinger neergeschoten en
een ander SS-er verwond had, sloegen de andere aanwezige SS-ers op de vlucht. Het
waren de leden van het Sonderkommando die alle naakte gevangenen -de heldin inbegrepen- de gaskamer indreven. 33
Kitty Hart schrijft over deze gebeurtenis "die in Auschwitz ongetwijfeld geschiedenis maakte" het volgende. Mensen uit een pas aangekomen Pools transport begrepen
wat hen te wachten stond en ze waren vastbesloten zich niet als schapen de gaskamers
te laten indrijven. Hun moed was grenzeloos. Met blote handen vochten ze tegen
honden en machinegeweren. Een vrouw greep Schillingers wapen en schoot hem ter
plekke dood. Vele andere SS-ers werden geslagen en gewond. De SS strafte de gevangenen op wrede wijze, maar daar gaven de gevangenen niet om. Wat telde was
dat er een van 'hen' minder was, dát vierden ze. 34 Margarete Glas-Larsson, die dit
voorval geeft als voorbeeld van de onvoorstelbare moed van sommige gevangenen,
meent dat het om een Noorse jodin gaat die erin geslaagd was een wapen in de gaskamer te smokkelen en daar Schillinger neerknalde. 35
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Nomberg-Przytyk verhaalt een gelijkaardige gebeurtenis, maar situeert ze in de
zomer van '44 (in oktober '43 zat ze nog niet in BirkeIiau). Zij heeft het over een welopgevoede een beeldschone Parijse danseres die als enige weigerde zich te ontkleden
(niet in het crematorium, maar nog in de trein waarin de gevangenen arriveerden).
Een niet nader genoemd, bevelvoerend SS-er beval haar vriendelijk zich uit te kleden. Ze bemachtigde zijn pistool, knalde hem neer en verwondde nog een ander SSer. De laatste kogel spaarde ze voor zichzelf. 36
Lingens-Reiner die er zich over verwonderde dat de arriverende slachtoffers zo
weinig weerstand boden, kreeg in het kamp te horen "dat ooit een jonge jodin uit Italië de revolver van een SS-er gegrepen had en hem had beschoten en dat enkele mensen hadden geprobeerd te ontsnappen" .37 Désiré Hafner wijdt aan dit voorval een
zinnetje (in het kader van een lofrede op de dapperheid van vrouwelijke gevangenen
van Birkenau) en meent dat Schillinger in de gaskamer werd neergeschoten door een
Amerikaanse artieste. 38
In de vroegste bron over dit voorval, Kogons getuigenis, treffen we ook een danseres aan. In tegenstelling tot de vorige getuigen was Kogon geen gevangene van Birkenau (in '43-'44 zat hij in Buchenwald). Hij moet het verhaal vernomen hebben van
gevangenen die vanuit Auschwitz naar Buchenwald werden geëvacueerd. Hij wijdt
er slechts een viertal regels aan in een opsomming van gruwelijkheden gepleegd in de
crematoria van Auschwitz. Bij hem geen jonge jodin, maar een Italiaanse danseres
aie op bevel van Schillinger naakt moest dansen voor het crematorium.39 Bettelheim
nam Kogons versie over en maakte er een 'bewijsstuk' van voor zijn paradigma van
'correct kamp- of overlevingsgedrag' (ik kom hier op terug, blz. 305-308). Door te
dansen zou de Italiaanse terug 'persoon' geworden zijn. Ze vond zichzelf en haar
autonomie terug en daardoor kon ze in verzet komen. 40
Op Hart misschien na (zij werkte in het Kanada-commando -zie blz. 284- dat vlakbij de crematoria gelegen was) was geen van de rapporterende overlevenden ooggetuige. · De gebeurtenissen speelden zich af op weg naar of in het crematorium en
alleen SS-ers, leden van het Sonderkommando en zij die in de gaskamer omkwamen,
kunnen er dus directe getuige van zijn geweest. Verscheidene auteurs proberen de
geruchten een grotere geloofwaardigheid te verlenen door zich op een ooggetuige te
beroepen. Borowski beweert het verhaal van een lid van het Sonderkommando te
hebben , Nomberg-Przytyk van een gevangene die op wonderbaarlijke wijze (dank
zij de onwaarschijnlijke hulp van een onbekend Duits soldaat) aan het bloedbad kon
ontkomen.
Harts reconstructie wijkt het minst afvan de reconstructie die Danuta Czech (conservator van het Staatsmuseum Oswiecim) maakte op basis van SS-rapporten. Op
23.10.43 arriveerde een RSHA-transport met 1.700 joden (van verschillende nationaliteit) uit Bergen-Belsen. De SS had deze mensen wijs gemaakt dat ze naar Zwitserland werden gebracht. In Birkenau stelden de gedeporteerden vast dat ze bedrogen waren. Een vrouw kon een revolver van een SS-er grijpen en schoot op Schillinger en en ander SS-er (Emmerich). Met blote handen stortten andere vrouwen zich
op de SS. Te hulp geroepen SS.:.ers doodden een deel van de gevangenen met kogels
en granaten, de rest werd vergast. Schillinger stierf op weg naar het ziekenhuis van
Katowice, Emmerich genas maar bleef hinken. De dag na de opstand namen enkele
SS-wachtposten wraak door in het kamp wild om zich heen te schieten. Er vielen nog
eens 13 doden, vier zwaar en tweeënveertig licht gewonde gevangenen. 41
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Opvallende, dramatische gebeurtenissen in het kampbestaan vormden de kern
waarrond verwachtingen en behoeften van gevangenen konden kristalliseren. Geruchten groeiden uit tot waarachtige heldensagen, vrije bewerking van historische
gebeurtenissen. Stichtende sagen die drager zijn van een bepaalde boodschap en in
functie waarvan het verhaal beetje bij beetje aangepast en gewijzigd wordt. Nomberg-Przytyk b.v., vertelt het verhaal in de context van een discussie over de 'juiste'
manier om in het kamp te leven of te sterven. Samen met haar vriendinnen aanhoorde ze het verhaal (gedaan door de gevangene die op wonderlijke wijze was ontsnapt
aan het bloedbad) alsof het om de mooiste muziek ging. Eén van de gevangenen besloot: "zo word je verondersteld te sterven." Daarom ook was het belangrijk dat de
heldin zichzelf doodde. Het hoopgevend aspect keert ook in andere versies terug.
Zowel Kielar als Borowski leggen een min of meer duidelijk verband,met de na deze
gebeurtenis stijgende hoop en weerstandsvermogen bij de gevangenen. Volgens Kielar kwamen enkele gevangenen nog dezelfde mjddag samen om actieve weerstand te
organiseren. Ze werden ontdekt en ter plaatse neergekogeld. In Kogons versie wordt
de heldin ter plekke neergeschoten, "zodat ze tenminste toch aan de gasdood ontkwam." Bettelheims moraliserende interpretatie sluit hier in feite nauw bij aan. Hij
concludeert dat behoud van autonomie en van centrale waarden de beste manier was
om het kamp te overleven. De 'moraal van het verhaal' verschilt nogal wat bij Borowski. Bij hem ligt de klemtoon op de ironie van het gedrag en van het lot van de betrokken gevangenen (drie keer terreke schrijft hij: "wat een vreemde ironie van het
lot!"). De gevangenen maakten het werk van de gevluchte SS-ers af, maar ze werden
even later allen afgemaakt bij het neerslaan van de opstand van het Sonderkommando (waaraan de slotparagraaf van 'De dood van Schillinger' gewijd is). Borowski wil
als het ware de heteronomie van de gevangen onderlijnen en duidelijk maken dat ze
slechts willoze werktuigen waren in de genocide. Een zelfde soort bittere ironie
spreekt uit de laatste woorden die hij Schillinger in de mond legt: "0 god, mijn god,
wat heb ik gedaan dat ik zo moet lijden ?,,42 (zie ook VI,6 voor de analyse van een andere gebeurtenis' die uitgroeide tot een gerenommeerde legende).
De meeste 'optimistische' kampgeruchten waren kortstondige, elkaar vrij snelopvolgende, rond vermoedens of wensdenken gekristalliseerde opflakkeringen van
hoop . Snel opduikende en concrete korte-termijn verwachtingen. Luchtkastelen om
zich - heel tijdelijk - aan op te trekken. Velen vermoedden of wisten dat deze geruchten onjuist waren, maar schonken er toch geloof aan. "Eén van de werkzaamste inj ecties voor een goede stemming", schrijft Presser (1977, 339), "was het kampgerucht ( ... ). Het gerucht heerste oppermachtig ( ... ) en zelfs intelligente mensen geloofden het soms, speelden het spel: zij geloofden en geloofden niet, maar hun geloof berustte op de wens naar een ogenblik van ontspanning, van vreugde, van
troost." Het waren makkelijk falsifieerbare geruchten, maar ze staken velen een hart
onder de riem. De kortstondige hoop woog voor velen op tegen de frustratie. Andere
geruchten daarentegen waren - men is geneigd te schrijven 'opzettelijk' - vaag en
ternauwernood falsifieerbaar. Over deze ficties die de lange-termijn verwachting in
verband met de bevrijding kracht bij,zetten, schrijft Herzberg (1978, 98) in zijn dagboek: "maar als zij met hun waanzin de oorlog rekken, wij met de onze rekken ons
leven." Dergelijke hoop "gaf vaak op het dringende ogenblik wanneer een gevangene onder de last van het kamp dreigde te bezwijken, een prikkel nog even vol te houden. Zo hield men in het kamp juist altijd even langer vol dan men volgens menselij238

ke berekening vol had kunnen houden." (de Wind-1949, 462). Hadden ze geweten
hoe lang de ellende nog duren zou, dan zou niemand het lang volgehouden hebben. 43
De vrijheid is uiteraard een recurrent thema. In de vooroorlogse periode doken
vaak geruchten op over invrijheidsstelling, 'amnestie' voor bepaalde gevangenen en
ontvluchtingen. 44 Gedurende de oorlog kristalliseerden dergelijke geruchten rond
(vermeende) onderhandelingen om bepaalde gevangenen vrij te krijgen en vooral
rond een (vermeend) positieve evolutie in de krijgskansen van de geallieerden. "De
grofste leugens lopen rond", getuigt Tytgat (p. 76), "Goed ingelichte personen weten
uit zogezegde officiële bron, dat het Rode Kruis van Genève ons zal overnemen.
Goede officiële bronnen, wat al verhaaltjes heeft men verspreid in Uw naam: Op de
illusies volgen natuurlijk de ontgoochelingen. Het optimisme verflauwt." "De weinige woorden die af en toe kunnen gewisseld worden", schrijft Van Hoorick (p. 120),
"gaan meestal over berichten van nieuwelingen die worden opgevangen en aangedikt naarmate ze de ronde kunnen doen. Als de Russen nog maar net voorbij de Don
zijn, worden ze al bij Smolensk gemeld. En de geallieerde landing is altijd nog maar
een kwestie van dagen, volgende week, ten laatste over veertien dagen. Wij klampen
er ons aan vast, aan deze berichten. Zij die, uitgeput, hun laatste ogenblik voelen naderen, trekken er zich aan op en vechten voor hun leven. We halen het, we halen
het." Ondanks de uitgesproken scepsis bij vele overlevenden bevatten deze hoopgevende geruchten dikwijls een kern van waarheid (zie ook blz. 272 e.v.). Men staat
soms verbaasd over het nieuws dat, hoe vervormd ook, toch tot de gevangenen doordrong. 45
Hoop kwam het moreel ten goede, maar als een hoopgevend gerucht vals bleek te
zijn was de ontgoocheling vaak grenzeloos. 46 Sommige gevangenen weigerden dan
ook nog geloof te schenken aan de geruchten en meden ze als de pest47 of probeerden
ze te relativeren. Om de demoraliserende invloed van zowel hoopvolle als beangstigende geruchten tegen te gaan, organiseerden leden van het clandestien verzet in bepaalde kampen (b. v. reeds in Börgermoor in '33-'34) een communicatienetwerk om
betrouwbare informatie zo snel mogelijk te verspreiden. 48 Vandekerkhove (p. 42-43)
schrijft daarover: "Zo mocht het niet langer blijven duren. Het Internationaal Comité kwam bijeen na de werkuren om te beraadslagen over de mogelijkheden om de
valse berichten die van de Schreibstube kwamen tegen te werken en aan geloofwaardig nieuws te geraken. In iedere Block werden een paar kameraden aangesteld, die
redelijk goed ter taal waren, om met klem de valse geruchten tegen te spreken ten
einde ons verdere ontgoochelingen te besparen. Het was moeilijk om met succes die
taak te volbrengen want iemand iets uit het hoofd praten dat hij graag gelooft en waar
hij zelfs naar snakt is niet gemakkelijk" (zij waren ervan overtuigd dat SS-ers en kapo's opzettelijk hoopgevende geruchten verspreidden omwille van de demoraliserende invloed - zie ook blz. 254 en 388).
Of, en in welke mate, de logenstraffing van hoopgevende geruchten demoraliserend
werkt, is afhankelijk van duur en intensiteit van het geloof dat men eraan heeft geschonken. Bepalend daarvoor is de plausibiliteit van het gerucht (het bekrachtigt andere geruchten of feiten, wordt er zelf door bekrachtigd of het kadert in een groter
geheel) en, in wisselwerking daarmee, de emotionele waarden van de inhoud voor de
betrokkene(n), m.a.w. de behoefte aan de in het gerucht vervatte informatie. Ook
bij gevangenen werd deze behoefte gedetermineerd door persoonlijkheidstrekken,
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door de psychische en fysieke toestand van de betrokkene(n) (afhankelijk van specifieke levensomstandigheden, zoals periode van internering, aard van het kamp,
kampstatus) en/of door de kracht van andere zingevingen, alsook de sociale bekrachtiging die deze laatste met zich meebrachten (groepsbindingen).
De gevangen gemeenschap vormde ook een ideale broedplaats voor kwade of pessimistische geruchten . Ook hier overdrijvingen, schandaalhistories en leugens. Vervormde informatie waarin weinigen echt geloofden, maar die bijna eenieder verontrustten. 49 Sommige gevangenen maakten zichzelf en anderen het leven zuur met
kwalijke voorspellingen, schepten er een waar masochistisch genoegen in als ze gelijk kregen. 50 Woorden kregen een ongekende kracht en soms zeer kwalijke gevolgen. Borowski b.v. maakte een medegevangene die hij niet in het hart droeg wijs dat
er een selectie op til was en dat hij, de medegevangene, verzwakt als hij was, daar
niet aan kon ontsnappen. Deze kwakkel verspreidde zich als een lopend vuurtje door
het kamp en stichtte heel wat onheil. 5! Of Kie/ar, die zich door bemiddeling van invloedrijke gevangenen liet overplaatsen naar een commando waarvan hardnekkige
geruchten wilden dat het, vergeleken bij het moederkamp, een hemel op aarde was.
Hij werd slachtoffer van opgeblazen verhalen en kwam in een dodelijk commando
terecht.52
Sterke verhalen vormden een van de voedingsbodems voor deze kwalijke geruchten. Gevangenen onder elkaar boden nogal eens op over de graad van ellende die ze
doorstaan hadden, over de vreselijke toestanden die anderen niet konden gekend
hebben, omdat ze nooit in 'X' hadden gezeten, de opbouwfase niet hadden meegemaakt, e.d.m. 53 Sterke verhalen over hoe het er vroeger (zelfs enkele maanden tevoren) aan toeging 54 en over uitzonderlijk heldhaftige gevangenen en uitzonderlijk sadistische bewakers (SS-ers of kapo's), 55 gingen een eigen leven leiden. Van Riet (p.
68) vertelt b .v. het volgende: "De dokter had zich verhangen met zijn broeksriem,
maar die was gescheurd en de dokter zat er slechts versuft bij. Even later wierp hij
zich in de draad, doch het liep weer mis. Zijn handen waren vreselijk verbrand, maar
de vijftienduizend Volt hadden hem niet gedood. De hele nacht stond hij daar en bij
het opgaan van de zon smeekte hij de wachtpost hem neer te schieten. De SS-er richtte zijn MG-pistool en schoot de helft van zijn hoofd weg, maar de dokter stond weer
op en liep vreselijk bloedend en de armen gespreid op de wachtpost toe. Deze schoot
hem nog een salvo in de borst" (elders - p. 103 - in zijn boek schrijft dezelfde auteur
dat "15.000 Volt even dodelijk is als een machinegeweer. Het gaat zelfs vlugger en
men ziet het wapen niet"). Nieuwkomers in het kamp werden door doorwinterde gevangenen op dergelijke 'krasse verhalen,56 onthaald. Verhalen die zich razend snel
verspreidden, niet alleen binnen een bepaald commando of kamp, maar - door de
drukke transfers van gevangenen - van kamp tot kamp. Gevangenen die door hun
kampfunctie contact hadden met lotgenoten die elkaar normaliter niet ontmoetten,
fungeerden als tussenpersonen. Zo b.v. de haarkapper te Breendonk, die met alle
gevangenen in contact kwam en informatie kon doorspelen en uitwisselen. 57 Deze
snelle verspreiding verklaart waarschijnlijk de al te frequente vermelding in ego-documenten van, zelfs in de vreselijke nazi-kampen, uitzonderlijk gruwelijke gebeurtenissen. Zo wordt door qua moment en plaats van internering sterk verschillende ooggetuigen gemeld, dat SS-ers met elkaar weddenschappen aangingen over het aantal
kogels of bijlslagen dat één hunner zou nodig hebben om een gevangene af te maken;
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of dat SS-ers systematisch gedetineerden levend indolven en hun boven de aarde stekend hoofd afhakten. Of nog, dat een SS-er om te controleren of de gevangenen wel
mooi op een rijtje stonden tijdens het appèl, zijn revolver aanlegde naast de hals van
de eerste gevangene. Wie niet goed in de rij stond was er dan geweest (b. v. in Van de'
Castee/e, p. 19: een vroeg document over Buchenwald en in Mayer een later geschreven
document over Birkenau). Of dat SS-ers op die wijze controleerden of de bedden wel
volkomen vlak waren opgemaakt. Zelfs de meest kritisch ingestelde ooggetuigen
verkondigen zulke sterke verhalen. Weinigen zeggen erbij dat ze die verhalen alleen
van horen zeggen hebben. Met het doel het systeemkarakter van alle KZ aan te tonen, neemt b.v. Tillion (een geschoold etnologe, geïnterneerd in Ravensbrück) in
haar verslag zo'n verhaal over van een overlevende van KZ-Struthof. De kapo van
bepaalde werkcommando's van dit KZ mocht, zo heet het, 's avonds maar met zeventien man van de 's morgens twintig koppen tellende groep terugkeren. Om hun
soep te bemachtigen, vermoordde hij de drie slachtoffers nog voor de middag. 58 In
haar tientallen jaren later heruitgegeven en aangevuld ooggetuigenverslag behoudt
Til/ion, ondanks haar minitieuze zorg alle ongecontroleerde of niet controleerbare
feiten aan te stippen of recht te zetten, dit verhaal zonder enig commentaar.
Het vrijwel unaniem door in- en outsiders verkondigd verhaal dat lijken van gevangenen werden gebruikt om uit het lichaamsvet zeep te vervaardigen, is een berucht voorbeeld van op dergelijke geruchten gebaseerde veralgemeningen. Van Eek
vertelt in het Het boek der kampen de getuigenis van ene Zofia Nalkowska na. Het
gruwelverhaal komt alleen al door zij n stereotypering ongeloofwaardig over. Rudolf
Spanner, professor anatomie in Danzig, had een procédé ontdekt om uit menselijk
vet zeep te fabriceren. De benodigde lijken betrok hij uit het nabijgelegen KZ-Stutthof. Hij had een kleine zeepziederij laten installeren, studenten hielpen hem bij de
zeepproductie, verscheidene professoren en ministers vereerden zijn fabriekje met
een bezoek. "Hij had zelfs de formule uitgewerkt en er een wetenschappelijke [sic]
naam aan gegeven. Koïtek. De troetelnaam van het meisje waarmee hij sliep." Uit
principe gebruikte de professor nooit andere zeep, zijn liefje deed er de vaat mee, en
meer van dat soort lugubere details. Ware het niet dat de zeep ondanks alle inspanningen blééf stinken (sic), dan zou niks de productie op grote schaal in de weg hebben
gestaan '(anderen menen dat deze zeep bekend stond als 'Reine Jüdische Seife'59). In
de geannoteerde en gewetensvol gecorrigeerde60 heruitgave van Tillions getuigenverslag staat 61 dat de SS te Auschwitz zeep bereidde uit de as der doden. Ook Truck
& Truck62 en Max van Weezei situeren de 'zeepfabriek' in Auschwitz. Bijna dertig
jaar na de bevrijding verhaalt ex-Auschwitz gevangene Kie/ar dat men in Auschwitz
alleen het menselijke vet verspilde, dat men er dáár géén zeep van maakte. 63 Grondig
historisch onderzoek leidde in het begin'van de jaren zeventig tot de conclusie dat
één experiment plaats vond met enkele lijken, maar dat het daarbij bleefomdat het
procédé niet praktisch of niet lonend was. 64 De mythe van de ~mensenzeep' bevat
slechts een kern van waarheid. Gevangenen van Stutthof moeten iets opgevangen
hebben over dit eenmalig experiment. Steeds verder aangedikt en veralgemeend,
werd de mythe van gevangene tot gevangene en van kamp tot kamp doorgegeven, tot
geen van hen er nog aan twijfelde .
. Overlevenden die in hun getuigenis expliciet aandacht besteden aan de geruchten
zijn bijna allen van mening dat bedreigende geruchten minder frequent voorkwamen
dan opbeurende. Een enigszins verrassende uitspraak voor een nauwlettend buiten-
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staander. Afgaand op de ego-documenten, vormden kwade of angstverwekkende
geruchten immers een grondtoon in het dagelijks leven van de geïnterneerden. Laqueur vermeldt dat in haar dagboek (p. 63): "24 mei 1944 ... De ene lP A volgt de andere en soms komen deze geruchten jammer genoeg ook uit. lP A 's zij n in de praktijk
meestal beroerd." Maar op 29.4.44 schrijft ze dan weer dat "men in een kamp eerst
optimistisch en dan logisch denkt." (p. 45) .
Deze verschillende perceptie kan op velerlei wijzen verklaard worden. Kwalijke
. geruchten kwamen in het kamp ongetwijfeld vaker uit dan goede en hielden dan ook
op louter gerucht te zijn. "Goeie geruchten", schrijft Van Eek (1981, 101), "zijn
nooit waar. Slechte wel." Niet bekrachtigde kwade geruchten werden omwille van
hun frustrerend effect waarschijnlijk snel vergeten of verdrongen. Pessimistische geruchten hadden vooral betrekking op heden en directe toekomst en waren dus ook
makkelijker confirmeer- of falsifieerbaar dan de meeste optimistische die meer verband hielden met de verder afgelegen toekomst, vooral met de vrijheid. Wat de vermelde pessimistische grondtoon betreft, lijkt me evenwel essentiëler dat die door de
gevangenen niet als dusdanig, niet (langer) als angstverwekkend gepercipieerd werd
(en wordt). Gezien de pejoratieve connotaties ('onwaarheid' , 'oneerlijkheid') van
het begrip 'gerucht', worden geruchten dikwijls als feiten geïnterpreteerd en voorgesteld. Dat gebeurt zeker als de uitwerking van die geruchten afhankelijk is van het
geloof dat eraan wordt gehecht. Dat wat gevangenen ten onrechte voor 'waar' hielden, werd en wordt door de meesten onder hen (nog) niet als gerucht (h)erkend.
Angstverwekkende cognities (kennis in de ruimste zin van het woord) vormen het
meest typische ingrediënt van de kampbeelden. Er zit een lijn in de totaalbeelden die
gevangenen construeerden (en construeren). Ze bevatten gewoonlijk twee onderling gerelateerde en elkaar versterkende verklaringsmechanismen : stereotypering
en komplotfilosofie. (Het merkwaardig feit dat constant bedreigde en angstige mensen, bedreigende en angstverwekkende cognities bedenken of cultiveren, wordt
hieronder nog nader onderzocht, zie blz. 414-418).

2 Het stereotiep beeld van de nazi-kampen
(In dit hoofdstuk wordt bronvermelding tot het strikte minimum beperkt. De aangehaaldefeiten zijn genoegzaam bekend. Bronverwijzingen komen voor waar geciteerd wordt, waar het vermelde minder bekend verondersteld wordt of waar het een
bijzonder feit of een idiosyncratische uitspraak van één ooggetuige betreft.)
Het eerste, bijna archetypisch beeld van het kamp is dat van de dooE!. Reusachtige
lijkenhopen, duizende uitgemergelde lichamen kris kras door mekaar. Een dood gesymboliseerd door rook die uit schouwen van crematoria kringelt én door menigten
die voor gaskamers aanschuiven. Een alomtegenwoordige, meedogenloze dood.
Doodsbedreiging, doodsangst, doodsverlangen; eigen en andermans dood; dood gemarteld, hongerdood, ... Dood, ten gevolge van moord met voorbedachte rade. Execu ties, mishandelingen, terreur, vergassingen .. .
De gevangene is de tot gebruiksvoorwerp gereduceerde mens. Niet alleen zijn materieel bezit, ook hoofdhaar, tandvullingen, vet, beenderen, huid en as waren het
Derde Rijk van nut. Levend kon de hechteling nog als proefkonijn dienst doen in een
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of ander 'medisch' experiment.
Lijden. In de eerste plaats ten gevolge van het zowel kwantitatief als kwalitatief
ontoereikend voedsel. Terwijl in zulk milieu (werk, kou, slechte verzorging, onvoldoende kleding, besmettingsgevaar ... ) drieduizend calorieën per gevangene per dag
een strikt levensminimum betekende, kregen ze over het algemeen maar de helft
daarvan. Voedsel van minderwaardige kwaliteit, bedorven en beschimmeld .. . Het
kamp wás de honger, gedetineerden waren levend geworden honger. 65 Men kon aan
niets anders meer denken, zelfs de doden klemden nog brood in hun vuisten. 66 "De
honger", schrijft Van Eek (1981 , 110), "was geen gevoel. Het was een toestand. Het
was reeds een ziekte, want je ging eraan dood. De honger zat niet in je maag, maar
overal. In je hersens, want je kon niet scherp meer denken en je moest vechten tegen
de apathie, die je altijd lokte en die dodelijk was." Volgens Rector (p. 168) "was kannibalisme iets gewoons", wie "geen rauw mensenvlees kon of wou eten (sommige
kampbewoners roosterden het boven kleine vuurtj es) stierf snel." Iedere binnenkomende gevangene verloor in enkele maanden tijd twintig tot dertig kilogram aan
gewicht. De negatieve energiebalans had chronische ondervoeding tot gevolg, "het
lichaam ging zichzelf 'opeten' "(Cohen-1952, 57). De vermagering kon een paradoxale vorm aannemen. De meeste kampbewoners67 leden aé;m plaatselijke of algemene hongeroedeem (gezwollen weefsels door ophopend vocht). Waren na enkele weken de vetreserves van het lichaam opgebruikt, dan werden beetje bij beetje eiwitten
van spieren en orgaanweefsels aangesproken. 68 Gevangenen en SS-ers noemden deze levende lijken 'Muselmänner', volkomen uitgemergelde gevangenen, letterlijk
het vel over het been, die naar gelang hun lengte slechts 28 à 40 kg wogen. 69 Hun lichamelijke ondermijning ging gepaard met geestelijke uitputting. Zij waren als robotten, keken met starre blik voor zich uit. Hun activiteit beperkte zich tot het strikte
minimum nodig om voedsel te bemachtigen en te verorberen.
'Muselmann' werd in verscheidene kampen, maar vooral in Auschwitz gebruikt. In
Dachau sprak men van 'Kretiner' /0 in Buchenwald noemde men hen ook 'müde
Scheichs'.71 In het vrouwenkamp van Ravensbrück werden ze spottend 'Schmuckstuck' (sieraad) genoemd. 72 Franse gevangenen verbasterden dit tot 'schmoustique' .73 Haft (p. 203) spreekt van 'Shmusstik', volgens haar een verbastering van
'Schmutzstück' (vuil stuk); ze meent dat SS-ers dit woord gebruikten ter aanduiding
van gevangenen en dat gevangenen het gebruikten ter aanduiding van jonge knapen
die zich tot homoseksuele prostitutie (met relatief machtige gevangenen) leenden. In
het kampjargon komen tal van Duitse woorden voor die werden overgenomen en
dikwijls aangepast door gevangenen die het Duits niet beheersten. Bij Franse gevangenen leidde dat tot merkwaardige neologismen (die net als de rest van het kampjargon iets zeggen over de psychologie van gevangenen). 'Schüssel' (in dit geval
etensbakje) werd 'chuselle', 'Scheisskolonne' werd 'Chaisse-colonne', 'Mischling'
(in dit geval een half-jood) werd 'Micheline' .74
Het metaforische 'Muselmann' zou zijn verklaring vinden in hun uiterlijke gelijkenis met fakirs 75 of bedelende Arabieren, 76 of omdat men verkeerdelijk aannam dat
hun houding een fatalistische overgave aan de omgeving was (men gaf de ziekte een
volitieve verklaring), zoals ook Mohammedanen verondersteld worden hun lot in
alle gemoedsrust te aanvaarden. 77
De meeste gevangenen wisten niet waar de benaming vandaan kwam en gaven er
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de meest fantasierijke verklaringen voor: " 'Muselmannetjes' werden we spottend
genoemd door de herinnering aan de magere scharminkels der Mohammedanen, die
vroeger in de kampen geweest waren, naar men zei." (Ijemelrijk, 157). Er hoeft weinig twijfel over te bestaan dat 'Muselmann' oorspronkelijk een door SS-ers gebruikte
spotnaam was. De meeste gevangenen namen de benaming, inclusief de minachtende connotatie over ('muzelmannen' werden meestal geschuwd door andere gevangenen), sommigen keerden ze als aanklacht tegen de SS-ers door ze tot alle of vele gevangenen uit te breiden. "Zij immers weten wat het woord 'Muselmann' betekent:
het is de schampere spotnaam van onze beulen voor alle gebrekkigen, zieken, ouden
en zwakken, voor de wandelende geraamten, kortom alle werkonbekwamen in de
nazi-kampen." (Lambrechts-1, 129). Levi (1961 , 98) meent dat ze "te leeg zijn om
nog echt te lijden. Men aarzelt om ze levend te noemen. Men aarzelt hun dood die zij
niet vrezen omdat zij te uitgeput zijn om haar te vatten, 'dood' te noemen ." Apathie
lijkt me in deze context geen gelukkig begrip omdat het een wilsbesluit kan impliceren . Het is niet onwaarschijnlijk dat apathie meer gevolg dan oorzaak was van het
'muzelmanstadium' . In een eerste fase van de evolutie tot 'muzelman' wilden sommigen wel nog iets ondernemen, maar ze waren daartoe niet meer in staat. "Dikwijls",
schrijft b.v. Maurel (1957,148), "had ik de kracht niet meer om me te wassen ofme te
vlooien." Dit werd natuurlijk een vicieuze cirkel, waar men alleen uit kon geraken
door drastische verbetering van de levensomstandigheden die de verkommering
hadden veroorzaakt. De machteloosheid, de fysieke en psychische uitputting werden
steeds groter en brachten steeds verdergaande vormen van apathie en derealisatie teweeg. Maurel (1957, 150) schrijft da,t ze "de optocht [van het Rode Leger] in de verte
zag. Ze wist wat hij betekende. Maar het raakte haar niet meer. Het was te ver af,
veel te ver, in de irrealiteit." Niederland, die de 'muzelmannen' met 'zombies' vergelijkt, schrijft (p. 467): "Het leeglopen van het ego dat begonnen was met aanvankelijk misschien levensreddende afweermechanismen zoals depersonalisatie, ontkenning en automatisering, had zijn verloop gekend. Een evolutie die begon met identiteitsverlies en via een bestaan als 'wandelend Jijk' en dan als 'schuifelvoetend lijk',
eindigde in psychiatrische stupor en dood. Volgens mij is het 'Muselmann'-stadium
het eindproduct van vele niet herkende psychotische kampcondities. De omvang en
de richting van de psychologische regressie, gevoegd bij de fysieke teloorgang, kon
moeilijk anders dan tot psychotische (vaak depressieve) terugtrekking, stupor en
dood leiden".
Bij de honger kwam ook nog ondraaglijke dorst. Gevangenen probeerden regendruppels te drinken, aten sneeuw, ruilden het weinige brood dat ze hadden voor een
beetje water, verloren door dorst het bewustzijn, zetten zonder het nos te beseffen
het leven op het spel voor een beetje brak water.
Massale dood. Genocide. Dus ook enorm veel kampbewoners. Overcrowding en
onvoorstelbare promiscuïteit in overvolle barakken of afgedankte stallingen. In een
barak voorzien op honderdvijftig mensen, stopte de SS er driehonderdvijftig en
meer. Negen mensen per vierkante meter. Duizend achthonderd mensen gedurende
maanden, jaren, in twee kamers. Meer dan duizend vrouwen in een barak, acht per
kooi. .. Als er al bedden waren dan waren het bedstellen, twee of drie-hoog. Bedden:
enkele planken zonder matras. Kooien van b.v. 3 m op 1m60, waarin tot twintig mensen werden opgepropt. Men moest geschrankt, in mekaar gehaakt slapen. Zich -be244

wegen, zich op de andere zij draaien, was een onderneming want de bedgenoten
moesten meedraaien. De vloer van de barakken was moerasachtig, een modderpoel
doordrenkt met urine , uitwerpselen, gesmolten sneeuwen bloed.
Door de overbevolking, de verminderde weerstand van de gedetineerden en de
beestachtige hygiënische omstandigheden was het besmettingsgevaar enorm. De gevangenen leefden in een elke verbeelding tartende Augiasstal. Als meer dan duizend
gevangenen slechts over een twintigtal emmers (of andere recipiënten die als w ~ c.
pot dienst konden doen) beschikten, dan kon het niet anders dan dat ze gamellen gebruikten .78 Een lange gemeenschappelijke balk boven een greppel moest een toilet
voorstellen. De voorwaarden tot de meest elementaire hygiëne ontbraken: onvoldoende en onzuiver water, geen zeep, geen tandenborstel, geen kam , geen zakdoek
(voor veel geïnterneerden een schrijnend probleem).79 De gevangenen voerden een
nooit eindigende strijd tegen luizen en ratten die zich best thuis voelden in dit milieu.
Men doodde tot honderd luizen per dag, 80 als men aan zijn kleren schudde viel het
ongedierte in hoopjes op de grond. 81De barre weersomstandigheden en het gebrek
aan beschutting (onderkomen en kleding) tastten het resistentievermogen verder
aan . Bijna iedereen was ziek (tyfus, malaria , tbc, dysenterie ... ) en niemand werd
verzorgd.
Gebrek aan privacy was een van de "voornaamste componenten van het zware lijden in een KZ ( ... ) Gedwongen en ononderbroken gemeenschapsleven, het nooitofte-nimmer alleen zijn ... " te midden een immer rusteloze, vloekende, krijsende, elkaar vertrappelende menigte (Bakels-1977 , 163). "De mens" , schrijft Herzberg
(1978,39), "is een gemeenschapsdier, ... Maar wat hij nodig heeft, is een hol of een
grot om alleen te zijn met zijn vrouwen haar aan zijn hart te drukken ." Sommigen
stierven aan een teveel aan gemeenschap.82
Er heerste permanente terreur. Sadisme vierde hoogtij. SS-ers waren als baarlijke
duivels. Gevangenen werden doodgeschopt , in beerputten verdronken, levend begraven , in hoogspanningsdraden gejaagd, afgemaakt door fenol-injecties in het hart,
het hoofd afgehakt. 83 SS-ers lieten werkelijk geen kans voorbij gaan om gedetineerden te kwellen. De vreselijke appèls - waarop zelfs de doden niet mochten ontbreken
- brachten dit het duidelijkst tot uitdrukking. Onder voorwendsel geteld te worden ,
moesten tienduizenden hechtelingen minstens tweemaal per dag op de appèlplaats
aantreden. Dit kon uren, soms dagen duren , in om het even welk weer. 84 Publieke
straffen (b.v. de beruchte 'Fünfundzwanzig am Arsch', vijfentwintig striemende
stok- of zweepslagen op het ontblote achterwerk) en executies (vooral verhangingen) waarbij het kamporkest voor muzikale 'omlijsting' moest zorgen, dienden als
afschrikkingsmiddel voor andere gevangenen. Nooit kende men rust, steeds werd
men opgejaagd en vervolgd. "Het concentratiekamp", schrijft Van Eek (1981, 9),
"was erop gericht om in de eerste plaats de menselijke waardigheid te vernietigen. Er
was niet één ogenblik, niet één plaats waar je niet de hele tijd blootstond aan de haat,
de verachting, de razernij van de SS ." Wachttorens waren zo geplaatst dat men nergens veilig was voor de schijnwerpers of kogels. Steeds kon men slachtoffer worden
van de onvoorspelbare selecties. Een plotse 'Blocksperre' (opsluiting in de barakken) of een razzia in de kampstraten, om naar een ander kamp gestuurd te worden of
naar de gaskamer gevoerd te worden. De spiernaakte gevangenen wachtten, gelaten
of angstig, het oordeel van verpleger of kamparts af. En dit alles werd overheerst
door de geur van verbrand mensenvlees ...
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Daarbij kwam nog de zowel qua intensiteit als qua duur slopende en zinloze arbeid. Gevangenen moesten rotsblokken van de ene naar de andere plaats versjouwen, dan terug naar de eerste plek, enz ... Ze hielden geen greintje au~onomie meer
over. Voor alles en nog wat (b.v. om naar het "toilet' te mogen) moest men beleefd
toelating vragen aan een of andere autoriteit. 85 Angst, gevoelens van vernedering,
onmacht, verzet of apathie overheersten bij vele slachtoffers. Enkelen vochten
heroïsch terug, de meesten berustten apathisch. 86 De levensverwachtingen waren
voor álle gevangenen minimaal, gemiddeld enkele weken of maanden. 87
Dit alles was bovendien gewild en systematisch gepland. Gedetineerden die niet
terstond als ongedierde werden uitgeroeid, werden door de SS op indirecte wijze omgebracht. Ze lieten hen sisyfusarbeid verrichten of - in Bergen-Belsen - van honger
omkomen. 88 SS-dokters hadden zelfs berekend dat ongeveer 75 % van honger moest
creperen. 89 Mishandelingen, chronische ondervoeding, dwangarbeid , slechte behuizing, honger, dorst, kou, slagen , ziektes ... waren even zovele uitgekiende middelen
om de gevangenen te doen degenereren en kapot te krijgen.
Wie toch in leven bleef, moest dus wel bijzonder veel geluk hebben gehad. Overlevenden spreken in dat verband van een 'kamploterij '.90 Het leven hing aan een zijden
draadje en "dat draadje heette geluk." (Herzberg-1978, 149). Dit 'anus mundi' overleven was een kwestie van toeval, een mirakel91 ('anus mundi' werd door SS-officier
Kremer - dokter in de geneeskunde en de filosofie - in zijn te Auschwitz bij gehouden
dagboek gebruikt als metafoor voor Auschwitz;92 tevens titel van Kielars verslag).
Anderen schrijven de overleving aan louter volitieve factoren toe, "zo lang men intens genoeg wou overleven, kregen ze je niet klein. Al deden ze nog zo hard hun
best" (Van Eck-1981 , 101), men ging niet dood als men dat zelf niet WOU. 93
Alle gevangenen waren er even slecht aan toe. Zij "deelden het leed en het lijden
in de moeilijke tijden, hebben elkaar nooit gehaat of beloerd ( ... ) waren vrienden en
broeders. Eén enkele familie van alle kanten door de dood bedreigd, één gemeenschap met dezelfde principes en idealen ." (in, De Belgische Eendracht, een van de
door gevangenen na de bevrijding, nog in het kamp uitgegeven krantjes 94 ).
Dit is het beeld dat uit veel kampliteratuur naar voor komt. Alle documenten zouden trouwens hetzelfde verhaal vertellen. 95 Foto-albums zoals Het boek der kampen
bekrachtigen dit beeld: apocalyptische beelden van bergen lijken, schoenen, mensenhaar, executie- en marteltuigen, vreselijke verminkingen door 'medische' experimenten; crematoria, gelooide mensenhuid, lampekappen uit mensenhuid, schrompelkoppen, levende skeletten ...

3 De komplotfilosofie
In de meeste ego-documenten en in niet weinig werken over ~e kampen vindt men de
stellige overtuiging dat de kampen en alles wat er zich in afspeelde, vooraf door de
nazi's of SS-ers werd gepland. Toeval, evolutie en grillen van individuele SS-ers worden buiten beschouwing gelaten. Alles wat gebeurde was vooraf beraamd en georganiseerd, gevolg van een alomvattend machiavellistisch systeem. Alles wat de SS-ers
deden, was onderdeel van een methodisch georganiseerd crimineel systeem. Geen
enkele wreedheid wordt gezien als het gevolg van desorganisatie of persoonlijke wil246

Ie keur . Integendeel, álles was beraamd, álles was gevolg van een precieze organisatie
en een perfect georchestreerde methode. De voorbedachtheid ging gepaard met
grondige wetenschappelijke kennis en Pruisische precizie. Alles was op wetenschappelijke basis uitgedacht en gerealiseerd. 96
Deze komplotfilosofie vormt de rode draad doorheen het stereotiep beeld. Ware
het niet dat het begrip aanleiding zou kunnen geven tot misverstanden, dan zou ik de
voorkeur geven aan 'diabolisch komplot'. Diabolisch (of 'satanisch') omdat de perfectie waarmee alles werd uitgedacht in feite metafysische, de mens te boven gaande
krachten vereist en vooronderstelt. De uitvinding en uitwerking van deze methode
veronderstellen een ongelooflijke monsterachtigheid bij de planners. 97 De van
"overheidswege toegepaste methoden, waren zo intens gemeen dat een normaal
brein ze niet eens kan bedenken" (Bakels-1977, 298), ze getuigden van een "duivelse
sluwheid" (Van de Poel, 13). Reminiscenties aan het hemels logboek - waarin god
vooraf al onze daden zou genoteerd hebben - zijn niet louter toevallig. Het transcendent wezen kan, gezien het boosaardig opzet, evenwel niet goddelijk zijn. De predestinatie waarover het hier gaat is diabolisch alternatiefloos. Toch onderkennen
sommigen ook hierin een door god beraamd komplot. "Zou men kunnen zeggen dat
deze oorlog, behalve een groots opgezette onderneming des duivels, een oneindig
grootser opgezette onderneming Gods is: om de mensen te doen weten waar zij zonder Hem terechtkomen?" (Bakels-1979, 77). "De straf werd opgelegd door God, jegens Wie ik in mijn zesentwintig jaren onophoudelijk gezondigd had. De moffen waren niet meer dan een instrument. Zij behandelden mij onrechtvaardig. God echter
behandelde mij rechtvaardig" (Bakels-1977, 45). "Juist in het Rijk van de Satan was
de kans op goddelijke openbaring het 'grootst. Alle voorwaarden daartoe waren in
perfectie vervuld. Ik schrijf het neer na aarzeling, met een vraagteken: 'Zijn die
voorwaarden misschien in perfectie vervuld in de Duitse gevangenissen en kampen
teneinde de goddelijke openbaring een nieuwe en wel zeer grote kans te geven? Is,
misschien, onze gevangenschap dan geen satanische maar juist een goddelijke onderneming geweest?' " (Bakels-1977 , 46). Of zoals een orthodox jood een ongelovige in Westerbork toebeet: "Snotneus, ik kon je vader wel zijn. Jullie hebben geen
eerbied voor de ouderdom en niet voor de Thora. Jullie hebben het onheil over ons
gebracht. Hitler is een werktuig in de hand van God om jullie te straffen. Denk daar
maar 's over na." (Mechanicus, 68).
Voornaamste doel van het komplot was de totale degradatie van de gevangenen.
Alles in het Hitleriaans mechanisme was gericht op totale onderdrukking en ontmenselijking. De technici van de dood hadden opdracht gekregen de slachtoffers te degraderen. Alles werd gezet op de vernietiging van de morele persoonlijkheid. 98 De
extreme situatie werd in het leven geroepen om mensen in een mum van tijd te herleiden tot gedweeë nazi-onderdanen, tot automaten zonder persoonlijkheid. 99 De
kampen werden uitgedokterd om, door een ondraaglijk gemaakt bestaan, de gevangenen zó ver te drijven dat ze een afkeer kregen van elkander en van zichzelf. Aldus moesten ze tot hersenloze wrakstukken, schimmen van de mens herleid worden.
Het raffinement waarmee de SS-ers hun degradatie-technieken toepasten, had een
absoluut hoogtepunt bereikt. Door middel van een perfect psychologisch doorzicht,
gebruik makend van 'speciale handboeken' en van de recentste wetenschappelijke
technieken, dreven zij hun willoze en weerloze slachtoffers tot eenvoor-menselijk of
pre-adultair stadium. lOO De kampen waren, luidt het, een uniek sociaal experiment
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uitgevoerd op menselijke wezens. Door hun extensieve sociale manipulatie-technologie brachten de nazi's een groot deel van de Duitse bevolking tot willoze gehoorzaamheid. Daardoor ook slaagden zij erin een klein deel van de gevangenen volkomen te demoraliseren en bijna alle qnderen emotioneel afte stompen. 101 De kampen
dienden als laboratoria om menselijk gedrag te herleiden tot een voorspelbare bundel reacties, tot geconditioneerde reflexen. Ieder greintje spontaniteit moest geëlimineerd worden d.m.v. een hele batterij negatieve stimuli. 102 De SS creëerde een absoluut negatieve omgeving om gevangenen om te toveren tot gedachteloze, voorspelbare en controleerbare schepsels. 103 Om dat te bereiken, werden allerlei middelen toegepast, o.m. de verdeel-en-heers-techniek door gedeeltelijke machtsdelegatie (zie blz. 203 e.v.)l04
Voor dit komplot worden geen concrete bewijzen aangevoerd. Het wordt als algemeen gekend en aanvaard voorgesteld. Op het eerste gezicht is niet erg duidelijk
waarom de SS-ers zich al die moeite getroosten. De kampen dienden toch om terreur
te zaaien, om bepaalde bevolkingsgroepen uit te roeien, als reservoir van goedkope
arbeidskrachten? Waarom zouden de heersers de gevangenen niet 'gewoon' van
honger iaten omkomen nadat ze er het laatste restje energie hadden uitgeperst? De
komplottheorie voorziet in een ultiem en sluitend antwoord op deze vraag. Vooraleer vermoord te worden, moesten de slachtoffers gekweld en gedehumaniseerd worden. Volgens sommigen was dit de meest fundamentele functie van de kampen. l05 De
gevangenen doden volstond niet, ze moesten vooraf vernederd en gebroken worden.
In totalitaire maatschappijen willen machthebbers álle weerstand breken. Lichaam
én ziel moesten vermoord worden. Zolang de slachtoffers geen afstand hadden gedaan van élk spoor van menselijkheid, zolang ze iets van waardigheid in zich bewaarden, hadden de SS-ers niet echt gewonnen. 106 Het was een 'samenzwering tegen de
morele mens' .107 De gevangenen moesten door hun gedrag de pessimistische mensvisie vervat in het 'homo homini lupus' kracht bijzetten. lOS Het kamp was een door de
nazi's opgezette 'experimentele gemeenschap', met opzettelijk dehumaniserende levensomstandigheden. 109 Dit 'nazistisch sociaal experiment' beoogde de totale morele verdorvenheid van de 'proefkonijnen'. Daartoe werden de krachtigste sociaaltechnologische kennis en middelen aangewend en daarom was dit de gruwelijkste
misdaad van de nazi's. 110
Een andere verklaring luidt dat SS-ers de totale verbeesting van de gevangenen nastreefden om zichzelf te overtuigen van hun 'Übermenschlichkeit' en ook om de opsluiting en mishandeling van hun slachtoffers te rechtvaardigen. lil Door de gevangenen van bij hun aankomst van elk bezit te beroven en hen een clownesk zebrapak aan
te trekken, probeerden de SS-ers hun misdaad te 'vergoelijken'. De grotesk uitgedoste, magere en vieze gevangenen zagen er uit als dieren en gedroegen zich ook dikwijls beestachtig-verwilderd. Ze konden niet meer,...als vervaarlijke tegenstanders
worden gezien. Daarom konden de SS-ers zich zonder schuldgevoel aan brutaliteiten
te buiten gaan en konden de gevangenen niet anders dan zich overwonnen voelen. 112
De SS riep een jungle in het leven waarin brutaal egoïsme, leepheid, gebrek aan respect en mededogen het haalden op intermenselijke solidariteit. ll3 Deze jungle was
de gecondenseerde weerspiegeling van het Derde Rijk. Alle menselijke waarden
moesten er tot belachelijke zwakheden worden herleid. Het beestachtig gevecht om
de overleving moest een kampelite voortbrengen die in alles leek op deze die Duitsland bestuurde. Omdat gevangenen een bepaald cultureel en ideologisch niveau be248

zaten, omdat hun meer subtiele geest door de nazi's als zwakheid en minderwaardigheid gekenmerkt werden, moesten ze door blinde beestachtigheid worden verpletterd. 114
In zeer veel ego-documenten keert de bemerking terug dat de SS-ers verduiveld
goed wisten wat ze deden. 115 Het komplot was tot in de kleinste details uitgewerkt.
De meestal in afschuwelijke omstandigheden verlopende treinreis naar het kamp
b.v., was niet anders dan onderdeel van het vooraf gepland ontmenselijkingsproces.
De duur van de reis en het frequent oponthoud werden niet veroorzaakt door de oorlogsomstandigheden, maar waren de eerste fase van de selectie. 116 Was de reis te
kort, dan werd ze opzettelijk vertraagd. 117 Achter de ogenschijnlijke chaos en het gebrek aan organisatie ging een minutieus uitgekiend demoraliserings- en ontmenselijkingsprogram schuil. Ook de chaos was gewild. De gevangenen mochten geen structuur in het beleid kunnen ontdekken, moesten in de war worden gebracht. 118 De
spitsvondigheid van de SS-ers kende geen grenzen. De gevangenen hadden zich b.v.
tegen de ontmenselijking kunnen verzetten door broederlijkheid. Maar ook dat hadden de SS-ers voorzien. Om solidariteit te verijdelen, hadden ze hun slachtoffers
door elkaar gemengd. Ze hielden geen rekening met de verschillen qua nationaliteit,
ideologie, sociale klasse of interneringsreden om te verhinderen dat zich hechte gemeenschappen vormden waarin organisatie en planning mogelijk werden. Niets was
toevallig. De afschuwelijke levensomstandigheden werden opzettelijk gecreëerd om
onder de gevangenen kiemen van antipathie en haat te zaaien. De SS dreef hen welbewust tot aan de rand van de dood, waar alleen blinde motieven nog kunnen werkzaam zijn.
Een in dit verband dikwijls terugkerend thema is dat der hygiëne. Alles was erop
gericht om elke vorm van hygiëne onmogelijk te maken. De gevangenen moesten
verlaagd worden, elk spoor van menselijkheid moest worden uitgewist, ze moesten
tot een dierlijk niveau worden teruggedreven. Door de gevangenen te laten vervuilen, wilde de SS bereiken dat ze elkaar niet meer zonder walging konden aankijken.
Ze moesten zichzelf en elkaar beginnen verachten. 119 "Geestelijke vernietiging",
schrijft des Pres (p. 60), "werd doel op zich, volledig los van de vereisten der massamoord. Men streefde de vernietiging van de ziel na. Dat moest verwezenlijkt worden
door terreur en ontbering, maar in de eerste plaats door een meedogenloze aanval op
het gevoel van zuiverheid en waarde van de overlevende (sic). Excrementele aanval,
de fysieke veroorzaking van afkeer en zelfwalging, was het voornaamste wapen." (de
'excrementele aanval' wordt hieronder - blz. 313-314 - nog duidelijk).
In de schijnbare systeemloosheid zat, meent Kautsky, ·altijd systeem. Dat bleek
volgens hem onder meer uit het volgende. De weinige bezittingen die Buchenwaldgevangenen overhielden, verwierven enorme betekenis. Het waren de enige dingen
waarover ze konden beschikken en waaraan ze gewoon waren. Dikwijls was het hun
enig houvast, iets waarop ze gevoelens konden fixeren. Niets kon dan ook meer onrust en opwinding teweeg brengen dan de inbeslagname of de vernietiging van moeizaam georganiseerde glazen of kommetjes. De SS-psychologen wisten maar al te
goed dat dergelijke behouds,gezindheid een bepalende kracht is van de gevangenmentaliteit. Daarom grepen SS-ers en sadistische kampfunctionarissen elke kans aan
om dat bezit te confisqueren. 120 Wat betreft het conservatisme van gevestigde gevangenen heeft Kautsky het ongetwijfeld bij het rechte eind. Veranderingen in het
kampbestaan, 'o ok die ten goede, werden vaak geïnterpreteerd als verraderlijke, lis249

tige maneuvers. 121 Rettelheim kwam onder de indruk van het vernuft waarmee de SS
gebruik maakte van psychologische mechanismen om het geloof van gevangenen te
vernietigen dat ze in staat waren de toekomst enigszins te voorspellen. Eén van
de daartoe gehanteerde middelen was hen blootstellen aan radicale veranderingen in de levensvoorwaarden. 122 Het "creëren van absolute onzekerheid, van A tot
Z, was juist een wezenlijk bestanddeel van het Duitse terreursysteem" , meent ook
Rakels (1977, 45). In Debrocks Fenomenologie van het KZ worden lang vooruit geplande en toevallige consequenties met elkaar vermengd, en wordt de indruk gewekt
dat alles ingenieus werd uitgekiend. Zo meent deze getuige b. v. dat de nazi's de georganiseerde massamoord op absoluut onwaarschijnlijke schaal uitvoerden omdat ze
wisten dat de straf dan buiten verhouding zou staan tot de begane misdaden. 123
Ook de slechte geografische ligging van de kampen heet verre van incidenteel te
zijn. De onherbergzaamheid van die kampen berustte op een intentionele keuze van
de SS. De overweging de gevangenen zo snel mogelijk te dehumaniseren en ten gronde te richten gaf daarbij steeds de doorslag (hetzelfde gerucht deed de ronde onder
Japanse gevangenen in Amerikaanse kampen tijdens WO-U - zie blz. 416). Deze hypothese wordt vele decennia later door sommige commentatoren nog als een vaststaand feit beschouwd. 124 "Het oord waar het kamp opgebouwd werd," schrijft b.v.
Van Opbroecke (198511, 110), "beantwoordde perfect aan enkele geografische SSvuistregels: afgelegen, moeilijk bereikbaar, een plek waar het klimaat behoorlijk onbarmhartig kon zijn." De kampen in Oswiecim (Auschwitz) kwamen dáár omdat de
moerassige ondergrond bijzonder goed de doelstellingen van de SS diende. Het ongezond klimaat en de modder waren geschikt als supplementaire kwellingen. Het
was de bedoeling dat de gevangenen daardoor allerlei vreselijke ziekten zouden oplopen. 125
Ook over Westerbork (in Drente) wordt iets gelijkaardigs beweerd. Het lag ook
"op een uitloper van de Hondsrug, was sterk aan winden blootgesteld, terwijl de
veengrond er een onaangenaam soort vochtigheid verbreidde. Overal drong zand
door, bij regen veranderden de wegen direct in diepe modderpoelen. De zomerse
vliegenplaag, de oogontsteking~n, alsmede ander ongerief ... "(Presser-1978, 6). Het
kamp Westerbork werd evenwel in het voorjaar 1939 door.de Nederlandse overheid
opgericht om er illegaal of statenloos in Nederland vertoevende joden (o.m. uit
Duitsland gevlucht) onder te brengen. Het ging pas op 1 juli '42 in Duits beheer over.
Reeds voor de oprichting van dit kamp werd in de Staten-Generaal gesproken van
"een barre, troosteloze vlakte, wel een van de meest deprimerende stukken die in
ons land te vinden zijn." (Presser-1978,5). Hieruit kan men alvast concluderen dat de
ligging van dergelijke kampen ook werd bepaald door de omvang ervan, m.a.w. door
de beschikbaarheid van uitgestrekte onbewoonde gebieden.
De ligging van de kampen werd door andere dan diabolische overwegingen ingegeven. Het kan niet uitgesloten worden dat, eens de plaats vastlag "enkele kampen
opzettelijk op plaatsen (werden) gebouwd waar men een minimum aan zon kreeg:
Buchenwald en Natzweiier lagen op noordhellingen; men zat er in de winter vaak in
een kille, alles doordringende mist." (De Jong, 445 -zie evenwel ook blz. 252). Sommigen menen dat vele KZ - Mauthausen, Gross-Rosen, Flossenbürg, Natzweiier werden opgericht in de nabijheid van bestaande steengroeven om de gevangenen
door middel van arbeid om te brengen. 126 De plaatsbepaling van deze kampen had in
werkelijkheid te maken met het 'Führerbauten-project' (zie blz. 49). Dat b.v. Natz250

weiier (in de Elzas) uitgekozen werd, had te maken met het feit dat daar een bijzonder zeldzaam soort rood graniet voorkwam. 127
Vele Duitse intellectuelen en vele gevangenen waren (en zijn) ervan overtuigd dat
de ligging van KZ-Buchenwald bepaald werd door de bekommernis de
tegenstanders van het nazi-regime te vernederen en te kwellen. Door het kamp vlakbij Weirnar op te richten, wilden de nazi-leiders de kortstondige en door Hitler vernietigde Weimarrepubliek ook symbolisch ontwaarden. Zij die voor het behoud van
de republiek hadden gestreden, zouden geïnterneerd worden op de plaats waar haar
wieg had gestaan. De oprichting van een kamp aldaar was een weloverwogen profanatie. 128 Weirnarwas immers ook de stad waarin J.S. Bach, Herder, Schiller, Goethe, Liszt en nog vele andere groten hadden geleefd en onvergankelijke meesterwerken hadden gecreëerd. De precieze ligging van het kamp was evenmin aan toeval te
wijten. Het werd opgetrokken op de Ettersberg, de plaats waar Schiller, Goethe en
anderen veel aangename uren hadden doorgebracht. Daar ook had Goethe in zijn
kinderjaren zijn naam gegrift in de stam van een alleenstaande beuk. 129 Daarom,
heet het, hadden de nazi's deze plaats verkozen. 130 Bij het rooien van het bos hadden
ze de beroemde 'Goethe-eik' gespaard en tot middelpunt van het kamp gemaakt. 131
Daarenboven zou de SS opzettelijk de noorderflank verkozen hebben om de gevangenen aan de barre weeromstandigheden bloot te stellen. 132
Volgens d'Hareourt werden ook nog enkele andere bomen gespaard. Bijna alle ge- .
vangenen hebben het over een eik. In de geraadpleegde bronnen spreekt alleen Van
Eek over een beuk. In zijn gesprekken met Eckermann heeft Goethe zelf, het over
een beuk. \33 Wormser-Migot (1968,110) is er onder meer daarom van overtuigd dat
de bewering dat de boom van Goethe zich op het kampterrein bevond een hersenspinsel was van de gevangenen. Ze wijst er ook nog op dat het kamp Buchen-wald
heette. Ook dit laatste argument is niet overtuigend, in het Ettersbergwoud stonden
immers niet alleen beuken, maar ook eiken en dennen. 134
Aan de oprichting van KZ-Buchenwald ging een jaar onderhandelingen vooraf. De
ligging van dat kamp lag niet van bij het begin vast en werd door velerlei factoren bepaald. Sedert mei '36 waren vertegenwoordigers van de KZ-inspectie en van de deelstaat Thüringen in gesprek. In Thüringen moest ter vervanging van de oude kampen
Lichtenburg en Sachsenburg een groot en modern 'K-Lager' komen. Uit een brief
die SS-Gruppenführer Theodor Eicke (vanaf '34 verantwoordelijk voor de KZ) op 3
juni '36 schreef aan de Gauleiter en Reichsstatthalter van Thüringen, Fritz Sauckel
(later algemeen gevolmachtigde voor de 'Arbeitseinsatz') blijkt, dat de deelstaat
Thüringen werd verkozen wegens zijn centrale ligging in het Rijk en wegens de traditioneel grote en sterke socialistische concentratie aldaar. Thüringen zou in geval van
oorlog bijzonder geteisterd worden door deze 'staatsvijandelijke elementen'. Na
aanvankelijke terughoudendheid stemde de Thüringse regering in met de oprichting
van een groot kamp. Eicke had hiertoe zware druk uitgeoefend. Op 27 oktober '36
schreef hij aan de staatssecretaris van Thüringen dat meerdere Pruisische steden
geïnteresseerd waren in een kamp op hun grondgebied en dat ze reeds concrete middelen in het vooruitzicht hadden gesteld. Volgens andere bronnen wou Sauckel kost
wat kost formaties van de Waffen-SS in Weimar gelegerd zien. De kosten van de stationering van die eenheden zouden gedekt kunnen worden door de KZ-slaven. 134a
251

Op vraag van Eicke diende uitgezien naar een gebied van minstens 75 ha groot, gelegen in de buurt van exploiteerbare leem- of kleigronden met het oog op de inschakeling van gevangenen in de baksteenproduktie. Uit een geheim ontwerp van een brief,
opgesteld door het binnenlands ministerie van Thüringen en gericht aan de 'Thüringische Geologische Landesuntersuchung', blijkt dat een oorspronkelijk bij Magdala
voorzien terrein niet werd weerhoud~n omdat het om akkergrond ging die nuttiger
kon worden aangewend. Het voormeld geologisch instituut moest onderzoeken of er
binnen een straal van 25 à 30 km rond Weirnar een bruikbaar terrein lag waar in de
onmiddellijke omgeving een groot kamp kon worden opgetrokken op bij voorkeur
slechte grond of bosgrond. Hoogstwaarschijnlijk werd de geografische ligging van
Buchenwald door dit instituut gesuggereerd. Op 5 mei '37 liet Eicke telefonisch weten dat het voorgestelde gebied op de Ettersberg aan de vooropgestelde criteria beantwoordde en dat hij het binnenkort zou inspect~ren. Op 7 juli '37 maakte Eicke
dan de opheffing van KZ-Bad Sulza, KZ-Sachsenburg en KZ-Lichtenburg bekend
en kondigde hij de oprichting aan van KZ-Ettersberg. Omdat de Ettersberg samenhangt met het leven van Goethe, tekende de plaatselijke nationaal-socialistische cultuurvereniging bezwaar aan tegen deze benaming. Om het culturele geweten van de
Weimarianen niet te belasten werd naar een andere benaming gezocht. Hottelstedt,
de naam van het dichtst bijgelegen dorpje werd in overweging genomen. Eicke ging
daar evenwel niet mee akkoord omdat bepaalde vergoedingen voor de SS-ers toegekend werden in functie van het aantal inwoners van de garnizoenplaats. Daarom stelde hij Weimar-Hochwald voor. Himmler koos op 28 juli '37 voor 'KZ-Buchenwald,
Post Weirnar' .134b Op 6.8.1937 werd bericht dat Lichtenburg en Sachsenburg waren
vervangen door 'KZ Buchenwald bei Weirnar' .135 In de buurt van het kamp werd een
steenbakkerij ingericht. De gevangenen werden er pas later ingezet, aanvankelijk
werkten zij vooral in de steengroeve van het kamp. 136
De Ettersberg ligt ten noorden van Weirnar. Het kamp werd waarschijnlijk op de
noorderflank opgetrokken om het zoveel moge lij k aan het zicht van de - toch zo fi j ngevoelige - Weimarianen te oqttrekken (overigens werden ook de - weliswaar meer
beschutting biedende - geb;uwen der SS-ers op dezelfde 'ongezonde' flank opgetrokken). In zoverre het verhaal in een studie als deze kan worden gereconstrueerd,
staat vast dat de SS-ers een of meerdere bomen spaarden toen het bos werd gerooid.
De in de ganse omgeving bekende 'Goethe-eik', waaronder Goethe herhaaldelijk
gemijmerd en geschreven zou hebben, bleef behouden. Volgens plaatselijke traditie
stond er Duitsland een ramp te wachten als deze boom stiert 137 Vandaar waarschijnlijk ook de over'tuiging van sommige gevangenen dat ze zouden worden bevrijd binnen het jaar nadat de eik vernield zou zijn. Misschien hechtten ook sommige SS-ers
geloof aan deze legende (volgens d'Harcourt - p. 157 - is dat een van de redenen
waarom ze zo panikeerden toen de boom vernield werd bij het bombardement op de
Gustloff-Werke op 24 augustus '44), maar het lijkt zeker niet minder waarschijnlijk
dat de boom gespaard bleef op verzoek van de omwonenden.
De komplotfilosofie beantwoordt aan zo'n dwingende behoefte dat alle disconfirmaties door soms vernuftige ad-hoc hypothesen uit de weg geruimd worden. W èrden
rantsoenbroden "waarschijnlijk met opzet ongelijk verdeeld om twist te stoken"
(Van Eck-1981, 36) en kreeg men bij een andere gelegenheid toch voldoende en gelijkelijk te eten, dan deden de SS-ers dat "om ons te pesten. Dit was té goed." (ibid,
66). Een andere gevangene in een ander kamp, vraagt zich af waarom het voor 6 à 8
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gevangenen bestemd brood niet in stukken werd gesneden, en is ervan overtuigd dat
dit het zoveelste bewijs is van het 'Duits raffinement' .138 Toen er in het overvolle
Neuengamme enkele ketels soep ter beschikking werden gesteld van een troep uitgehongerde gevangenen, brak er een gevecht uit en werd een ketel omgegooid. Vandekerkhove twijfelt er niet aan dat de bewakers hen alleen hebben gelaten omdat ze
voorzagen wat er met de soep gebeuren zou. 139 De SS-ers zaaiden tweedracht door de
ene gevangene wat meer te geven dan de andere. Ook de tweedracht en afgunst die het
gevolg waren van het feit dat niet alle familieleden even veel pakketten konden opsturen, was door de SS gepland; zij waren het die ervoor zorgden dat de een meer kreeg
dan de ander. 140 Door de ellende te vergroten, speelden ze duivels handig in op ni j den afgunstgevoelens. 141 Om elke vorm van solidariteit onder de gevangenen onmogelijk te maken, stond er volgens Bettelheim een absoluut verbod op onderlinge hulpverlening. Wie een ander hielp zette het eigen leven op het spel. Het was de gevangenen verboden uit eigen beweging op te merken dat iemand niet meer verder kon of
mishandeld werd. 142 Wie deze stilzwijgende regel overtrad, tekende zijn doodvonnis. Dit is een overhaaste veralgemening. Fénelon (p.63) schrijft b.v. over een het
kamp uitmarcherende colonne gevangenen: "terwijl ze zich met moeite staande konden houden en elkaar vaak moesten ondersteunen - wat een van de weinige rechten
was die hen nog gebleven was ... ". Een gevangene die een ander hielp, werd inderdaad soms gestraft. Kogon - door Bettelheim nochtans geraadpleegd - vermeldt b. v.,
dat een zieke gevangene die het eten dat hij zelf niet meer kon opeten had weggeschonken, door de Lagerältester (een gevangene dus) in een ketel heet water werd
gegooid. 143 Naar alle waarschijnlijkheid werd niet de geboden hulp bestraft, maar het
feit dat geen toelating werd gevraagd om die hulp te bieden. Het autonoom optreden
werd afgestraft.
De essentie van veel constructen van de komplotfilosofie heeft te maken met karakteristieken van totale instituties in het algemeen: isolement, tucht, vrijheidsberoving, heteronomie, intimidatie, heropvoeding. De strikte regeling heeft meer uitstaans met het behoud van de totale instituties - het bestuurbaar maken ervan - dan
met uitgekiend diabolisch opzet. Vanuit de optiek van de oprichters moeten de 'normale' mensen beschermd worden tegen volgens hen sterk afwijkende zonderlingen.
De door hen opgestelde regels worden door sommige 'ordebewakers' - die gewoonlijk niet deelnamen aan de uitwerking van die regels - secundair als bestraffingsmiddel aangewend.
De komplotfilosofie doet ook dienst om minder negatieve ervaringen te verklaren.
Gevangenen die tot een minder slecht commando behoorden, die aan iets minder
slechte levensvoorwaarden onderworpen waren, schreven dat 'privilege' soms toe
aan boosaardig opzet. De SS wilde hen op die manier verdelen en vernederen. Zij die
slechter af waren, zouden het de 'bevoorrechten' steeds kwalijk blijven nemen. l44
Ook de zeldzame gebaren van medemenselijkheid vanwege sommige SS-ers of
kampbewakers waren slechts in schijn in tegenspraak met deze duivelse intentie. In
feite waren ze er de meest diabolische uiting van. De machthebbers probeerden de
gevangenen op een dwaalspoor te brengen, te verhinderen dat ze het 'spel' doorkregen dat met hen werd gespeeld. Werden b.v. bepaalde gevangenen ter gelegenheid
van Kerstmis eens niet gekweld en kregen ze een dagje 'vrijaf', enkele sigaretten, een
kerstboom en zelfs voldoende te eten, dan "hoorde dit bij hun demonisch spel." (Bakels-1977, 162). Andere gevangenen waren van oordeel dat de SS-ers hun doelbe:253

wust een kortstondige illusie gunden opdat ze hun ellende nadien des te schriller zouden aanvoelen. Bijkomend voordeel van dit 'maneuver' was, dat de gevangenen zich
koest zouden houden en dat de SS-ers zich dus niet al te veel moesten bekommeren
om de bewaking en zich ongestoord aan hun braspartij konden overgeven. 145 Toen
Van Eek in de gevangenis van Bayreuth een keer lekker te eten kreeg, meende hij dat
dat gebeurde om hem te pesten: "dit was té goed. Nu heb ik nog meer honger." (Van
Eek-1981, 66). Ook de in december'44 opgerichte 'Commissie voor Oorlogsmisdaden' die de in Breendonk begane misdaden onderzocht, is een gelijkaardige mening
toegedaan: "Onder de honderden getuigenissen van de gewezen gevangenen van
Breendonk die we hebben verzameld vinden we er geen enkele die melding maakt
van een menselijk gebaar of een menselijke houding vanwege een lid van het leidend
personeel van het kamp. Of beter gezegd, er waren wel schijnbaar menselij ke gebaren; maar telkens kwamen zij de gevangenen voor als zoveel blijken van willekeur
vanwege hun 'meesters' en deze gebaren hebben ontegensprekelijk voor doel gehad
het gevoel van onzekerheid en de atmosfeer van waanzin in het kamp te versterken."
(p. 97). Ook uitzonderingen op de regel werden (en worden) dus door middel van de
komplottheorie verklaard.
De merkwaardigste redeneringen zagen het daglicht. Om elke revolte te verhinderen, zorgden de SS-ers ervoor dat de gevangenen verzwakten en werd een vernuftig
uitgedachte toestand van verbeesting geschapen. 146 Gevangenen werden uitgehongerd om hen zowel uiterlijk ~ls innerlijk op roofdiyren te doen lijken, of om vluchtpogingen te voorkomen (de skelet-achtige wezens zouden buiten het kamp direct
herkend worden). 147 Uit experimenten met dieren en met mensen hadden de nazi's
geleerd dat verregaande honger agressiviteit doet afnemen. Van deze wetenschap
maakten ze gebruik "om grote gevangenkampen met een klein aantal bewakers onder controle te houden." (Gunn, 29-30). Volgens Zuidema heeft Hoess, de meest beruchte commandant van Auschwitz, in '44 op Rosj Ha-Sjana - in de joodse traditie
de dag van Isaaks geboorte én de dag waarop Abraham hem had moeten offeren een selectie bevolen om alle jongens van 14 tot 18 jaar (1.400in totaal) naar de gaskamers te sturen. Zuidema beseft wel dat hij niet kan bewijzen dat Hoess op de hoogte
was van de joodse nieuwjaarsgebruiken, maar hij blijft erbij dat Hoess iets moet opgevangen hebben over Isaaks offer, dat zijn demonische inventiviteit daardoor op
gang werd gebracht en dat hij daarom cynisch die dag en die slachtoffers uitkoos. 148
(Rudolf Hoess was op dat moment geen kampcommandant meer . Hij voerde het bevel over Auschwitz van 1 mei '40 tot eind oktober '43. Van december '43 tot mei '45
was hij hoofd van de inspectiedienst van de KZ. Van juni tot augustus '44 was hij tevens hoofd van het SS-garnizoen te Auschwitz).
Geruchten (het antwoord op de door onwetendheid ontstane onzekerheid) die de
onzekerheid der gevangenen vergrootten, heetten gemanipuleerd te zijn door de SS.
Zij brachten hoopgevende geruchten in omloop omwille van de ontgoocheling en de
morele ineenstorting achteraf en het daardoor stijgend aantal sterfgevallen. 149 De
mededeling dat het grootste deel van de gedetineerden het geen maand volhield in
het kamp, was voor vele Neuzugänge dermate ongeloofwaardig, dat ze zichzelf voorhielden dat de SS dergelijke kwakkels liet rondstrooien om hen te demoraliseren. 150
Bettelheim meent dat joden zich als makke schapen naar de gaskamers lieten voeren
omdat hun doodsinstinct het haalde op hun overlevingswil. Dat dat gebeurde, kwam
vooral doordat zij door de hele wereld in de steek werden gelaten, omdat niemand er
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om gaf of ze leefden of stierven. De SS-ers wisten dat er zoiets als het doodsinstinct
bestond. Het is- dixit Bettelheim - dan ook geen toeval dat de kampen werden bewaakt door leden van de SS-Totenkopfverbände ('doodshoofd-SS' , SS-eenheden die
vanaf '34 belast waren met bewaking en administratie van de KZ), die als herkenningsteken een doodshoofd op hun uniform droegen. Op die manier wilden zij het
doodsinstinct bij de gevangenen verder aanwakkeren. 151 Om begin en einde van de
arbeid aan te geven werd, toen Van de Poel in Neuengamme gevangen zat, een bel
geluid. Voor hem was dit het enig romantisch aspect van het kampbestaan. Daarom
ook, veronderstelt hij, werd "in kleine kampen de bel vervangen door een bekkenslag met zeurend geluid." (p. 12). Dezelfde overlevende meent dat nieuwkomers in
Neuengamme getest werden "op hun vatbaarheid voor schrikaanjaging." Hij twijfelt
niet aan het verhaal dat "daarbij geruime tijd gebruik gemaakt werd van een reusachtige aap, die afgericht was om de binnentredende gevangene op het lijf te springen,
zodat de overrompelde met doodsangst in de gelaatstrekken op de foto voor het boeven-archief te prijken kwam." (ibid, 19).
De auteurs die deze komplottheorie hanteren, stellen dat SS-ers doorgaans domme of in elk geval minder intelligente wezens waren dan de gevangenen. 152 De prototypische SS-er is bij Bettelheim een eerder dom personage dat in zijn kampfunctie
toch blijk gaf van een verbazingwekkend psychologisch doorzicht, iemand die alles
voorzag en regisseerde om mensen doelbewust naar infantiele stadia te doen regresseren. J.F. Steiner schildert de organisator van Treblinka af als een geboren mislukkeling, iemand die al op school niet kon volgen en die het slechts tot kelner in een
klein stadje bracht. Als SS-er veranderde hij als bij toverslag in een geducht strateeg,
die op basis van de meest gesofistikeerde psychologische theorieën en dank zij een
verbazingwekkend doorzicht van 'de joodse psyche', het ontmenselijkings- en vernietigingssysteem 'verfijnde' .153 De contradictie tussen de enerzijds diabolisch-vernuftige en de anderzijds aartsdomme en achterlijke SS-er (een contradictie die men
ook vindt in het nazistische antisemitisme: enerzijds worden joden als achterlijke,
'untermenschliche' wezens afgeschilderd; anderzijds als vernuftige samenzweerders
die de ganse wereld in een machtsgreep houden), die de komplottheorie ten dele lijkt
te invalideren, werd door sommige auteurs omgebogen tot een confirmatie. De opleiding van SS-ers was volgens Kautsky gebaseerd op hun minderwaardigheidsgevoelens. Hun domheid en onwetendheid waren ingecalculeerd. Er werd hen bijgebracht
dat ze alle uit hun minderwaardigheidsgevoel stammende remmingen moesten overwinnen door hun machtsoverwicht in het kamp ten volle uit te buiten. Ze werden getraind om alle innerlijke weerstand van gevangenen, in het bijzonder hun karakteriële superioriteit, te breken. Eén van de methodes daartoe, was de selectie van sociaal en intellectueel superieure gevangenen voor de smerigste karweitjes. 154 De stereotiepe domheid van SS-ers liet zelfs toe enkele anders onverklaarbare dissonanties
te reduceren. Kautsky maakt er b.v. gebruik van om te verklaren dat er in Buchenwald een wel voorziene bibliotheek bestond, en dat er in '41- in volle oorlog - een
ruimte werd voorzien voor filmvoorstellingen voor de gevangenen ('das Buchenwalder Kino'). De volledig door politieke gevangenen bestuurde Buchenwald-bibliotheek was, aldus Kautsky, een verbazingwekkende illustratie van het ongebroken
moreel der gevangenen. Uit de catalogus van die bibliotheek bleek op welk hoog wetenschappelijk en literair niveau ze stond. Ze bevatte werkelijk schatten aan geschiedkundige, militaire, sociologische en filosofische werken in verscheidene talen.
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De SS-ers duldden dit omdat ze zo analfabeet waren, dat ze niet door hadden dat ze
de gevangenen een geducht wapen aanreikten. 155
Voorbeelden van en varianten op deze komplottheorie komen nog ter sprake bij
de poging deze theorie te duiden (blz. 396 e.v.). Andere voorbeelden: verdeel-enheers-hypothese (blz. 203-210); opzettelijke verspreiding van valse geruchten (blz.
239,254,388); god als organisator (blz. 247,296); het KZ als sociaal experiment om
te de humaniseren (blz. 310-311,408-409). De meest invloedrijke variant, de psychoanalytische, wordt besproken op blz. 313-315.

4 Bespreking van stereotiep
beeld en komplottheorie
De stereotiepe beschrijving van de extreme situatie die het kamp ongetwijfeld was,
omvat meer dan voldoende factoren om die situatie extreem te noemen, doch het is
geen accurate maar een partiële weergave van die situatie. Het stereotiep beeld bevat relatief weinig feitelijke onjuistheden, maar het is een op een bepaalde wijze geordende selectie en presentatie van feiten. Het is een extreme beschrijving. Nazikampen konden zo zijn en waren ~oms zo extreem verschrikkelijk. Om zich daarvan
te overtui~en volstaat het het aangrijpend beeldmateriaal- materiaal dat dikwijls
een grotere inleving mogelijk maakt dan teksten- te raadplegen. Dat is het nut en de
verdienste van Het boek der kampen van Van Eek. Even indringend, maar moeilijker
te bemachtigen, is Wir haben es nieht vergessen. De laatste jaren werd bovendien
nogal wat oorspronkelijk filmmateriaal teruggevonden of vrijgegeven. Bijvoorbeeld
D-day to BerZin (George Stevens) met beelden van het pas bevrijde Dachau en Bergen-Belsen, of de filmbeelden van het pas bevrijde Auschwitz (de enige overlevende
cameraman, Alexander Woronzow getuigt in de documentaire van Irmgard von zur
Mühlen waarin deze beelden werden geïntegreerd).
De prototypische extreme situatie bestond, daar kán niet aan getwijfeld worden;
maar ze bestond niet overal, niet altijd en niet voor alle gevangenen gelijk. Kort na
de bevrijding schreef Lingens-Reiner (p. 87) dat buitenstaanders ten gevolge van het
kampbeeld dat in de meeste ego-documenten wordt opgehangen "het fysiek kampleed overschatten, dat indien gevangenen voortdurend onderworpen waren geweest
aan de ergste condities, die werkelijk bestaan hebben, zij het net zo min zouden hebben overleefd als hun talloz~ minder fortuinlijke lotgenoten." Bijna veertig jaar later, zei Mareel De Ghouy (nationaal voorzitter van het Dachau-comité) me dat "indien men zo onophoudelijk wreed was mishandeld en gekweld als sommige ex-gevangenen en schrijvers het doen voorkomen, vanzelfsprekend niemand het overleefd zou hebben". Toen vrij snel na de bevrijding bleek "dat het ene na het andere
ooggetuigenverslag alle aandacht toespitste op de finale gruwelen en de meest
smaadvolle wreedheden", begon Lingens-Reiner te vrezen dat dit verkeerd was en
schreef ze haar eigen verslag (vgl. Rassiniers motivatie, zie blz. 113). "Niet omdat",
schrijft ze (p. ix), "de meest schrikwekkende beschrijvingen van onmenselijke
wreedheden en onmenselijke ellende onwaar waren!" doch, "als ze er door dergelijke toespitsing werden uitgehaald" , lijkt het haar "dat de achtergrond die die wreedheden en ellende mogelijk maakte, de dagdagelijkse gebeurtenissen en de 'normale'
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aspecten van het KZ-Ieven, zo goed als onzichtbaar en in elk geval onbegrijpelijk
werden." In enkele ooggetuigenverslagen waarin het stereotiep beeld voorkomt
vindt men, bij grondig onderzoek, soms een terzijde gemaakte bemerking dat "er
ook tij den waren dat het kampleven relatief draaglij k was" . 156 Fischer (p. 117) heeft
het over "een wanhopig makende monotonie, van tijd tot tijd doorbroken door een
serieus incident dat zo onverwacht was, dat het de gevangenen voorzag van gesprekstof. " Reska Weiss (p. 136) schrijft dat "dergelijke gruwelijkheden niet iedere dag gebeurden, maar dat de gedachte dat het zou kunnen gebeuren een niet aflatende kwelling was" . Bettelheim meent dat wreedheden minder frequent waren dan de angst ervoor,157 dat niet iedereen werd mishandeld en gefolterd, maar dat de dreiging wel
constant aanwezig was 157a (deze relatieve uitzonderlijkheid van de fysieke wreedheid
vormt hij zelfs om tot een confirmatie van zijn komplottheorie - zie blz. 313-314).
Dat het stereotiep beeld niet overeenstemt met de historiografisch gereconstrueerde 'werkelijkheid' kan onder meer geweten worden aan het gebrek aan informatie en inzicht bij de meeste gevangenen. Onwetendheid, zelfs al is die maar relatief,
leidt bijna steeds tot in feite ongerechtvaardigde generalisaties die gebaseerd wordeI;1
op vereenvoudigde, deels vooraf gebeurde interpretatie en classificatie van de
'werkelijkheid'. Het interpreterend individu heeft meestal - dat geldt zeker voor
mensen in een extreme situatie- veel geïnvesteerd in deze eenvoudige cognities die
fungeren als selectiebasis voor nieuwe gegevens.
In het stereotiep beeld van de kampen ",erden de meest weerzinwekkende levensomstandigheden, gruweldaden en ervaringen van alle kampen samengeperst. Het is
eèn aaneenrijging van momentopnamen, halve waarheden, gissingen en inaccurate
veralgemeningen. Een sterk vereenvoudigde, onvolledige en (uiteraard) zeer emotioneel geladen weergave van flarden van de 'werkelijkheid'. Een stereotiep beeld bekomen door het afvlakken of wegwerken van inconsistenties en contradicties, het associatief toevoegen van veronderstelde kenmerken, het overdreven benadrukken of
afbeelden van bepaalde kenmerken en het verwaarlozen van evolutionaire, dynamische aspecten. Reductie, constructie en dramatisering van toestanden, feiten en
ervaringen leidden tot een simplifiërende verklaring. "Men zou", schrijft Tillion (p.
'228), "zich aan fouten verwachten, maar aan geheugenfouten, door weglating, niet
door overdrijving of toevoeging. Deze toevoegingen waren overigens niet het resultaat van bedenksels, maar wel van een contaminatie van beelden. Alsof hetgeheugen, als een fototoestel, de geregistreerde negatieven over elkaar legt en ze gezamenlijk op het scherm der herinnering projecteert."
In kampdagboeken bemerkt men nog maar weinig sporen van deze interpretatieve
reconstructie, onder meer omdat de gevangene die als letterlijke 'insider' in het
kamp dagelijks de gebeurtenissen optekende een sterk gepartialiseerd beeld had,
een beeld dat slechts beetje bij beetje kon uitgroeien tót een alomvattend totaalbeeld. Laqueur beschrijft b.v. in haar dagboek dat een barakleider in Bergen-Belsen
in maart' 44 het initiatief nam tot een korte herdenking van een pas overleden oude
heer. De gevangenen deden hem met ontbloot hoofd uitgeleide tot het hekken van
het kamp. Als ze dit in '46 herleest, vpegt Laqueur aan deze passage toe: "Nu ik dit
opschrijf, denk ik weer aan de velden met hoog opgestapelde lijken, die niet eens
meer verbrand konden worden in het crematorium, omdat er te veel waren. Maar dat
was één jaar later" (p. 27).
Het stereotiep beeld, met de komplottheorie als leidmotief, is gebaseerd op een
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abstract beeld van het kamp. Een beeld waarin voorbijgezien wordt aan de vele variabelen die het kampbestaan bepaalden en aan de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de kampen. Zoals uit de geschiedkundige schets van de nazi-kampen
mocht blijken, varieerden de kampen naar tijd en ruimte en ondergingen ze vaak ingrijpende wijzigingen. Er bestond geen zorgvuldig uitgedokterd, onveranderlijk
kampsysteem. De kampen kwamen niet kant en klaar uit de lucht gevallen. Doel,
werking en levensomstandigheden waren aan bijna constante evolutie onderhevig.
Het tegendeel zou trouwens verwonderen, als men bedenkt dat sommige KZ meer
dan twaalf jaar bestaan hebben. De meeste gevangenen en commentatoren houden
om allerlei redenen ook veel te weinig rekening met de ervaringscontext. Ze veronachtzamen de talloze variabelen (terrein, bevoorrading, kampleiding, klimaat, interne machtsverdeling, moment en plaats van internering) die schuilgaan achter het
door het stereotiep beeld opgetrokken rookgordijn. Hét kamp en dé gevangene bestonden niet. Veralgemeningen zijn vaak misleidend, "wat geldt voor een bepaalde
periode, geldt niet zonder meer voor een andere; wat geldt voor een kamp in een bepaalde periode, geldt niet noodzakelijk voor de andere kampen in diezelfde periode
of voor hetzelfde kamp in een andere periode." (Weyemberg, 16). Hieraan kunnen
nog toegevoegd worden: de verschillen tussen delen van het kamp (sectie, barak,
werkcommando ) en die tussen de gevangenen (interperingscategorie, sociaal-economische positie in het kamp, persoonlijke karakteristieken), alle weer tijdsgebonden. Eén van de weinige overlevenden die zelden vanuit een fragmentarisch beeld
extrapoleert en generaliseert, Kautsky, schrijft hierover (p. 220) dat "het niet volstaat de naam van het kamp te kennen wanneer men over een kamp spreekt. Buchenwald was in '38 iets gans anders dan in de zomer van '39 en weer wat anders na het uitbreken van de oorlog; het veranderde nog meermaals - net als Auschwitz-Buna en
ook Dachau [de kampen waar hij opgesloten zat]. Zelfs wanneer men dezelfde periode beschouwt, dan nog leefden gevangenen in hetzelfde kamp op verschillende planeten ... ". Lingens-Reiner (p. ix-x) beseft "volkomen dat ze slechts haar zijde van de
waarheid kan vertellen, dat anderen die in hetzelfde kamp waren, op hetzelfde ogenblik zeer verschillende dingen kunnen gezien en gevoeld hebben en dat zij met even
veel recht kunnen vertellen wat voor hun waar was", en dat dank zij hun deel van de
waarheid "een beeld ontstaat dat het hare, dat er nochtans mee in tegenspraak lijkt,
kan vervolledigen" ·(zie ook blz. 338). Om het kampleven, de verschillende reacties
en interpretaties van gevangenen (o.m. de sociale determinanten van het inzicht in
de diversiteit waarvan Kautsky en Lingens-Reiner hier getuigen) beter te doorgronden, volgt nu een analyse van enkele van de belangrijkste determinanten van de extremiteitsgradaties.

a Extremiteitsgradaties
Dat er belangrijke gradaties waren, mocht reeds blijken uit de omschrijving van de
doorgaans sterk verschillende levensomstandigheden en overlevingskansen in KZ en
exterminatiekampen .

1 Verschillen die verband houden met de oorlogsvoering
Uit de beschrijving van ontstaan en evolutie van de nazi-kampen volgt dat ze in de
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loop van hun bestaan verschillende doeleinden dienden en dat levenscondities en
overlevingskansen deels werden bepaald door het ontwikkelingsstadium van het nazi-regime en van de kampen. De overlevingskans in de 'wilde' kampen of in de KZ
van het eerste en het laatste oorlogsjaar was verwaarloosbaar klein. Naar verhouding
was gevangenschap in de jaren '34 tot ongeveer '39 heel wat minder erg. In die vooroorlogse periode verloren betrekkelijk weinig gevangenen het leven. 158 Vergeleken
met latere periodes, lag het sterftecijfer in Dachau tussen '35 en '36 laag. Met een totaal aantal gevangenen tussen 2.000 en 2.500 telde men er in '33 vierentwintig doden,
in '34 waren het er vijfendertig (waaronder 21 gefusilleerde SA-ers - Röhm-actie), in
'35 dertien doden en in '36 tien sterfgevallen. 159 Er heersten toen totaal andere levensomstandigheden in de KZ. De nadruk lag op "de opperste orde, de strengste discipline, de meest buitenissige zindelijkheid." (Van Eyek-1979, 55 - vgl. blz. 270-271).
De 'Bettenbau' (b.v. in Dachau of in Buchenwald) was toen een ware gruwel. Het
bed moest perfect symmetrisch opgemaakt, werkelijk 'gebouwd' worden. Het oppervlak van de matrassen -een eufe.misme voor dikke, vormloze, doorgezakte strozakken- moest glad als een spiegel worden geklopt en de zijkant van het hoofdkussen moest een rechte hoek vormen met de rand van het laken. De hoek gevormd
door oppervlak en zijkant van de matras moest precies 90° bedragen. Het dessin van
de geruite lakens moest nauwkeurig rechtlijnig tot uiting komen. Voor elke onvolmaaktheid waren zware straffen voorzien. Over deze 'Bettenbau' deden later sterke
verhalen de ronde. Bijvoorbeeld dat een SS-er zijn pistool afvuurde boven de matrassen om na te gaan of ze alle absoluut effen waren. De 'Bettenbau' was zozeer gevreesd, dat sommige gevangenen liever op de grond sliepen dan hun bed in de war te
maken. Sommigen huurden à vijf of zes mark per maand een specialist, een 'Bettenbauer' in (Kautsky, 211- over 1938). In die periode mocht er ook geen knoop aan het
uniform los zitten of ontbreken, moesten de schoenen blinken en moest alles in de
barak kraaknet zijn. 160 Berben (p. 45-46) meent ten onrechte dat een uit '37 daterend
verslag over dit volgens hem ongeloofwaardig Dachau werd vervalst. De Jong (p.
380) betwijfelt "dat de netheid waarvan de concentratiekampen getuigen moesten,
door Himmler als bedriegelijke schijn was bedoeld - feit is dat zij als zodanig wel van
de aanvang af door de gevangenen ervaren werden." Kadaverdiscipline en individuele pesterijen vormden toen in feite de grootste kwellingen (vgl. legerdienst). Hoe
verschrikkelijk het leven ook moge geweest zijn in dit 'Dachau van de opperste orde', toch verzinkt dat in het niets bij vergelijking met het Dachau van de opperste
wanorde (b.v. de quarantainebarakken in '45, toen Van Eek er verbleef).
Zoals gezegd, vormde de oorlog een keerpunt in de geschiedenis van de KZ. Door
de overbevolking werden de meeste kampen al gauw ware slagvelden. Mettertijd
leidde de stijgende vraag naar kanonnevlees ook tot een gevoelige vermindering van
de kampbewakers. 161 Vooral vanaf' 43 werden SS-ers meet en meer vervangen door
allerlei disparate elementen (oudstrijders, Volksduitsers, Watten-SS en Wehrmachtleden die niet meer geschikt waren voor de militaire dienst). In sommige kampen (b.v. Dachau) werd de bewaking hierdoor minder streng, daalde de frequentie
van pesterijen en kwellingen, en kregen de gevangenen relatief meer bewegingsvrijheid. 162
In augustus 1940 hiërarchiseerde de Sicherheitsdienst de KZ naar doel en hardheid. Tot dan werd de plaats van internering grotendeels door geografische factoren
bepaald, gevangenen werden doorgaans opgesloten in het dichtstbij gelegen kamp.
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Elk kamp kreeg nu een extremiteitsgraad (graad van 'gestrengheid') toegekend,
waarbij rekening werd gehouden met de persoonlijkheid van de gevangene en zijn
graad van gevaarlijkheid voor de staat. 163 Deze indeling werd van kracht vanaf begin
'41. 164 (Feitelijk verwijst deze hiërarchisering naar de ernst van het misdrijf,165 niet
naar de hardheid van het kamp. In beginsel konden gevangenen uit alle categorieën
in één en hetzelfde kamp verblijven. Uiteraard kan men door extrapolatie iets over
de gestrengheid van het KZ zélf afleiden). De eerste graad werd voorzien voor 'weinig (politiek) belaste en beslist verbeterbare Schutzhäftlinge', voor bijzondere gevallen en voor eenzame opsluiting: Dachau, Sachsenhausen en Auschwitz-I (dit laatste
kamp kwam ook in aanmerking voor graad 11).166 Graad la was berekend op oudere,
niet meer arbeidsbekwame geïnterneerden (voornamelijk vooraanstaande politieke
figuren, geestelijken): Dachau. Tweede graads,kampen (Buchenwald, Flossenbürg,
Neuengamme en Birkenau) moesten dienen voor gevangenen die weliswaar zware
'misdrijven' gepleegd hadden, maar toch nog voor verbetering vatbaar werden geacht. Zwaar 'belaste', verstokte criminelen en asocialen, de zogenaamd 'onverbeterlijken' dus, moesten ondergebracht worden in het derde graadskamp Mauthausen.
Deze formele indeling bleef tot het einde toe behoudeIi, al gebeurde het dat een
KZ van categorie veranderde. Eind april' 44 b. v. ging B uchenwald over van graad 11
naar graad I (dat dit KZ als 'minder hard' gecatalogiseerd werd op een moment dat
de levensomstandigheden in alle kampen verslechterden, is op zijn minst merkwaardig. Het is weinig waarschijnlijk dat deze laattijdige, symbolische en minimale wijziging -in een overigens interne, geheime indeling- om propagandistische redenen
werd gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk hinkte deze officiële graadverandering de realiteit achterna). Om te bepalen tot welke categorie een gevangene behoorde en naar
welk KZ hij (bijgevolg) werd verwezen, baseerde de Gestapo zich op vrij willekeurige en van streek tot streek verschillende criteria.
Deze classificatie bleef grotendeels zonder uitwerking. Overigens was ze geen
weerspiegeling van de toen bestaande toestand. Niet alle toen bestaande KZ werden
erin opgenomen, er werd geen rekening gehouden met de vele buitencommando's,
noch met het feit dat gevangenen van verschillende interneringscategorieën binnen
hetzelfde kamp aan zeer verschillende levensomstandigheden konden onderworpen
zijn. 167 Er werd evenmin rekening gehouden met de geografische ligging van het
kamp (klimaat) en ook de interne variabelen werden veronachtzaamd, b.v. wat betreft de 'interne hiërarchie' (een kamp waar de 'groenen' het nog voor het zeggen
hadden onder de gevangenen -b.v. Neuengamme- hoorde feitelijk in graad 111
thuis I68). Deze onderverdeling is een min of meer getrouwe weergave van de verschillende levensomstandigheden in de KZ vóór het uitbreken van de oorlog; met de verslechtering sedertdien werd blijkbaar geen rekening gehouden. 169
Het blijft bijzonder duister of, in welke mate en gedurende welke tijdspanne, gevangenen in het kader van dit plan werden verhuisd van het ene naar het andere
kamp. Enkele kampcommandanten zouden zich tegen de uitvoering ervan verzet
hebben omdat zij niet bereid waren hun beste arbeidskrachten af te staan. 169a Gezien
de aangroei van de kampbevolking was de geplande individualisering in elk geval
toen niet meer haalbaar. Gezien de verschuiving van preventieve of punitieve naar
economische bekommernissen was ze ook niet meer nodig of wenselijk. 169b Zeker
vanaf de Arbeitseinsatz waren het meer strategische en economische imperatieven
die bepaalden in welk kamp men terecht kwam (in '44 ontstond een nijpend tekort
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aan treinen en raakte het spoorwegnet ontredderd, daardoor gebeurden veel interneringen weer op basis van geografische nabijheid).
De Arbeitseinsatz had nog veel verdergaan de en, in hun geheel genomen, vrij gunstige gevolgen voor de gedetineerden. Het duurde evenwel een tijdje eer gevangenen daar iets van merkten. Het bevel bleef in sommige kampen lange tijd dode letter.
Niet alle leidinggevende SS-ers waren het eens met de nieuwe economische richtlijnen. Kampcommandanten en andere hoge SS-ers waren vaak persoonlijk betrokken
bij de economische bedrijvigheden van de SS. Niet zelden cumuleerden zij hun
kampfunctie met functies in SS-ondernemingen. Hermann Pister b.v. was zowel
commandant van KZ-Buchenwald (van januari '42 tot april '45) als directeur van
DAW-Buchenwald en bekleedde in nog andere bedrijven postjes die hem salaris en
aandeel in de winst opleverden. 169c Sommige KZ-commandanten (en sommige
kampfunctionarissen, onder meer degenen die met hen collaboreerden) waren niet
bereid iets aan de bestaande toestand te wijzigen, zonder slag of stoot afstand te doen
van de verworven pecuniaire of psychologische voordelen. Zo kon het gebeuren dat
de rendements-eis in een eerste fase tot grotere terreur leidde. 169d Na inspectie van
Mauthausen bekloeg Speer zich in maart '43 schriftelijk bij Himmler over het aldaar
gevoerd beleid. De SS-plannen leken hem, gezien de directe behoeften van de wapenfabricage en van het front, veel te royaal en de gevangenen werden niet voor oorlogsdoeleinden maar voor direct gewin van de SS ingezet (dat bleef overigens zo tot
begin '45).170
Het duizelingwekkend aantal sterfgevallen in de tweede helft van '42 (waarbij rekening dient gehouden met de op dat moment in Auschwitz woedende tyfusepidemie ) bracht de eigenlijke kentering. Het sterftecijfer moest kost wat kost en zo snel
mogelijk gedrukt worden. Deze van hogerhand opgelegde doelstelling vindt men jaren later nog terug in daarop streng gecontroleerde bijkampen. Van de Casteele (p.
84) beschrijft b. v. de komst van een geneeskundige commissie in het verschrikkelijke
Ellrich (buitencommando van Dora) in februari '45: ze "stelt een onderzoek in naar
de oorzaak van de talloze sterfgevallen. Enkele lijken worden geschouwd. De organen zijn geatrofieerd. De mensen stierven de hongerdood. Er wordt opnieuw brood
gegeven. De hoedanigheid is beter dan vroeger. Maar de hoeveelheid gering: twee
tot driehonderd gram. Maar dat laat ons toe verder weerstand te bieden. Het aantal
doden neemt af". Een rondschrijven van Himmler (dd. 2.12.42) verbood lijfstraf. 171
Dit verbod werd in Birkenau b.v. tijdens het appèl voorgelezen en de gedetineerden
kregen het theoretisch recht overtredingen door SS-ers of medegevangenen aan te
klagen. Rousset noemt dit 'een mooie dag'. 172 Het kampvoedsel moest verbeteren. 173
Met ingang van 28.12.42 mochten de gevangenen (joden, Russen en NN-gevangenen
uitgezonderd) opnieuw pakketten ontvangen. Lange uitputtende appèls moesten beslist vermeden worden. In sommige kampen werd het aantal appèls beperkt. Dat had
ook te maken met het feit dat de tellingen steeds onoverzichtelijker werden. Door de
vermenigvuldiging van buitencommando's en van werkplaatsen in het kamp waren
er ni. meer en meer gevangenen (zij die daarin werkten) die vrijgesteld waren van
(bepaalde) appèls. 174 Een uit Berlijn komende commissie bezocht in de lente van '44
Birkenau en informeerde o.m. naar de lengte van de appèls. Vanuit het hoofdkwartier in Berlijn waren onderrichtingen gegeven dat appèls niet meer dan een half uur
mochten in beslag nemen. Lingens-Reiner (p. 33) voegt hieraan toe dat, vermits de
ss ontsnappingen moest voorkomen en het aantal te tellen gevangenen veel te groot
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geworden was, de appèls onvermijdelijk drie tot vier uur duurden van zodra er iets
misliep. Ook de geneeskundige verzorging diende te verbeteren. 175 Er moest meer
aandacht besteed worden aan vrijetijdsbesteding van de hechtelingen en sport diende aangemoedigd te worden . Geïnspireerd door de eerste successen van het stachanovisme, wou Himmler een premiestelsel invoeren. In een brief aan Pohl schrijft
Himmler op 5.3.1943 dat "het toch moet mogelijk zijn dat wij Duitsers dezelfde intelligentie opbrengen als de Russen , die er door hun loon- en voedingssysteem in slagen
het eigenlijk trage Russische volk tot ongelooflijke prestaties te drijven en zowaar
een perpetuum mobile ontdekt heeft. ,,176 Door sigaretten, supplementair voedsel ,
remuneratie (10 à 20 pfennig per dag) en de kans op bordeelbezoek (een of tweemaal
per week), probeerde hij een hoger rendement te bewerkstelligen. 177 In alle concentratiekampen moest een bordeel komen.
Een kampbordeel of 'Puff' kwam er zeker in A.vschwitz-I, Auschwitz-lIl , Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen en Sachsenhausen. Volgens Wormser-Migot1 78 werden ze opgericht om de kampfunctionarissen voor bewezen 'diensten' te
belonen. Sommigen zijn van oordeel dat de bordelen er kwamen om het homoseksueel verkeer onder gevangenen in te dammen. 179 Anderen menen dat de SS de politieke gevangenen d. m. v. bordeelbezoek wilde corrumperen. 180 Dat zou hen niet gelukt
zijn omdat de politieken de bordelen boycotten. 18 ! Gevangenen die zichzelf respecteerden gingen er niet heen. 182 Politieke gevangenen die wel van de gelegenheid gebruik maakten, werden "buiten de kameraadschap gestoten. Zij werden behandeld
alsof zij er niet meer waren. Dat was een zware straf." (Van Eck-1981 , 10). Het weigeren van bordeelbezoek kan in feite alleen degenen die het minder slecht hadden als
verdienste aangerekend worden, vermits 'de anderen lichamelijk toch niet tot bordeelbezoek in staat waren". (in, Van Eck-1979 , 176; De Jong, 489). In Auschwitz-I
maakte, volgens de Wind,183 al wie mocht (joden waren uitgesloten) politieke gevangenen inbegrepen, zo vaak mogelijk gebruik van het bordeel (zie ook blz. 400) .
Pas vanaf begin '43 daalde het sterftecijfer beduidend. Dan bleef het gedurende ongeveer een jaar bestendig dalen, om vanaf begin '44 door de verslechtering van de
materiële toestand weer te stijgen. In januari '43 lag het doorsnee sterftecijfer voor
álle KZ rond 8 %, in juni was het reeds tot 2,83 % gedaald. Dit was een algemene tendens. Tussen de KZ waren grote verschillen. In de traditionele kampen (Dachau,
Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen) bedroeg het sterftecijfer per maand
1 %. In Mauthausen, Neuengamme, Gross-Rosen en Natzweiler was het ongeveer
het dubbel en in Flossenbürg, Stutthof, Auschwitz en Majdanek lag het nog heel wat
hoger l84 (zie ook de grafieken op blz. 74).
Sterftecijfers eerste helft' 43/ 85
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni

gevangenen in
alle KZ samen
123.000
143.000
154.200
171.000
203.000
199.500

doorsnee

165.600
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sterfgevallen

%

9.839
11.650
12.112
8.358
5.700
5.650

8,00
8,14
7,85
4,71
2,80
2,83
5,27

Ook tussen de gevangenen waren er grote verschillen. Binnen hetzelfde kamp kon
het sterftecijfer van de ene categorie tientallen keren hoger liggen dan die van de andere. Het sterftecijfer per maand in Mauthausen eind '42 - begin '43 , was voor joden
100%, voor SV-ers ('Schwerverbrecher') was het rond 30%, voor BV-ers ('Berufverbrecher') minder dan 1 %, voor politieken rond 2 %.186 Ook de sociale positie in
het kamp speelde een rol. Hoe hoger een gevangene in de 'interne hiërarchie' opklimmen kon, hoe groter zijn overlevingskansen.
De 'industrialisatie' van de KZ werkte hier en daar machtsovername door politieke gevangenen in de hand. Gevangenen van gemeen recht slaagden er nl. niet in de
arbeid georganiseerd en gedisciplineerd te laten verlopen. Daardoor zagen de SS-ers
zich verplicht beroep te doen op politieke gevangenen. De machtswisseling had voor
heel wat gevangenen - doch niet voor alle- een gunstig effect. 187 Het gunstigste neveneffect van de Arbeitseinsatz was ongetwijfeld dat de geplande totale uitroeiing
van het Europese jodendom niet werd gerealiseerd. 18s De Endlösung en de Arbeitseinsatz - een tweespalt belichaamd in de rivaliserende RSHA en WVHA - hadden
elkaar uitsluitende doelstellingen. Van nu af werden arbeidsbekwame joden niet
meer stante pede naar de gaskamers gestuurd. De selecties op de 'Rampe', 'de overstapplaats naar de eeuwigheid', 189 konden beginnen. (Het overbekend beeld van een
achteloos SS-arts die de toestromende gevangenen in twee groepen scheidt is alleen
van toepassing op Majdanek en Birkenau - eerste selectie op 4 juli '42. Kinderen tot
ongeveer is jaar, zwangere vrouwen, ouden van dagen en gehandicapten werden direct naar de gaskamers gestuurd).
Toch zijn de meningen over het totaal-effect van de Arbeitseinsatz verdeeld. Sommigen menen dat het verbod te mishandelen weliswaar bestond, maar door niemand
werd nageleefd. 190 Matussek beweert dat het leven in álle kampen door de inschakeling in de economie harder werd. 191 Anderen beweren dat men veel minder mishandelde en doodde dan vroeger. 192 Rousset (1974/1 , 368) sluit zich aan bij de mening van
kampveteranen dat de kampen van dan af sanatoria werden (elders beweert hij dat
uitroeiing altijd primeerde op de Arbeitseinsatz - Rousset-1967, 366. Niet noodzake-

lijk en contradictie, veel hangt af van het beschouwd KZ, van de aard van de arbeid
die de gevangenen er moesten verrichten, e.d.m.) . Levi (1961,7) getuigt dat hij "gelukkig in '44 naar Auschwitz werd gedeporteerd, een moment waarop de Duitse regering omwille van het groeiend tekort aan arbeidskrachten, besloten had de gemiddelde overlevensduur van de te elimineren gevangenen te verlengen door hun levensomstandigheden gevoelig te verbeteren en de willekeurige moordpartijen tijdelijk te onderbreken." Deze meningsverschillen duiden er waarschijnlijk op dat het
effect van de Arbeitseinsatz verschilde van kamp tot kamp. Dat er ook nadelen verbonden waren aan deze omschakeling, lijdt geen twijfel. Zo werd de arbeidsduur tot
elf of twaalf uur per dag opgevoerd en werd de arbeid op zich uitputtend of dodelijk. 193 Door de Arbeitseinsatz werden de overlevingskansen van joden beduidend
groter, maar voor heel wat niet-joden betekende deze omschakeling, vooral in het
begin , de dood. 194

2 Verschillen bepaald door het ontwikkelingsstadium van het beschouwd kamp
Om de levensomstandigheden (of extremiteitsgraad) te kunnen bepalen, volstaat het
niet rekening te houden met de globale evolutie van de kampen. Per beschouwde pe263

riode verschilden de kampen ook onderling. Gezien de complexiteit en omvang van
het KZ-systeem, had overgang van de ene doelstelling of functie naar de andere niet
altijd en overal (dezelfde) uitwerking (hiervan werden al enkele voorbeelden gegeven).
Het moment van oprichting van het kamp speelde een rol. De eerste bestaansperiode van een kamp -de 'opbouwfase' - eiste een zware tol aan mensenlevens. l95 Mishandelingen en brutale moorden waren dan aan de orde van de dag. Opgejaagd en
meedogenloos uitgebuit, zonder enig comfort of hygiëne, zonder afdoende beschutting, moesten de gevangenen in de kortst mogelijke tijd het kamp optrekken en 'bewoonbaar' maken. Zelfs het later najlr verhouding minder onleefbare Dachau, was
in die eerste periode (en ook toen het werd heringericht) een ware hel. 196 "Het begrip
'Aufbaulager"', schrijft Kautsky (p. 39 en 55), "hield voor alle veteranen voldoende
afschrikking in. ( ... ) 'Opbouwkamp' betekende: overvolle barakken omdat het
kamp nog te klein was; modder omdat de straten nog niet waren aangelegd; gebrek
aan water, reinigings- en desinfectiemogelijkheden, aan verzorgingsmogelijkheden
voor de zieken; kortom, tekort aan alles en nog wat, en onophoudelijk en weinig succesvolle inspanningen om deze tekorten de baas te worden." Bij de constructie van
Auschwitz-U (Birkenau) werden dertienduizend Russische gevangenen ingezet.
Slechts tweehonderd overleefden de opbouwfase. 197 Van de gevangenen die van april
tot augustus' 42 meewerkten aan de opbouw van het FKL ('Frauenkonzentrationslager') in Birkenau, bleef slechts 6% in leven. Bij de overheveling van vijftienduizend
vrouwen uit Auschwitz-I naar Auschwitz-U (op 16 augustus' 42) waren de levensomstandigheden nog steeds weerzinwekkend. l98 De barakken lagen vol uitwerpselen,
lijken dreven in de waterput ... Een toestand vergelijkbaar met die in Auschwitz-I tijdens de opbouwfase in '40. 199
Ook de persoon van de kampcommandant kon, zij het eerder uitzonderlijk, beslissend zijn. De levenscondities in Buchenwald (jaarwisseling '41-'42) verslechterden
aanzienlijk toen de nieuwe commandant economisch rendement op discipline liet
primeren. 2OO In Auschwitz loste Liebehenschel in de herfst van '43 kampcommandant Hoess af. Hij voerde een quasi 'liberaal' regime in. Geen lijfstraf of periodische
selecties meer, kortere appèls, heropend 'Revier' , inrichting van een bordeel (RoussePOl vermeldt zelfs een openlucht zwembad - meer dan waarschijnlijk een sterk verhaal afkomstig van geëvacueerde Auschwitz-gevangenen). Vergeleken met de voorafgaande periode was het leven er dan 'best draaglijk'. 202 Het is verre van zeker dat
de verbetering van de levensomstandigheden werkelijk te maken had met de komst
van de nieuwe kampcommandant. Vast staat enkel, dat de gedetineerden dat aan
zijn komst weten. Geen weet hebbend van beslissingen 'extra muros', baseerden zij
zich ook hier op hun uiteraard beperkte waarneming en informatie (in casu, de vervanging van Hoess) en kwamen zij tot minstens gedeeltelijk verkeerde causale duidingen. De aanstelling van Liebehenschel en de ermee'gepaard gaande invoering van
leefbaarder condities, had naar alle waarschijnlijkheid meer of alleen te maken met
de door de Arbeitseinsatz gewijzigde imperatieven. 203 (Langbein meent dat de toestandsverbetering in Auschwitz-I en U te danken is aan het gesprek dat hij had met
zijn onmiddellij ke SS-overste dr. Wirths . Deze laatste nam con tact op met Lie behenschel en toen ook diens ogen waren ge()pend, werden de nodige maatregelen getroffen om een einde te stellen aan de door Langbein aangeklaagde wantoestanden204).
Het moment van oprichting van een kamp kon indirect nog een andere rol spelen.
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vangenen moesten hun schoenen uittrekken voor ze het Block (barak) betraden. Er
waren netjes onderhouden grasperken en banken om even op uit te rusten. 209 Ook
hier uitzonderingen, b .v. barak 11 (de Bunker) waar talloze folteringen en executies
plaatsgrepen, en barak 10 waar 'medische' experimenten doorgingen (de levensomstandigheden veranderden ook ingrijpend in het laatste oorlogsjaar). Auschwitz-II
of Birkenau (Brzezinka), het 'graf van Europa' ,210 lag slechts op luttele kilometers
van Au-I. Er waren 150 (volgens kampcommandant Hoess tweehonderdvijftig211 )
primitieve, stenen en houten gebouwen. Bedoeld als uitroeiingskamp voor joden,
was Birkenau een immense necropool, voorzien van gaskamers en crematoria. Bijna
iedereen leefde er in onvoorstelbare ellende, vuil, modder en overbevolking. 212 Onder de gevangenen heerste dikwijls de wet van de jungle. Auschwitz-lIl of Buna-Mono witz bestond uit negenendertig buitencommando's (kleine satellietkampen rond
Buna). Het was een immense fabriekstad waarin naast de gevangenen ook 40.000
vreemde arbeiders werkten (waardoor contacten met de buitenwereld vergemakkelijkt of mogelijk werden) . Monowitz was de naam van een nabijgelegen dorp, Buna
was de naam van de aldaar opgerichte fabriek (chemische produkten en synthetisch
rubber) van IG-Farben. Buna was een van de grootste projecten van de Duitse industrie gedurende WO-II. Aan de constructie van het eigenlijke, rechtstreeks van industriëlen afhangend KZ-Monowitz werd gedacht en begonnen omdat het produktiepeil
der gevangenen te wensen overliet doordat zij uitgeput werden door het dagelijks
heen en weer reizen tussen moederkamp en fabriek. (In 1950 werd het concern in
drieën gesplitst -Bayer, BASF en Hoechst- de gebouwen en installaties van Buna
werden uitgebreid en de fabriek is heden ten dage nog steeds in gebruik).
Vergeleken met Birkenau was het leven in Auschwitz-I als 'een verblijf in een pensionaat'. 213 Buna was draaglijker dan Birkenau, maar erger dan Auschwitz-I. "Men
kon zich wassen, de soep was beter en de appèls korter. Men werd niet te dikwijls gestraft." (Delbo-1971, 117). "Buna is een zeer goed kamp. Men kan het er uithouden." (Wiesel-1958, 80). Vergeleken met Dachau en Buchenwald -waar velen over
een eigen kastje, eigen bed, eigen schotel enz. beschikten- was Buna-Monowitz dan
weer volkomen onleefbaar. 214 Toen Van de Casteele in mei '44 in Buchenwald arriveerde en zag hoe het er daar relatief gemoedelijk aan toeging, vroeg hij zich met
verbazing af of "dat nu het beruchte concentratiekamp Buchenwald was ." Het Buchenwald dat hij beleefde, was een rustoord vergeleken bij buiten commando Ellrich
waar hij nadien terecht kwam (p. 20) .
Vele ooggetuigen hebben deze verschillen binnen en tussen de kampen aan den lijve ondervonden toen ze van het ene naar het andere kamp (öf van de ene naar de andere barak) werden overgeplaatst en stellen dit nadrukkelijk vast in hun ego-documenten. 215 Naargelang men uit het getto van Lodz of uit KZ-Theresienstadt kwam,
leek Auschwitz een hemel of een hel op aarde. 216 Vergeleken met het leven in Birkenau was dat in Dachau rooskleurig.2I7 Na Buchenwald was Mauthausen, na Sachsenhausen was Gross-Rosen een verschrikking. 218 Werd men bij een min of meer geprivilegieerd commando (in casu dat van Raisko -buitencommando van Birkenau- een
proefstation waar de Duitsers o.a. poogden het kok-saghyz, een soort paardebloem
waarvan de wortels rubber bevatten, industrieel te verbouwen) ingedeeld, dan leek
het kamp plots tot een sanatorium omgetoverd. 219 Het verschil tussen bepaalde KZ
en bepaalde exterminatiekampen (ook dit is weer te veralgemenend, de levensomstandigheden verschilden dikwijls als dag en nacht naargelang het commando, de
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Doordat het eerste officieel KZ, Dachau, zo lange tijd bestond , kon er in dat kamp
een soort traditie groeien. Duitse politieke gevangenen konden zich in een nog relatief kalme periode geleidelijker aanpassen. Ze kregen tijd en ruimte om tot enige organisatie te komen. Ze slaagden er dan ook in de interne administratie in handen te
krijgen en het kampleven min of meer te stabiliseren. In de bijna tien jaar later en in
volle oorlog opgerichte kampen (b.v. Birkenau of Buna-Monowitz) , met een steeds
wisselende kampbezetting , was zulks uitgesloten. Wie daar als nieuweling arriveerde , kreeg niet eens de tijd om zich aan te passen .
De tijdsfactor speelde niet enkel wat betreft de evolutie van de KZ in het algemeen
en ieder kamp in het bijzonder een belangrijke rol , ook wat betreft de gevangenschap van de onderscheidene interneringscategorieën in het algemeen en iedere gevangene afzonderlijk, mag hij niet worden onderschat. Het tijdstip van internering
kon van levensbelang zijn. Zo had wie 's winters aankwam het heel wat moeilijker
dan wie 's zomers arriveerde. 205 Ook de duur van de gevangenschap is van belang. Zij
die de eerste interneringsmaanden overleefd hadden (daarbij mogelijk geholpen
door het moment van gevangenzetting) , kregen het nadien iets minder zwaar. Ze
hadden de kampgewoonten leren kennen , wisten min of meer hoe met een SS-er omgegaan, e.d.m. De beter aangepaste oude kamprotten kwamen eerder dan nieuwelingen in aanmerking voor bepaalde functies en karweitjes waaraan allerlei privileges
vastzaten. 206 Nieuwelingen hadden het, zoals gezegd , veel moeilijker. Niet alleen
moesten ze zich aan de volkomen nieuwe omgeving aanpassen , de meesten onder
hen kregen het vuilste en lastigste werk toegewezen en werden door de SS en door
heel wat lotgenoten slechter behandeld dan 'oude' gevangenen. Kampanciënniteit
kon in mindere of meerdere mate bevoor- of benadelend werken naargelang beschouwd kamp , tijdstip en periode van internering. Dit hing in grote trekken samen
met interneringscategorie en/of nationaliteit, vermits de ene categorie vroeger geïnterneerd kon zijn dan de andere.
Geografische ligging en klimaat, grootte en inrichting van het beschouwde kamp,
speelden een niet te verwaarlozen rol. De "levensomstandigheden waren relatief
minder slecht in de grote 'steeden' zoals Buchenwald dan in de kleine kampen."
(Rousset-1980, 13 -zie ook blz. 42 en 69). Wat betreft de impact van de inrichting
van een bepaald kamp, schept een vergelijking tussen de drie kampen van het Auschwitzcomplex direct klaarheid. Auschwitz werd in de herfst van '43 officieel onderverdeeld in drie zelfstandige kampen (door de kerende krijgskansen kwam het op papier
geplande Auschwitz-IV nooit van de grond). 207 Het Auschwitzcomplex was een soort
synthese van de ' kampwereld : een combinatie van KZ, exterminatie- en arbeidskamp. Auschwitz en Majdanek waren -ook de enige kampen waar joodse gedeporteerden van bij aankomst 'geselecteerd' werden (een zeer oppervlakkig 'onderzoek'
naar leeftijd en werkbekwaamheid). Uitroeiing en Arbeitseinsatz in hetzelfde kamp.
De enen recht naar de gaskamer, de anderen uitstel van executie om te arbeiden. 208
In Auschwitz stonden de twee belangrijkste doelstellingen van de kampen in directe
oppositie en kwamen ze ook vaak in conflict : enerzijds bewaken van staatsveiligheid
en raszuiverheid (RSHA), anderzijds economische uitbuiting (WVHA) (zie blz. 56).
Auschwitz-I (afgekort 'Au-I'), het Stammlager, was een modelkamp. De gevangenen waren ondergebracht in een van de achtentwintig door bloemperken omgeven
stenen gebouwen. De sanitaire installatie was in principe toereikend. Iedere gedetineerde had een eigen bed, deken en opbergruimte. Er lagen kleedjes op tafel en ge266

werkplaats, de barak, de groep, de categorie waartoe men behoorde) was in bepaalde periodes onvoorstelbaar groot. Toen b. v. vanaf eind' 44 in Buchenwald joodse gevangenen uit Birkenau arriveerden, leerden de Buchenwalders tot hun ontsteltenis
"een nieuwe, tot dan onbekende soort gevangenen kennen, de 'Musulmänner'"
(Van Hoorick, 179).
Al was elk nazi-kamp een verschrikking, toch bestonden er dus onmiskenbare en
betekenisvolle gradaties. Deze verschillen worden dikwijls genegeerd. De differentiatie wordt niet in rekening gebracht als tot gedragsanalyse wordt overgegaan. Men
komt niet tot het inzicht dat vooral situationele factoren bepalend waren. Integendeel, wordt men geconfronteerd met een afwijkend oordeel over een bepaald kamp
(of deel van een kamp), dan schrijft men dat toe aan de beoordelende persoon i. p. v.
aan de levensomstandigheden. 220 Sommige onderzoekers hypothekeren hun resultaten omdat ze nalaten rekening te houden met de periode en duur van de internering
en met de kamppositie van de ondervraagde of onderzochte overlevenden.
Het befaamd Münchens 'Institut für Zeitgeschichte' probeerde aan de hand van
verschillende factoren (exterminatiemethodes , medische experimenten, epidemieen, arbeidsstress en door de SS vastgelegd doel van het kamp) de graad van extremiteit van de verschillende kampen te bepalen. 221 Bij het opstellen van dit lijstje werd
evenwel geen rekening gehouden met de beschouwde periode (wat impliceren zou
dat kampen onveranderd bleven), de verschillende barakken en postjes in de kampen, en de categorie waartoe de gevangene in kwestie behoorde. Mede daardoor
worden afwijkende oordelen van ex-gedetineerden al te makkelijk aan 'subjectieve
ervaringen' geweten. 222 Bergen-Belsen dat in voormeld lijstje bij de ergste KZ wordt
gerekend , was oorspronkelijk een 'bevoorrecht' kamp.223 Een 'Austausch-', 'Aufenthalts-', 'Vorzugs-' en 'Sternenlager' , een subkamp bestemd voor joden die omgeruild moesten worden tegen in het buitenland gearresteerde Duitse onderdanen.
Nog midden '44 kan Vogel in zijn dagboek (p. 54) noteren: "Ik noem dit geen KL-tafereel meer, nu ik van een insider details over de echte KL's heb gehoord." Pas vanaf
de tweede helft van '44 werd dit voormalig uitwisselingskamp voor joden één van de
verzamelpunten van de uit het oosten toestromende gevangenen (komend uit de
door de Russen ontzette kampen) en groeide de hele situatie de Duitsers boven het
hoofd. Tienduizenden stierven de hongerdood, ook al had dat niets te maken met
een of andere diabolische intentie (zie blz. 246). De escalatie in Bergen-Belsen kan
stap voor stap in Laqueurs dagboek worden gevolgd. Zeker tot in april '44 kreeg ze
vrij regelmatig post, enkele pakjes en bijna voldoende te eten. Regelmatig werd
geïnspecteerd of de bedden netjes waren opgemaakt, of de "gele ster keurig zat opgenaaid. Toen begin juni '44 een commissie het kamp bezocht, werden "figuurtjes in
het zand van het appèlterrein geharkt" en kregen de gevangenen in de daaropvolgende week een beetje extra voedsel. 223a In die periode beefden gevangenen van schrik
bij de gedachte aan een mogelijk transport naar Dachau of Theresienstadt. 224 Vanaf
mei '44 begon de toestand geleidelijk te verslechteren. Het kamp raakte overvol, er
kwam steeds minder plaats . In juli heerste al vreselijke honger. Vanaf december was
het kamp barstensvol, verminderde en verslechterde het eten nóg meer, en bezweken gevangenen massaal.
De extremiteit van de ervaring hing dus van velerlei factoren af. Ze varieerde naar
tijdsmoment, plaats van internering en ook wel volgens de disposities van de geïnterneerden (individuele disposities en bekwaamheden speelden slechts een afgeleide,
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secundaire rol omdat het milieu waarin ~e tot uiting konden komen extreem verpletterend was. Persoonsgebonden verschillen waren wel tot op grote hoogte bepalend
voor aanpassing aan en overleving van dat milieu -zie blz. 318 e .v.).

b Heropvoeding versus uitroeiing
Twee extreme standpunten i.v.m. met de doeleinden van het KZ komen hier aan
bod. In de ene versie heet het dat de KZ van meet af aan uitroeiingsoorden waren ,
waarbij dus het verschil tussen exterminatie-- en concentratiekamp uit het oog wordt
verloren. In de andere versie worden de kampen afgeschilderd als heropvoedingsoorden die door contingente, niet voorspelbare factoren (de oorlogsomstandigheden, sadistisch gedrag van individuele SS-ers, enz) verslechterden en ontaardden. 22S
Het 'concentratiekamp-als-heropvoedingsmiddel' is een vanaf '33 door de nazipropaganda verspreide en tot het eind van de oorlog volgehouden mythe. Op 1.4.33
verscheen in de lokale pers een (reëel offictief) vraaggesprek met de kampcommandant van Oraniënburg (Sachsenhausen). Daaruit moest blijken dat het kamp een zinvolle taak te volbrengen had . Vele communisten zouden er reeds tot inkeer zijn gebracht en werden als volwaardige burgers in de maatschappij gereïntegreerd. 226 Deze
officiële versie was een poging om de 'gruwelpropaganda' van de buitenlandse media
-vanaf '33 verschenen verontrustende verslagen in de buitenlandse pers- te weerleggen227 en de nog ietwat verhitte gemoederen in het binnenland (b.v. een geruststellende toespraak van Himmler in januari '37 tot verontruste Wehrmachtofficieren228)
tot bedaren te brengen. De nazi-top wou de KZ minimaliseren en idealiseren. Om
die reden lieten ze delegaties (o.m. van het Rode Kruis) toe tot bepaalde kampen.
De rapporten van die misleide delegaties moesten ervoor zorgen dat de buitenwereld
kon geloven dat er geen vuiltje aan de lucht was.
Deze propaganda-versie vond zowel in binnen- als buitenland gretig gehoor. De
meerderheid van de Duitse bevolking meende - al dan niet oprecht - dat de KZ dienden om verdwaalde schapen door nationaal-socialistisch onderricht te readapteren. 229 Men geloofde maar al te"graag dat "de gevangene slechts voor enige tijd werd
geïsoleerd en d.m. v. harde fysieke arbeid werd opgevoed tot een nuttig lid van de
'Volksgemeenschap'." (Kautsky, 34). Dat een zo lucied en zo fervent anti-fascist als
Kautsky, er zelfs na de oorlog nog aan twijfelde of dit alleen oogverblinding was,
wijst er toch op dat de officiële versie vrij geloofwaardig leek. Kautsky was ervan
overtuigd dat de nazi's aanvankelijk eerlijk van plan waren die gevangenen vrij te laten die door hun gedrag en vooral door hun arbeidsprestatie hadden te kennen gegeven dat ze hun leven wilden beteren. Immers, stond niet boven de toegangspoorten
van KZ-Dachau en Auschwitz-I (en van Sachsenhausen en Flossenbürg) 'Arbeit
macht frei'? Dit oorspronkelijk plan kon volgens Kautsky niet ten uitvoer gebracht
worden omdat - en hier wordt deze getuige nogal duister - preventieve isolering en
'therapeutische' arbeid vrijwel direct een penitentiair karakter verwierven. Gevangenschap werd ten onrechte als straf beschouwd en kreeg daardoor een meer durend
karakter. Kautsky noemt dit 'een innerlijke tegenspraak' die ervoor verantwoordelijk was dat miljoenen niet-joden in de kampen de dood vonden. 230 Zelfs een gezaghebbend historicus als De Jong is ervan overtuigd dat de KZ in den beginne heropvoedings- en 'model-opsluitîngsoorden' waren. 231 Hij is er, net als Presser trouwens,
van overtuigd dat de leuzen boven de kamppoorten letterlijk bedoeld waren. 232 "Ar-
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beit macht frei", schrijft historica Wormser-Migot (1968, 292-293), "lijkt te getuigen
over de monsterachtige hypocrisie van Hoess ( ... ). In werkelijkheid werd deze aan
de wijsheid der naties, aan fabels, aan folklore en zelfs aan aftelversjes ontleende
leuze, die vanaf 1940 in Auschwitz werd aangebracht, van bij de oprichting van het
kamp en nog voor dit het oord bij uitstek van de Endlösung geworden was, Hoess ingegeven door de notie 'heropvoedingskamp'. Hij had ze niet uitgedacht om de uitroeiing te maskeren, hij meende werkelijk te geloven in de mogelijkheid dat 'Untermenschen' die zich aan de nazi-orde onderwierpen konden worden geregenereerd
( ... ). Deze formules, 'Arbeit macht frei', 'Jedem das Seine', die op het eerste gezicht
hypocrisie verraden, lijken ons integendeel te getuigen van het 'goede nazi-geweten'
tegenover de concentrationairs en m. b. t. de noodzaak der kampen. Een goed geweten als dat der orakels, dat zich uit in formules die in alles gelijken op die waarvan het
Duitse recht krioelt of, op een ander vlak, de aan het 'Heilig Schrift' ontleende formules die geborduurd werden op de kussens van de goede bourgeois-families.".
Boven de poort van KZ-Mauthausen stond een grote bronzen arend met hakenkruis
in de klauwen. Volgens sommigen 233 stond daaronder de tekst: "Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt. Vol vrees, met kommer en gedachten aan uw familie,
schrijdt gij binnen in Nacht und Nebel." Alleen al de lengte van dit onderschrift en de
openlijke verwijzing naar 'Nacht und Nebel' (zie blz. 205 e.v.) doen aan de authenticiteit
van dit onderschrift twijfelen. De bronzen arend waarvan sprake werd op 5 mei '45
door bevrijde gevangenen van Mauthausen naar beneden gehaald. Van deze gebeurtenis bleef een foto (of filmbeeld) bewaard en daarop merkt men geen spoor van een
onderschrift. 234 De tekst doet nogal sterk denken aan wat Kogon direct na de bevrijding schrijft over de leuzen boven de ingangspoorten van de KZ. Voor de nieuweling
die een kamp binnentrad betekenden ze alle hetzelfde, boven de poorten stond symbolisch Dantes Inferno-inscriptie: 'Per me si va nella città dollente - Per me si va nell'
eterno dolore - Per me si va alla perduta gente ... Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!' (vrij vertaald: door mij treedt men de stad der smarten binnen, eeuwigdurende
smart; wie hier binnentreedt, treedt toe tot het volk der verlorenen ... Laat alle hoop
varen, gij die hier binnentreedt). In werkelijkheid, vervolgt Kogon, stond boven de
poort van Dachau 'Arbeit macht Prei!'.235 Onafhankelijk van Kogon maakte Trido
(p. 192) precies dezelfde vergelijking m.b.t. de ingangspoort van Breendonk. Dat
gevangenen die leuzen op een bepaalde manier interpreteerden, blijkt ook uit Kogons opmerking dat boven de poort van Buchenwald 'Recht oder Unrecht - mein Vaterland!' stond. 236 Smith schrijft over hetzelfde kamp: "boven de poort spotten grote
zwarte gothieke letters: 'Hier ist dein Heim'." (p. 34, mijn cursivering). Alle andere
geraadpleegde bronnen (o.m. foto's in Van Eck-1979, 93) vermelden dat de uit ijzer
gesmede poort van Buchenwald van bij het begin 'Jedem das Seine' als leuze droeg.
Over de initiële, echte of oprechte intenties van de nazi's, de SS-ers, Hitler, Himmler
en tutti quanti, kan nimmer afdoende zekerheid worden verkregen. De van de naziinstanties zelf uitgaande officiële versie (persmededelingen, toespraken, interviews)
is uiteraard onbetrouwbaar. Bovendien is het eerder naïef te veronderstellen dat er
in de nazi-rangen ooit of altijd unanimiteit i.v.m. de doelstellingen bestond, of dat
deze laatste altijd onveranderd bleven (leuzen boven kamppoorten kunnen in functie daarvan veranderd zijn, maar dat wordt in het geraadpleegde bronnenmateriaal
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niet vermeld). Hoe onwaarschijnlijk ook, toch kan niet a priori worden uitgesloten
dat bepaalde partijbonzen, dat sommige SS-ers halsstarrig bleven geloven (b.v. omwille van het dissonantie reducerend effect) dat men (Duitse) gevangenen wou heropvoeden en zelfs dat men daar effectief mee bezig was. Borowski (1964, 128)
schrijft in dit verband: "Hij noemt ons Kameraden en gelooft dat dat mogelijk is. Boven de kamppoort staat in gevlochten metalen letters 'Arbeit macht frei'. Het ziet ernaar uit dat ze erin geloven deze SS-ers en de Duitsers onder de gevangenen." Over
dit aspect bestaat bedroevend weinig (bereikbaar en betrouwbaar) bronnenmateriaal. Enkele niet (speciaal) voor de buitenwereld bestemde gegevens zouden er kunnen op wijzen, dat sommige SS-ers of nazi's gedurende een bepaalde periode en voor
specifieke gevangenen aan reëducatie en indoctrinatie hebben gedacht. In een persoonlijke brief (dd. 19.5.37) verzekerde Himmler een omwille van zijn 'onwaardig
gedrag' (alcoholisme) in Dachau geïnterneerde nazi, dat hij vrijgelaten zal worden
van zodra hij de drank heeft afgezworen237 (nog in '42 schrijft Himmler dat de concentratiekampen hun heropvoedingskarakter moeten bewaren, maar uit zijn brief
blijkt duidelijk dat hij vooral bekommerd is om de heropvoedingsmythe overeind te
houden - zie blz. 58). Kautsky kende in Buchenwald (winter '38-'39) een aan de
drank geraakt hoog nazi-functionaris, tevens persoonlijke vriend van Hitler. De man
moest heropgevoed worden en genoot geen voorkeurbehandeling. Hij bleef evenwel
slechts enkele weken in het kamp en zou er als spion gefungeerd hebben 238 (dit laatste
lijkt nogal twijfelachtig gezien het feit dat de andere gevangenen weet hadden van
zijn status). Deze bedenkelijke 'ontwenningskuren' waren niet uitzonderlijk (leden
van de Wehrmacht, SS en zelfs van de SS-Totenkopfverbände werden nog om
allerlei ander wangedrag opgesloten in KZ) maar wijzen niet noodzakelijk op reëducatieve bekommernissen. Het lijkt er veeleer op dat de SS dit sanctiemiddel aangreep om de buitenwereld diets te maken hoe integer ze in eigen rang was en bleef.
Voor deze interpretatie pleit de publiciteit rond dit soort interneringen. Goebbels
heeft het in een van zijn dagelijkse persconferenties (dd. 21.9.40, drie weken na het
uitbreken van de oorlog) over een raadsheer die in een KZ werd gestopt omdat hij in
bedronken toestand op zijn werk verscheen. 239 Door dit soort pekelzonden te sanctioneren, demonstreerde de SS dat het regime 'moreel' was en werd het geweten van
de goegemeente verder in slaap gewiegd. Wormser-Migot is ervan overtuigd dat de
Arbeitserziehungsgevangenen in bepaalde KZ gevoerd werden (soms, b.v. in Stutthof, in een afgezonderd deel van het kamp - zie blz. 59) om de bevolking zand in de
ogen te strooien. Na het uitzitten van hun 'opvoedingsstraf' (normaliter 56 dagen) in
minder slechte omstandigheden dan de andere gevangenen, werden ze vrijgelaten en
hun getuigenis moest dienen om de bevolking in slaap te sussen. 240 In Auschwitz-I en
in Birkenau kregen deze AE-gevangenen een bijzondere nummering beginnend met
'E'. Minstens 18.000 AE-gevangenen kwamen in KZ terecht (10.000 in Auschwitz-I,
2.000 vrouwen in Birkenau, ongeveer 1.600 in Buchenwald, minstens 4.178 in GrossRosen en een onbekend aantal in Dachau en Stutthof;241 volgens Wormser-Migot zaten er ook in Flossenbürg en Mauthausen AE-gevangenen). Lingens-Reiner (p. 106)
meldt over de AE-gevangenen in Birkenau dat velen onder hen nooit vrijkwamen
omdat ze de tijd die ze in het kamp moesten doorbrengen niet overleefden, of omdat
ze vergeten raakten en niemand aandrong op hun vrijlating. In KZ-Mauthausen kregen enkele Duitse gevangenen één uur arbeidsvrijstelling per dag. Ze moesten dan
voordrachten van partijfunctionarissen aanhoren en politieke discussies bijwonen.
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Enkelen onder hen werden later vrijgelaten, op voorwaarde dat zij zich bij tussenpozen in een gevangenis of KZ meldden, zodanig dat kon worden nagegaan of ze op het
'rechte pad' bleven. 242
Zowel in Dachau, Sachsenhausen als Mauthausen stond op de gebouwen rondom
de appèlplaats volgende aansporing: 'Er is een weg naar de vrijheid. Zijn mijlstenen
zijn: gehoorzaamheid , vlijt, eerlijkheid, orde, netheid, nuchterheid, waarheid, offerzin en vaderlandsliefde'. 242a In de barakken stonden vaak gelijkaardige leuzen op
de muren. "Kort geleden" , schrijft Van de Casteele (p. 64-65) in '45 in Ellrich, "hingen in alle lokalen plakkaten met de tekst: 'Eine Laus, dein Tod'. De afbeelding van
een reusachtige luis trachtte ons het gevaar van vlektyfus te doen beseffen. Thans
zijn de platen verdwenen en van luizencontrole is geen sprake meer. Dagelijks vangen we tientallen, soms honderd luizen en méér, in het kleergoed, op het lichaam, in
het bed. Nutteloze strijd: het gebroed is onverwoestbaar. Een ontsmettingstuig verschijnt in het kamp: wagen met stoomketel en een aanhangsel met de eigenlijke ontsmettingsruimte, waarin dekens en klederen gedurende een paar uren uitgestoomd
worden." (Bernadac meldt iets analoogs over Mauthausen243 ). Waren deze leuzen
louter oogverblinding voor eventuele bezoekers en delegaties? Maar deze laatsten
werden niet tot alle kampen toegelaten en die leuzen vond men ook in kampen waar
ze nooit binnenkwamen. En wat met het op 6.11.42 gedateerd kampreglement van
KZ-Sachsenhausen, een kamp dat bezoekers normaliter toen niet meer te zien kregen? Uit dit kampreglement blijkt de klooftussen theorie en praktijk. Er werd onder
andere in bepaald dat de gevangenen hun kleding netjes moesten strijken en hun
schoenen glimmend moesten poetsen; dat ze verplicht waren in een geest van kameraadschap samen te leven en het recht hadden klachten en verzoeken in te dienen,
dat het verboden was de handen in de zakken te houden, de kraag rechtop te zetten,
deel te nemen aan kansspelen en ... pakketten aan familieleden buiten het kamp te
sturen244 (dit kampreglement besloot met de hierboven geciteerde aansporing: 'Er is
een weg naar de vrijheid .. .').
Bij aanvaarding van de komplottheorie worden bepaalde aspecten van het kampbestaan onverklaarbaar en die worden dan ook doorgaans verzwegen. Niet geconfirmeerde of gefalsifieerde vooroordelen of voorspellingen m. b. t. het diabolisch karakter van SS-ers en kampbestaan worden zelden vermeld in ego-documenten. Doorgaans is dat onverklaarbare alleen terug te vinden in - niet gezuiverde - dagboeken, in
enkele late ego-documenten (dat van Kielar b. v.) en bij enkele zeer kritische of onkritische (een evaluatie die afhangt van de overtuiging van de beoordeier m. b. t. de
meest geëigende middelen om mensen tot anti-fascisme aan te zetten), of om andere
redenen getuigende overlevenden (Hemelrijk b.v.). Hieronder volgen nog enkele
voorbeelden van facetten uit het kampbestaan die niet in de komplottheorie kunnen
gekaderd worden. Herzberg meldt in zijn dagboek dat er begin oktober '44 in Bergen-Belsen een Duits verbod kwam om brood voor sigaretten te ruilen. 245 Eind november van dat jaar werd een voormalig aanzienlijk koopman die de derde keer op
diefstal met inbraak - in het kastje van medegevangenen - werd betrapt, bedreigd
met transport naar een concentratiekamp (Herzberg-1978, 178). Laqueur meldt gelijkaardige feiten over hetzelfde kamp. In augustus '44 werd een gevangene die op
diefstal was betrapt, veroordeeld tot een maand isolatiestraf in de Bunker. De straf
werd vanuit Berlijn opgelegd. Gevangenen die gestolen hadden - zeker als ze iets uit
de keuken of de magazijnen hadden ontvreemd - werden met KZ bedreigd en soms
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werkelijk weggevoerd. Dergelijke vonnissen werden voorgelezen voor het voltallig
aangetreden kamp.246 In Bergen-Belsen namen joodse gevangenen het initiatief om
een rechtbank op te richten om de veelvuldig voorkomende onderlinge diefstallen iii
te dijken. Uit vrees dat de Duitsers dit niet zouden gedogen, hielden ze dat aanvankelijk geheim. Toen de commandant het toch te weten kwam, vond hij het prachtig.
Hij stond de gevangenen toe zitting te houden op de appèlplaats en respecteerde volledige vrijheid van ieder vonnis. 247 In Ellrich kende Van de Casteele in twee à drie
maanden tijd drie verschillende kampoversten (Lagerältester, de hoogste 'gevangene-functionaris), "de twee anderen werden verwijderd wegens diefstal. ,,248
Deze 'dissonante' gegevens worden in de meeste ego-documenten weggelaten of,
zoals we gezien hebben, toch op een of andere wijze als diabolisch opzet geïnterpreteerd. Weinig gevangenen weerstonden aan de verlokkelijke samenzweringshypothese. Hiero~der volgen nog enkele voorbeelden van bede~kingen gemaakt door enkele ooggetuigen die in hun verslag blijk gaven van flink wat realiteitszin.
"Broeken, jassen en hoofddeksels kwamen voort van de civiele pakjes van overleden gevangenen. Zo aangetakeld vormden we een lachwekkend allegaartje van haveloze dompelaars. Een pater ontving een dameshemd, versierd met kant en borduursel. Opzet? Ik geloof het niet, want hij was naakt en glad geschoren toen hij het
kreeg." (Van de CasteeIe, 17).
"16 februari '44 ( ... ) Voor het eerst weer een krant ontvangen na de opheffing van
de post-sperre ( ... ). De krante,n zijn, hoe weinig bevrediging zij soms ook kunnen
schenken aan ongeduldige geesten, toch een zegen. Zij verlossen ons uit ons geestelijk isolement. Het is onbegrijpelijk, dat de Duitsers ons deze gratie nog schenken en
haar, nadat zij ze ons hadden afgenomen, weer hebben toegestaan. Onbegrijpelijk
van boeven, die ons willen uitroeien en die ons afschilderen als de schurken, die Engeland en Amerika hebben opgezet tot de oorlog" (Mechanicus, 288 - zie ook blz.
255).
Ook verwarring sticht het toch relatief groot aantal vrijlatingen in de periode vóór
de oorlog. Tussen '34 en '36 werden gevangenen in principe voor minimum drie
maand opgesloten. Vrijgelaten werd wie 'heropgevoed' heette te zijn, d.w.z. al wie
het marxisme schriftelijk afzwoer en als bewijs v~n 'goede wil' enkele kameraden
had verklikt. In de praktijk golden geen uniforme beoordelingscriteria, de onderscheidene autoriteiten (kampleiding en RSHA) hielden er duidelijk verschillende
principes op na. Er was trouwens nooit sprake van een of andere heropvoedingsmethode. De ideologische 'omschakeling' moest automatisch volgen uit duur en vormarbeid en mishandeling - van de strafmaatregel. De eerste paragraaf van het kampreglement van het 'vroege' Dachau luidde: "Doel: Het wordt aan elk Schutzhaftgevangene overgelaten na te denken over de reden waarom hij in het concentratiekamp
gekomen is. Hier wordt hem gelegenheid geboden, zijn instelling tegenover volk en
vaderland te veranderen ten gunste van een volksgemeenschap op nationaal-socialistische basis, of, als iemand dat waardevoller acht, te sterven voor de smerige tweede
of derde joden-internationale van een Marx of Lenin. ,,249 De gevangenen werden
niet systematisch geïndoctrineerd of individueel beoordeeld. Alleen volkomen gedweeë gevangenen kwamen voor vrijlating in aanmerking. De meest fictieve en stereotiepe redenen (b.v. omdat de schichtige blikken van de gedetineerde zijn 'communistische verbetenheid' verrieden) werden aangevoerd om vrijlating te weigeren. 250 In '33 werden sommige gevangenen slechts enkele dagen of weken vastgehou272

den. Tot midden '34 bleven gevangenen gemiddeld 6 à 12 maand in het KZ. Tot in '36
was een jaar de regel. Wekelijks of zelfs dagelijks werden gevangenen vrijgelaten. 251
Niet zozeer de dood, maar ontslag uit het kamp besliste toen over het einde van de
gevangenschap.252 Vrijlatingen werden, zoals gezegd, gebruikt als propagandamiddel. Met Kerstmis '33 werden bij benadering vijfduizend gevangenen vrijgelaten. In
de periode vóór de oorlog werden met Kerstmis steeds communisten uit Dachau vrijgelaten. Kogon (p. 284) is ervan overtuigd dat dit propagandadoeleinden diende,
een soort opsmuk van de kerstboom voor de 'bruine Volksgemeenschap'. Hij acht
het meer dan waarschijnlijk dat vele vrijgelatenen vroeg of laat opnieuw in een KZ
terechtkwamen als 'recidivisten'. Op weg naar Auschwitz leerde Lingens-Reiner (p.
19) in februari' 43 een jonge vrouw kennen die zich als expert van de KZ opwierp. Na
een jaar gevangenschap in Ravensbrück was ze vrijgelaten, maar nu was ze opnieuw
opgepakt. In september '34 werd aan tweeduizend gevangenen amnestie verleend. 253
In '34 werden in totaal meer dan 40.000 mensen uit de kampen ontslagen. 254 Ter gelegenheid van Hitlers vijftigste verjaardag (op 20.4.39). werd in Buchenwald de vrijheid 'gegund' aan zevenhonderd 'Arische' politieke gevangenen (Kautsky , 42 [meer dan] 10% van het kampbestand 255 ) of aan tweeduizend driehonderd 'asocialen'.256 In dezelfde periode werden grote aantallen joden die bij de 'Rath-Aktion'
waren opgepakt, vrijgelaten (in Buchenwald alleen al vijftienduizend). "Het kamp
leek wel op weg zichzelf op te heffen", schrijft Kautsky (p. 42) hierover. Enkele tiietjoodse gevangenen trokken hieruit de cynische conclusie, dat er maar twee manieren
waren om het kamp te verlaten: dood of jood. 257
Eens de oorlog ingezet, werden vrijlatingen uitzonderlijker, al werden nog vrij regelmatig Duitsers vrij gelaten. 258 Tot mei '40 kwamen ook nog bepaalde joden vrij.259
In december '42 onderlijnde het hoofd van de Gestapo, naar aanleiding van de door
het WVHA geëiste massieve interneringsacties, dat die niets mochten wijzigen aan
het recht en de bevoegdheid van de Gestapo inzake vrijlatingen. 260 Lingens-Reiner
(p. 94-95) meldt dat in' 43 en ook later nog, verscheidene Duitse gevangenen uit Birkenau vrijkwamen. Duitse prostituees die zwanger werden in het kamp kregen soms
de status van 'Germaanse moeder' en werden uit erkentelijkheid vrijgelaten. Sommige 'asocialen' onder de gevangenen geraakten ervan overtuigd dat dat de enige
manier was om eruit te geraken en, ondanks alle risico's, steeg het geboortecijfer. In
de winter van '43-'44 kreeg het vrouwenkamp een nieuwe commandant. Omdat hij
van oordeel was dat de weinige overlevenden van het eerste transport Duitsers veel
te lang geïnterneerd waren gebleven, zou hij nagaan of ze niet konden worden vrijgelaten. Hij ondernam stappen bij de lokale Gestapo die de vrouwen in kwestie indertijd had opgepakt en in de meeste gev~llen werden zij ook werkelijk vrijgelaten. Volgens Lingens-Reiner (p. 105-106) waren zij indertijd gevangen gezet door Gestapolui die hen een lesje wilden leren en die in de overtuiging léefden dat de oorlog toch
nooit langer dan enkele maanden kon aanslepen. De oorlog bleef wel aanslepen, niemand vroeg om de vrijlating van die vrouwen, ze raakten vergeten en bleven levend
begraven. In Birkenau werden bepaalde (Duitse) gevangenen af en toe onderhoord
door een SS-hoofdopzichtster die soms een officieel rapport opstelde waarin vrijlating werd aanbevolen. 261 Gedurende de zwaarste oorlogsjaren, van '43 tot '45, werden alleen uit Buchenwald al 7.000 à 8.899 gevangenen vrijgelaten. 262 Een groot deel
van deze invrijheidsstellingen waren evenwel van dubieuze aard. Vanaf '43 immers
konden 'Arische' gevangenen uit het kamp geraken door zich als vrijwiller voor het
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Oostfront te melden. 263 Eerst konden alleen criminelen van deze 'gunstmaatregel'
genieten (zij werden in de 'Brigade Dirlewanger' ingelijfd) vanaf '44 ook de politieken.264 Het gebeurde zelfs dat vroegere KZ-gevangenen als soldaat in het KZ dienst
deden. 265 In '42 bevonden zich in Auschwitz enkele 'Freitheiliche', gevangenen die
na de gebruikelijke quarantaine werden vrijgelaten (Jankowski, 41- de precieze aard
van het statuut van deze gevangenen verklaart hij niet). Van '33 tot eind '44 werden
in totaal ruim honderdduizend gevangenen vrijgelaten (de 20.000 à 35.000 kortstondig geïnterneerde joden van de 'Rath-Aktion' meegeteld).266 Een niet precies te bepalen deel daarvan -doch zeker geen meerderheid (zie blz. 270-271)- bestond uit Erziehungshäftlinge. 267
Vrijlatingen worden zelden in ego-documenten gemeld. Misschien hadden de ooggetuigen er geen weet van , maar in elk geval vonden de meesten het gezien hun getuigenismotief geen vermeldenswaard gegeven. Vrijlatingen die ze relevant achten,
worden wel vermeld. Zo b.v. Maurel (1957, 87-88) die het heeft over de vrijlating van
een Duitse barakleidster die de ongedisciplineerde Fransen te Neubrandeburg klein
kreeg d.m. v. genadeloze terreur. Als beloning voor bewezen diensten werd deze barakleidster in november '44 vrijgelaten.
Ook de relatief draaglijke levensomstandigheden tussen '35 en '39, toen vrijheidsberoving, discipline en tucht de grootste kwellingen vormden, en het zelfs gedurende
de eerste jaren van de oorlog doorgaans minder vreselijke Dachau en Buchenwald
(zie blz. 259), konden de indruk wekken dat de SS het niet zo kwaad meende. Zelfs al
is men bereid de SS-ers het voordeel van de twijfel te gunnen, toch kan men niet anders dan besluiten dat , áls het KZ ooit (door sommigen) als heropvoedingsmiddel
werd bedoeld, het hoogstens partieel (alleen voor Duitse gevangenen), niet systematisch, volkomen onoordeelkundig en slechts bij uitzondering daarvoor werd gebruikt. Stippen we nog het merkwaardig feit aan dat in de komplottheorie in feite de
heropvoedingsmythe wordt gehanteerd (indoctrinatie, degeneratie, dehumanisering).
De vaststelling dat de KZ alles behalve heropvoedingscentra waren, betekent niet
dat men in het andere uiterste vervallen moet. Niets bewijst dat de KZ van meet af
aan als rijk van de dood waren bect"oeld. 268 Vele feiten wijzen eerder op het
tegendeel. Uit de feiten kan men enkel afleiden, dat in de periode voorafgaand aan
·de oorlog niet massaal werd gemoord in de KZ, nièt of dit echt de bedoeling was.
Niets wijst erop dat de KZ ooit een specifieke uitroeiingsfunctie hebben gehad. Dat
betekent zeker niet dat de nazi-bonzen zich druk maakten over door SS-ers vermoorde gevangenen (de enkele processen tolereerden ze enkel voor de vorm). De KZ waren niet op massale, snelle, efficiënte en directe uitroeiing gericht. Wat ook weer niet
betekent dat de KZ een soort sanatoria waren .
De hypothese dat in de KZ indirecte, langzame en individuele uitroeiing werd nagestreefd, roept allerlei vraagtekens op. Indien dat zo was, waarom maakte de SS
dan überhaupt onderscheid tussen extermÎnatie- en concentratiekampen? Waarom
verspilde ze nogtijd, aandacht, geld aan de gedoemden? (niet de vraag, de hypothese is cynisch). Waarom liet ze hen niet van honger omkomen? De hypothese wordt
door die vraagstelling niet gefalsifieerd, maar ze kan alleen door ad hoc hypothesen
worden gered. Men moet beroep doen op de komplottheorie (niet de dood, maar dehumanisering stond op het SS-program) of op de veronderstelling dat exterminatie
werd afgeremd door interne of externe morele bezwaren. Ad hoc hypothesen die op
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hun beurt in strijd lijken met het bestaan van exterminatiekampen. Al lijkt het sterk
op wensdenken, toch verdient de veronderstelling dat de SS totale uitroeiing nastreefde maar om opportunistische redenen (omwille van morele verontwaardiging
in binnen- en buitenland) of om'redenen van interne aard (onvermogen door morele
bezwaren of morele remmingen bij -bepaalde- SS-ers) er nooit toe kwam, enige
aandacht. Uit allerlei -vrij mysterieuze- feiten blijkt dat morele afkeuring de nazi's
niet compleet onberoerd liet. De publieke opinie liet hen zeker niet koud. Ze wilden
de schijn redden, een scherm van morele integriteit optrekken (processen tegen SSers, afspiegelen van de KZ als heropvoedingsoorden, toelaten van bezoek aan KZ).
Gezien het feit dat het meestal schijnprocessen waren, dat de KZ zeker geen heropvoedingsgestichten waren, dat men bepaalde KZ (Auschwitz-I, Theresienstadt) speciaal (her)inrichtte voor het gelegenheidsbezoek, lijkt het erop dat dit een louter politieke bekommernis was, dat men de brutale behandeling en de moorden verborgen
probeerde te houden uit vrees voor eventuele politieke gevolgen. Het was een diplomatische bezorgdheid, om geen slapende honden wakker te maken. Vandaar dat alle
exterminatiekampen zich buiten de grenzen van het oude Rijk bevonden. Vandaar
ook het eigenlijk tijdrovend en duur transport van gevangenen naar verafgelegen,
voor het oog van de wereld verborgen (gehouden) uitioeiillgskampen. (Majdanek
vormde hierop een uitzondering. Dit kamp bevond zich in een voorstad -Majdanek
Tatarski- van Lublin, een stad die meer dan 100.000 inwoners telde. 269 ). Er waren
nog tal van andere redenen waarom de slachtoffers naar Polen werden gevoerd. Het
is lang niet onwaarschijnlijk dat nazi-bonzen speculeerden op de antisemitische ingesteldheid van niet weinig Polen. Ook wilden ze in de eerste plaats het oude Rijk 'Judenrein' maken. Door zijn uitgestrekte onbewoonde gebieden en zijn dicht spoorwegnet bood Polen ook meer mogelijkhed~n om quasi ongemerkt en vlot te deporteren en uit te roeien. Moeilijker te verklaren zijn de pogingen om ieder spoor van de
uitroeiings- en concentratiekampen uit te wissen (vernietigen van documenten, kampen en getuigen), ook al bestaat over aard en omvang van die pogingen geen eensgezindheid onder historici.
Naast de stelling 'men wou, maar kon niet uitroeien', bestaat de nog hoopgevender (daarom niet noodzakelijk onjuiste) visie dat 'men kon, maar niet wou uitroeien'. Geremd door hardnekkige rudimenten van de westerse moraal, konden nazi-leiders enlof ondergeschikten er niet toe komen mensen massaal uit te roeien, Deze
hoopvolle veronderstelling wordt weerlegd door het feit dat de genocide wél plaats
greep. Deze laatste contradicite probeert men ongedaan te maken door een nieuwe
beperking in te voeren. De vermelde morele bezwaren werden alleen in het contact
met' Ariërs' geactiveerd en niet in dat met 'Untermenschen'. Door de uitgangshypothese dermate af te bouwen -van dire~te naar indirecte exterminatie; opzettelijk
traag (summum van immoraliteit) of vertraagd door opportunistische en/of morele
redenen (summum van moraliteit)- komt men uiteindelijk tot de conclusie dat KZgevangenen niet systematisch werden uitgeroeid, waardoor men dus aansluiting
vindt bij de gekende feiten.
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c Besluit
Als exterminatie niet het doel was, hoe verklaart men dan het enorm aantal slachtoffers van de concentratiekampen? Lijstjes met percentages van de in de KZ omgekomen gevangenen kunnen misleidend zijn. Al te vaak wordt vergeten dat bet om totaalcijfers gaat, dat m. a. w. niet steeds zo veel of zo 'weinig' gevangenen omkwamen.
Stierven b.v. in totaal 40% der geïnterneerden van Bergen-Belsen, dan komt dat in
hoofdzaak door het vreselijke laatste jaar van het bestaan van dit kamp (zie blz. 267) .
Totaalcijfers zijn slechts indicaties. Wil men iets over een bepaald KZ zeggen
zonder vermelding van de beschouwde periode, dan kunnen in feite alleen de lage
cijfers enige betekenis hebben. Uit die lage totaalcijfers kan men immers met zekerheid afleiden dat het leven in het desbetreffende K2 zo goed als altijd - en steeds verhoudingsgewijs - minder ondraaglijk was.
In de naoorlogse processen disten de nazi's die niet koudweg alles ontkenden, ongeveer volgend verhaaltje op. Niet zij, maar de uit de hand gelopen omstandigheden
waren verantwoordelijk voor de vele doden. Zij hadden dit zeker niet gewild, zij wilden de gevangenen heropvoeden, niet doden. Vond een gedetineerde in de periode
voor de oorlog de dood, dan was dit volgens hen enkel te wijten aan sporadisch voorkomende, sadistische neigingen van individuele SS-ers. Het was een overtreding,
geen naleving van een bevel. Pas in de laatste fase van de oorlog, toen de kampen
overbevolkt geraakten, verslechterde de situatie enigszins. De kampen waren niet
berekend op een zo groot aantal gevangenen, en de SS had dat niet kunnen voorzien.
De bombardementen van de geallieerden maakten bevoorrading onmogelijk en verhinderden dat de gevangenen normaal werden geëvacueerd, e.d.m. 270
Dit is een volkomen absurde argumentatie. Immers, hadden de KZ niet bestaan,
hadden de nazi- en SS-bonzen het instrument niet gecreëerd, hadden ze het begrip
'vijand' niet tot binnen- en buitenlandse burgerbevolking uitgebreid, hadden ze geen
oorlog gevoerd, hadden ze niet alle elementaire mensenrechten met voeten getreden, dan hadden de KZ nooit kunnen ontaarden. Zelfs indien het enkel om ontaarding zou gaan, blijft dat de leerling-tovenaar die zijn schepping aan zijn controle ziet
ontglippen zijn onmacht niet als excuus inroepen kan. De eventuele afwezigheid van
voorbedachtheid, van intentionaliteit, praat doodslag niet goed. Dat men iets niet
plant, betekent evenmin per se dat men het niet wil. De bewering dat het groot aantal
slachtoffers van de KZ niet bedoeld was, is niet hetzelfde als de bewering dat de SS
dat betreurde. Dat zij het in geen geval betreurden, dat het hen koud liet hoevelen
omkwamen, dat het hen waarschijnlijk (hoe hierover algehele zekerheid verkregen?) goed uitkwam, moge uit volgende overwegingen blijken. De gevolgen van de
exponentiële aangroei van het gevangenbestand waren vanzelfsprek~nd wél voorspelbaar. Zelfs al mocht dat niet het geval geweest zijn, dan nog had de SS van zodra
de toestand verslechterde eraan kunnen verhelpen. Ze kon de gedetineerden massaal vrijlaten, repatriëren, desnoods aan hun lot overlaten. Ze kon ophouden met arrestaties en transporten (tot in '45 werden nieuwelingen geïnterneerd). Dat de SS op
de hoogte was van de verschrikkelijke levensomstandigheden en van de massale
sterfte in de kampen, blijkt uit het feit dat, eens er tot Arbeitseinsatz besloten was en
het leven van de hechtelingen - tijdelijk- economische waarde kreeg, ze alles in het
werk stelde om de levens condities in de mate van het mogelijke te verbeteren. 271
Voordien (wat betreftrle arbeidsongeschikten, ook nadien) ondernamen ze niets om
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aan de catastrofe te verhelpen, wel integendeel (b.v. oprichting van nieuwe kampen). Ze handhaafden de KZ in hun oorspronkelijke functie. "Het feit dat de kampleiding uiteindelijk -do w .z. toen de arbeidskracht van de gevangenen diende ingezet
voor de oorlogsproduktie- besliste iets aan de ergste wantoestanden te doen, zegt op
zich iets over de verschrikkelijke condities die tot dan heersten." (Lingens-Reiner,
53). Efficiëntie van het terreur- en repressiemiddel primeerde als vanzelfsprekend
op lijden en dood van 'Untermenschen', van 'vijanden van het volk' . De SS stelde
zich naar alle waarschijnlijkheid niet eens de vraag. De SS-bonzen waren niet noodzakelijk sadistisch of diabolisch, maar onverschillig (vgl. blz. 255). Ze hadden andere
katten te geselen , bekommerden zich niet om een paar tienduizenden doden meer of
minder. 'A la guerre comme à la guerre' , alleen de overwinning telde. Ze gaven er
geen zier om wie, hoevelen en op welke manier crepeerde (steeds wat betreft concentratiekampen; voor exterminatiekampen gold precies het omgekeerde). Dikwijls,
schrijft Langbein (1975,131), bespeurde men diabolische intenties achter iedere beweging van de SS , maar volgens zijn ervaring moet men hen niet zoveel subtiliteit
toeschrijven maar er eerder een soort verdwaasde onverschilligheid, produkt van
een doorgedreven bureaucratische schematisering in zien.
Escalatie als excuus inroepen is meer dan simplistisch. Dat vanaf de 'internationalisering' de kampbevolking een nooit geziene uitbreiding nam, dat -vooral naar het
einde van de oorlog toe- de overbevolking van de kampen de SS (bij behoud van de
KZ) voor onoverkomelijke problemen moest stellen, is evenwel aan geen twijfel onderhevig. In augustus '44 noteert Herzberg in zijn dagboek (1978, 29): "De SS zegt
dat ze alles weet wat er in het kamp te doen is [onvoldoende drinkwater, overbevolking], maar zich er ook geen raad mee Weet.,,272 De laatste fase van de kampen leidde
tot een nooit gezien overbevolking in de westeuropese KZ. Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen en Ravensbrück kwamen barstensvol te zitten. Het aantal gevangenen in de westeuropese kampen vervijfvoudigde. 273 De kampleiding die
al geruime tijd afte rekenen had met transportmoeilijkheden (vervoermIddelen werden eerst en vooral ingezet voor troepen en oorlogsmaterieel) en bevoorradingsproblemen , kon de situatie niet meer aan. Zeker vanaf '45 werd de toestand volkomen
onhoudbaar. Overbevolking, voedseltekort, plaatsgebrek en epidemieën veroorzaakten onbeschrijflijke toestanden. 274 In heel wat kampen werd het aantal gedetineerden gedecimeerd. Zowel in Bergen-Belsen (vanaf augustus '44275 ) als ~n Buchenwald en Ravensbrück zagen de SS-ers zich verplicht tentenkampen op te trekken,
waar zich ten gevolge van de nog ellendiger levensomstandigheden afschuwelijke tonelen afspeelden. De kamp bezetting van Buchenwald en nevenkampen steeg van
60.000 in de laatste maanden van '44 tot 86.000 eind februari '45. Het gemiddelde
sterftecijfer voor de eerste periode bedroeg 720 (1,3% per maand, 15,4% per jaar)
en voor de tweede periode 4.352 (resp. 5,3% en 63,6%) .276 Ebensee dat ongeveer
tienduizend gevangenen telde, bevatte er in april tweeëntwintigduizend. Bij de bevrijding op 6 mei bleven er 11.000 over, waaronder vele stervenden. 277
De kampen waren niet op dergelijke massa's mensen voorzien en wat er aan organisatie was, ging snel teloor. Vaak was het de organisatie zelf, waren het systeem-immanente factoren die een desastreus effect kregen. Reglementen die vanuit een bepaalde optiek en voor een relatief klein en bestuurbaar kamp zin hadden, werden bijkomende oorzaken van massale uitputting, lijden en dood. De oorspronkelijk door
disciplinaire en hygiënische bekommernissen (deze laatste hadden zeer veel te ma277

ken met de angst van SS-ers zelf besmet te raken) ingegeven regels, werden door de
fenomenale discrepantie tussen het gevangenaantal en de in het kamp beschikbare
voorzieningen tot de voornaamste doodsoorzaken. Velen kwamen in feite om ten gevolge van de exponentiële aangroei van de kampbevolking. 278 Een overlevende van
Buchenwald meent "dat voor een kamp dat berekend was op zeven- à achtduizend
gevangenen maar dat er tot 60.000 had bevat, de maximum hygiëne werd bereikt, dat
de keukens erg proper waren" dat de sterfte in het tentenkamp in juni '44 niet te wijten was aan de wil van de kampcommandant maar aan de vermenigvuldiging van het
aantal gevangenen waartegen hij weinig kon beginnen. ,,279 De inspanningen om gebouwen, kleding en gevangenen te desinfecteren -een op zich nuttige en noodzakelijke operatie- groeiden uit tot heuse folterpraktijken. De te talrijke gevangenen
moesten vaak urenlang naakt in barre kou wachten om 'ontsmet' te worden. Na een
koude douche kregen ze hun onvoldoend ontluisde maar natte kleding terug. De
"wetenschappelijke desinfectie-aan-de-band" (Van de CasteeIe, 18) was volkomen
zinloos geworden. De vlooienplaag kon alleen nog gestuit worden door het "verbranden van de houten loodsen, maar de steeds groeiende toevoer van nieuwe gevangenen maakte dat onmogelijk." (ibid). De voor alle kampen voorgeschreven
quarantaine (gewoonlijk drie weken volledige afzondering van de nieuwkomers)
diende in aanvang om besmetting van de gevestigde gevangenen door de nieuwelingen te voorkomen (in Buchenwald, mei'44, waren gevestigde politieke gevangenen
kennelijk nog overtuigd van de noodzaak en doeltreffendheid van deze maatregeI280). Eens de gevestigden er veel slechter aan toè waren dan de Zugänge, eens de
quarantainebarakken waren uitgegroeid tot verschrikkelijke besmettingshaarden en
de quarantaine in sommige kampen door SS-ers óf kampfunctionarissen als selectiemechanisme werd aangewend, keerde deze beveiligingsmaatregel in zijn tegendeel
om. 281 De verschrikkelijke tel-appèls in de kampen worden door velen beschouwd
als een satanisch onderdeel van het dehumaniserings- en uitroeiingsprogram. 282 Het
tellen van het aantal gevangenen om te controleren of niemand ontvlucht was, was in
de necropolissen geen eenvoudige zaak. Iedere dag waren er gevangenen die vertrokken, die arriveerden, die tot het 'Revier' waren toegelaten, die van barak verhuisden en die stierven. 283 Dergelijke appèls werden ongetwijfeld soms opzettelijk
lang gerokken om de gevangenen te pesten. Met de massificatie werden de appèls
door schaalvergroting fataal een kwellin~ (wat overigens niet uitsluit dat ze nog
steeds konden gebruikt worden als foltering).
De institutionele starheid en bureaucratische inertie maakten alles nog erger dan
het toch al was. "De hoge sterftecijfers vinden hun oorsprong primair in de structuur
van de kampen en slechts secundair in de willekeur van enkelingen", schrijft Lautmann (p. 347). Toen Hemelrijk (p. 198) begin' 45 in Buchenwald aankwam, moest hij
"alle gegevens van zijn vrouwen kinderen, zelfs die van zijn ouders en andere familieleden opgeven. Dat stamde uit een tijd, dat er nog overlijdensberichten gezonden
werden en urnen met as tegen hoge prijs, wat allang niet meer gebeurde, maar de administratie-rompslomp bleef; men vergat die af te schaffen." De bureaucraten duldden geen afwijking van het voor eens en altijd vastgelegd kampreglement. Vandaar
de 'Bettenbau' zonder dekens of lakens, de verplichte orde en netheid in modderige
en overvolle barakken, de eis van opperste hygiëne in een toestand waar de voorwaarden om ze te realiseren niet voorhanden waren. Individuele terreur werd massaterreur . De onnavolgbaar geworden regels maakten bijkomende repressie en terreur
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mogelijk. De hygiënische voorschriften waren niet gepland als repressie-middelen,
maar van dan af kwam er gelegenheid te over om ze.aldus te gebruiken. Strikte toepassing van het in minder barre levensomstandigheden opgesteld reglement leidde in
periodes van schrijnend tekort en ellende tot de dood. De anachronistische regels
vormden voor sommige SS-ers en kampfunctionarissen kant en klare legitimaties
voor hun door machtwellust of door sadisme ingegeven daden. Gevangenen die b. v .
krantenpapier organiseerden en dat onder hun ontoereikende kleding stopten om
zich tegen de kou te beschutten, werden meedogenloos gestraft omdat ze 'saboteerden'. Voor de door ondervoeding -grotendeels het gevolg van de verslechterde omstandigheden- en slavenarbeid uitgeputte slachtoffers waren de voorziene straffen
bovendien doodvonnissen geworden. Dit alles betekent dus geenszins -er kán niet
genoeg op gehamerd worden- dat de SS-ers en de .nazi-bonzen onschuldig waren.
Men bedenke b.v. dat bij de bevrijding van vele kampen bleek dat de voorraadkamers (of in Birkenau het 'Kanada' - zie blz. 285) boordevol voedsel, kleding en andere levensnoodzakelijke zaken staken. Bovenstaande bedenkingen dienen alleen om
het stereotiep beeld te corrigeren en aan te vullen.
Gevangenen die in het laatste oorlogsjaar werden geïnterneerd en die geen weet
konden hebben van de evolutie die zich ondertussen had voltrokken, konden bijna
niet anders dan aan sadistisch opzet denken toen ze geconfronteerd werden met,
enerzijds een ontstellend gebrek aan hygiënische voorzieningen en ongelooflijke
vervuiling en, anderzijds, leuzen die tot meer hygiëne aanspoorden. Bij zijn aankomst in Buna-Monowitz (in '44) vond Levi b.v. op de barakwanden stichtende tekeningen. Een afbeelding van de 'goede gevangene' die met ontbloot bovenlijf bezig
was zijn rozige, glad geschoren schedel in te zepen, prijkte naast die van d, 'slechte
gevangene' met sterk gekromde neus, groenacht~ge huid en gekleed in vuile lompen,
die uiterst omzichtig een vingertop in het water stak. Onder de eerste tekening stond:
'So bist du rein', onder de tweede: 'So gehst du ein'. Daaronder in het Frans: 'La propreté c'est la santé'. Op een andere wand prijkte een schets van een reusachtige luis,
waaronder de gekende leuze'Eine Laus, dein Tod', met daarnaast: 'Nach dem
Abort, vor dem Essen. Hände waschen, nicht vergessen'.285 Over de desinfectie in
Birkenau (eind '44, begin '45) schrijft Lengyel terecht dat ze tegen alle rede indruiste. Het enig resultaat was een verhoogd sterftecijfer. Ze twijfelt er dan ook niet aan
dat dat de bedoeling was. 286 Het afscheren van het lichaamshaar en dè ontsmetting
tijdens de 'ontvangstceremonie' was volgens Van Opbroecke (1985/3, 91)'''een handeling die er meer op berekend was de wonden, veroorzaakt door het onbehouwen
scheren, extra te doen schrijnen." Toen Levi in Buna arriveerde had hij in geen vier
dagen gedronken. Het bordje met de waarschuwing dat het leidingwater van het
kamp géén drinkwater was, leek hem dan ook een opzettelijke misleiding toe. Zelfs
toen hij ervan gedronken had en het brakke water had moeten uitspugen , bleef hij
zich hardnekkig vastklampen aan de idee dat alles in het kamp werd gemanipuleerd
om gevangenen aan Tantaluskwellingen bloot te stellen. 287
Er kan niet aan getwijfeld worden dat de SS hun vijanden wilden klein krijgen en
daartoe géén middel onbenut lieten. Alleen, de diabolische middelen waarover zovele
gevangenen het hebben, waren én zijn nog steeds niet beschikbaar. Gevangenen
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overschatten de voorbedachtheid van wat hen overkwam. De immense vernedering,
de niet realiseerbaarheid en de teloorgang van vele waarden, worden geïnterpreteerd als gepland en beoogd door een almachtige vijand. Om redenen die hieronder
nog besproken worden, schakelden de gevangenen te dikwijls de effecten van bepaalde behandelingen gelijk met bewust door de SS-ers geïntendeerde effecten.

5.. At~itude van .de overlevende tegenover
ZIJ neIgen ervanng
Vorm en inhoud van de communicatie worden , behalve door het communicatiedoel ,
de attitude tegenover buitenstaanders, de omvang en de kwaliteit van de kennis over
het communicatievoorwerp en over de communicatie-ontvanger, ook beïnvloed en
vertekend door de attitude van de verslaggever tegenover zijn eigen ervaring.

a Schuldgevoelens
Omdat overleving passieve of actieve aanpassing aan het kampleven impliceerde, is
de houding van vele gevangenen tegenover hun eigen ervaring dikwijls zeer ambivalent. Velen voelen zich (mede)schuldig. Heel wat verschillen in de belevings- en interpretatiewijze van ooggetuigen, kunnen worden teruggevoerd op verschillen in
aanpassings- en participatiegraad en op verschillen in de latere verwerking daarvan.
In een dermate extreme situatie als het nazi-kamp, waarin beslissingen en handelingen dikwijls vérstrekkende en fatale gevolgen hadden, werden vele gevangenen
geconfronteerd met zware morele dilemma's en gewetensproblemen. De meesten
beseften dat ze tot passiviteit gedoemde slachtoffers waren en dat hun feitelijk géén
schuld kon treffen, maar dat veranderde meestal weinig of niets aan hun normbesef
en schuldgevoel. Wat ze ook deden, bijna altijd leden ze een morele nederlaag, begingen ze - naar hun gevoel- een normovertreding en achtten ze zich dus immoreel.
Overleven was voor velen een evenwichtsoefening tussen leven en dood, op het
scherp van het geweten, aan de zelfkant van de menselijkheid.
Aanleidingen tot zulke morele conflictsituaties waren in het kamp legio. Talloos
zijn de voorbeelden van gevangenen die gekweld worden door hevige schuldgevoelens omdat ze dierbaren de dood instuurden in de mening hen te sparen of te redden.
De kampwerkelijkheid was ook zó verschillend van de buitenwereld en de daarbij
horende interpretatieschema's. De in Birkenau toestromende slachtoffers wisten
meestal niet, of wilden niet weten, dat velen onder hen de volgende dag niet meer
zouden zien. Uit het feit dat de massa gevangenen op het aankomstperron opgesplitst werd in twee groepen - fysiek zwakkeren (jongeren, bejaarden, gehandicapten) en sterkeren, leidden de meest alerten af dat de eerste groep niet of minder hard
zou moeten werken. Ze spoorden kinderen of ouders dan ook aan, ja, dwongen hen
soms zich bij de vermeend beste groep aan te sluiten (door b.v. over hun leeftijd te
liegen), niet beseffend dat precies die groep voor de gaskamers bestemd was. 288 Lengyel (1946, 17) begint haar getuigenis als volgt: "Mea culpa, mea maxima culpa! Ik
voel me verantwoordelijk voor de dood van mijn ouders en mijn twee zoons." In de
Engelstalige versie van haar verslag wordt dit: "Mijn fout, mea maxima culpa! Ik
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kan mezelf niet ontslaan van de aanklacht dat ik, ten dele , verantwoordelij k ben voor
de vernietiging van mijn eigen ouders en mijn twee jonge zoons. De wereld begrijpt
wel dat ik het niet kon geweten hebben, maar in mijn hart blijft het verschrikkelijk
gevoel bestaan dat ik hen kon gered hebben." 289 Lengyels echtgenoot was directeur
van een belangrij ke kliniek in Clu j (Transylvanië) . In mei' 44 werd hij door de SS opgeroepen en werd hem meegedeeld dat hij opgeëist was als specialist en op staande
voet naar Duitsland moest vertrekken. Lengyel wou hem niet in de steek laten, vroeg
en kreeg van de SS toelating om hem te vergezellen . Ze overhaalde haar ouders mee
te gaan. 290 De SS-arts die de selectie op het aankomstperron uitvoerde, stuurde Lengyels jongste zoon naar de groep van de volgens hem werkonbekwamen, maar weifelde bij haar oudste zoon en wou hem indelen bij de groep werkbekwamen. Lengyel
protesteerde, ze insisteerde dat hij te jong was om te werken en verkreeg dat hij toch
werd ingedeeld bij de eerste groep. Ze overtuigde er haar moeder van dat ze er beter
aan deed de kinderen te volgen. Ook dit stond de SS-officier toe. "zonder het te weten", schrijft Lengyel (1946,33-34), "en met de bedoeling hen te redden, had ik zonet
mijn oudste zoon en mijn moeder ter dood veroordeeld." Naïviteit, gebrek aan inzicht en onwetendheid leidden tot interpretatiefouten die anderen het leven kostten.
Zugänge maakten bijna onvermijdelijk interpretatiefouten, fouten waarvan ze de fatale gevolgen niet konden overzien.
Schuldgevoelens ook, om handelingen die later, eens de context duidelijk geworden , in een speciaal daglicht kwamen te staan. Zo de moeder die haar kind een oorvijg gaf omdat dat kind het SS-bevel netjes aan te schuiven (voor de gaskamer) niet
opvolgde . 291 Of de overlevende die zich verantwoordelijk voelt voor de dood van een
medegevangene omdat hij kort voor diens gewelddadige dood een woordenwisseling
met hem had gehad. 292 Schuldgevoelens die ook in het 'normale' leven veelvuldig
voorkomen, maar in zo'n kamp vanwege het alomtegenwoordige leed en de permanente doodsdreiging verduizendvoudigd werden. Gevangenen kregen soms een keuze opgedrongen tussen moreel even onaanvaardbare alternatieven. Ze werden in
een dilemmatische situatie geplaatst waarin bepaalde normen onmogelijk konden
worden nageleefd. Sommige gedetineerden werden b .v. 'verplicht lotgenoten voor
transport of gaskamer te selecteren. Een Poolse jodin werd na drie jaar kamp door
een SS-arts in Auschwitz voor de keuze gesteld of zij, of haar dochter de gaskamer inging. Ervan overtuigd dat ze toch zelf binnenkort zou worden vergast (sic), offerde ze
haar dochter op. Decennia later voelt ze zich hier nog steeds schuldig over. 293 William Styron behandelde dit thema in Safie's keuze. Bij haar aankomst in Birkenau
moest Sofie - bij wijze van gunst - kiezen welke van haar twee kinderen niet vergast
zou worden. Koos ze niet, dan moesten beiden eraan geloven.
Frequenter waren situaties waarin de keuze zich toespitste op eigen of andermans
overleven. Kogon geeft hiervan een luguber voorbeeld. Buchenwald, voorjaar '44:
twee joodse gevangenen kunnen het arbeidsritme in hun commando niet meer aan.
Een SS-er bemerkt dit en geeft een Poolse gevangene opdracht hen levend te begraven. De Pool verroert geen vin. Hij wordt afgeranseld, maar hij geeft niet toe. Daarop krijgen de twee joden bevel de Pool te begraven. In doodsangst en in de hoop aan
hun vreselijk lot te ontsnappen, gehoorzamen ze. Net voor het te laat is, laat de SS-er
de Pool opgraven. Op het hernieuwd bevel begraaft deze laatste nu beide joden. De
SS-er stampt de aarde boven hen aan. 294
Schuldgevoelens ook, omdat men om het eigen hachje te redden, gedwongen werd
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te 'collaboreren', omdat de moed ontbrak om martelaar te zijn. Cohen (1979, 162)
getuigt hierover: "Ondanks al deze plausibele redeneringen blijft het mij persoonlijk hoog zitten, dat ik niet geweigerd heb om voor de Duitsers te werken (in Westerbork). ( ... ). Later, in Auschwitz, was alles anders. Ik wist dat ik als enige overgebleven was, en dan is toch eigenlijk de enige voor de hand liggende conclusie dat ik zou
denken: ik stop ermee. Maar hoewel ik als arts wistdat de selecties in het ziekenhuis
door de kamparts doodvonnissen waren, bleef ik meewerken ( ... ). Maár nog erger,
misschien wel het ergst is dat ik nooit zelfs maar heb overwogen om niet mee te werken, zo vanzelfsprekend was het dat je meedeed. Nu, vele jaren later, denk ik er anders over, misschien wel ten onrechte, want tenslotte zijn er mensen die me dankbaar
zijn omdat ik hun leven heb gered." "En wij willen allemaal het einde halen", noteert
Herzberg in zijn kampdagboek (1978,165), "en dat betekent mond houden en meer
dan dat: compromissen maken en in bochten wringen en een weerzinwekkend leven
leiden ( ... ). Wij onthouden ons niet alleen van protest, maar wij werken ook mee en
een grens daarbij kennen wij niet." Hart werd als verpleegster verplicht te helpen bij
het inladen op vrachtwagens van de zieken die ze had verzorgd maar die nu voor de
gaskamer waren geselecteerd. Onder hun smekende en angstige blikken voelde ze
zich zó schuldig dat ze tijdelijk de wil tot overleven verloor. Ze wou dat ze bij hen op
de wagen was gesprongen, maar ... kwam er niet toe. 295
Sommige gevangenen-functionarissen vervulden administratieve taken waaronder het bijhouden van kampregisters, het opstellen van transport- en selectielijsten.
Soms konden ze enkele lotgenoten redden door een voor transport bestemd gevangene dood te melden, door kampnummers om te ruilen e.d.m. Maar ze konden
niet iedereen helpen en werden dus voor dikwijls wreedaardige keuzen geplaatst.
Leden van het clandestien kampverzet zagen zich soms verplicht medegevangenen
weg te werken of te liquideren omdat zij de veiligheid van anderen of de werking van
het verzetscomité in gevaar brachten (b. v. door hun slechte gezondheidstoestand). 296
In haar dagboek over Westerbork spreekt Hillesum over een 'onuitwisbare schande'.297 "Hier", schrijft ze (1982/2, 114), "zullen velen van ons een levenlang nooit
meer overheen komen: dat wij ~nze ouden en zieken eerst hebben laten gaan. Het is
een bewuste politiek uit 'Selbsterhaltungstrieb'. Vader vroeg aan een pleegbroeder
van het laatste transport: 'Hoe kan dat nu, dat men uit het ziekenhuis mensen laat
gaan die ongeveer dood zijn, dat is toch tegen de medische ethica?'. En die broeder
antwoordde dood-ernstig: 'Het ziekenhuis levert een lijk om een levende hier te kunnen houden.' Het was helemaal niet z'n bedoeling om grappig te zijn, het was hem
ernst." In '44 stroomden de Hongaarse joden in Birkenau toe. Aanvankelijk verdwenen zwangere jodinnen direct in de gaskamer. Later werden vrouwen die zwanger arriveerden in het 'Revier' geaborteerd. Vele toekomstige moeders beseften dat dit de
enige manier was om in leven te blijven en sméékten om abortus. Jodinnen die hun
kind in het kamp ter wereld brachten, werden samen met hun kind vergast. Daarom
namen verantwoordelijke gevangenen na langdurige gewetensstrijd de beslissing
alle pasgeborenen direct om te brengen. 298 Deze gevangenen wisten dat hun beslissingen moreel gezien verdedigbaar waren. Ze waren ervan overtuigd dat elk rechtgeaard mens onder die omstandigheden nkt anders handelen zou, maar dat nam zelden
het kwaad geweten weg. Gevangenen die dergelijke keuzen moesten maken en zich
niet verzekerd wisten van de steun en de goedkeuring van een groep gelijkgezinden,
kregen met kwellende schuldgevoelens af te rekenen. De gevangenen die in Birke282

nau de beslissing namen pasgeborenen op te offeren om tenminste de moeders te
redden, namen die beslissing in groep. Moeders die "hun drie of vier maand oude baby verstikten of een overdosis barbituraten gaven, om aan de gaskamer te ontkomen
en in leven te blijven omwille van kinderen die aan het kamp ontkwamen" (LingensReiner, 62), hadden het veel moeilijker.
Waren deze voorvallen relatief uitzonderlijk, voor gevangenen was het toch heel
dikwijls tussen hangen en wurgen. Gezien de in het kamp heersende schaarste moest
wie overleven wou, zich egoïstischer dan voorheen gedragen. Zij die datniet deden,
overleefden niet. Deliberatie en gewetensstrijd kwamen dikwijls pas na de daad. Het
geweten hinkte noodgedwongen achterop. In de film Begrijpt u nu waarom ik huil?
(Bastiaans J. & van Gasteren L., 1969) zegt een oud-gevangene van Sachsenhausen
hierover het volgende: "Het ging regelrecht hierom, vreten of gevreten worden. Het
was de wet van de jungle ( ... ). Om mezelf te handhaven heb ik een ander, die op sterven lag ... heb ik met nog een makker uit z'n bed gelegd onder het motto: 'Jou baat
toch niks meer, jij bent morgen dood. Dat bed is voor ons, we gaan er met z'n
tweeën in.' En hij was ook dood de volgende morgen. Natuurlijk ook al, omdat we
hem op de stenen hadden gelegd. Want die drang was sterk, de drang om te overleven. Ik heb altijd de vaste wil gehad om te blijven leven onder alle omstandigheden
door. ,,299 'Primum vivere, deinde philosophari' (eerst leven, dan filosoferen), of met
de door vele overlevenden aangehaalde woorden van Brecht, 'Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral' (Driestuiversopera ).300 Honger is een scherp zwaard,
d. w .z. honger kan de beste mens kwaad en onmenselijk maken. "Een schreeuwende
maag is doof voor rede" ,schrijft Hemelrijk (p. 209), "Telkens als ereen ton leeg was,
werd hij omgekeerd boven de scheplepel gehouden om hem uit te laten druipen. En
dán - dan mocht een bevoorrechte hem uitlikken. Soms meenden er twee recht te
hebben op dezelfde lege ton. Ik heb ze zien rukken en trekken met van woede en
hartstocht verwrongen gezichten, tot er plotseling één de ton losliet en de ander aanvloog. Ze vochten als grimmige honden: sloegen, beten en krabden elkaar; rolden
over de vloer, terwijl een derde gegadigde zich al had meester gemaakt van de buit en
gejaagd met roofdiergebaren en -blikken de schrale restjes met zijn vingers of met
een lepel, als hij die had, uit de lege ton likte. Maar het vechten ging door, al had het
zijn 'zin' verloren. Ze vochten niet langer om de ton, maar alleen om het vechten, zoals straatjongens doen: veel feller en woester nu en met dodelijke haat; ze konden elkaar wel vescheuren. Het mannetjesdier in zijn oerdrift en vechtwoede was losgebroken: 'Homo homini lupus' is een Latijnse spreuk, die men hield voor een waarheid
uit een bar verleden. Maar het verleden herleeft altijd weer in een nieuwe vermomming. " lp het kamp, getuigt Kauts ky (p. 173) "behartigde iedereen vanuit zij n positie
onverbiddelijk zijn eigen belangen; het kamp werd de hogeschool van het egoïsme.
Vele van de meer intelligenten hebben in hetkamp veel gezien en veel geleerd; zij
zijn verstandiger geworden, weten meer - maar beter geworden is niemand. Het leven in het kamp was al te hard, en men werd onvoorzien met situaties geconfronteerd
waarin eigen en vreemde belangen botsten. Hoe weinigen zouden er zijn die van
zichzelf kunnen zeggen dat ze in elke situatie hebben gehoorzaamd aan de categorische imperatief. Gans vrij van schuld is geen enkele van ons overlevenden!"
Pas Wanneer de eigen behoeften enigermate bevredigd waren, als men een bepaalde positie verworven had, kon ook aan anderen gedacht worden. Maar, gezien het
groot aantal gevangenen, de schrijnende nood, de beperktheid van de eigen midde283

len en de voortdurende doodsdreiging, ging hulpverlening onvermijdelijk met keuzen gepaard. Om te kunnen helpen, moest men niet alleen de handen vuil maken en
tot op bepaalde hoogte met de SS 'collaboreren', maar ook veel lotgenoten uitsluiten
en sommigen uitschakelen. "In veel gevallen" , schrijft b. v. Debrock (p. 1432), "werd
de Häftling niet voor de keuze tussen goed en kwaad gesteld, maar voor de keuze tussen een moord en een andere moord. Het wordt niet meer mogelijk goed te handelen. Het regime maakt de gevangene tot medeplichtige. In de meeste bestuursposten
was dit het geval. De gevangene die een transport van gevangenen naar een uitroeiingscommando moest samenstellen, kon slèchts kiezen uit bekenden, die hij trachtte
te redden door ze van de lijst te schrappen, en onbekenden, die aldus letterlijk tot
slachtoffers werden gemaakt." Hulpverlening werd onder die voorwaarden door velen als normovertreding ervaren. Ze voelden zich schuldig niet méér geholpen te
hebben, vervloekten hun 'egoïsme' en het selectief karakter van de geboden hulp.
Alle verhoudingen in acht genomen, gedroegen gevangenen zich niet anders dan
mensen in minder veeleisende levensomstandigheden, maar de gevolgen van het in
de eerste plaats op eigenbelang gericht denken en handelen waren in het kamp vreselijker en werden meestal ook direct duidelijk. Men moest trouwens niet zelf handelen om zich schuldig te voelen, passiviteit volstond. Meestal ging het niet om het stellen, maar om het nalaten van bepaalde handelingen. Bij de evacuatie van het nevenkamp Gleiwitz in januari '45 werden de gevangenen dieper het 'Reich' ing~voerd.
Gevangenen die op die dodenmars achterbleven werden meedogenloos afgemaakt.
Mermelstein wou een neergezegen lotgenoot recht helpen. Toen een SS-er het geweer in aanslag naderde, holde Mermelstein de colonne achterna met de weergalm
van het 'genadeschot' in zijn oren. Al ziet hij in dat hij, uitgemergeld en zwak als hij
was; niet anders kon handelen en dus geen slecht geweten hoeft te hebben, toch kan
hij tot op heden het overweldigend schuldgevoel, de vraag of hij om het even wieook zijn vader - in de steek zou gelaten hebben, niet van zich afzetten. 301 Arnoni sloot
samen met een medegevangene een koopje met een kapo. Deze laatste kwam zijn
verplichtingen niet na. Arnoni zweeg wijselijk. De andere gevangene zette de kapo
op zijn nummer en ... werd dö~dgeslagen. Arnoni voelde zich weliswaar schuldig,
maar prees zich toch gelukkig. Veertig jaar later acht hij zich verantwoordelijk voor
de dood van zijn makker, noemt zichzelf een lafaard. 302 Over het kost wat kost willen
overleven schrijft hij (1983,310): "Zo van het zelf houden dat men dit in alles en alles
wat nodig, wenselijk, de moeite en het beminnen waard is projecteert of liever andersom: alleen van datgene houden waarin het zelf wordt geprojecteerd. Met andere
woorden, niets en niemand liefhebben behalve het expansieve zelf waar en hoe het
zich ook opstelt om anderen te gebruiken, uit te zuigen, te verslinden en te exploiteren."
In heel wat situaties was het 'in de steek laten' van anderen voorwaarde voor de eigen overleving. Medegevangenen waarschuwen voor een gevaar waar toch niets
tegen was te beginnen, hen inlichten over een ontsnappingsmogelijkheid als het aantal vol was, was zinloos en gevaarlijk voor diegenen die nog een kans hadden. Chajiem Engel moest in Sobibor gevangenen kaalscheren vooraleer ze de gaskamer ingingen. Hij deed zijn werk, voelde zich machteloos en waarschuwde hen niet. Nu nog
kan hij zich moeilijk indenken, laat staan aanvaarden, dat hij zich zo 'gruwelijk'
heeft gedragen. 303 Als lid van het Kanada-commando raakte Hart na enige tijd ingeburgerd in het kampleven van Birkenau. ('Kanada' is het kampjargon voor een com··
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mando gevangenen en voor de barakken waarin zij werkten. De gevangenen van het
Kanada-commando moesten helpen bij het uitladen van de toestromende treinen, de
bezittingen van de vergasten sorteren en beschikten daardoor over meer bestaansmiddelen dan gewone gevangenen. Canada, dat doorging voor het land van melk en
honing, is een toespeling op deze relatieve rijkdom). De leden van dit commando lagen, schrijft Hart, vaak te zonnebaden op de weide rond het crematorium. Daar zag
ze veel colonnes voorbij marcheren op weg naar de gaskamers. Ook al is ze zich bewust van haar machteloosheid, toch voelde en voelt ze zich intens schuldig omdat ze
de voorbijtrekkende slachtoffers gewaarschuwd noch geholpen heeft. 304 Ook Lingens-Reiner zag talloze mensen op weg naar de gaskamers voorbijkomen, wende eraan, waarschuwde hen niet en vraagt zich nog steeds af hoe ze dat heeft gekund. 305
Selma en Chajiem overleefden dank zij de opstand te Sobibor. Om hun vlucht en het
leven van andere vluchtelingen niet in gevaar te brengen, lichtten ze de samen met
hen opgesloten dierbaren niet over hun plan in. Noodgedwongen lieten ze hen achter, goed wetend welk lot hen te wachten stond.306 Hemelrijk kon, dank zij zijn goede
verstandhouding met machtige communistische gevangenen, ontsnappen aan de dodentransporten die Buchenwald verlieten toen het einde naderde. Toen hij een laatste keer omkeek naar de voor zo'n transport geselecteerde groep, zag hij zijn vriend
staan "met zijn vragende blik en zijn wenkbrauwen hoog opgetrokken". Een beeld
dat Hemelrijk (p. 279) "met ontzetting heeft geslagen en lang heeft achtervolgd, tot
in zijn droom."
Andere overlevenden zijn met schuldgevoelens behept omdat ze in het kamp bepaalde voordelen niet deelden met vrienden of familieleden. Vogel voelt zich schuldig omdat hij het eten dat zijn ouders zich uit de mond spaarden zonder protest aannam. 307 Rassinier kon verscheidene keren enkele weken in het toen minder slechte
'Revier' doorbrengen, omdat hij een kampfunctionaris had kunnen omkopen met sigaretten. Zijn minder 'rijke' en minder gewiekste vriend werd op transport gesteld
naar een slechter kamp en liet er het leven. Het ergste, vindt Rassinier (1961,114) jaren later ,is dat hij er niet eens bij stil stond en het volkomen normaal vond, dat alleen
hij van dat voordeel genoot. "Komaan, zeg eens", voegt hij (1961,226) hieraan toe,
"hoe kan het dat jij nog in leven bent? .. Men zal me vergeven dat ik me niet van de
indruk kan ontdoen het antwoord gegeven te hebben." "Op 10 februari ['45]" , biecht
Bakels (1977, 242) op, "haalde ik een gemene streek uit. Eén van de joden gaf me's avonds een pan soep die ik moest delen 'mit dem Konsul'. Op weg naar hem in het
Revier werd ik 'in verzoeking geleid' en schrokte alles op. De 'Konsul' ( ... ) vertelde
ik gestruikeld te zijn en de soep te hebben verspild. Tot op de huidige dag schaam ik
me: een gore dief was ik geweest. Goddank overleefde de man de oorlog. Wim zei
me: 'Als je zoiets niet kunt, heb je niets geleerd'."
Schuldgevoelens niet om wat men gedaan heeft, maar om wat men naliet te doen.
Vaak omdat men in stervensnood verkerende medemensen niet kon helpen, ook niet
als men het eigen leven wel in de waagschaal stelde. Wat doe je tegen een overmacht,
als voor je ogen een dierbare in elkaar wordt getimmerd? Hoe voel je je als naast jou
iemand ligt te creperen en je hein niet kunt bijstaan, als je hem in feite dood wenst?
Wie zoals pater Maximilian Kolbe naar voren trad en tussenkwam, stierf gewoonlijk
de martelaarsdood en brClcht soms medegevangenen in gevaar. (Kolbe, een Pools
priester, nam vrijwillig de plaats in van een gijzelaar en kwam samen met 14 andere
gijzelaars in de Bunker van Auschwitz van honger om. Hochhuth beschreef deze hel-
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dendaad in De Plaatsbekleder. Kolbe geraakte genoegzaam bekend, vooral sedert
zijn heiligverklaring eind '82; minder bekend is dat nog een ander gevangene, Marian Batko, toen vrijwillig de plaats innam van een gijzelaar 308). Op 4 mei '44, schrijft
Laqueur (p. 51-52) , "moesten wij weer in de ijzige noordwestenwind en regenbuien
bijna drie uur op het appèlterrein staan, natuurlijk zonder eten. ( ... ) Soms kun je niet
begrijpen dat er niet een van al deze hongerige, vermoeide en wanhopige mensen al
zijn moed (al zou dit de laatste keer zijn dat hij zich zou bewegen, want de wraak der
bewakers zou wel vaststaan) bij elkaar raapt om een van de drie groene kwelgeesten
( ... ) in hun brutale tronie te slaan. Maar zulke dingen doe je immers niet in een
kamp. Het zou meer onheil voor het Lager veroorzaken dan de momentele voldoening over de wraak op de beulen kon helpen. Ik voel niet zo heel vaak zo'n intense
haat als vandaag op het appèlterrein. Maar als ik naar dit veld kijk en de gezichten
van de mannen zie, gezichten die met de dag smaller, vermoeider en gedeprimeerder
worden, dan knapt er iets in me." De meeste gevangenen verkozen zich gedeisd te
houden. Bij sommigen ging dat gepaard met intense schuldgevoelens.309 Een vooraanstaand dominee die samen met andere gevangenen verplicht werd toe te kijken
hoe een teruggegrepen vluchteling werd doodgeslagen, kon de gedwongen passiviteit niet aanvaarden. Hij meent dat hij "er iets tegen had moeten doen. We hebben
allemaal werkeloos toegekeken hoe een medemens werd vermoord. Ik ook. Ik heb
gebeden voor hem, maar ik had uit de rijen naar voren moeten komen , ik had in
naam van God moeten protesteren!" (in, Bakels-1977, 77). Hoe de anderen er hem
ook probeerden van te overtuigen dat zij niets konden doen zonder andere levens in
gevaar te brengen, het haalde niets uit. "Dat is", antwoordde hij, "een menselijke redenering, maar heeft iemand hier het ooit geprobeerd? Is iemand hier ooit naar voren getreden als de moffen bezig waren met moorden, om hun in de naam van God en
Jezus Christus te gelasten op te houden? Nee? Hoe kunnen jullie dan met zekerheid
zeggen wat je zegt? ( ... ) Maar ik ... ik ben er te laf voor geweest! ( ... ) Misschien zouden ze mij inderdaad hebben vermoord, en anderen erbij. En wat dan nog, zeg? Is
dat een reden om je plicht te verzaken?" (in, Bakels-1977, 77).
Gevangenen moesten moordpartijen en executies bijwonen, talloze vernederingen slikken, zonder zich te weer te kunnen stellen. 310 Vele overlevenden veroordeelden hun 'passiviteit' als 'morele lafheid' en 'zelf-Ioochening' :311 Levi en zijn lotgenoten werden verplicht de verhanging bij te wonen van een gevangene die had deelgenomen aan de opstand in Birkenau. Graag had Levi kunnen berichten dat hij of een
van de andere toeschouwer& een teken van verzet hadden getoond, dat toch iemand
de tot op het laatste moment vol branie blijvende verzetsstrijder sterkte in zijn overtuiging dat hij het laatste slachtoffer zou zijn. Doch niemand bewoog, allen bleven
passief toekijken. Bitter schrijft Levi dat ze te laat bevrijd zullen worden, dat hun bevrijders alleen nog uitgedoofde, getemde mensen zullen aantreffen, wezens die de
passieve dood die hen wacht, ook verdienen. De 'Duitsers' zijn erin geslaagd de
mens in hen te vernietigen. Zij hebben niets meer te vrezen van hen, geen verzet,
zelfs geen oorçleel. "We keerden terug in de barak", schrijft hij, "Albert en ik, en we
hebben elkaar niet recht in het gezicht kunnen kijken ( ... ). Want we zijn gebroken, '
overwonnen, ondanks het feit dat we erin zijn geslaagd ons aan te passen, ons van
voedsel te voorzien, vermoeidheid en kou te verdragen. We zijn gebroken mannen,
zelfs als we ooit terugkeren ( ... ) schaamte verplettert ons." 312 Meer dan tien j aar eerder beschreef Langhoff (p. 39) gelijkaardige gevoelens bij gevangenen in Börger286

moor: "We kijken elkaar niet aan en schamen ons voor elkaar. Wij schamen ons omdat niemand zich heeft opgeofferd, niemand de SS-man die onze kameraden schopte
en trapte naar de keel is gevlogen."
Weinig gevangenen brengen hun machteloosheid in rekening. Ze blijven het gevoel hebben dat ze hadden moeten tussenkomen. Ze voelen zich laf en schuldig het
overleefd te hebben, nog in leven te zijn. Dat ze niet in alle omstandigheden de nog
behoeftiger, de nog meer nood lijdende gevangenen hebben geholpen en bijgestaan,
is "één van de redenen waarom KZ-overlevenden altijd een gevoel van schuld zullen
behouden" (Rakels-1977 , 341). Een andere gevangene kan het zichzelf niet vergeven
dat hij er onder de zweepslagen van een SS-er moest van afzien zijn creperende vader
te hulp te snellen. 312a Vele gevangenen sloegen dergelijke taferelen gade en bleven
ontdaan, vol bitterheid en wroeging achter. 313 Wiesel moest herhaaldelijk machteloos toekijken hoe zijn oude vader door een SS-er of door een kapo werd mishandeld. Ondanks de smeekbeden van zijn vader bleef hij uit angst zelf klappen te krijgen roerloos toezien. "Ik vreesde, mijn lichaam vreesde", schrijft hij (1958, 173),
"op zijn beurt een slag te krijgen". Zijn woede richtte zich niet tegen de,SS-beul maar
tegen zijn vader, omdat die de aandacht van de SS-ers op hen had getrokken. Meermaals had hij zijn vader daarom dood gewenst, 314 heel even maar, maar genoeg om
zich daarover de rest van zijn leven schuldig te voelen. Toen zijn vader de dag volgend op zo'n ranseling stierf, voelde hij diep in zijn binnenste, "begraven in zijn debiel geweten", alleen maar opluchting omdat hij eindelijk van het blok aan zijn been
was verlost. 315 Rita Koopmans ouders werden haar in Vught tot last. Toen ze op
transport naar Polen werden gesteld, zogenaamd om er te gaan werken, voelde ze
zich danig opgelucht. Ze werd nu tenminste niet langer met hun ellende geconfronteerd. 316 Veertien jaar na hun bevrijding gevraagd naar de meest deprimerende factoren in het kampleven, vermelden vele van de (zevenenzeventig) ondervraagde
overlevenden van Auschwitz: het toekijken bij marteling of executie (12), het gevoel
van onmacht (10) en de vernedering (3).317 (Andere vermelde factoren: folteringen,
selecties; appèls: 20 - heimwee: 18 - onzekerheid i.v.m. toekomst: 18 - honger: 15 onzindelijkheid: 7 - bezorgdheid over het lot van familie: 5 - schrik voor morele depressie: 5 - gebrek aan slaap: 3 - nooit alleen kunnen zijn: 3 - voortdurend opgejaagd
worden: 1. Omdat de onderzoekers nalieten de kampfunctie , de interneringsperiode
en -duur van de betrokkenen te vermelden, vormen deze cijfers niet meer dan vage
indicaties. Herinneringsvervalsingen ,k unnen niet worden uitgesloten. In bijna alle
ego-documenten wordt honger als de meest deprimerende factor beschouwd).
Een groot deel van de schuldgevoelens heeft niet direct uitstaans met als immoreel
aangevoelde handelingen of passiviteit, maar met de ongewone en minder verheven
attituden waarop gevangenen zich als toeschouwers bij lijden of dood van lotgenoten
betrapten. Attituden die ze verafschuwden, nooit bij zichzelf hadden vermoed en
niet konden accepteren. Ontluisterende attituden die hen (later) aan leedvermaak
en sadisme deden denken, waaruit b.v. Arnoni concludeert dat hij, een humanist,
niet wezenlijk verschilt van om het even welke fascist. Schuldgevoelens ook, zonder
dat iemand geschaad werd, enkel en alleen om wat men heeft gedacht. Gevangenen
konden soms aan niets anders dan voedsel denken. De agonie van een lotgenoot die
de kracht ontbeerde om ~ijn laatste beet brood te verorberen, maar er niet aan dacht
het aan jou te geven, duurde dan eindeloos lang. Te lang. De toeziende en uitgehongerde gevangene wachtte ongeduldig op de ander zijn dood, wenste dat hij maar
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gauw stierf en vervloekte hem. 318 Morele conflicten en schuldgevoelens vanwege attituden, niettegenstaande die niet in daden werden OIngezet. In april' 45 noteert Rost
in zijn dagboek (p. 209), dat ze de dood van medegevangenen niet direct melden om
hun dagrantsoen nog in ontvangst te kunnen nemen. "Nooit is de wrede realiteit van
het woord: 'De een zijn dood is de ander zijn brood' - zo tot me doorgedrongen, als
hier. Dit alles is afgrijselijk, maar we hebben dit brood zo ... broodnodig." "Ik besloot", schrijft een gecultiveerde Britse aristocrate over haar kampervaring, "dat ik
wou leven. Niets anders telde dan dat ik wou leven. Om dit te verwezenlijken zou ik
echtgenoot, kind, familielid of vriend bestolen hebben. Daartoe disciplineerde ik me
elke dag, met een soort lage en wilde sluwheid, om elke inspanning, om elke vezel
van mijn zijn te wijden aan die dingen die dat doel zouden mogelijk maken ( ... ). Ik
zou in de directe omgeving blijven van diegenen die te zwak waren om hun mager
rantsoen op te eten en, als ze ook maar het geringste teken gaven dat de inspanning te
veel was voor ze, zou ik het hen gretig afnemen en het verslinden in plaats van hen
aan te sporen te eten opdat ze zouden leven. ( ... ). Op die wijze was ikin staat in leven
te blijven en vond ik in het vinden van levensmiddelen een doel om voor te leven."
(in, Bloch, 338). Bij de dood van een medegevangene dacht Rakels (1977,187) maar
één ding: "misschien kan ik nu zijn pap opeten. Ik heb hiervoor verder geen woorden. Aasgier. Hyena." "Als je een ander ziet lijden en heel langzaam sterven,"
schrijft hij (1977,237), "is het normaal dat je met hem begaan bent en probeert hem
terzijde te staan; in elk geval ben je onder de indruk. Niet normaal, maar slecht is het
wanneer je gloeiend verlangt dat de stervende nu zal sterven. Hij heeft een bak koude pap naast zich staan en je begeert die pap. Je zou hem willen gappen. De pap is oneindig belangrijker dan de stervende." Over een appèl schrijft Maurel (1957, 139):
"Wij staan naast mekaar, op de tweede rang. Voor ons staat een Tsjechische, sedert
kort geïnterneerd én pakket-gevangene, nog goed in het vlees. Haar kleed staat gespannen over haar ronde achterwerk. Het appèl duurt lang. De gedachte aan deze
massa vlees voor me, maakt me wanhopig en obsedeert me ... Mijn handen trillen;
zonder het te willen, maar zonder het te kunnen verhinderen, haal ik mijn mes uit
mijn zak ... Op dat ogenblik zie ik hoe Michelle het hare trekt ... Ik kijk haar aan. Zij
kijkt mij aan. We stoppen onze messen weg. We wenden het hoofd af. Wij hebben
dezelfde begeerte gehad. "
Gevangenen voelden zich opgelucht als ze eindelijk werden verlost van behoeftige, lastige of zieke medegevangenen, als niet zij, maar anderen voor de gaskamer
werden geselecteerd. 319 De moedige en kranige Renata Laqueur deed alles wat ze
kon om haar doodzieke man te helpen. Ze beseft wel dat hij het zonder haar niet zou
hebben gehaald ,320 maar toch: "Ik heb niet altijd gehoopt dat hij zou leven; er waren
momenten dat het me te zwaar werd, ogenblikken waarop ik dacht: 'Was je maar
dood. Ik kan niet meer, ik wil ook niet meer.' Diep, diep schaam ik mij nu over deze
duistere en lage gedachten. Ik schrijf ze alleen op, om een indruk van de verregaande
en diepe demoralisatie te geven waaraan wij ten prooi waren. Want, dat ik het niet
alleen was, weet ik zeker. Ik heb scènes meegemaakt, tussen mannen en vrouwen,
broers en zusters, ouders en kinderen, waarbij de levende de stervende verweet dat
hij stierf, verweet dat hij lui was, verweet dat hij smerig was, verweet dat alles, alles
op de levende neerkwam en ten s!otte de verzuchting slaakte: 'ik wou dat je dood
was .. .'." (p. 132).
Vele overlevenden blijven van mening dat de situatie (de SS, de ellendige levens288

omstandigheden) geen toereikend excuus vormde voor sommige van hun houdingen
en handelwijzen. De normoverschrijdingen blijven in hun ogen niet onvermijdelijk.
Anderen maakten er zich immers niet 'schuldig' aan, en bovendien had de transgressie vermeden kunnen worden als ze het eigen voortbestaan niet hadden laten primeren. Aan dit besef ontlenen ze schuldgevoelens. Vele gevangenen hadden en hebben
ook zeer sterke schuldgevoelens over het overlevingsgedrag zelf. Niet omwille van
gedrag waardoor anderen direct of indirect werden geschaad, maar omwille van attitudinale en gedragswijzigingen die zich in hen voltrokken door de opgedrongen
overlevingsaanpassing. Bijvoorbeeld hun vaststelling dat ze zich als hongerige wolven gedroegen. 321 Niet alleen de situatie, ook de reactie erop was extreem. De discrepantie met geciviliseerd gedrag was voor velen onaanvaardbaar groot en kon niet
worden verwerkt. 322 Met wrange bitterheid constateren ze dat hun vroegere normen
verbleekten en vervangen werden door "niet gekende of niet geaccepteerde normen." (Cohen-1952, 155, 233) . Hun bitterheid blijkt uit ongenadige zelfbeschuldigingen, die soms in zelfhaat uitmonden. "Door om:e wens te leven, hebben wij de
meest elementaire en de meest primitieve wetten van de kameraadschap vergeten en
met voeten getreden; om ons eigen leven te verlengen leverden we de anderen uit
aan de dood. Het dient nergens toe het te verbergen, ons gedrag was onwaardig,
schandelijk, we hebben ons gedragen als ellendige 'smeerlappen' !", schrijft Klieger
(p. 157) omdat hij samen met enkele lotgenoten voedsel had ontvreemd vooraleer de
etensverdeling had plaats gegrepen. In leven blijven, luidt de aanklacht, was enig
doel en maatstaf. Juist, goed en rechtvaardig was wat het overleven bevorderde; onjuist, slecht en onrechtvaardig, wat het leven bedreigen kon. 323 De kampwet luidde:
eet je brood en indien mogelijk ook dat van je buurman. 324 Sterk geschokt door dat
'egoïsme' verkiezen sommige ooggetuigen daar niet over uit te weiden, ondanks hun
voornemen niets te verzwijgen. 325 Anderen zien in die 'zelfzucht' die ze een 'weerzinwekkende overlevingsdrang' noemen, een bewijs van hun morele slechtheid of minderwaardigheid. "De mens", schrijft b. v. Cohen, "was teruggeslagen tot zijn meest
animale basis. Alleen datgene was nog van belang voor hem, dat hem hielp om in leven te blijven. Dit betekende een regressie tot de primitieve fase van de drift tot zelfbehoud. ( ... ) Met alle kracht, die aan een drift eigen is, sloeg de hongerdrift door alle
remmingen, die een mens normaliter bezit, heen. ( .. . ). Stelen, egoïst zijn, geen rekening met anderen houden, geen medelijden kennen, geen wetten respecteren, dat
alles was in de prae-KZ tijd verboden, in het concentratiekamp echter normaal. ( ... )
In het stadium waarin alleen de hongerdrift heerst (dit wordt niet bij iedereen even
snel bereikt) is als regel voor b.v. morele en ethische gevoelens geen plaats. 'Erst
kommt das Fressen und dann kommt die Moral'." (pp. 112, 115,234). "Het was de
strijd voor het bestaan," getuigt Van Riet (p. 88)~ "zoals iIJ de jungle onder de wilde
dieren. Slechts één doel telde nog: voedsel. Bij velen had de honger alle zekeringen
doorgeslagen. Brechts woorden 'Erst kommt das Fressen unddann kommt die Moral' werden harde waarheden." Zij voelen zich inferieure mensen, voelen zich 'gedegradeerd, verdierlijkt of ontmenselijkt. 326 Zij leefden in een milieu dat 'menselijkheid' en 'waardigheid' niet meer toeliet. 327 Alle waarden vervielen tot één grote puin . .
hoop, hun menselijkheid trad in ontbinding. 328 "Ontmenselijking? Wat een uitgebuit
woord", schrijft Arnoni (1983, 222-223), "Protesterenden van alle levensbeschouwingen hebben het al zo lang als een partizanenhyperbool gebruikt dat het, in zijn
meest letterlijke betekenis verloren is nu' we die nodig hebben. ( ... ) Deze band die
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ouder was dan de tijd is abrupt kapot gemaakt. Zonder aankondiging, zonder
afscheidstraan, zonder een handdru,k, zijn we van in gezinnen levenden dieren ge~
transformeerd in naar sekse gescheidep kudden. ( ... ) Ontmenselijking - geen hyperbool, geen metafoor- dit is het: mensen in kudden, niet in gezinnen. En bedenk wel,
dit moet dan nog hun gunstigste lot voorstellen. Het alternatief is gas en vlammen
( ... ). Alles wat je ooit gedacht en geweten hebt wordt weggewist, omgedraaid, ondersteboven gekeerd. En dit zonder Atheense dialogen, discussies, polemieken. Gedachten, die nooit bij iemand zijn opgekomen, ontpoppen zich reeds als daden. Er
zij n geen inleidende fasen. Doeleinden , betekenissen, rechtvaardigingen, deugden in allemaal woedt een revolutie zoals die nog nooit eerder is losgebarsten. Generaties
debatterende denkers èn filosofen wijken voor de meest realistische van allemaalSS-arts Mengele, een Kapo, een soldaat die op een dak klimt om een blik Zyklon Bin
een opening te laten verdwijnen. Dit blik is de oplossing voor alle filosofische controversen, maakt een eind aan alle morele dilemma's."
Heel wat passages in ego-documenten dragen dan ook het karakter van bekentenissen of worden aldus benoemd. 329 Pas veertig j aar na de feiten kwam Arnoni tot een
'verlossende bekentenis' 330 en kreeg hij het hem in eigen ogen compromitterend geheim en ultiem bewijs van zijn zedeloosheid over de lippen (zie blz. 454). Sommige
gevangenen die elkaar gedurende hun gevangenschap van nabij hadden gekend, deden alsof ze elkaaf'niet kertden als ze elkaar na de oorlog onverhoeds ontmoetten,
gingen elkaar uit schaamte over hun kampgedrag uit de weg. 331 Ook De Ghouy
maakte dit meer dan eens mee en hij is van mening dat deze valse schaamte vele exgevangenen ervan weerhield en weerhoudt zich bij een vereniging of vriendenkring
van .overlevenden aan te sluiten. Ze hebben schrik geconfronteerd te worden met
hun 'wangedrag'. 332 Het zal hierbij dikwijls niet om schuld- maar om schaamtegevoelens gaan. Schaamte omdat ze zoveel vernedering hebben ondergaan en overleefd (zie ook blz. 286 en 288). Het mijden van lotgenoten is waarschijnlijk eerder
uitzondering dan regel. In de vriendenkringen vinden veel overlevenden uiteraard
veel steun en begrip, dikwijls meer dan zij in hun contacten met buitenstaanders kunnen vinden.
Bood het overlevingsgedrag dikwijls reden te over tot schuldgevoelens, het overleven op zich leidde bij velen tot een schuldcomplex, het overlevingsschuldgevoel
(doorgaans 'survival guilt', 'overlevingsschuld' genoemd, niet zo'n gelukkige term),
dikwijls verwoord als 'waarom ik en zij niet?'. Het gaat om metafysische schuldgevoelens vermits geen substantiële oorzaak, geen concrete verantwoordelijkheidkan
worden aangewezen. Schuldgevoelens over gebeurtenissen en handelingen waaraan
men geen schuld had omdat er geen alternativiteit bestond. Rost (geïnterrieerd in het
naar verhouding wat draaglij~Ç!r Dachau) deed alles wat in zijn vermogen lag om lotgenoten te helpen (b.v. herhaaldelijk vrijwillig bloed geven 333) maar tekent·eind januari '45, schijnbaar zonder directe aaQleiding, toch in zijn dagboek op (1963, 165):
"Waarvoor zullen we eigenlijk nog bang moeten zijn, wanneer we levend uit deze hel
geraken, wanneer de vlektyfus en de doodsdreiging der SS achter ons liggen! Ik geloof: alleen voor ons Geweten." Ze voelen zich schuldig omdát ze leven, omdat het
verleden hen niet los laat, omdat ze zich blijven afvragen waarom verwanten en
vrienden omkwamen en zijzelf overleefden. Deze schuldgevoelens vinden hun oorsprong niet in morele tekortkomingen, maar in het kosmisch rechtvaardigheidsbegrip, in het probleem van de theodicee, van de 'niet-verdiende straf' . (Het schuldge-
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voel dat zich ook in 'normale' omstandigheden vaak bij de dood van dierbaren manifesteert en dat veelal wordt toegeschreven aan de doodswensen die men t.a.v. de
overledene heeft gekoesterd, 334 kan ook gevolg zijn van de eigen overleving. Bij het
heengaan van anderen is men niet alleen met de dood, maar ook met het eigen
[over]leven bezig). Bij de teruggekeerden zijn het vooral schuldgevoelens omdat zij
(zoals bijna alle gevangenen) ten koste van alles probeerden te overleven of, zoals
iets te veralgemenend door overlevenden gesteld, omdat men zoals ieder levend wezen, in welke omstandigheden ook, in leven probeerde te blijven. 335 In zijn in het
kamp bijgehouden aantekeningen noteert Salmen Lewental dat, mocht men hem
kunnen vragen naar de reden waarom de leden van het Sonderkommando (waar hij
deel van uitmaakte) zulk gemeen werk uitvoerden en ondanks alles in leven bleven,
hij zou antwoorden dat hij laf of week was en dat hij zoals alle mensen kost wat kost
wou overleven. 336
Het KZ-syndroom (ook wel 'postconcentratiekamp-', 'prikkeldraad-', 'vervolgings-',
'overlevingssyndroom' en 'existentieel emotioneel syndroom' genoemd) waaraan
niet weinig overlevenden lijden, is "in alle nuances en in alle fasen van zijn ontwikkeling, de uitdrukking van het niet kunnen afrekenen met de ervaring van opperste
machteloosheid, opperste onvrijheid en confrontatie met opperste onmenselijkheid." (Bastiaans-1974, 1176). Volgens Str0m en andere wetenschappers is het KZsyndroom het gevolg van organische hersenbeschadiging of -atrofie, veroorzaakt
door de levensomstandigheden in de kampen (letsels, ondervoeding, infecties ... ).
De voornaamste symptomen zijn: vlugger dan normaal vermoeid en geïrriteerd geraken, emotionele labiliteit, slaapstoornissen, hoofdpijn en verscheidene vegetatieve symptomen. Sommige wetenschappers zien de oorzaak in overbelasting van de
hypothalamus ten gevolge van erge en chronische stress-situaties. 337 Niederland
spreekt van 'Seelenmord' (ziele-moord) omdat de levenslijn van de slachtoffers op
een bepaald punt abrupt werd afgebroken. Hoofdkenmerken van het overlevendensyndroom zijn volgens deze psychiater: het overlevingsschuldgevoel, een toestand
van psychisch overweldigd-zijn en verinnerlijking (die zich o.a. uit in een onvermogen tot blijmoedigheid en genot), plots optredende sterke opwinding en angst waarbij de hele persoonlijkheid wordt aangegrepen en de zelfcontrole zoek raakt, het gevoel anders dan de anderen te zijn. 338 Psycho-analyticus Eissier meent dat het overlevingsschuldgevoel een minstens even sterke factor vormt in de veroorzaking van deze 'neurose' als de angst. 339 Ook Niederland is van mening dat dit schuldgevoel moet
worden beschouwd als een van de hoofdkenmerken van het overlevingssyndroom. 340
De dikwijls in het KZ-syndroom geïntegreerde culpabiliteit kan zowel haar oorsprong vinden in concreet gefundeerde ·schuldgevoelens (actieve participatie aan
'immoreel' gedrag) als in een metafysische schuldnotie (tekort aan actief verzet in
een situatie waarin verzet meestal op zelfmoord neerkwam). In zoverre er geen sprake is van normovertreding, wordt het schuldbegrip hier oneigenlijk gebruikt. Het
gaat eigenlijk om onverwerkbare, metafysische revolte-gevoelens tegen een onaanvaardbaar verleden die - waarschijnlijk omdat de hedendaagse westerse mens ertoe
neigt een ongelijk lot in schuld-verdienste termen te vertalen - als schuldgevoelens
onder woorden worden gebracht.
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Overleven ondanks de dood van geliefden werd door velen als onterend of ontmenselijkend ervaren. Het leven van hen die hun kinderen zagen ombrengen, hield zoals
bij de letterlijk van smart versteende Niobe op. Dat ze vaak niet konden treuren om
het verlies (gevoelsblokkering) maakte dat alleen maar erger. 341 Arnoni noemt zichzelf een 'schurk' omdat hij na de gasdood van zijn moeder toch nog wou overleven en
omdat hij het hem door een achterneef toegestopte brood toch aannam. 342 "Erger
nog", schrijft hij (1983,309 en 311), "Ik rook de geroosterde lichamen en zag voortdurend de vlammen. Ik wist dat mijn moeders keel was dichtgeknepen door het gas
en dat haar lichaam brandde of gebrand had. Wat was mijn reactie? Ik zal het zeggen, zonder omwegen: ik stopt~ ieder stukje eten waar ik de hand op kon leggen in
mijn mond en deed mijn best om niet de aandacht te trekken van een SS-er of een Kapo. Ik deed geen aanval op de moordenaars van mijn moeder en beraamde er ook
geen. Als ik ze niet kon ontlopen, probeerde ik ook nog met een flauwe glimlach de
bedoelingen die ze met mij hadden in gunstige zin te beïnvloeden. ( ... ) Ofwel, de nazi's buiten beschouwing gelaten, lach tegen de moordenaar van je moeder, eet je
broodrantsoen op, al komt je vader om "an de honger. Voer je kind op aan het crematorium; het zal jou misschien redden. De laatste gelegenheid om van jezelf te houden is in en via dit kind. Of heeft de aartsvader Abraham zelf niet het leven van zijn
zoon willen opofferen om zijn baas te vleien?"
Om te kunnen overleven hebben bijna alle overlevenden minstens één keer iemand moeten 'in de steek laten' of 'verraden'. Niet intentioneel, maar gedwongen
door uitputting, toeval of terreur. Laqueur (p. 110) beschrijft zo'n gebeuren in het
Bergen-Belsen van '45: "Een klein meisje zat dagenlang bij het bed van haar moeder. Het kind was afzichtelijk vuil, krabde rug en hoofd stuk. De ogen warendichtgeplakt door luizenvuil. De beentjes opgezet door oedeem. Zij zat bij de moeder.
Dwong de dood-uitgeputte een stukje lauwwarme koolraap te eten. Dan, met een
schuldig en begerig gezicht, at het kind de portie van de moeder op. De moeder had
de dekens weggeschoven. Zij drukten haar te zWaar op de opgezette dikke benen.
Als glazig witte zuilen lagen de benen op de grijze kampdeken, met de krabbels van
luizebeten op het goor-vuile vel ( ... ). Ik zag natte plekken op de grond. Er druppelde
water uit haar opgezette hand. Toen het kind terugkwam [het ging soep halen], was
de moeder dood. Het kind bleef als verstard zitten." Of in datzelfde Bergen-Belsen,
toen duizenden gevangenen geëvacueerd werden omdat de Russen te dicht genaderd
waren: "Ik lag op het perron. Hoe ik de auto afgekomen ben met mijn rugzak en dekenrol en hoe ik deze nog een paar honderd meter achter mij aan gesleept heb, zal ik
nooit meer begrijpen. Uren later zat ik op de grond in een treinwagen. Paul [haar
echtgenoot] was toen niet bij mij . Bij het op de vrachtauto stappen in het kamp had
hij niet de kracht gehad zich op te trekken. Ik was al op de auto en stond zo ingekneld
tussen bagage en mensen, dat ikme niet heb kunnen verroeren om hem te helpen.
Nooit zal ik dat ogenblik vergeten. Paul stond lijkwit met een door de inspanning bezweet gezicht achter de auto. Té wanhopig, té moe om te schreeuwen, om te huilen
van ontzetting dat hij niet mee kon, want plotseling schokte de auto en reed weg."
(Laqueur, 117).
Gevangenen zagen geliefden en vrienden lijden of de dood ingaan en konden daar
weinig of niets aan doen. Vaak konden zij er niet eens om treuren, écht om rouwen 343
(zie blz. 223, 302). Erger nog, door hun overlevingsgedrag schaadden ze indirect
lotgenoten. Ook al wou men dat niet, al was men objectief onschuldig, toch
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hadden gevangenen vaak het gevoel andermans dood veroorzaakt te hebben . Da~
gold b.v. voor de listen die werden gebruikt om het eigen vel te redden. 344 "Keer op
keer", getuigt Arnoni (1983, 310), "stelden we ons voor 'selectie' op in het volle besef
wat de 'geselecteerden' wachtte. Wat heb ik gedaan als een nazimoordenaar mijn
buurman rechts of links er had uitgepikt? Probeerde ik hem, al was het maar met een
steen, aan te vallen? Nooit. Ik verzamelde alle electriciteit in mijn lichaam om iets
van een vonk, van frisheid, van een belofte van hard werken en slaafsheid in mijn
ogen te leggen. Hij was degene die niet met mij wilde spreken , anders had ik hem met
de mooiste woorden naar de mond gepraat. Zelfs in gedwongen stilzwijgen probeerde ik hem te vleien en gunstig te stemmen met mijn gezichtsuitdrukking. " Ook Durlacher (198511,49) vroeg zich af "hoe je er moet uitzien om niet uit de rij gestuurd te
worden? Hij spande zijn spieren, ademde diep om de borstkas te vergroten ... ".
Door de selecties voor transport of gaskamer verloren de overlevenden familieleden
en vrienden én bleven zij in leven. Vandaar dat sommigen later overtuigd zijn dat ze
de moord op hun geliefden hadden kunnen voorkomen indien ze hun eigen overlevingskansen hadden opgeofferd. 345 Of men het nu gewild had of niet, men stelt vast
dat men overleefde en anderen niet. En dat werd aangevoeld als 'overleven ten koste
van die anderen'. Men werd zèlf niet geselecteerd 'omdàt' anderen gingen. Daaruit
groeide een knagend schuldbesef. Velen voelen zich na de bevrijding 'schuldig' te leven, 'schuldig' omdat zij aan het 'oordeel' waren ontsnapt. 346 Overleven was niet
alleen 'zondigen', het was 'zonde op zich'. Overleven was schuldbekentenis. Wie
overleefde bekende 'schuld'. "Ik leef, dus ik ben schuldig", zegt Wiesel, 347 "Als ik er
nog ben, dan is het omdat een vriend, een kameraad, een onbekende in mijn plaats is
gestorven ( ... ). Het aantal telt, het quotum . De gespaard gebleven gevangene kan
een eerste reflex , die van vreugde, niet onderdrukken, vooral niet gedurende een selectie-periode. Een ogenblik, een week of een eeuwigheid later, verandert deze
vreugde vol beduchtheid in schuld. Dit gevoel van verlossing gespaard te zijn staat
gelijk aan een bekentenis: ik prijs me gelukkig dat een ander in mijn plaats is vertrokken." "Ik zal nooit jullie onschuld evenaren, " schrijft Arnoni (1983,116) , "met iedere ademtocht klopt mijn zonde, jullie overleefd te hebben, door mijn aderen." De
niet steeds onder woorden gebrachte overtuiging dat niemand het kamp zou overleven , dat niemand het kon en dat niemand het mocht overleven, speelt ongetwijfeld
een grote rol. Delbo maakt dit zeer aanschouwelijk: "Geen van ons zal terugkeren
( ... ) Geen van ons had moeten terugkeren." (1970, 182-183). Of, met andere woorden: "Het lijkt me dat ik niet levend ben. Zovelen zijn dood, het is onmogelijk dat ik
het niet ook ben. Allen zijn dood ( ... ). Was het mogelijk er levend uit te korhen?
Neen ( ... ). Ik ben niet levend. Ik kijk me aan, buiten dat 'ik' daar dat het leven imiteert. Ik ben niet levend." (in, Delbo-1971 , 48) .
Dit schuldgevoel, deze 'rouw om de doden', 348 verwerd bij sommige overlevenden
tot hevige inwaarts gerichte agressie, die zich uite te) in zelfveroordeling, zelfverachting, zelfhaat en zelfverwerping. Het in-leven-zijn wordt aangevoeld als verraad. Ze
benijden de doden, het 'waarom ik en zij niet', wordt 'waarom zij wel en ik niet'. "Ik
wil bij jullie zijn in jullie grootheid", schrijft Arnoni (1983, 116). Ze willen in de
plaats van hun doden zijn. Dan zouden ze in feite méér overleefd hebben dan ze nu
doen: een voortbestaan in de herinnering, in de smarten in het heimwee van hen die
achterbleven, maar zelf in geen enkel geheugen overleven. 349 "Ik heb" , schrijft Arnoni (1986, 21-22) nog, "behoefte aan ruïnes om me heen; alleen te midden daarvan
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voel ik me thuis. Ik heb het nodig te lijden. ( ... ) Mijn hele leven is een aaneenschakeling van tegenslagen geweest, gedeeltelijk door mij?:elfveroorzaakt, en die mijn straf
waren omdat ik zo vele en zulke geliefde mensen verraden heb door in leven te blijven. ( ... ) Ik mag mijn geliefden niet voor een tweede maal verraden: eerst door te
overleven, en nu door van die overleving te genieten."
Het overlevingsschuldgevoel komt ook voor bij mensen die andere extreme situaties
overleefd hebben. Vele overlevenden van Hiroshima b.v. kunnen ook niet aanvaarden of begrijpen dat hun familieleden wel en zij niet omkwamen. Het zijn zoals
Leiser het uitdrukt "overlevenden met een slecht geweten ... doden met verlof." Zij
vragen zich af of ze - misschien in een vroeger bestaan - een schuld op zich hebben
geladen en of de bom daar de straf voor was. 350 Ook frontliniesoldaten worden vaak
geconfronteerd met dergelijke gewetensproblemen. Sommigen lieten ooit na een kameraad bij te staan op een kritiek moment, anderen namen een verkeerde beslissing
en veroorzaakten ongewild de dood van strijdmakkers. 351 Beckmann, de onderofficier uit Borcherts Buiten voor de deur, voelt zich verantwoordelijk voor de dood van
enkele van zijn manschappen. Na de oorlog richt hij zich tot de kolonel die hem indertijd de verantwoordelijkheid had overgedragen: "Wij moeten toch ergens heen
met onze verantwoordelijkheid. De doden - geven geen antwoord. God - geeft geen
antwoord. Maar de levenden, die vragen. Die vragen elke nacht, kolonel. Als ik
wakker lig komen zij vragen. Vrouwen, kolonel, treurig, treurende vrouwen ... Kinderen, kolonel, kinderen, veel kleine kinderen. ( ... ) Onder de sneeuw, onder het
zand. Die hadden een kans, die daar gebleven zijn, de doden. Maar wij , wij kunnen
nergens beginnen. Nergens beginnen." (Borchert, 102 en 108). Al vonden buiten gevecht gestelde VS-soldaten (gewonden, krijgsgevangenen) doorgaans dat ze 'hun
deel' hadden gedaan, toch konden ze het dikwijls niet goed hebben dat zij waren ontkomen aan een doodsdreiging waaraan hun makkers (vooral soldaten van dezelfde
gevechtseenheid, degenen die ze zelf hadden gekend) wel nog bloot stonden. Ze
hadden het gevoel hen in de steek gelaten te hebben. 352 Ook Breytenbach die uit
Zuid-Afrikaanse gevangenissen vrijkwam, voelt zich daarover schuldig "tegenover
de jongens die er nog zitten: ik ben bevoorrecht, ik ben vrij, maar jongens die niet
mijn naam hebben, moeten nog 25 jaar zitten. Ik ken die mensen, ik weet precies hoe
ze zich voelen. Datis niet iets waar je zomaar weer vanaf komt: het schuldgevoel van
de overlevende."
Kost wat kost willen overleven, ondanks de dood van miljoenen, wordt een bijkomende reden om zich "te schainen nog onder de overlevenden te vertoeven, tot die
lelijke diersoort te behoren, een melaatse te zijn." (Arnoni-1983, 314). Om hun primaire overlevingsdrang te verdoezelen of te rechtvaardigen, zochten deze gedesillusioneerde gevangenen naar supplementaire zingevingen. Het gevoel op andermans
kosten te hebben overleefd, leidde tot de idee dat men overleefde om de anderen,
dat men overleefde om te getuigen. "Natuurlijk", schrijft Arnoni (1983 , 310) hierover, "had ik een heel bijzondere reden om te moeten overleven. Mijn overleven was
belangrijk voor het mensdom. Ik moest leven om mij van een missie te kwijten. De
wereld kon niet zonder mij. Ik had iets te vertellen en over te dragen. Wie had dit
alles besloten? Van wie had ik een speciaal mandaat gekregen om te blijven leven?
Wie had mij uitverkoren voor een lot dat anders was dan dat van de meesten? Om de
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zegsman te worden van een weggevaagde generatie? In één woord, om uitzonderlijk
te zijn, driewerf uitzonderlijk? Ik natuurlijk. Ik koos mezelf, ik benoemde mezelf,
vond mezelf anders, betèr, uitzonderlijk. Wat een irritant, walgelijk narcisme !".
Deze overlevenden hadden het gevoel nergens meer bij te horen, ze voelden zich
buitenstaanders, zowel in relatie tot de niet teruggekeerden als in die tot niet-gevangenen. Ze hadden het gevoel uitgesloten te zijn. Hun getuigenis was een reïntegratiepoging. "Was het dan werkelijk ik of iemand anders?", vraagt Arnoni (1983,
172) zich af, "Was het echt een wedstrijd geweest met winnaars en verliezers? Overleefde je ten koste van een ander? Gold dat voor iedereen ofwashet in sommige gevallen een mogelijkheid? Leefik omdat iemand anders dood is? Elk van deze vragen
is niet meer dan een opening naar een ander labyrint dat talloze ontsnappingswegen
voor een slecht geweten in zich bergt ( ... ). Ik hoef geen pasklaar antwoord te geven
op alle situaties. Die liepen uiteen en daarmee de morele implicaties. Maar als alle
mogelijkheden zijn afgetast, alles is goedgepraat wat ook maar eventjes goedgepraat
kan worden, blijft er nog genoeg over om verklaringen van onschuld te ondermijnen.
Dus klaag ik mezelf aan en verklaar dat ik schuldig ben, zonder 'als' en 'maar'. Alle
keren dat ik in een rij mensen heb gestaan waaruit een ss-er een vooraf bepaald aantal selecteerde om vergast te worden, en ik mijn toevlucht nam tot een reddende list,
pleegde ik in feite een moord. Dat ik buiten de kring van kandidaten voor de dood
gesloten werd moet het gevaar voor een ander verdubbeld hebben."
Het overlevingsschuldgevoel komt uiteraard sterktst tot uiting bij joodse overlevenden. Zij immers werden als volk met uitroeiing bedreigd, wisten of weten nu,.dat
ze 'normaliter' hadden moeten sterven en hadden vaker dan andere gevangenen familieleden die in de kampen werden OIrtgebracht (hoe groter het aantal omgekomen
dierbaren, des te groter de kans op - nog sterkere - schuldgevoelens). In de inleiding
tot zijn in augustus '45 geschreven sanitair rapport over het getto van Vilna, brengt
Marc Dvorjetski (p. 11-19) dit aangrijpend onder woorden. Hij zou alles, alles willen
vertellen en opbiechten, maar er is niemand die hem aanhoort. Hij zou zichzelf willen straffen omdat hij overleefde en terugkeerde. Omdat geen buitenstaander hem
mag oordelen en alle dierbaren zijn omgekomen, splitst hij zich op in rechter en beschuldigde . Zij n 'uur der biecht' bevat een schrijnende dialoog tussen hemzelf en zij n
geweten. Steeds weer confronteert zijn geweten hem met de vraag hoe hij in leven is
kunnen blijven. Dvorjetski antwoordt dat hij zelf niet weet hoe hij overleefde, dat hij
zich kwelt maar geen bevredigend antwoord vindt. Het beschrijven van zijn lot in
verscheidene kampen en getto's, van zijn moedig en integer gedrag, vande ontelbare
keren dat hij als bij wonder aan de genocide ontkwam ... het haalt allemaal niets uit.
Zijn geweten zegt hem dat hij gans zijn leven een antwoord zoeken zal, dat hij als hij
niet alles heeft verteld, iets aan zijngeweten verborgen houdt, het hem 's nachts zal
kwellen en ondervragen. Bij dit ondraagbaar leed kwam nog dat joodse overlevenden meer op zichzelf werden teruggeworpen, dat zij, anders dan vele andere overlevenden, na de oorlog zelden triomfantelijk werden ingehaald (zie ook blz. 167-169).
Integendeel, hoe meer de buitenwereld te weten kwam over de Endlösung, des te
meer begonnen vooral in Israël opgegroeide generaties ('sabres') zich af te vragen
waarom hun voorvaderen zich 'als schapen ter slachtbank hebben laten leiden' (dit
kwam o.m. tot uiting ten tijde van het Eichmann-proces). Heel wat
jongeren willen niets te maken hebben met dit verleden omdat ze zich schamen over
hun ouders. 353 Deze houding bekrachtigt en bestendigt het schuldgevoel bij vele
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joodse overlevenden. 354 Hier dient aan toegevoegd dat het 'onbegrijpelijk' gebrek
aan weerstand van de slachtoffers (zie ook blz. 132) velen aanzet tot een gepassioneerd zoeken naar begrip en verklaringen. Jean-François Steiner b.v., die zijn vader en vele familieleden in de kampen verloor, nam geen genoegen met alle tot dan
geboden verklaringen. Hij wou uitzoeken waarom zes miljoen joden zich 'hadden laten uitmoorden' , waarom ze niet in opstand kwamen eens ze begrepen dat geen hoop
meer restte. Hij wou weten ofze slechts meelijwekkende slachtoffers waren, wier gedrag door niets kon worden verontschuldigd. Hij schaamde zich om hen en over zijn
jood-zijn, daarom wou hij tot op de bodem van de schaamte gaan. Dit leverde hem
scherpe kritiek op, onder meer vanwege David Rousset en Leon Poliakov, die hem
verweten mee te werken aan de racistische mythe over de Hebreeuwse passiviteit. 355
Het resultaat van Steiners zoektocht - een reeks verklaringen voor de joodse 'passiviteit' -werd in Treblinka vastgelegd (waarmee hij aansluiting vond bij de verklarende, pro domo functie van ooggetuigenverslagen - zie ook blz. 225).
Belangrijk was ook of en hoe gevangenen hun internering konden betekenen (zie
ook blz. 120-121). Politieke gevangenen (waar ook vele joden toe kunnen worden
gerekend) wisten meestal waarom ze in het kamp zaten. 356 Ze voelden er zich niet
schuldig maar verdienstelijk om, assumeerden hun interneringsreden. 357 Voor hen
was er een zekere continuïteit. Hun gevangenschap was het min of meer 'logisch' gevolg van een politieke keuze, van een bewuste activiteit. Ze hadden ze als fataliteit
'ingecalculeerd', waren er psychologisch op voorbereid, waren minder verrast en
minder geschokt door de vrijheidsberoving, 358 konden zelfs "trots zijn op hun gevangenschap, waardoor hun gevoel van degradatie verminderde." (Cohen-1952, 121).
Zij voelden zich meer martelaar voor de goede zaak dan slachtoffer. Delbo (1970/2,
90) schrijft daarover: "Als ik de krijgsgevangenen hoor, beklaag ik ze omdat ze
slachtoffer zijn geweest van gebeurtenissen die hen ontgingen, met het gevoel zelf
slachtoffer van mijn keuze te zijn geweest, ... " Iets analoogs vindt men bij degenen
die zich overeind konden houden door hun beproevingen als door god gewild te zien. 359
'Asocialen', gijzelaars, al degenen die willekeurig in een razzia werden opgepakt,
konden de internering daarentegen moeilijk zin geven. Hun aanpassingsvermogen
werd daardoor als het ware verlamd en hun overlevingskansen verminderden drastisch. 360 In Birkenau leerde Lingens-Reiner tallozen kennen die gewoon niet begrepen wat hen was overkomen, ook onder de 'roden' die ten onrechte als politieken
werden beschouwd (zie blz. 199). Ze verhaalt b.v. over een Oostenrijkse vrouw die
een jood naar Frankrijk was gevolgd om ermee te trouwen, niet wetend dat de Neurenberger wetten dergelijke huwelijken strafbaar hadden gesteld, noch minder wetend dat die wetten ook in bezet gebied van kracht waren. Een andere vrouw stierf in
Auschwitz waar ze terecht kwam omdat ze het 'vertrouwen in de stabiliteit van de
Duitse munt had proberen ondermijnen' door een kennis de raad te geven buitenlandse valuta zorgvuldig te bewaren. Nog een andere vrouw kwam in Birkenau terecht en stierf er, omdat ze tengevolge van analfabetisme de oproepingsbrieven voor
verplichte tewerkstelling had aanzien voor werk aanbiedingen en er daarom niet op
was ingegaan. Een zeventigjarige vrouw werd twee-en-een-half jaar in gevangenissen opgesloten en later n·a ar Birkenau gebracht omdat ze koppig bleef aanklagen dat
een leider van de Hitlerjugend seksueel misbruik had gemaakt van haar kleinzoon
(Lingens-Reiner, 7, 10,22). Sommigen werden politiek bewust door de onrechtvaardige opsluiting, anderen raakten volkomen het noorden kwijt (ibid, 11 en 116). Niet-
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politieken uit de middenklasse hadden het in de beginperiode het hardst te verduren.
Hun vroegere waarden verloren als bij toverslag hun functie. Status, bezit, aanspreektitels, veel van dat waarop hun gevoel van eigenwaarde stoelde , had in het
kamp niet de minste betekenis meer. Ze verloren elk houvast. 361Sommigen ervoeren
hun internering als een vernederende stigmatisering. "De pastoor van Buggenhout
die ook bij ons zat," verhaalt Vandekerkhove (p. 15), "herhaalde voor de honderdste
maal: 'Ik heb toch niet verdiend van bij jullie te zijn, nooit heb ik mij om het even wat
aangetrokken'. Angstig was die man. Daardoor verbeterde het moreel natuurlijk niet."
Ook vele joodse slachtoffers wisten dikwijls niet goed waarom ze gevangen zaten,
begrepen niet wat hen overkwam . Zij hadden 'slechts een geboorte-gebrek' , hadden
niets misdreven , wisten zich 'onschuldig'362en gingen mede daardoor vlugger onderuit. "Zeker" , zegt Klieger (p. 160) tot de politieke gevangenen "jullie zijn ook in de
KZ. Jullie hebben ook veel opgeofferd, jullie hebben een bloedige tol gebracht. Je
wou je niet onderwerpen aan de wetten van de bezetter , daarom ben je hier. Anderen wilden dat ook niet, ze zijn hier. Voor ieder van jullie is er een waarom! Voor ons
joden niet! Wij weten niet waarom!". Ook Hemelrijk (p. 125) schrijft: 'Dié hadden
nog iets gedaan, waarvoor ze zaten, en konden er trots op zijn. Zij zaten alleen , omdat ze geboren waren en konden zich alléén beklagenswaardig voelen. En dat is fnuikend voor je gevoel van eigenwaarde." (Paradoxaal genoeg werden j oden die waren
gearresteerd omwille van een juridisch of politiek misdrijf doorgaans niet omgebracht . In Birkenau b.v. werden deze 'geficheerde' joden bij selecties gespaard. Het
hen individualiserend dossier , de penitentiaire straf die sommigen onder hen opgelopen hadden, behoedde hen dikwijls voor erge~63). De politieken putten heel wat psychische kracht uit het feit dat hun internering het gevolg was van een vrij gekozen en
opgenomen taak , het hielp hen hun identiteit te bewaren. 364 Ook het zionisme vormde voor sommige joden een belangrijke bron van morele kracht 365 (zie ook blz. 434).
Zij die niet begrepen wat ze in het kamp deden, ontbeerden deze belangrijke steun
en waren daardoor vatbaarder voor pessimisme en wanhoop.366 Vele joodse overlevenden denken meer dan anderen in termen van voorbeschiktheid (zoals b. v. blijken
mag uit enkele reeds aangehaalde uittreksels van o.m. Amoni en Borowski). Anders
dan b .v. politieke gevangenen van andere interneringscategorieën die het fascisme
als enige oorzaak van hun ellende kunnen zien, interpreteren vele joodse overlevenden hun kampervaring in het licht van de diaspora, als uiting van een noodlot.
Naast gevoelsmatige betrokkenheid is er dus ook sprake van begripsmatige of cognitieve betrokkenheid. De kans dat de emoties van een gevangene of overlevende
gedeeld en begrepen worden, is groter voor de cultuurgenoöt dan voor de vreemdeling. Dit geldt zeker ook voor minder uitgebreide maar zeer gesloten gemeenschappen. Dat kan b.v. verklaren dat sommige van Wiesels metafysische interpretaties en
reacties op de Endlösung (zie b.v. blz. 123) onbegrijpelijk overkomen voor niet-joden en zelfs voor niet-chassidische joden. De wijzen waarop bepaalde joodse overlevenden de Endlösung (proberen te) betekenen en hoe zij erop reageren, zijn zeker
minder onbekend en minder ongebruikelijk voor joden die de Endlösung niet hebben beleefd dan voor andere buitenstaanders. Het onbegrip der buitenstaanders kan
in sommige gevallen meer te maken hebben met dergelijke cultureel bepaalde reacties en betekeningen, dan met de Endlösung zelf. In elk geval vormen zulke voor de
vr~emdeling 'eigenaardige' manifestaties en interpretaties, een bijkomend obstakel
tot inleving en begrip.
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Joden hebben het meest geleden én verloren om de minst duidelijke, de minst geassumeerde reden. Ze hebben het dan ook dikwijls over een lot waaraan ze ontsnapt
zijn en spreken over omgekomen verwanten als over ter dood veroordeelden. "Het
mee~t tragische in die hele joodse tragedie van de twintigste eeuw", schrijft Stefan
Zweig (p. 515-517) "was echter nog, dat diegenen die haar moesten ondergaan er
geen diepere zin meer in konden vinden en zich ook van geen schuld bewust waren.
Al hun voorouders, die in de Middeleeuwen hier en ginds waren verdreven, hadden
tenminste nog geweten waarvoor zij leden: voor hun geloof en voor hun wet. Zij hadden nog als talisman voor hun ziel bezeten wat de joden van nu allang verloren hadden: een onwrikbaar vertrouwen in hun God ... ( ... ). Waarom trof dit lot telkens hen
alleen? Wat was de reden , de zin en het doel van deze zinloze vervolging? ( ... ) Ze
staarden elkaar op hun vlucht met gloeiende ogen aan: 'Waarom ben ik hier, waarom
ben jij hier? Waarom ben ik hier met jou samen, die ik niet ken, wiens taal ik'niet versta, wiens denkwijze me vreemd is, en met wie ik kortom in niets verbonden ben?
Waarom zijn wij hier allemaal samen?' Niemand wist daar antwoord op." Anders
dan bij overlevenden van andere interneringscategorieën (zigeuners uitgezonderd),
waren de joden ook letterlijk ter dood veroordeeld. Bun gevoel aan dat lot ontsnapt
te zijn, sluit dichter bij de realiteit aan dan dat van andere overlevenden. De hogere
frequentie van schuldgevoelens bij joodse overlevenden zal dus ook wel te maken
hebben met de verschillende interpretatie die zij en politieke gevangenen aan hun
normoverschrijdend gedrag konden geven. Bewuste politieken (waaronder, het weze herhaald, menig jood) konden die attitude-change betekenen in functie van een
hoger doel, hun anti-fascistisch verzet. Zij konden hun normovertreding makkelijker als van louter instrumentele aard beschouwen. Gevangenen die niet goed wisten
waarom ze in het kamp zaten, konden dat meestal niet. Hun normtransgressie was

meer iets dat hen overkwam, iets dat geen ander doel diende dan de 'egoïstische'
overleving. Politieken hadden minder het gevoel hun gedrag te moeten rechtvaardigen. Hun gevangenschap was het gevolg van actief verzet tegen de vij and, wat op zich
voldoende rechtvaardiging bood.
Vele overlevenden worden dus gekweld door schuldgevoelens over hun gebrek
aan verzet, omdat ze zich minder heldhaftig gedroegen dan ze gewenst of verwacht
hadden, omdat ze hun normen niet in alle omstandigheden konden naleven, m.a.w.
omdat die normen niet tegen de extreme situatie opgewassen bleken. Ze kunnen het
zichzelf niet vergeven niet beantwoord te hebben aan hun moreel ideaalbeeld. Ze
wijten de situationele onaangepastheid van die normen aan persoonlijk falen. Deze
schuldgevoelens werden en worden zeer zeker aangewakkerd - bij sommigen zelfs
veroorzaakt - door de na de bevrijding voortdurende machteloosheid. Enerzijds omdat de overlevenden niet in staat waren wraak te nemen, vermits de bron van hun
schuldgevoelens - hun sterk normbesef - dat niet toeliet, of omdat ze beseften dat de
doden er niet door tot leven werden gewekt, of omdat de misdadigers te talrijk waren. Anderzijds, omdat de slachtoffers snel werden vergeten door buitenstaanders
en omdat de verhoopte sociaal-politieke wijzigingen er niet kwamen (zie blz. 178,
180, 226, 295). De betekening van de kampervaring, van de gewelddadige dood
van dierbaren, van de slachting van miljoenen lotgenoten, bleek onmogelijk, ook na
de oorlog, nadat die ervaring ogenschijnlijk was afgesloten. Het indertijd, in het
kamp, onmogelijk rouwproces, blijft onmogelijk. De slachtoffers zijn spoorloos verdwenen, er is geen grafzerk om aan te treuren. De overlevenden krijgen niet echt de
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kans om de verdwijning van geliefden te aanvaarden en daardoor blijft ook de eigen
overleving onaanvaardbaar. Dood en overleving zijn zonder overblijfselen, zonder
'corpora delicti' zoals Arnoni (1985, 7-8, 14, 18-19)het beeldend uitdrukt. Zich tot
niet-joodse overlevenden richtend, zegt Arnoni (1986, 22) hierover: "U ( ... ) hebt geliefden en bloed verloren, en sommigen zelfs delen van hun lichaam; ik heb ook nog
de wereld verloren. U had iets waarheen u terug-kon keren: uw vaderland, uw natie
en volk, uw steden, ook al moesten die nog herbouwd worden. ( ... ) Ik had niets om
naar terug te keren, daarom bleef ik weigeren te doen alsof ik terugkeerde. Voor mij
was alleen het lijden vertrouwd, bij wijze van spreken verwant, daarom blijf ik me
alleen daarmee werkelijk intiem voelen." Pollak acht het dan ook niet onwaarschijnlijk "dat de concrete uitingen en de omvap.g van bepaalde karakteristieke trekken
van het door psychiaters en psychoanalysten vastgesteld 'overlevingssyndroom'
voortkomen uit de onmogelijkheid om publiek bepaalde_van hun trauma's op te roepen en de herinnering eraan te doen delen." "In elk geval", vervolgt hij, "heeft de
moeilijkheid om ze te communiceren ze zodanig versterkt dat ze een specifiek syndroom gingen vormen. De genese van dit syndroom dient dus zowel gezocht in het
verleden en de herinneringen van de overlevenden, als in de afwezigheid van communicatiemogelijkheid." (Pollak-Heinich, 26 - de afwezigheid van die communicatiemogelijkheid wijt Pollak nogal exclusief aan de 'afwezigheid van elke waarneembare luisterbereidheid bij anderen' - vgl. Milikowski, blz. 178). De onmogelijkheid
de Endlösung te betekenen en het rouwproces te besluiten, de noodzaak en de vruchteloosheid van het getuigen, vindt men terug in een prachtige beeldspraak van Wiesel
(1986, 81): "Ik herinner me: ik keek naar hen die in een verschillende richting weg
gingen, ik kijk nog steeds. Ik ben bang dat ze, als ik stop hen te zien, zullen sterven.
Ikga door hen te zien, en toch stierven zij desondanks."
Bij sommige overlevenden werkte effectieve wraakneming als een soort penitentie
of aflossing van schuld. 367 Borowski meende dat hij door enkele SS-ers af te maken
zich zou kunnen ontdoen van de 'kampmentaliteit' , van de gevolgen van langdurige
slavernij en van het kampcomplex gegroeid uit de opgedrongen rol van machteloos
spectator bij de massamoord op weerloze mensen. 368 Chajiem hield geen schuldgevoelens over omdat hij nooit iemand schade berokkend of bewust benadeeld had,
doch vooral omdat hij samen met twee andere gevangenen "het voorrecht had een
Sobibor-Duitser te hebben doodgestoken. Hierdoor kan hij het gevoel hebben dat er
tenminste één Duitser heeft moeten boeten voor wat ze zijn familie hebben aangedaan." (Cohen-1979, 160). Na het neerkogelen van een SS-er voelde Hellerna "dat
vreemde gevoel van opluchting - alsof ik mij tot dat moment geschaamd had nog in
leven te zijn, alsof hem te doden mijn rechtvaardiging daarvoor was, alsof mijn gestorven kampgenoten nu tevreden waren en mij verder met rust zouden iaten. ( ... ) Ik
had gedaan waarvan iedere vernederde droomt. Ik had gedaan waarover wij, mijn
kampkameraden en ik, in onze beste ogenblikken hadden beraadslaagd." (pp. 79 &
81) (over wraakgevoelens en wraakneming (loor gevangenen: zie ook blz. 455-457).
De op het eerste gezicht mysterieuze overweging van Hart - samen met haar moeder
de enige overlevende van een grote familie - over wraak- en schuldgevoelens, worden in het licht van het voorafgaande duidelijker ~ Na haar bevrijding stond Hart, bezeten door wraak- en moordgevoelens, voor de onmogelijk lijkende taak terug in
vrede te leven met de mensheid. Na een jaar begon ze in te zien dat het absoluut
noodzakelijk was alle haatgevoelens kwijt te raken. Zij besefte dat ze gevaar liep, als
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ze haar destructieve gevoelens niet overwon, zichzelf te gaan verachten omdat zij
overleefde terwijl ze getuige was van de moord op-duizenden minder gelukkigen.
Want, voegt ze hieraan toe, háár overleving was nooit op kosten van anderen geweest en zij had dus niet de minste reden om zich schuldig te voelen. 369
De Endlösung werkt om nog andere redenen generaties lang door bij het joodse
volk. Omdat ze als volk werden geviseerd, gaan ook vele joden die aan de grijparmen
van de nazi's wisten te ontkomen vaak onder een soort collectief schuldgevoel gebukt. Sommige ondergedoken of overzee gevluchte joden voelen zich schuldig omdat zij 'niet het ergste hebben meegemaakt.' 370 "De een had het probleem dat hij in
Auschwitz was geweest, de ander dat hij er niet was geweest", zegt een zoon van een
overlevende hierover (in, Weijel-1981, 35).
De beroemde dichter Paul Celan (pseudoniem van Paul Antschel) b. v; kon onderduiken toen de Roemeense joden werden gedeporteerd. Zijn ouders werden omgebracht. De rest van zijn leven werd hij gekweld door schuldgevoelens. Zijn verleden
was als een onzichtbare muur tussen hem en zijn omgeving, hij vond geen begrijpend
iemand, bleef in zijn eenzaamheid opgesloten. Hij was ervan overtuigd dat zijn ervaring onbegrijpelijk zou blijven, ook voor wie bereid was er zich onbevooroordeeld in
te verdiepen. Al tracht men die ervaring recht te laten wedervaren, toch benaderen
en overpeinzen de meeste buitenstaanders ze vanuit exotische, perifere, min of meer
zonderlinge en buitenissige aspecten. Celan voelde zich uitgesloten en voortdurend
bedreigd. Om zich te oriënteren probeerde hij zich via zijn schrijven een werkelijkheid op te bouwen. Zijn gedichten noemde hij 'flessepost' , te water gelatep in het zeker niet altijd onwankelbaar geloof dat deze oriëntatiepogingen ergens door een
meevoelend en begrijpend iemand zouden gevonden worden. Wat hij aan realiteit
vond, verdiepte evenwel zijn gevoel van eenzaamheid. In 1970 bracht hij zich om het
leven omdat ook de hem behandelende psychiater hem niet kon begrijpen en hij definitief de moed opgaf ooit nog begrip te zullen vinden. 371
Mensen die hun familie verloren maar zelf aan de nazi's ontkwamen, komen dikwijls in een onoplosbaar conflict terecht. Eissier spreekt (p. 266) in dit verband van
"het onheilspellende van wat niet geweten is, van het niet definieerbare, het verdwijnen van liefdesobjecten onder omstandigheden waarvan alleen bekend is dat ze gruwelijk waren, doch die de ontwikkeling van archaïsche fantasieën en archaïsch
schuldgevoel in de hand werken en niet afbakenen. Het is mogelij k dat met het afbreken van de continuïteit van 'objecten' die het 'zelf' zo nabij of zelfs identiek waren,
onder verhoudingen die van een totaal andere orde zijn dan die bij het normale sterven, het 'zelf' voor een opgave komt te staan die voor de getraumatiseerden onoplosbaar is." Pre ss ers vrouw, Dré Appel, werd in maart '43 opgepakt met een slecht vervalst persoonsbewijs. Vanuit Westerbork werd ze op transport gesteld naar Sobibor
alwaar ze omkwam. Presser zelf kon ontkomen door in mei '43 onder te duiken. In
'50 kreeg hij opdracht tot het schrijven van Ondergang- De vervolging en verdelging
van het Nederlandse Jodendom. Ondanks jaren voorbereiding kon hij maar niet beginnen met het schrijven van wat zijn meesterwerk worden zou. Zijn gevoel van persoonlijke medeverantwoordelijkheid blokkeerde hem, schuldgevoelens verlamden
hem. Dat blijkt o.m. uit bepaalde passages uit Gesprekken met Jacques Presser:
" .. .iets dat bij het levensgevoel van elke Jood die uit de oorlog is te voorschijn gekomen leeft: het, ja, onontkoombare schuldgevoel dat een overlevende, of de overlevenden ten enen male moet hebben. Dat gevoel, dat je dan al direct krijgt van: kind,
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hoe heb ik je kunnen laten gaan met dát persoonsbewijs, waarmee ze tegen de lamp
is gelopen. Hoe is het godsmogelij k, dat ik het heb gedaan, .dat ik je niet gezegd heb:
je mág er niet mee gaan!". 3TJ. Door het schrijven van De nacht der Girondijnen (anoniem verschenen in '57), een documentaire novelle over Westerbork en over de
machteloosheid van de gevangenen, novelle waarin Presser zelf deels de ik-figuur is
(zodat hij 'samen' met zijn vrouw de trein op gaat), slaagde Presser erin te spreken
voor degenen die het zwijgen was opgelegd, raakte hij zijn obsessie kwijt en kon hij
'bevrijd' beginnen aan Ondergang (voltooid in '65).
Doordat zijn familie Frankrijk verliet voor de bezetting, was ook George Steiner
er niet bij 'toen de namen werden afgeroepen' . Al deelde hij het lot niet van zij n leeftijdgenoten, werd hij niet gedeporteerd ofvap zijn ouders gescheiden, toch is hij niet
ongedeerd gebleven en meent hij daarom het 'recht' te hebben zich een 'soort overlevende' te noemen. Overlevenden delen de verlaten- of eenzaamheid. Steiner heeft
het contact met zijn generatie verloren. De jodenvervolging in Europa blijft onlosmakelijk met zijn identiteit verbonden. Ook nu nog bespeurt hij altijd wel ergens de
bereidheid joden uit te moorden, simpelweg omdat ze er zijn. Joden definieert hij als
mensen die in angstvolle herinnering aan hun hulpeloosheid en door doodsdreiging
geïntimideerd, tegen de toekomst van hun kinderen aankijken. 373 Aan wat de overlevenden berichten, kunnen en mogen buitenstaanders volgens hem niets toevoegen. 374
Omdat ze er niet bij waren, kunnen ze niet weten; omdat zij eraan ontsnapt zijn, mogen zij niet (meer) oordelen. De enige waardige bespreking die volgens G. Steiner
kan worden gemaakt van geschriften van overlevenden zou "het copiëren van dat geschrift zijn, lijn na lijn, om zich dan te bezinnen over de naam der doden en der kinderen zoals de orthodoxe schriftgeleerde doet bij de heilige naam van God als hij de
bijbel overschrijft. En dat tot wanneer wede meeste van de woorden van buiten zouden kennen [in het Frans: 'connaître par coeur'] - d.w.z. beter dan door het begrip - en dat we, bij het aanbreken van de dag, enkele zouden kunnen herhalen om
ons eraan te herinneren dat wij nadien leven, en dat het einde van de dag onmenselijke beproevingen kan brengen en herinneringen die moeilijker te bevatten zijn dan de
.dood. In het getto van Warschau, schreef een kind in zijn dagboek: 'Ik heb honger, ik
heb kou; als ik groot zal zijn wil ik Duits zijn om geen honger of kou meer te hebben'.
Ik moet me ertoe verplichten deze zin nog eens op te schrijven: 'Ik heb honger, ik
heb kou; als ik groot zal zijn wil ik Duits zijn om geen honger of kou meer te hebben'.
En ik wil de zin herhalen, meerdere keren herhalen, bij wijze van gebed voor het
kind en voor mezelf. Want, op het moment dat deze zin werd geschreven, was ik te
goed gevoed, sliep ik in de warmte en zweeg ik." (G. Steiner, 173-174).
Van Voolen werd na de oorlog geboren en schrijft dat "het vermetel en onterecht
zou zijn, als hij zichzelf als overlevende zou beschouwen" maar, vervolgt hij (p. 52),
"toch is mijn eigen bestaan toeval, voortkomend uit het toeval van het overleven van
mijn ouders. Een toeval dat een neefje en nichtje - bijna leeftijdgenoten - niet beschoren was. Dit, en het nagenoeg ontbreken van familieleden, ooms en tantes,
grootouders, heeft op mijn bestaan invloed uitgeoefend in die zin dat ik me overlevende voel, zonder het dus te zijn. Dat extra-toeval om te leven brengt voor mij met
zich mee dat ik vaak bezig ben naar mogelijkheden te zoeken om aan een rouwproces
van vernietigd leven om mij heen vorm te geven. Aan het rouwproces ben ik nog onvoldoende toegekomen, omdat het leven in die extra-toevallige zin me daar geen
kans voor gegeven had ( ... ). Dat zo helemaal dood'willen zijn en die woede om weer
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te leven heeft te maken met een geheimzinnige gefascineerdheid met het verleden,
dat ik eerst als grote stilte en later als grote shock ervaren heb. Ik wilde er bij zijn.
Dat gevoel er bij geweest te zijn ... ". Leopold Lindtberg kon indertijd naar Zwitserland ontkomen en voelt zich daarover dankbaar én onthutst. Aan de genocide ontsnappen is misschien ~en geluk maar, zegt hij, het is in elk geval een verplichting. Er
bestaat geen bevredigend antwoord op de vraag 'wat heb je met het leven aangevangen dat je op zo onbegrijpelijke wijze geschonken werd?' Het beste antwoord is misschien dat men die vraag nooit in zich verstommen laat. 375
Vele joodse kinderen die op jeugdige leeftijd hun ouders door deportatie verloren, dragen decennia later nog de sporen van de menigvuldige scheiding waarmee ze
toen, in een klimaat van angst en paniek, werden geconfronteerd. 376 Ze werden brutaal van hun ouders gescheiden en overgeplaatst naar een weesgesticht, een klooster,
bij buren of andere vreemden. 377 Deze breuk op vele vlakken (met familie, school,
taal, land, cultuur) kwam op een leeftijd waarin zij een identiteitscrisis doormaakten
en naar betrouwbare modellen zochten. Dat werd sterk bemoeilijkt doordat de culturele en affectieve erfenis nog niet was doorgegeven en 'jood-zijn' de betekenis van
'permanent doodsgevaar' kreeg; in een totaal verschillend of soms vijandig nieuw
milieu (in het klooster b. v. werden sommigen onder sterke druk gezet om zich tot het
katholicisme te bekeren 378), waarin men zijn identiteit verbergen moest (onderduiken, naamverandering) of kwijtspeelde. 379 De gebruikelijke identificatie met de ouders bleek onmogelijk, omdat die hen 'in de steek hadden gelaten'. Na,de bevrijding
volgde een lange periode waarin de hoop op, en het fantaseren rond de terugkeer van
de ouder(s) telkens weer oplaaide. Eens het vaststond dat hun ouders (of een van
hen) het niet hadden overleefd, konden de kinderen dat moeilijk aanvaarden. De
dood van hun ouders konden ze langer blijven ontkennen omdat de precieze omstandigheden ervan niet bekend waren, omdat er dikwijls niet het minste materieel 'bewijs' van was. 380 De scheiding kwam te plots, ze kregen de kans niet afscheid te nemen, toen niet en nu niet. Ze hadden zich niet kunnen voorbereiden op de verdwijning van hun geliefden en konden hun doden niet begraven. Het rouwproces kon niet
beginnen of kon niet worden afgesloten (dat geldt ook voor vele na de oorlog geboren joden - zie blz. 301). Daardoor konden zij niet in het reine komen met hun lot,
liepen zij onherstelbare psychische wonden op. 381 Op het begin mei '85 te Amsterdam gehouden symposium van het Rijksinstituut vOÇ>r Oorlogsdocumentatie, stonq
Lou De Jong "stil bij zijn persoonlijke motivatie, bij zijn 'gesublimeerd verdriet'. Bij
de dood in het concentratiekamp van zijn vader, moeder, broer en zuster. Bij het
overblijven, 'geamputeerd als het ware. Er was geen afscheid geweest. Er was geen
graf.'. 'Dit is onaanvaardbaar. Ik bedoel: ik kan me er niet mee verzoenen. Men
zegt: de tijd heelt alle wonden. Maar deze niet, ze zijn er te onnatuurlijk voor!'." 382
Ook de reïntegratie na de oorlog verliep voor de meesten moeizaam. Ontbrak
'slechts' één ouder, dan was de overblijvende dikwijls 'affectief afwezig'. 383 Anderen
- naar joodse traditie dikwijls familieleden - namen de plaats van de vermiste in,
trouwden zonder inspraak van de kinderen met de overblijvende. 384 Sommige overlevenden ondergingen de verdere opvoeding van hun kinderen als een zware last. 385
De kinderen kregen dikwijls de indruk dat zij moesten 'betalen' voor het ouderlijk
leed, dat hun ouders zich op hen 'wreekten'. 386 Velen duiden het hun omgekomen
ouders ten kwade dat ze zich hebben 'laten' deporteren, dat zij niet hebben geprobeerd aan hun lot te ontkomen, dat zij zich voor hen hebben opgeofferd. 387 Ze ver-
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wijten hen hun 'domheid' zich gevangen te hebben 'laten' nemen. 388 Dát ze er zo
over denken vinden ze zelf afschuwelijk, hun onuitspreekbare en onverwerkbare
agressie ervaren ze als gemeen. 389 De idee dat hun ouders hun leven voor hen opofferden is ondraaglijk en ze hebben de indruk 'per ongeluk' te leven. 390 Pijnlijk duidelijk herinneren sommigen zich dat ze - om wat hen nu als volwassene futiliteiten lijken - ruzie maakten met hun ouders even voor ze werden opgepakt. 391 De normale
liefde- en haatgevoelens van kleine kinderen krijgen door de onherstelbare verdwijning van de ouder(s) disproportionele afmetingen. Zij waren toendertijd te jong om
de gebeurtenissen te vatten en konden geen deel hebben aan de toen genomen beslissingen. Het vertrek van hun ouders konden ze niet anders interpreteren dan als een
'in de steek laten'. De onbeantwoorde liefde, de gemiste affectie, de onverwerkbare
frustraties en agressie, leidden tot zeer felle schuldgevoelens. 392 Verdringen leek de
enige uitweg. De naam van de niet-teruggekeerden kwam nooit meer over hun lippen. Het onderwerp was taboe, ze wilden - en vooral- konden er niet meer over spreken. 393 Een stilte die enkelen pas na meer dan dertig jaar konden doorbreken toen
een van hen (Claudine Vegh) in het kader van een psychiatrisch proefschrift hun ervaringen optekende.
In en door de voortdurende confrontatie met het leed van de overlevenden (in de
eerste plaats hun ouders) groeiden ook bij na de oorlog geboren kinderen van joodse
overlevenden (ook bij 'sabres' , in Israël geboren kinderen) soms hevige schuldgevoelens (tot vóór vijf jaar was men zich daar in Israël niet bewust van 394). De kampervaring werkte bij sommige overlevenden door in de keuze van levensgezel, vrienden,
beroep, politiek engagement en opvoeding van de kinderen . Deze laatsten moesten
dikwijls de plaats innemen van de niet teruggekeerde familieleden. Zij waren hun
bewuste voortzetting, een soort 'ersatzmiddel' .395 Vele joodse overlevenden ervoeren het hebben van kinderen als een heilige plicht, de "enige manier om het kwaad
van de holocaust te beantwoorden en ervoor te zorgen dat de dood van hun familie en
de zes miljoen niet tevergeefs waren." 396 Hun ouders stelden al hun hoop in hen, ze
klampten zich aan hen vast als aan een bezit dat ze niet ook nog wilden verliezen.
Meer dan andere ouders, beschouwden zij hen als een bezit en verwachtten zij zich
aan onvoorwaardelijke liefde en erkentelijkheid. 397 De verwachtingen die de overlevenden gekoesterd hadden t.a.v. de vermoorden werden dikwijls in de kinderen geaccumuleerd. 398 Vele tweede-generatie-kinderen misten ouders die af en toe frivool
en zorgeloos konden zijn. Hun ouders hadden na Auschwitz nooit meer echt kunnen
lachen. 399 Wanneer de moeder van Helen Epstein het verleden niet meer aan kon,
trok ze zich terug in de badkamer, dreigend zich van kant te maken. Als zes-, zevenjarig kind vatte Helen dan post voor de op slot gedraaide badkamerdeur om, wanhopig huilend, haar moeder tot andere gedachten proberen te brengen. 400 Altijd leed
haar moeder ergens aan. Dat liet een onuitwisbare indruk na, omdat je als kind makkelijk denkt daar op de een of andere manier tóch schuld aan te hebben. 401 Des te
meer als je, zoals sommige van die kinderen, steeds weer moest horen dat je gelukkig
moest zijn en dat je daar, in tegenstelling tot hen, ook alle reden toe had. 402 Andere
overlevenden "voedden hun kinderen keihard op onder het motto 'we maken ze
klaar voor weer zoiets'." (Weijel-1981, 35; ook G. Steiner deed dat 403). Lara, een
tweede-generatie-kind getuigt hierover: "Bij alles wat ik deed dacht ik: in de kampen moet het honderd keer erger geweest zijn. Bij vreselijke pijn speelde de gedachte door mijn hoofd: het geeft allemaal niet, ik moet een keer klaar zijn voor pijn. Ik
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moet alles hebben meegemaakt aan pijn en kwellingen zodat ik klaar ben voor
(zacht) als de Duitsers komen ... Misschien kom ik dan dat kamp wel uit want dan ben
ik sterk, dan heb ik alles al meegemaakt. Want wat is angst? Angst is het onbekende." (Weijel-1981, 40). In de tas die een eerder vermelde (zie blz. 224) Nederlandse
overlevende steeds bij zich draagt, steken ook foto's van KZ-lijkenhopen die haar familie moeten symboliseren. Ze toont deze foto's aan kinderen en kleinkinderen om
hen duidelijk te maken wat hun ouders hebben doorgemaakt. 404
Voor tweede-generatie-kinderen zijn de belevenissen van hun ouders terzelfder
tijd té werkelijk en té onwerkelijk. Sommige ouders konden hun hart alleen bij hun
kinderen uitstorten, omdat al hun verwanten waren omgekomen en ze evenmin terecht konden bij generatiegenoten die hetzelfde hadden meegemaakt. Ook van officiële zijde kregen ze slechts zelden gehoor. Over de overlevenden die naar Israël
konden emigreren viel het doek der stilte. De opname in de schoot van een eigen
staat, een thuisland, had wel een soort collectieve sociaal-therapeutische functie,
maar niemand luisterde naar hen (zie blz. 168). Psychiaters wisten niet wat ze met het
onvoorstelbaar leed van deze overlevenden aan moesten en zetten hun patiënten op
pillen. 405 Werd er te veel en te onverbloemd over het leed gesproken dan kon dat tot
een ondraaglijke identificatie met de ouders leiden. Deze kinderen hebben zoveel
over de kampen gehoord dat ze het gevoel hebben e:r zelf geweest te zijn. Spraken de
ouders er te weinig over, dan ontwikkelden sommige kinderen vreselijke fantasieën
en de ontdekking van wat hun ouders achter de rug hadden bracht dikwijls een hevige psychische shock teweeg. In beide gevallen slagen de kinderen er niet in een eigen
leven te leiden en proberen ze dat van hun ouders of familieleden voort te zetten.
Tweede-generatie-kinderen hebben zeer vroeg geleerd dat het bestaan niet vanzelfsprekend is, maar een onverhoopt geluk, een mirakel. 406 Ze kregen ook te horen dat
hun ouders om hen overleefd hadden en dat er dus een zware taak op hun schouders
rustte. (Voor een beter begrip kunnen dergelijke uitspraken misschien vergeleken
worden met de frequent voorkomende 'opvoedingspraktijk' kinderen door verwijzing naar het eigen verleden aan het verstand proberen te brengen hoe goed zij het nu
wel hebben: 'in onze tijd ... '). Deze verwachtingen stelden hen onder zware druk, zadelden hen op met een buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel en werkten vaak
verlammend. Zij moesten gelukkig zijn om al de ellende die hun ouders hadden
doorgemaakt goed te maken. 407 Sommige ouders waren mentaal nooit uit het kamp
geraakt en associeerden alles wat hen nadien overkwam met het kampbestaan. Ook
wat hun kinderen meemaakten werd in dat licht geplaatst en dus gebanaliseerd. Een
ruzietje op school, een gebroken arm, een niet opduikende vrijer, álle nare ervaringen werden daaraan afgemeten. 408 Sommigen kregen bij ongehoorzaamheid te horen 'en ben ik om jou uit Auschwitz geraakt?' 409 (vergelijk hiermee de houding van
sommige overlevenden tegenover de 'futiele' kopbrekens van buitenstaanders). De
kinderen begonnen hun gevoelens onbelangrijk te vinden. Mettertijd hielden sommigen op nog iets te voelen. 410 Ze raakten bezeten van een werkelijkheid die ze niet
zelf hadden beleefd. 411 Alles wat ze ondernamen of voelden leek futiel, omdat ze
alles onwillekeurig op het lijden van KZ-helden of slachtoffers van hun leeftijd betrokken. Ze voelden zich onbeduidend, beseften dat zij niets hadden meegemaakt en
voelden zich schuldig over verdriet en genot. 412 "Ik kon niet meedoen met dat oppervlakkige gedoe" (van haar leeftijdgenoten), getuigt een hunner, "ik wilde lijden,
moeilijkheden ondergaan en overwinnen om het gevoel van pijn en zege te kunnen
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begrijpen. Jodin zijn betekende voor mij lijden." (in, Bouman). Een ander getuigt:
"Als ik het een enkele keer echt naar mijn zin had, dan dacht ik dat ik ze in de steek
liet. Dan had ik dus even verzaakt om ouder te spelen." (in, Weijel-1985, 129). Al deze frustraties, de 'emotionele chantage', 413 leidden tot flink wat agressie, doch die
leerden ze onderdrukken. Ze kunnen niet echt boos zîjn op hun ouders die zoveel
doorstaan hebben, 414 die nog lijden, aan wie zij zich zo sterk verplicht voelen en die
hen zo dikwijls hebben voorgehouden dat ze om hunnentwille hebben overleefd, dat
ze niet kleinzerig moesten zijn en al de kinderen die niet overleefden steeds in gedachten moesten houden. 415 Ze menen nooit te mogen vergeten wat hun ouders
werd aangedaan. Zij voelen zich retrospectief verantwoordelijk, hebben het gevoel
iets goed te maken te hebben en dat er iets schort aan hun eigen (over)leven. Helen
Epstein b. v. had steeds het gevoel dat haar moeder eenzaam en hulpeloos was en dat
het haar plicht was alle goede dingen met haar te delen. Pas als volwassen vrouw begreep ze hoe ongewoon deze moeder-dochter relatie was. 416 Door hun sterke betrokkenheid (als potentieel slachtoffer) of omdat ze hun leven danken aan het overleven
van hun ouders, hebben zij het gevoel zich aan hun 'lot' onttrokken te hebben. Ze
voelen zich 'outsiders, afgezonderd van de rest van het mensdom'. 417 Vandaar waarschijnlijk de 'overlevingsfantasieën' bij sommige nakomelingen van overlevenden. 418 Sommigen wilden onbewust naar het kamp 'terug' . Zij ·droomden b. v. , dat ze
met leeftijdgenootjes afspraken naar het Auschwitz te gaan dat hun ouders hadden
gekend. 419 Niet in staat hun 'schuld'in te lossen, probeerden deze 'patiënten van de
geschiedenis' 420 die symbolisch te niet te doen door 'letterlijk medelijden'.

b Attitude-change en kampbeeld
Niet alle gevangenen hadden in het kamp of na hun bevrijding last van schuldgevoelens. Sommigen st~llen zich weinig of geen vragen over hun overleving. Ze weten dat
ze niet beter of niet slechter waren dan de achtergeblevenen en accepteren dat het zo
gelopen is. 421 Attitude-change vormt niet alleen een reden voor schuldgevoelens bij
(ex)gevangenen, het is tevens de belangrijkste bron ervan. Richting en omvang van
de attitudinale veranderingen, de mate waarin aanpassing en participatie aan het
kampleven werden geschraagd door bereflecteerde attituden bepaalde of, en in welke mate, er schuldgevoelens (expressie van niet verwerkte psychische spanningen en
aanhoudende dissonantie-gevoelens) tot stand kwamen. De aan- of afwezigheid van
schuldgevoelens zegt heel wat over de houding van gevangenen tegenover hun
kampgedrag én beïnvloedt hun verslag over de kampervaring. De kritische bespreking van de visies van Bruno Bettelheim (een psycho-analyticus) en Pawelczynska
(een sociologe) op attitude-change bij gevangenen, moge duidelijk maken hoe het
standpunt van de overlevende wordt gekleurd door zijn specifieke betrokkenheid.
Bettelheim en Pawelczynska verwerpen het volgens hen in zwang zijnde beeld van
de overlevende. Dat men om te kunnen overleven alle of vele morele normen met de
voeten moest treden, is volgens hen flagrant onjuist. Zich heftig afzettend tegen deze
visie, menen ze dat overleven meer inhoudt dan louter in leven blijven. 422 Al dan niet
expliciet geven zij een bijzondere betekenis aan 'overleven'. Ze spreken van 'authentieke overlevenden' of van 'biologisch overleven'. 423 Overleven wordt een het individu te boven gaande daad. Gevangenen overleefden niet als schaduw van de SS, maar
als méns. 424 Wie mens bleef overleefde. Door deze afwijkende definitie komen ze
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soms tot zinledige uitspraken. Volgens Bettelheim b.v. is pater Kolbe, die vrijwillig
de plaats van een ter dood veroordeelde medegevangene innam, de échte 'overlevende'. Bettelheim gaat aan de contradictie voorbij dat dergelijke 'overlevenden'
slechts bij hoge uitzondering werkelijk overleefden.
Bettelheims reactie werd uitgelokt door Seven Beauties een film van Lina WertmülIer. 425 De hoofdfiguur in deze film, Pasqualino Settebeleze, is een uitermate gewiekst Napolitaan, 'sterk gespecialiseerd in de kunst zich overal doorheen te slaan'.
Een uitgeslapen opportunist die, indien nodig, krankzinnigheid voorwent, neukt
met een even afschrikwekkende als onsmakelijke kampcommandante en zelfs zijn
beste vriend vermoordt. Kortom, iemand die alles doet om te overleven, iemand die
leerde hoe men overleeft, maar niet hoe men lééft. "De overlevenden worden in deze film", meent de Swaan, "met hun beulen gelijkgesteld als immoralisten en de immoralisatie wordt verheven tot eerste levensbeginsel." Het lijdt geen twijfel dat velen deze film aldus zullen interpreteren en afkeuren. Toch blijkt uit heel wat scènes
dat Pasqualino verre van een immoralist is. Hij is eerder een realist. Als zijn vriend
hem b .v. verwijt dat ze geen weerstand bieden tegen een vijandelijke overmacht,
antwoordt Pasqualino : 'Wat zou jij gedaan hebben? Het zou een zinloze zelfmoord
geweest zijn ( ... ). Wat zouden we verwezenlijkt hebben?'. Of de scène waarin Pasqualino halsstarrig weigert het bevel zijn vriend te doden op te volgen, en pas toegeeft als zijn vriend om het genadeschot sméékt. Of nog, de slotscène van de film
waarin Pasqualino's moeder zegt dat alleen zijn overleving telt. Waarop Pasqualino,
na een lange beklemmende stilte, bitter en ontwijkend antwoordt: 'Ja ... ik ben in leven ... '. Bettelheims kritiek op Wertmüllers 'interpretatie' van overleven werd op de
korrel genomen door een ander eminent overlevende, Pfefferkorn. "De getuigenissen van overlevenden", schrijft deze laatste (1982, 22-23), "puilen uit van verhalen
over gruwelen die de Pasqualino-scènes tot een naïef kleutertuinfeestje herleiden."
Volgens hem "toont Bettelheims reactie aan hoe ver hij reeds verwijderd is van het lichamelijk lijden van de overlevenden"en "is hij verantwoordelijk voor grove vervalsingen van de betekenis der overleving."
Bettelheim en Pawelczynska vullen 'menselijke intigriteit' en 'essentiële morele
waarden' verschillend in, maar beider interpretatie wordt gekenmerkt door het
standpunt dat morele reflectie de meest wezenlijke menselijke faculteit is. Bettelheim deelt de gevangenen wat attitude-change betreft in twee grote categorieën in.
Enerzijds degenen die zich zonder relativering vastklampten aan dysfunctioneel geworden waarden en normen; anderzijds degenen die er afstand konden van doen,
zich integraal aanpasten aan het kampleven en zich door de situatie lieten beheersen.
Bettelheim verwerpt beide houdingen. Gevangenen uit de eerste categorie konden
hun persoonlijkheid vrijwaren maar overleefden niet, de anderen werden succesvolle 'oude' gevangenen maar verloren hun persoonlijkheid. 426 De ene houding leidde
tot een even gewisse als zinloze dood, de andere tot een dehumaniserend overleven.
Een 'hogere' integratie van de persoonlijkheid door een subtiele wisselwerking tussen persoonlijkheid en milieu, wat Bettelheim zelf als gevangene nastreefde en ook
bereikt meent te hebben, kwam volgens hem uitermate zelden voor. 427 Voorwaarde
om niet als wandelend lijk maar als menselijk wezen te overleven, was voor hem het
behoud van het vermogen om afstand te nemen van het eigen gedrag. Bettelheims
'modelgevangene' bleef zijn gedrag kritisch evalueren, ook al lieten de fnuikende levenscondities niet toe het gedrag écht te wijzigen. Hij bleef zich bewust van zijn in-
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nerlijke attituden. Hij gaf er zich rekenschap van dat de voor de overleving onontbeerlijke gehoorzaamheid aan vernederende en immorele bevelen een hoger doel
diende, namelijk onveranderd als menselijke persoon in leven blijven. Daarom ging
hij steeds zorgvuldig na of die gehoorzaamheid strikt noodzakelijk was voor zijn of
andermans veiligheid. Ook stelde hij zich~elfvan bij het begin een absolute drempel
(een 'point of no return'), die hij onder geen beding overschrijden wou. Hij bleef er
zich van bewust dat overleving door grensoverschrijding zinloos was, omdat zulks
het verlies van het laatste greintje zelfrespect en autonomie inhield. Hij die aldus 'op
de hoogte bleef' van zijn gedrag en attituden (hiernaar verwijst de titel van Bettelheims studie The informed heart) en in alle omstandigheden zijn attituden bleef 'kiezen', hij die de ultieme menselijke vrijheid op een afwijkende mening of attitude behield, kon als menselijk wezen overleven. 428 Slechts een kleine minderheid slaagde
daar in. Het gros der gevangenen verloor elke innerlijke vrijheid en autonomie, regresseerde naar infantiele denkwijzen en gedragspatronen.
Wat Bettelheim in /ndividual and mass behaviour in extreme situations (1943) als
een door een minderheid gerealiseerd ideaal vooropstelt, poneert hij decennia later
(in Survival, 1976)429 als doorsnee-realiteit. In tegenspraak met zijn vroegere overtuiging heet het hier nogal verrassend dat gevangenen géén diepgaande persoonlijkheidswijzigingen ondergingen. Gevangenen vormden doorgaans blok tegen de SS en
leefden vrij vreedzaam samen. Dat men zelfs en juist in dergelijke extremiteit door
harmonieus samen te leven, in harmonie met zichzelf leven kan, is dé les die men uit
het kamp gedrag kan leren. 430 Men moest elkaar helpen, wie dat niet deed, zette ook
het eigen leven op het spel. Wie met de SS collaboreerde, had geen schijn van kans
om te overleven. 431 Amorele individuen gedroegen zich in het kamp even amoreel of
nog amoreler dan tevoren; eerlijke of moreel hoogstaande mensen probeerden dat in
de mate van het mogelijke te blijven. 432 Waarmee Bettelheim het oorspronkelijk aan
een minderheid voorbehouden ideaal van congruente attitude-change tot álle gevangenen uitbreidt.
Bettelheim kenmerkt 'mens-zijn' door: respect voor morele overtuigingen, autonomie, zelfrespect, innerlijke integratie, een rijk innerlijk leven, alsook de faculteit
zich op betekenisvolle wijze aan anderen te kunnen binden. 433 Wezenlijk aan de
mens is zijn moraal. Dat men het goede boven het kwade verkiezen kan en zich schuldig voelt als men dat niet doet, is zowel voor het behoud van de menselijkheid als
voor de zingeving van het overleven beslissend. Overleven ten koste van alles en van
anderen, is in feite sterven. 434 Om te kunnen overleven moest men wel veranderen ,435 maar die veranderingen waren perifeer en verwaarloosbaar. De 'authentieke'
overlevende weigerde iets aan zijn centrale waarden te wijzigen. Dit was de noodzakelijke voorwaarde om meer dan louter lijfelijk te overleven. 436 Werden ze gedwongen deze grens te overschrijden, dan pleegden ze nog liever zelfmoord, b.V. door
vrijwillig de gaskamer in te gaan. 437 "Mensen", schrijft Bettelheim (1970, 270), "zijn
geen mieren. Zij omhelzen nog liever de dood dan een bestaan dat op dat van mieren
lijkt ( ... ) ... een leven dat niet meer menselijk is, verkiezen ze op te geven.'" In morele
termen vertaald (hijzelf hanteert een psycho-analytisch jargon), komt Bettelheims
stelling erop neer dat een enkeling zelfs in een toestand van quasi volkomen heteronomie zijn verantwoordelijkheid moet blijven opnemen. Menselijke waardigheid
bestaat er dan in dat de betrokkene zijn moreel dissonant gedrag blijft afkeuren,
zorgvuldig evalueert of dat gedrag absoluut noodzakelijk is voor eigen of andermans

307

behoud, en of qverleving onder die condities nog de moeite loont. Kenmerkend
daarvoor is dat gedragsconsequenties slechts in rekening worden gebracht als centrale waarden op het spel staan, zoniet blijven in de morele evaluatie deintenties van
het subject doorslaggevend (vgl. blz. 331). Het behoud van dit moreel meta-niveau
wordt bij Bettelheim sterk geconnoteerd met individuele verdiensten zoals karaktersterkte en persoonlijkheidsintegratie.
Pawelczynska meet het gedrag van gevangenen niet af aan morele maatstaven,
probeert het dus niet in een dualistisch schuld-verdienste schema te prangen. Bij
haar geen op het individu toegespitste, psycho-analytische en moraliserende duiding, maar een ethisch-sociologische analyse. Haar visie op attitudinale veranderingen bij gevangenen, meer in het bijzonder wijzigingen in hun waardensysteem en
normbesef, lijkt daardoor op het eerste gezicht minder normatief. Kenmerkend voor
de mens zijn volgens haar de humanistische waarden (b.v. solidariteit, verdraagzaamheid, protest of revolte tegen geweld) en het respect ervoor. Deze basiswaarden
van de westerse beschaving bleven volgens haar in het kamp als een rots in de branding overeind. 438 Doorslaggevende determinant voor attitude-change bij gevangenen wordt bij haar de mate waarin fysiologische behoeften bevredigd waren. De
graad van deze behoeften bevrediging werd door vele factoren bepaald: de individuele voorgeschiedenis, persoonlijkheidskenmerken en -disposities, interneringsreden, verbondenheid en solidariteit met andere gevangenen, sociaal-economische positie in het kamp en bovenal... toeval en geluk. 439 Tijdens de beginfase van hun
kampbestaan konden de meeste gevangenen hun waarden of hun 'menselijke waardigheid' vrijwaren. In een volgende fase brokkelde dat alles evenwel onherroepelijk
af, en gingen de meesten zich als uitgehongerde wezens gedragen. Zoals door de nazi's gepland (Auschwitz was, dixit Pawelczynska, een door de nazi's opgezet 'sociaal

experiment'), gingen de meeste slachtoffers fysiek zienderogen achteruit en begonnen zich asociaal te gedragen. Deze attitude-change was het gevolg van mentale
stoornissen veroorzaakt door fysiologische transformaties. Het asociaal en agressief
onderling gedrag was niet immoreel, maar amoreel. Door de extreme honger en uitputting ontbeerden gevangenen elk bewustzijn dat verder reikte dan een tastbare
korst brood, zij konden zich niet langer rekenschap geven van hun handelingen.
Over dat gedrag kan en mag dan ook alleen in medische termen worden gesproken. 44D In haar besluit breidt Pawelczynska dit op 'Muselmänner' toepasselijk standpunt uit tot bijna alle asociale gedrag van politieke gevangenen. 441 Aldus holt ze het
begrip 'moreel' sterk uit en creëert zij ongewild een wellicht te ruim moreel vacuüm .
Alle immoreel gedrag kan dan aan de limiet immers herleid worden tot fysiologische
oorzaken, geestelijke stoornissen of afwijkingen.
Caloriehonger veroorzaakt naast lichamelijke ook psychische afwijkingen. In het
Minnesota-experiment waarin vierendertig vrijwilligers zich aan caloriehonger bloot
stelden, noteerde men o.m. dat handelingen trager verliepen, dat de proefpersonen
vlugger geïrriteerd raakten en geen zin meer hadden in groepsactiviteiten en dat ambitie, zelf-discipline, concentratievermogen en verdraagzaamheid afnamen. 442 Bij
enkele ex-KZ-gevangenen werd (in 1953) hersenbeschadiging en/of hersen-atrofie
(de hersenen wogen in sommige gevallen slechts 760 g) vastgesteld. Eenentachtig
procent van de Noorse overlevenden die kloegen over sociale aanpassingsmoeilijkheden, geheugenstoornissen e.d.m., én zich neurologisch lieten onderzoeken, ble308

ken aan hun gevangenschap een of andere hersenafwijking overgehouden te hebben. 443 Een deel van het gedrag van bepaalde KZ-gevangenen kan dus aan zogenaamde exogene - organische of symptomatische - psychosen worden geweten.
Sommige door honger gekwelde gevangenen eigenden zich voedsel van een lotgenoot toe zonder zich rekenschap te geven van hun daad. Volkomen te goeder trouw
ontkenden zij iets gestolen te hebben. Werd hen aangetoond dat zij zich vergisten,
dan gaven zij het gestolene direct terug. Dit waren 'Fehlhandlungen', misgrepen
waarvan men zich niet bewust was. 444 Herzberg schrijft daarover in zijn dagboek
(1978, 193): " ... vroeger behoorlijk koopman. Hier een gevaarlijke dief. Doodsoorzaak: Herzschwäche. Ze demoraliseren allen - en dan gaan ze dood. De verwoesting
begint bij velen in de hersenen. Honger is een hersenziekte."
Pawelczynska is ervan overtuigd dat alleen gevangenen die onder iets minder slechte
condities leefden en wier fysieke achteruitgang niet tot ernstige gedragsvervormende
psychische stoornissen leidde, er in konden slagen hun gedrag, attituden en normen
actief aan te passen aan de extreme situatie. 445 (wat dan weer behoud en uitbreiding
van de minder ongunstige levensomstandigheden bevorderde). Geen willekeurige
aanpassing, maar een creatieve reëvaluatie en herschikking van hun morele waardenhiërarchie. 446 Ze krompen hun waardensysteem in om hun meest centrale
waarden te kunnen behouden. 447 De utilitaristische leefregel- het grootst mogelijk
geluk voor het grootst mogelijk aantal- werd b. v. afgezwakt tot 'het minst mogelijk
lijden' . Van de 'socialistische wachtwoorden' vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, bleef alleen het laatste overeind. Naastenliefde werd omgevormd tot de stelregel 'berokken je naaste geen schade en:..- indien mogelijk ~ red hem'. 448 Gevangenen
die de voorheen geldende normen op een absolute wijze bleven naleven en niet konden profiteren van de hulp van medegevangenen die die normen wél overtraden,
kwamen om. 449 Een louter uitwendige adaptatie, een strategische inkrimping van
het moreel toepassingsveld met het behoud van innerlijke vrijheid en van de persoonlijkheid tot doel. 'Compliance' of verregaande conformering aan een situatie die
geen openlijk verzet meer toeliet, kan als een vorm van verzet gelden. 450 Geen fundamentele attitude-change dus, maar attitude- of normreductie. (Mogelijk gaat het
om congruente attitude-change. Gevangenen die beter aan de KZ-condities beantwoordende attituden in aanleg bezaten, waren bevoordeeld in de strijd om minder
slechte posities en hadden daardoor grotere overlevingskansen. Die attit~den werden bekrachtigd, andere raakten in ongebruik.). Die diep geïnternaliseerde hum a.,.
nistische waarden lagen ten grondslag aan spontane reacties die tot meer dan louter
individueel overleven leidden. In de confrontatie met antithetische waarden (i.c. die
der nazi's) schonken de humanistische waarden de nodige kracht om weerstand te
bieden. 451 In die extreme situatie verdwenen de geschilpunten. Alle morele systemen werden tot hun gemeenschappelijke noemer teruggebracht en aldus groeide een
uitgezuiverd systeem, gebaseerd op de door allen als wezenlijk erkende humanistische waarden.452 De individuele ·strijd om het biologisch overleven kon niet tegen
medegevangenen gericht zijn. 453 Zonder hulp kon niemand het redden, men moest
bij een groep horen. Karaktertrekken als minzaamheid, hulpvaardigheid, geduld,
zelfbeheersing, snelle reflexen, zin voor humor, tolerantie en doortastendheid bij de
hulpverlening, waren absolute vereisten om in een groep opgenomen te worden en er
zich te handhaven. 454
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Als men het gedrag van gevangenen afmeet aan absolute morele principes, dan
vervielen allen in immorele handelingen. Doch beoordeling van gedrag en moraal
van gevangenen is alleen gerechtvaardigd indien ze geschiedt in het licht van de onder die condities haalbare en relevante standaarden. Normovertreding in het kamp,
besluit Pawelczynska, moet, zolang ze niet tot een permanente attitude uitgroeide,
beoordeeld worden in de context van de kracht nodig om de normen wél na te leven. 455
Politieke gevangenen beseften dat de tot dan toe gehuldigde morele normen in de
geciviliseerde wereld van de twintigste eeuw thuishoorden, dat het gedragsprincipes
waren voor een onder die condities en binnen aangepaste sociale systemen functionerend gemeenschapsleven. Zij zagen in dat deze normen, gezien de stenen-tijperk-condities die in de kamp-slavengemeenschap golden, hinderlijk waren. 456 Ze
waren er zich terdege van bewust dat het om een uitzonderingssituatie ging.
Elk waarde-oordeel over kampgedrag is uit den boze. Niet omdat niet mág geoordeeld worden, wel omdat het niet kán. Dat gedrag valt buiten de morele sfeer, is extra-moreel. De minimum-voorwaarde voor moreel gedrag ontbrak. Elke vorm van
vrijheid of alternativiteit ontbrak en bijgevolg kán er geen sprake zijn van verantwoordelijkheid, schuld of verdienste (vgl. de stelling van Arendt dienaangaandezie blz. 107). Deze laatste redenering vindt geen genade bij Bettelheim. De veel gehoorde bewering dat men zich niet 'normaal' kon gedragen in 'abnormale' levensomstandigheden, is voor hem een rationalisering van het schuldgevoel over antisociaal
gedrag in het kamp. 457 Gevangenen die zich op hun lijden beriepen om verantwoordelijkheid en schuld van zich af te schuiven, bevorderden volgens hem in feite hun
persoonlijkheidsdesintegratie. Ze zagen af van controle over het eigen handelen en
achtten zich niet meer verantwoordelijk voor de consequenties ervan. 458
Bettelheim en Pawelczynska komen om uiteenlopende redenen (via respectievelijk psychologisch-volitieve en sociologisch-structurele argumenten) tot het besluit,
dat de gevangenen overleefden door mens te blijven. Meer, degenen die hun menselijke waardigheid het best vrijwaarden, hebben het uiteindelijk gehaald. De kracht
en de waarde van diep-menselijke eigenschappen blijkt vooral bij extreme beproeving. Ze hebben een immuniserend effect. Het kan dan ook niet verwonderlijk heten
dat deze auteurs de kampervaring als een soort purificatie beschouwen. Men won
aan inzicht en menselijkheid, 459 men leerde dat het leven een diepere zin heeft, dat
de wereld geen groot bordeel is, dat culturele waarden en normen moeten én kunnen
worden nageleefd. 460 C~vilisatie belet klaar inzicht, voorkomt integer handelen. Hoe
langer men gevangen zat, hoe sterker, 461 hoe menselijker, hoe moreler men werd
(des Pres komt via genetisch-biologische argumenten ·tot een analoog standpunt b.v. des Pres, 21). Te midden een wereld vol haat, in reactie op een gedegenereerd
terreursysteem, kwam een wereld van vriendschap tot stand.

In deze gedachtengang past een variant van de komplottheorie. Zelfs de nazi-beulen,
heet het, voelden intuïtief aan dat het in feite om 'de' menselijke waarden ging. Ze
streefden doelbewust volledige dehumanisering na. 462 De humanistische waarden
moesten de,finitief vernietigd worden. Gelukkig voor ons - aldus Pawelczynska - is
hun 'sociaal experiment' mislukt, 463 bleek de waarderende mens niet klein te krijgen. 464 (Dat bepaalde gedetineerden erin zijn geslaagd sommige of zelfs álle attituden te vrijwaren, bewijst geenszins dat deze laatste onaantastbaar zijn. Overigens
houden 'bewijzen' d.m.v. het komplot argument maar steek als het komplot zelf be310

wezen is). Overleven is een collectieve daad, 465 een daad die de enkeling te boven
gaat. De gemeenschappelijke inspanning 'het kwaad' meester te worden, is een strijd
waardoor het moraliteitsbesef toeneemt. 466 Een gevecht om de moraal en omdé
mens, met een toename van moreel gevoel en menselijkheid als gelukkig resultaat.
De tweede wereldoorlog was geen machtspolitieke en economische strijd, maar een
episch en ethisch gevecht. De nazi's werden om ethische redenen bestreden en verloren de strijd door hun moreel-ethische tekortkomingen, door hun anti-humanitaire
waarden. 467 In een boutade: al was er maar één gevangene die deze universalia naleefde - en het waren er zeker miljoenen - nooit zou Hitler overwonnen hebben. 468
Wat verder ook de heuristische waarde van Bettelheims en Pawelczynska's analyses
moge zijn, in de context van onderhavige studie kan geen van beide bevredigen omdat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen twee verwante, doch duidelijk aparte fenomenen. Enerzijds de vraag of er bij gevangenen sprake was van attitude-change, zo ja, of die bij alle gevangenen en bij allen gelijkelijk optrad; anderzijds,
de in deze context meer relevante vraag naar de attitude van de betrokkenen tegenover die veranderingen. Door hun dikwijls te grote betrokkenheid gaan insiders hier
geregeld aan voorbij. Hun hypothesen over attitude-change bij gevangenen worden
vertekend door hun eigen houding tegenover die attitude-change , met andere woorden door hun oordeel over eigen ·(en andermans) kampgedrag. Het descriptief en
evaluatief niveau worden te vaag vermengd. De visies van Bette/heim en Pawelczynska zijn, op de keper beschouwd, twee variaties op een zelfde thema , met namenegatie van attitude-change. Bij Bettelheim is het een normatieve afwijzing, bij Pawelczynska een feitelijke ontkenning. Het verschil heeft te maken met beider persoonlijkheid ('persoonlijkheid' ruim opgevat, met inbegrip b.v. van hun specifieke wetenschappelijke invalshoek) en met hun specifieke kampervaring (reden , plaats,
duur van hun internering e.d.m.).
Pawelczynska, ooit zelf Pools politiek gevangene in Auschwitz en Flossenbürg, in
'42 als jong verzetsstrijdster geïnterneerd , actief in het ondergronds verzet in KZAuschwitz, neemt in haar benadering de langdurig geïnterneerde maar overlevende
politiek geëngageerde (Poolse) gevangene tot maatstaf. Zonder het met zoveel
woorden te zeggen , deelt ze de gevangenen in drie categorieën in: (a) de onschuldige
of 'amorele' gevangenen. De zwakkeren, zij die geen extra hulp kregen en snel ten
onder gingen. Over hun gedrag kan men niet in sociologische of psychologische termen discussiëren. Men mág er alleen in medische categorieën over denken. Dat is
juist, doch men dient hier wel aan toe te voegen dat deze gevangenen door anderendie gezien de situatie weinig keuze hadden - aan hun lot werden overgelaten . Ze werden uit de groep geweerd en verkommerden mede daardoor. Het gaat hier dus wel
degelijk om sociologische en psychologische gegevens, om voor het onderling en moreel gedrag betekenisvolle feiten : (b) De schuldige of 'immorele' gevangenen. Moreel gedegenereerde, geatrofieerde gevangenen. 469 Mensen die welbewust de erkende waarden overtraden, 470 misdadigers of gedetineerden die in het kamp gecriminaliseerd of (geestelijk) gestoord raakten. 471 (c) De verdienstelijke of '(eu)morele' gevangenen. De politieke gevangenen, zij die voldoende voedsel konden bemachtigen,
die in het kamp een minder slechte positie hadden bevochten, die wisten dat ze zich
anders gedroegen en waarom ze datdeden. Pawelczynska's visie is die van een geves~
tigde gevangene . Ze houdt er ook een merkwaardig dualisme op na. Daden die niet
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meer in overeenstemming kunnen worden gebracht met humanitaire waarden,
noemt ze gedetermineerd. Dat geldt b.v. voor het gebrek aan medelijden , voor de
gewijzigde sociale positie, e.d.m. 472 Daden van sabotage, weerstand, vluchtgedrag,
solidariteit, onderlinge hulp ... daarentegen, zouden ongedetermineerd zijn . Verdienste zonder schuld. Ook al bekl~mtoont Pawelczynska dat houding en gedrag van
gevangenen afhankelijk waren van hun positie in de 'geweldstructuur van het kamp'
én van de steun van gelijkgezinden, 473 dat daardoor sommigen aan het verzet konden
deelnemen en anderen niet, toch leidt ze daar niet uit af dat de humanitaire attituden
mede daardoor gedetermineerd en mogelijk gemaakt werden. Ook moreel gedrag is
geconditioneerd, is pas of beter mogelijk als aan de basisbehoeften voldaan is. Op
moreel gedrag zonder minimale behoeftebevrediging, staat overigens de doodstraf.
Bettelheim, in '38 als jood geïnterneerd (samen m~t tienduizenden andere joden,
slachtoffer van de pogroms en razzia's volgend op de 'executie' van vom Rath),
kwam als vijfendertigjarige, niet uitgesproken politiek geëngageerd intellectueel,
met vrij duidelijke en goed geïntegreerde attituden terecht in Buchenwald en Dachau (minder onleefbare kampen dan Auschwitz) . Na bijna een jaar gevangenschap
kwam hij vrij . Al deze factoren samen maakten dat hij zich, zonder ooit tot een hechte groep gevangenen behoord te hebben, op zijn eentje staande wist te houden. Als
psycho-analyticus bovendien sterk individu-gericht, hoeft het niet te verbazen dat hij
de autonome, a.h. w. uit de maatschappelijke context gelichte gedetineerde tot voorbeeld neemt. Bettelheim bezat de attituden van zijn 'modelgevangene' vooraleer hij
het kamp betrad, maar in bijna nostalgische terugblik mythologiseert hij ze als een
persoonlijke kwaliteit. Mens blijft volgens hem wie, de gevangengemeenschap en
haar invloeden ten spijt, zijn persoonlijkheid vrijwaarde door zich louter uitwendig
aan te passen. Gevangenen die verder gingen in die aanpassing, ontmenselijkten; ze
regresseerden naar infantiele stadia, identificeerden zich met de ss. 474 Bettelheims
houding tegenover attitude-change bij gevangenenis-ook in zijn eigen definitie-typerend voor de 'gewone' , niet langdurig geïnterneerde gevangene, m.a.w. voor
hemzelf. Maar hij wekt de indruk die houding tot álle overlevenden en elke kampervaring uit te breiden en als maatstaf voor het gedrag van alle gevangenen te hanteren.
Men kan zich daarbij de vraag stellen of hij niet uit het oog verliest dat hij zich tegen
dergelijke 'regressie' vooral beveiligen kon, omdat hij gelukkig relatief korte tijd opgesloten bleef. Pfefferkorn (1982, 24) schrijft over Bettelheims opvatting dat het onmogelijk te bepalen is hoeveel gevangenen het uiteindelijk haalden omdat ze, zoals
Bettelheim het voorstelt, in harmonie met zichzelf bleven leven. Naar Wat hij, Pfefferkorn, uit persoonlijke ervaring kan getuigen, "behoren de levende spoken die zij
als gevangenen waren, en Bettelheims edel concept van 'individuele integriteit' niet
tot hetzelfde universum."
Doordat Bettelheims versie een van de eerste, zonier de allereerste, systematisch uitgewerkte interpretatie was, doordat ze bovendien vrij snel een ruime verspreiding kende (ze
was verplichte lectuur voor G.I.'s op weg naar het Europese front 475 ) , oefende en oefent
deze betwistbare veralgemening een enorme invloed uit op een flink deel van alle nadien
verschenen kamp literatuur .476 Een invloed die zich ook tot andere onderzoeksterreinen
uitstrekt. Blassingame b. v., toetste in The slave community Bettelheims regressie-theorie
aan de attituden van Amerikaanse negerslaven, om tot de bevinding te komen dat zij, omdat de levensomstandigheden in de plantages minder streng waren dan in de nazikampen, ontsnapten aan de 'infantiele, totale afhankelijkheid' 477 (zie ook blz. 314).
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Bettelheims verklaring is uitgegroeid tot wat de psycho-analytische versie van de
komplotfilosofie m.b.t. de kampen kan worden genoemd. Daarin heet het dat de SS
in de kampen een vernuftig plan uitwerkte om de gevangenen tot kinderlijke attituden te doen regresseren. Kampgedrag wordt verklaard door middel van begrippen
als regressie, projectie, identificatie (zie blz. 210-211), sublimering ... 478 "De gevangene zelf bewees de regressie," schrijft b.v . Cohen (1952, 146), "doordat hij er
niet meer aan dacht om b.v. een opkomende flatus te onderdrukken. Ernstiger was
het verwaarlozen van de reinheidswetten op het anale gebied ( ... ). Het ernstigst was
de regressie, indien de gevangene 's nachts niet wilde opstaan om te urineren en de
urine in zijn bed liet lopen." (voor vergelijkbare standpunten zie b.V. Bluhm, 15. Cohen (1979, 176) kwam later tot het inzicht dat "het moeilijk is deze daling van het
mens-zijn te omvatten; begrippen als reg"ressie of infantilisme verklaren niet voldoende"). HetÜber-Ich werd uitgeschakeld en de tijdens de opvoeding aangeleerde
gedragspatronen en morele waarden verdwenen als sneeuw voor de zon. De gevangenen keerden terug tot 'het primitieve infantiele stadium van het mens zijn'. 479
Alle remmen vielen weg en, als kinderen, werden ze geobsedeerd door voedsel. 480
Verdere 'bewijzen' van deze regressie zijn, " ... het vele gebruik van woorden als
'Arschloch, Scheisse, beschissen' en dergelijke; het schreeuwen tegen medegevangenen; het gauw opgewonden zijn, het snel er op los slaan" (Cohen-1952, 148);
de ambivalente gevoelens die gevangenen tegenover de buitenwereld en familieleden ont\\"ikkelden; het feit dat ze meer bevrediging zochten in dagdromen dan in actie, dat hun vriendschapsrelaties labiel waren, dat ze zich beriepen op denkbeeldige
prestaties of status (buiten het kamp) en niet beschaamd waren wanneer ze ontmaskerd werden, dat ze uitsluitend oppervlakkige en inadequate gevoelens hadden, ... 41\1
(zie ook blz. 183-184: Bettelheims visie op de Zugänge en veteranen; blz. 210-211:
identificatie met de beul). Het gedrag van gevangenen wordt in deze interpretatie
compleet gepathologiseerd. Zij gedroegen zich 'autistisch, schizofreen, katatonisch,
paranoïed'. 482 De kampen waren psychologisch uitgekiende laboratoria om het 'ego'
te vernietigen, de persoonlijkheid te doen desintegreren. De SS maakte daarom elke
vorm van autonomie onmogelijk. Zij creëerde een toestand van volkomen afhankelijkheid en hulpeloosheid om de gevangenen tot kinderlijk en afhankelijk gedrag te
dwingen. 483 Zij wilde hen dehumaniseren om hun gevangenzetting a posteriori te
rechtvaardigen of om hen zonder gewetensproblemen te kunnen uitroeien. (Ontmenselijking van het voorwerp van agressie - tegenstander, minderheidsgroep, zondebok - om de identificatiemogelijkheid te reduceren, biedt geen voldoende verklaring voor racistisch of sadistisch gedrag. De drempel om een dier te kwellen is ongetwijfeld doorgaans lager dan die om een mens te pijnigen. Doch niemand pijnigt een
dier omdat het niet antropomorf is).
Volgt men de psycho-analytische theorie, dan is de via regia tot dehumanisering
het doorbreken van de voor geciviliseerde mensen kenmerkende inhibities zoals walging en schaamtegevoel, die primair met lichaamsfuncties te maken hebben. Vandaar dat de SS een "gans arsenaal van oraal- e'n anaal-sadistische technieken ontwikkelde" (Bluhm, 15), b. v. de stokslagen op het ontbloot achterwerk én de kinderlij ke,
onvolwassen reactie van de aldus gestrafte gevangenen (die i.p.v. ip. te zien dat dit
slechts een onderdeel was van een onpersoonlijk systeem, zich persoonlijk geviseerd
voelden). 484 De SS sprong zuinig om met lijfstraffen omdat ze goed wist dat, net als
gedurende de kinderjaren, imminente dreiging efficiënter werkt dan reële straf.
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Daarom ook mochten gevangenen niet om het even wanneer naar het toilet, moesten
ze toelating vragen, net als bij de zindelijkheidstraining. 485 Vandaar ook het hongerdieet in de kampen, een 'diabolische orale foltering'. 486 De SS onthield gevangenen
voedsel omdat ze goed wisten dat afhankelijkheid zijn oorsprong vindt in de vrees
van het kind dat de moederborst onthouden zal worden. 487
Voor zijn onderzoek van de slavernij in Noord-Amerika nam Blassingame gans dit
arsenaal over: "Om de gevangenen terug te drijven naar een toestand van infantilisme speelden ze vooral in op de culturele determinanten van walging en schuldgevoel.
Terwijl de Duitse cultuur reinheid zeer waardeerde, werd smerigheid de opgelegde
norm in de kampen ( ... ). Gevangenen moesten soms drinken of eten uit hun pispotten ( ... ) .... veel gevangenen werden dan ook kinderachtig, opschepperig en oneerlijk, ze identificeerden zich met hun onderdrukkers, ontwikkelden een soort afstandelijkheid tegenover de wreedheden die kameraden trof, verloren de controle over
lichaamsfuncties, verzetten zich niet tegen hun bewakers en voelden na de bevrijding
geen haat voor hun onderdrukkers." (p. 221-222). Het stereotiep beeld ten voeten
uit ... Ik beperk me tot slechts één aspect ervan, nl. de bewering dat de SS onhygiënische toestanden creëerde om de zo op hygiëne gestelde Duitse gevangenen tot een
infantiel stadium terug te drijven . Alle Duitse gevangenen die getuigenis aflegden
over de KZ uit de vooroorlogse periode, beklagen zich over de strikte discipline. de
waanzinnige orde en netheid (b.v. 'Bettenbau'), waartoe de SS hen dwong. Zelfs
naar het einde van de oorlog toe, bleven sommige SS-ers die niet meer haalbare hygiëne opleggen (wat op zich weer aanleiding gaf tot nog een variant van de komplottheorie). Slechts één voorbeeld: eind '44 moesten gevangenen van het commando
Blumenthal (Neuengamme) '''s · namiddags telkens gans het kamp opkuisen. Er
mocht geen enkel stukje papier of stro op de grond gevonden worden of iedereen
moest het ontgelden." (Vandekerkhove, 30). Wat de 'pispotten' betreft, zet BIassingame de zaken op hun kop. In de verschrikkelijkste periodes van ontbering en ellende kwam het nl. wel voor dat gevangenen in hun etensgerei plasten (soms om hun urine te kunnen drinken, meestal omdat ze de kracht niet meer hadden om 's nachts de
barak te verlaten). Op de zogenaamde afwezigheid van haat- en wraakgevoelens na
de bevrijding, kom ik hieronder terug (zie blz. 455-457).
In feite kan ieder min of meer langdurig machtsmisbruik verklaard worden door
het komplotmodel. Ook folteren doet men dan om het slachtoffer te doen regresseren naar de kindertijd. De straffen die de SS of de met gezag beklede gevangenen bij
voorkeur toepasten, zijn uiteraard die die zijzelf onterend en vernederend vonden
(hier een mogelijk verband met hun kinderjaren). Dat de vergelijking mogelijk was,
zou wél een en ander over de toen gangbare opvoedingsmethodes kunnen zeggen.
Misleid door vage structuurovereenkomsten , maken deze psycho-analytici abstractie van de gehele context. Dat een deel van het gedrag van gevangenen gelijkenissen
vertoont met dat van kinderen hoeft natuurlij k niet tè betekenen dat er van regressie
sprake is. Het is gedrag dat mensen - kinderen én volwassenen - in bepaalde, door
hen als extreem ervaren situaties manifesteren. De aanhangers van de regressietheorie latende situatie goeddeels buiten beschouwing en meten- het gedrag van gevangenen op moraliserende wijze af aan de standaarden van geciviliseerd gedrag. Zo
definiëren zij b.v. de voedselobsessie als een neurotisch symptoom, zonder haar
dwingende noodzaak te onderkennen. Zij projecteren - om hun terminologie te gebruiken - wat zij als regressie ervoeren, als doelstelling naar de SS toe. Deze ge314

vangenen konden hun gewijzigd gedrag niet verwerken en bestempelden zich daarom als onvolwaardige volwassenen. Hun poging om kampgedrag en de psychische
gevolgen ervan d.m.v. het psycho-analytisch sjabloon te doorgronden en te duiden,
mondt uit in een onrechtsreekse culpabilisering van de slachtoffers. Bettelheim herleidt de overleving in feite tot een psychisch fenomeen (behoud van zelfrespect, eigenliefde, autonomie en morele integriteit). "Morele onverzettelijkheid wordt", merken Pollak en Heinich (p. 27) in dit verband op, "als voornaamste middel geponeerd
om de integriteit van de persoonlijkheid te bewaren." De drang naar een totaalbeeld
verwordt hier tot een sterk simplifiërende en soms simplistische totaalverklaring.
Bettelheim neemt soms geruchten voor waar omdat ze zijn stelling kracht kunnen bijzetten (zie b.v. zijn interpretatie van het gedrag van de 'danseres', blz. 237). Bettelheim, de vader van de gekomplotteerde regressie-hypothese, gebruikt kampgedrag
om aan te tOnen dat de 'moderne mens', die leeft in een maatschappij die alle aspecten van zijn bestaan beheerst, totale heteronomie te wachten staat. The informed heart
is een pleidooi voor onder alle omstandigheden volgehouden menselijke autonomie. Bettelheim richt de voor de gealiëneerde mens bestemde kritiek tegen de machteloze gevangene. Vandaar zijn stelling dat miljoenen gedetineerden zich als makke
schapen lieten afslachten in plaats van zich heldhaftig te verzetten, 488 omdat ze niet
als mensen durfden te sterven maar in infantiel wensdenken vervielen en de mogelijkheid van de dood niet onder ogen wilden zien.
Door de 'falende' gevangene als illustratie van de mogelijke consequenties van
(extreem) heteronoom gedrag te gebruiken, ontaardt dit naïef reductionisme ongewild in een culpabiliserende veroordeling van de slachtoffers. Als bij de beoordeling
van kampgedrag onvoldoe'nde rekening wordt gehouden met de extremiteit van de
situatie, en dat gedrag wordt geëvalueerd d.m. v. maatstaven geldend in meer geciviliseerde omstandigheden, wordt deceptie ingebouwd. Als autonomie als hoogste
waarde wordt gehanteerd, dan hebben alleen uitzonderlijke helden en martelaars
zich 'waardig' en 'menselijk' gedragen in de kampen. Gemeten aan zulke maatstaven, schoot bijna iedereen te kort, allen zijn dan 'schuldig'. des Pres (p. 161) schrijft
hierover: "Bettelheims kritiek van kampgedrag vindt zijn oorsprong in de oude
heroïsche moraal ( ... ). De daad die hij verheerlijkt is zelfmoord ( ... ). Waarmee staat
'autonomie' ten koste van persoonlijke vernietiging gelijk ?". des Pres fulmineert
tegen de psycho-analytische benadering van kampgedrag. Hij noemt ze - terechtmisleidend omdat ie een mens- en cultuurvisie hanteert die eigen is aan een bepaalde
civilisatie 489 (al is hij er tevens van overtuigd dat gevangenen niet regresseerden, 490
toch behoudt hij het tweede en afgeleide deel van de psychb-analytische hypothese:
de SS wou regressie bewerkstelligen d.m.v. psycho-analytische technieken 491 ).
Primaire en noodzakelijke (doch zeker geen voldoende) voorwaarde om als gevangene te kunnen overleven, was aanpassing aan de precaire bestaansvoorwaarden. Gevangenen moesten hun gedrag afstemmen op de extreme situatie. Doch niet
allen in dezelfde mate. Graad en omvang van de gedragswijzigingen verschilden naargelang de voorgeschiedenis van het individu (persoonlijkheid, sociale afkomst) en de
extremiteitsgraad van de situatie (die in belangrijke mate mede bepaald werd door
de steun en hulp die de gevangene al dan niet ontving van gelijkgezinde gevestigde
gevangenen). Bijna alle getuigende politieke gevangenen zijn de mening toegedaan
dat de 'groenen' en de 'zwarten' (Asozialen) weinig of niet door het kampleven ver315

anderden. 492 Juister is waarschijnlijk, dat deze categorieën zich gedroegen in overeenstemming met het stereotiep dat de verslaggevers m.b.t. misdadigers en zogenaamde asocialen voorheen al huldigden. Toch lijkt het aannemelijk dat beroepsmisdadigers minder moeite hadden om zich aan het kampleven aan te passen. Niet
omdat ze, zoals Kogon stelt (p. 363), psychisch en maatschappelijk verwant waren
met de SS (sociaal gedeclasseerd, weinig of niet ontwikkeld of geciviliseerd en verstoken van uitgewerkte overtuigingen), maar omdat de in deze groep vigerende attituden en gedragspatronen overleving in zo'n meedogenloos milieu bevorderden of
minstens niet bemoeilijkten. Het kampmilieu verschilde alleen qua omvang en intensiteit van het gevangenismilieu waaruit zij kwamen. Doordat hun attituden beter beantwoordden aan de situatievereisten waren zij beter toegerust voor het kampleven
dan de meeste anderen. Meer tegen de situatie opgewassen, konden zij er zich makkelijker in handhaven. 493 Dit verklaart ten dele het feit dat zij - zeker in de vooroorlogse periode - oververtegenwoordigd waren in de 'interne hiërarchie' van de meeste
kampen. De individuele bekwaamheid om zich onder wolfsverhoudingen door te
zetten, speelde nl. een grote rol 494 (ook in civiele gevangenissen hebben de meest cynische, destructieve, dominerende, onverdraagzame, bevooroordeelde en zich conformerende gevangenen het minst last om zich aan te passen -195). Om zich op te werken en te handhaven in de interne gezagsstructuur waren een aanzienlijke dosis brutaliteit en een manifest gebrek aan scrupules op zijn minst wenselijk. -1% In zijn dagboek zegt Herzberg (1978, 27) daarover dat "goed betaalde posities veelal ingenomen worden door mannen, die psychologisch in niets van de vroegere roverhoofdman verschillen ( ... ). Kortom, overal waar men niet zozeer bekwaamheden behoefde te bezitten, maar veel eerder deze moet kunnen voorwenden, overal waar brutaliteit, haridigheid en ellebogengebruik tot het doel leiden kan." Misdadigers en 'asocialen' waren in dit opzicht doorgaans beter attitudin~al voorbereid. Ze konden beter
hun plan trekken, hadden reeds gevangeniservaring, hadden dikwijls minder last van
gewetensbezwaren en waren corrupter of makkelijk corrumpeerbaar. 497 Attituden
die buiten het kamp tot sociale onaangepastheid en gevangenisstraf hadden geleid,
werden in het kamp eufunctioneel, bevorderden of vergemakkelijkten aanpassing en
overleving. 498 De genoemde eigenschappen stemden overeen met de SS-vereisten
voor gevangenen-gezagsdragers. Aangezien de machtsdelegatie gebeurde om de
massa d.m.v. een geweldapparaat onder controle te houden, werden zachtzinnige
'prominenten' zelden door de SS in hun functie behouden. 499 Misdadigers verenigden alle 'kwaliteiten' in zich (communicatie-problemen waren er ook al niet, want
(ex)misdadigers van andere dan Duitse nationaliteit werden niet als dusdanig geïnterneerd).
De oververtegenwoordiging van de 'groenen' in de 'interne hiërarchie' wordt door
heel wat gevangenen toegeschreven aan machiavellistisch opzet. Er zijn evenwel
meer voor de hand liggende verklaringen denkbaar. De SS had heel wat redenen om
de voorkeur te geven aan (ex)misdadigers. Gezag werd gedelegeerd aan die gevangenen die bereid waren samen te werken met de SS-ers en er niet voor terugschrokken medegevangenen te onderdrukken; aan degenen dus die het best waren
aangepast of zich het best konden aanpassen aan de extreme situatie (SS én kampleven). Voor een politieke gevangene betekende samenwerking met nazi's verloochening van die principes die hem in het kamp gebracht hadden en van de overtuigingen
die hem overeind hielden. In de periode voor het (officieel) ontstaan van de 'interne
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hiërarchie' was het bovendien nog niet zo'n onmogelijke opgave om collaboratie te
weigeren. De levensomstandigheden waren doorgaans minder slecht dan ná het uit. breken van de oorlog en hongersnood was zeer uitzonderlijk. Het lijkt zelfs logisch
dat politieke gevangenen iedere leidinggevende functie principieel weigerden, wat
het overwicht van de 'groenen' ten dele verklaren kan. Waarschijnlijk kon men in de
beginjaren van de kampen de impact die de gevangenhiërarchie op het kampleven
zou krijgen niet voorzien, en maakten - achteraf beschouwd- sommige 'roden' een
strategische fout. Misdadigers daarentegen, hadden geen of weinig ideologische
weerstanden tegen collaboratie. Zij waren makkelij ker omkoopbaar. 500 Zelfs al had
de SS macht willen delegeren aan andere categorieën dan de 'groene' of 'zwarte' , dan
had ze dat waarschijnlijk moeilijk gekund. Overigens namen de SS-ers dat niet in
overweging. Net als de 'roden' hadden zij ideologische motieven om dergelijke samenwerking af te wijzen. Waarom zouden zij macht afstaan aan hun felste politieke
opponenten, aan tegenstanders die mogelijk andere gevangenen tegen hen konden
opruien? 501 Ze hadden hen niet uitgeschakeld om hen langs een achterpoortje weer
binnen te halen. Bovendien vormden de 'groenen' tot '36 de meest stabiele groep in
de KZ. Vele politieke gevangenen zaten toen maar relatief korte straffen uit. De
goed ingewijde 'groenen' zouden zelfs op lagere SS-ers (die toen slechts een jaar
dienstplicht in het KZ moesten volbrengen) enige invloed uitgeoefend hebben. 502
Bij het uitbreken van de oorlog bestond meer dan de helft van de concentratiekampgevangenen uit 'asocialen'. 503 Hoewel vanaf eind '39 Duitse politieken massaal werden geïnterneerd - dikwijls voor de tweede of derde keer - vertegenwoordigden ze
eind '41 nog maar een kwart van het totaal aantal KZ-gevangenen. 504 Al deze factoren verklaren afdoende waarom de 'groenen' de macht veroverden of toegewezen
kregen, waarom gewoonlijk (b. v. niet in Majdanek, niet in Sobibor 505) 'groenen' als
kapo werden aangewezen voor de opbouwfase van een kamp. Een selectieproces dat
soms werd omgekeerd: in het vrouwenkamp van Birkenau werden in '42 die gevangenen functionaris die overbleven van een bij de opbouw ingezette groep van
drieduizend slovaakse joden. De 6% die na drie-en-een halve maand nog in leven
was 506 en die uiteindelijk 'prominenten' werden, zullen ongetwijfeld de krachtigste
en hardste leden uit die groep geweest zijn. De redenering dat men door het inzetten
van getrainde 'groenen' in nieuwe kampen de terreur wou veralgemenen, gaat voorbij aan het feit dat door de transfer van die 'groenen' hun aantal in het oorspronkelijk
kamp slonk en de levensomstandigheden aldaar bijgevolg konden verbeteren. 507
Dit alles betekent uiteraard niet dat SS-ers geen leedvermaak hadden bij de idee,
dat hun politieke opponenten gehoorzaamheid verschuldigd waren aan maatschappelijk uitschot; dat ze geen dankbaar gebruik gemaakt hebben van de rivaliteit en de
onenigheid onder d~ gevangenen, of die niet hebben aangewakkerd, en het betekent
evenmin dat de intentie de gevangenen aldus te verdelen afwezig was. Niets wijst er
evenwel op dat de SS de gevangenenhiërarchie invoerde om machiavellistische of sadistische redenen. Zelfs als dat het geval was, zou men nog moeten verklaren waarom dat niet vanaf het begin en niet overal gebeurde, waarom men niet altijd de voorkeur gaf aan 'groenen' of 'zwarten', enz ... De machiavellistische verklaring blijft mogelijk, maar zeis in elk geval niet noodzakelijk en bovendien oncontroleerbaar. Bij
ontstentenis van officieel nazi- of SS-materiaal geldt dat evenwel ook voor alternatieve verklaringen. De verklaringen kunnen slechts als hypothesen naast elkaar worden
geplaatst. Definitief uitsluitsel is niet mogelijk, men kan alleen bepalen welke ver317

klaring aannemelijker is dan de andere, b.v. omdat ze eenvoudiger is, minderverklarende factoren of mechanismen inroept.
Maakten gedrag en attituden sommige gevangen 'geschikt' voor het kampleven,
voor het gros der gedetineerden gold dat ze zich zo snel mogelijk aan de nieuwe omgeving moesten adapteren indien ze een minimale overlevingskans wilden behouden. De gevangenen hadden ongelijke kansen om te overleven en om hun vroegere
attituden en persoonlijkheid te vrijwaren. Allerlei door hun individuele voorgeschiedenis bepaalde factoren konden bevorderlijk of nadelig werken. Geen van deze
meestal interdependente factoren had een absoluut karakter. Allen bleven bedreigd,
maar er waren grote variaties in die bedreiging. Alle relevante antecedenten hadden
in feite te maken met aanpassings-, weerstands- en incasseringsvermogen. Men
moest zich razendsnel aan de kamptoestanden (heteronomie, onhygiënische levensomstandigheden, karig en minderwaardig voedsel, terreur) kunnen aanpassen. 508
Dat moge blijken uit het verloop van het sterftecijfer. Gemiddeld lag dit het hoogst
in de eerste interneringsmaand, om dan geleidelijk en na drie maand vrij snel af te
nemen. 509 Heel wat nieuwkomers klapten direct in elkaar. De shock was zo hevig dat
ze de realiteit van de opgedrongen situatie niet konden erkennen, b.V. niet konden
eten of slapen of krankzinnig werden. 5\0 Er waren er die de sociale degradatie niet
konden verwerken, het niet konden hebben dat ze vuil en smerig werk moesten verrichten, dat ze als slachtvee werden behandeld. 51\ Anderen realiseerden zich niet
waar ze waren terechtgekomen en gingen, ondanks alle waarschuwingen, in op het
SS-verzoek dat zieken en zwakken zich zouden bekend maken. 512 Nog anderen weigerden bewust zich te adapteren, bleven hun protest en verontwaardiging luidkeels
uitschreeuwen, wilden b.v. hun muts niet afzetten als dat ter gelegenheid van Hitlers
feestdag werd bevolen, riposteerden direct als ze geslagen werden of weigerden hun
medewerking te verlenen aan misdadige praktijken. 513 Mensen die zelfs in het kamp
een principiële houding bleven aannemen, die weigerden te eten omdat hun baard
afgeschoren moest worden, omdat het voedsel niet kosjer was. 514 "Zelfs in de ergste
hongertijden" , schrijft Kautsky (p. 155) in dit verband, "waren er joden die de Verzoeningsdag vierden door te vasten. De meerderheid had echter het verstandig
standpunt ingenomen, dat in deze buitengewone tijden bepaalde rituele voorschriften niet moesten gevolgd worden." (dat standpunt was meer dan verstandig; het is nl.
ook van kracht volgens de orthodoxe joodse wet zoals die opgetekend staat in de
Sjoelcham Aroech - 'gedekte tafel' - waarin bepaald wordt dat vastenwetten worden
opgeheven als een mensenleven in gevaar is, en dat het doordrijven van godsvrucht
tot idiotie een erge zonde is). Volgens des Pres (pp. 80-81) had het hoge sterftecijfer
onder nieuwelingen een morele oorzaak. Nieuwelingen ervoeren volgens hem bij het
eerste contact met de kampwereld zó'n sterke morele walging dat ze de wil tot leven
verloren en de dood verkozen. Dat de volitieve component in 'overleven' een rol
speelt, spreekt voor zich. Ontbreekt de wil tot overleven, dan vloeien daaruitgedragingen voort die het overleven bemoeilijken of verhinderen, een self-fulfilling prophecy.515
Alleen individuen met een zeer sterke persoonlijkheidsstructuur of met onwrikbare overtuigingen en een streng normbesef (geringe variatiemogelijkheid) - met de
compromisloze held als klassiek voorbeeld - bleven 'zichzelf. Door deze 'functionele rigiditeit' hielden zij hardnekkig aan hun gedrag en normen vast, omdat die hun
zingeving, hun mens-zijn uitma(!.kten. Mira Teeman b.v., die haar jeugd in Polen
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doorbracht, getto en kamp overleefde, meent dat men het 'kwaad' ook niet erkennen
kon, dat men kon blijven weigeren eraan mee te werken. Anders dan andere gevangenen schoof ze, ondanks haar kwellende honger, niet nog eens aan om een
tweede lepel soep te bekomen. Bedelen of om een weinig soep een gevecht met haar
lotgenoten aangaan, leek haar beneden haar waardigheid. Ook wat de dwangarbeid
betreft gedroeg ze zich anders dan de meesten. Ondanks het besef dat het verstandig
was krachten te sparen en niet te werken als de bewakers toch niet keken, kon en wou
ze niet lijntrekken. Ze wilde tonen dat ze werkelijk vlijtig en flink was. Ze wist wel
dat dit 'dom' was, dat ze daardoor de mening van de SS-ers over hen niet zou veranderen, maar voor haar betekende het zeer veel dat ze zich nooit vernederde door iets
te doen wat ze onder normale omstandigheden niet zou gedaan hebben. 516
In de meeste kampen konden gevangenen normen uit de pré-KZ-tijd slechts consequent naleven indien ze bereid waren daarvoor te sterven. Vierhonderd joden van
Korfoe die in juli '44 collectief weigerden te werken in de Sonderkommando's, werden op staande voet vergast. 517 Een joods historicus, Wui!!, vertelde aan Poliakov
dat in een discussie die hij destijds in Auschwitz met Kautsky voerde, de vraag aan
bod kwam wat er van Gandhi zou geworden zijn in het kamp. Ze waren het erover
eens dat hij na voorwerp geweest te zijn van enkele pesterijen van SS-ers en kapo's,
binnen enkele dagen tot de categorie der Muselmänner zou hebben behoord en er bij
de eerste selectie voor de gaskamers zou zijn uitgepikt. 518 Wie niet schipperde, maar
bleef handelen naar normen die genetisch noch functioneel in de kampsituatie thuishoorden, haalde het doorgaans niet. 519 Een beklemmend voorbeeld hiervan is het lot
van 452 inwoners van Putten (Nederland), die als represaillemaatregel in oktober '44
werden gearresteerd en in KZ-Neuengamme terecht kwamen. Slechts 32 mensen
van deze groep overleefden, drie overleden nog in de maanden volgend op hun bevrijding. Een ongewoon hoog sterftecijfer, zelfs voor Neuengamme. Van Dantzig
probeerde na zijn terugkeer uit Neuengamme de tragedie der Puttenaren te verklaren. Volgens hem konden ze het verleden niet van zich afschudden. Ze bleven zich
vastklampen aan de in hun dorp geldende normen, bleven b.v. even hard werken,
wilden hun werktijd zelf indelen en uitten luidop hun verontwaardiging over bepaalde facetten van het kampbestaan. Ze "waren niet in staat zich los te maken van de
wetten die de loop van hun leven en het bestel van hun gemeenschap hadden bepaald, om zich te onderwerpen aan de voor het kamp geldende wetmatigheden, die,
simpel als zij waren, zich niet zonder grote schade lieten overtreden." (van Dantzig,
22). Van Dantzig ziet verschillende elkaar versterkende factoren. De Putten aren waren als groep geïnterneerd. Normaliter vergrootte dit de overlevingskansen, maar de
Puttenaren "waren de gehele dag omgeven door bekenden, soms zelfs naaste familie, en het werd hun hierdoor onmogelijk, die distantie te nemen tegenover 'thuis',
tegenover het verleden, die nodig was om de last van de actuele fysieke ontberingen
niet nog te bezwaren met het bewustzijn van de afstand, die deze scheidde van wat ze
achtergelaten hadden: om niet zo gepreoccupeerd te zijn door het verleden, dat ze
het kamp als gegeven onontkoombare realiteit konden zien." (ibid, 24). Bovendien
konden zij hun verblijf in het kamp niet betekenen, het vloeide niet voort uit een zelfgekozen verantwoordelijkheid. Ze hadden evenmin de kans gekregen vooraf enige
kamp ervaring op te doen. Een laatste belangrijke factor was het karakter van de Puttense samenleving: "Putten is een landelijk dorp, de bevolking, rechts-protestants,
heeft zin voor traditie, en onderhoudt een warm onderling contact. Het is duidelijk
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dat een dergelijke gemeenschap een grote mate van zekerheid en continuïteit biedt,
en dat de leden ervan zo diep in de collectieve sfeer zullen zijn ingebed, dat zij,
abrupt overgeplaatst naar een volkomen verschillend milieu hier niet dan met de
grootste moeite een adequate houding zullen vinden. Of, vanuit een andere hoek bezien, men kon van een groep mensen, die een samenleving als de futtense hadden
opgebouwd, niet verwachten, dat hun eigenschappen een soepele aanpassing aan het
kamp zouden mogelijk maken." (ibid, 25). Zij waren "als groep niet in staat zich op
een manier te gedragen die door de dorpsopinie zou zijn afgekeurd." (Elias & Scotson, 238).
Een principiële houding in het kamp stond gelijk met 'masochistische' zelfvernietiging. 520 In de meeste kampen en periodes kon wie wou overleven niet anders dan
centrale normen uit zijn vroegere moraal overtreden. "Het KZ", zegt Kogon (p. 362)
hierover, "plette de psyche van zijn slachtoffers als tussen molenstenen. Wie kon dit
proces ongeschonden doorstaan ? Niemand is er uitgekomen zoals hij er is in gegaan." Gevangenen moesten leren leven onder in feite onleefbare en onaanvaardbare omstandigheden. Vele. attituden konden niet meer worden volgehouden of in daden omgezet, omdat hun situationele bestaansvoorwaarden ten enenmale ontbraken. In toestanden waarin te veel aandacht voor anderen het eigen leven in gevaar
kon brengen, leerden gevangenen voor zichzelf opkomen; ze leerden handelen en
denken alsof andermans leven waardeloos was. 521 "Duizenden gevangenen gingen in
het concentratiekamp moreel te gronde," schrijft Van de Poel (p. 110), "nog meer
dan er lichamelijk het leven lieten. Aller zedelijk levenspeil zakte naar het dierlijk instinct van het zelfbehoud, dat tussenkomst ten gunste van lotgenoten schuwde zodra
het eigenbelang door een dergelijke opwelling van solidariteit in het gedrang kon komen. Maar als een standaard op de ruïnen van een verwoeste stad, zeer hoog boven
alle menselijke puin, het getuigenis van enkelen voor de menselijke geest, die niet
sterven kan." "Zonder krachtige en onmiddellijke tussenkomst van het lot", getuigt
ook Levi (1961,101), "kon slechts een klein aantal superieure wezens, van het soort
der martelaren en heiligen, overleven zonder aan de moraliteit te verzaken."
Voor de direct bedreigde en uitgemergelde 'gewone' gevangenen was er gelegenheid, tijd noch energie voor afstandname, bezinning en morele reflectie. 522 Dit belet
niet dat velen onder hen zich bewust bleven van de veranderingen die zich aan hen
voltrokken. 523 Over twee gevangenen die nog maar pas twee maanden waren geïnterneerd, noteert Rost in zijn dagboek (1963,180): "Ze zijn ook nog niet hard geworden en cynisch, en nog veel ontvankelijker voor de menselijke misère hier, dan wij.
Het zal goed zijn hen vaker te ontmoeten, om te constateren hoe we zelf vroegervoor we hier beland zij n - op dit alles reageerden, en dat het noodzakelij k is dit zuivere gevoel te behouden." Gevangenen maakten zich zorgen over de gedragswijzigingen, ze vreesden dat ze tot blijvende attitudeveranderingen zouden leiden. 524 Een
medegevangene vertelde Hemelrijk (p. 56) "van de gruwelen in een Belgisch kamp,
die hij had moeten aanzien en van de bestialiteiten, die er met joden bedreven waren. 'Ik word nooit meer de oude,' zei hij. 'Ik kan mijn vrouw niet meer in de ogen
zien. Er is iets kapot in mij, dat niet weer goed wordt. Er zit een steen van binnen,
waar mijn hart gezeten heeft. Nooit zal ik meer kunnen lachen of huilen. Mijn vrouw
zou me niet herkennen en van me schrikken, om van mijn kinderen niet te spreken.'
( .• .) 'U begrijpt er niets van. U weet niet, wat er met mij is gebeurd. Ik kan een
moord begaan in koelen bloede om niets. Het leven is me niets meer waard. Ik mag
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niet weer terug in mijn gezin. Dat zou een misdaad zijn'." Lamhrechts,f..4, 151) rapporteert over een 'toneelvoorstelling' in Gross-Rosen op nieuwjaarsdag '45: "Dan
wordt een Franse sketch opgevoerd. Een welgelukte satire op het leven van de Muselmänner in Block Neun. Een politieke gevangene keert terug uit het concentratiekamp. Zijn vrouwtje - een Fransman, voor de gelegenheid gerokt ~n geschminktvalt hem om de hals en wil de tafel dekken. Als zij de pot neerzet en even weggaat om
bord en lepel te halen, drukt de ex-gevangene zich schichtig tegen de muur en zwelgt
de denkbeeldige soep naar binnen. Angstig kijkt hij links en rechts, en likt dan haastig de pot schoon, terwijl het vrouwtje schreit en zucht: Arme man! Hij is krankzinnig geworden! De macht der gewoonte laat hem niet los: bij het slapengaan laat hij
zich op de vloer vallen, met ingetrokken knieën op de rechterzijde, en wil al maar
door opschuiven voor de kameraden die achterna komen. Dit kunstig stukje galgehurnor verwekt grote hilariteit."
Het gros der gevangenen ervoer normovertredingen die door de situatie werden
veroorzaakt als (plotse of geleidelijke) persoonlijkheidswijzigingen. 525 Uit hun tot
overlevingsactiviteiten herleid gedrag leidden ze af, dat ze als persoon veranderd waren, dat ze als mens hadden afgedaan. Bijna allen hebben het over persoonlijkheidsdesintegratie en dehumanisering. Ze berichten dat hun moreel bewustzijn afstompte, dat het onderscheid tussen goed en kwaad wegviel. 526 Steeds weer leiden overlevenden en observators uit de gedragsveranderingen af dat ook de attituden en de morele normen veranderden. 527
In een sociale omgeving waar andere dan de gebruikelijke gedragspatronen vereist
zijn, kunnen de bestaande attituden veranderen. Maar dat hoeft niet. Dat hangt af
van situationele én van individuele (dispositionele ) factoren. Een belangrijke factor
is de centraliteitsgraad van die attituden, de plaats die zij innemen in de persoonlijkheid van het individu of in zijn eigen persoonlijkheidsevaluatie (zelfbeeld, identiteit). Relatief weinig gevangenen waren ervan overtuigd dat zwakkere lotgenoten
mochten uitgebuit worden, ook al gingen velen daartoe over om te overleven. Hun
gedrag was niet op overtuigingen, maar op noodzaak gebaseerd. Het werd doorgaans niet geschraagd door morele attituden, integendeel, het was er vaak mee in flagrante tegenspraak. Zij bleven zulk gedrag afkeuren, wat onder meer daaruit blijkt
dat ze het reeds in het kamp bestempelden als dehumanisering en ontaarding. De
morele regels kwamen niet op de tweede plaats, ná het overlevingsgedrag (vgl.
Brechts eerder geciteerde 'Erst kommt dass Essen, dann kommt die Mora1') , ze hielden niet plots op te bestaan, traden niet uitsluitend achteraf in werking, maar ze kwamen minder of niet meer tot uiting in het gedrag. De actie-tendentiële component
van de attitude werd verlamd, niet noodzakelijk de cognitieve en affectieve componenten. Integendeel misschien. Gevangenen konden maar het gevoel hebben dat ze
'schuldig' overleefden omdat het overlevingsgedrag sterk conflicteerde met hun morele waarden. (Bij onderzoek naar attitude-change wordt misschien te weinig aandacht besteed aan de respectieve kracht van de verschillende componenten van attituden - die naargelang de beschouwde attitude kunnen variëren - en aan de mogelijkheid dat deze componenten op verschillende, soms zelfs incongruente wijzen
kunnen veranderen). Een langdurige dissonantie tussen gedrag en morele attituden
leidt fataal tot persoonlijkheidswijzigingen, tot attitude-change. Doch dat leidt niet
noodzakelijk tot nieuwe, aan dat gedrag aangepaste attituden. Het individu kan b.v.
zijn attituden tegenover zijn 'zelf' of tegenover zijn eigen gedrag wijzigen, al dan niet
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tijdelijk. Gevangenen (en hun observators) die de gedragsveranderingen als persoonlijkheidswijziging interpreteren , besluiten uit veranderd gedrag tot nieuwe attituden, maar verliezen daarbij uit het oog dat dat gedrag slechts zelden op attituden
steunde. Wie zich immoreel of eumoreel gedraagt, is het daarom niet attitudinaal.
De door Bettelheim geprezen attitude - geïnformeerd blijven over afwijkend gedrag én innerlijke attitude - is dus lang niet zo zeldzaam als hij wel meent. Uit egodocumenten blijkt dat vele gevangenen zich bewust bleven van het afwijkend of immoreel karakter van hun gedragingen, of dat te zich daar na de.,bevrijding , toen er
tijd en energie vrijkwamen om hun gedrag moreel te evalueren , bewust van werden
en er zich intens schuldig over voel( d)en . "Angst", schrijft Bakels (1977 , 212) b. v.,
"dat is het wapen van de duivel. Mijn tegenwoordige naakte dierlijke ik kan mijn
vroegere cultuur-ik niet meer aan. Die angst!". Hierboven (blz. 140) bleek uit een citaat uit Herzbergs dagboek dat hij zich reeds tijdens zijn gevangenschap zorgen
maakte over het misbruik dat sommigen later zouden kunnen maken van het afwijkend kampgedrag. "Met verstomming", schrijft Rousset (1974/2, 181) , "en niet zonder onderdrukte angst , ontdekte ik dat ik een 'concentrationair' aan het worden
was.." Sommigen putten moed uit de vaststelling dat bepaalde waarden en normen
ondanks alles overeind bleven. Herzberg (1978 , 193-194) schrijft b .v.: '''Erst kommt
das Fressen , und dann kommt die Moral' . En toch is dat niet waar. Er is Moral overgebleven in het diepst van onze verwerping. We vervuilen als koeien en varkens; we
doen onze behoefte waar we staan. En nog altijd is er een publieke moraal, men doet
niet wat men wil. Er wordt gestolen, veel en vaak, en toch wordt het niet aanvaard,
maar verworpen. Toch is de sociale houding niet kapot. Er zijn overigens engelen
hier. T., M. en meerdere" . Dit alles ontging Bettelheim niet, maar hij hechtte er geen
bijzondere waarde aan. Hij stelde vast dat de 'oude' , optimaal aangepaste gevangenen zich bewust waren van wat er met hen in het kamp was gebeurd , dat ze zich realiseerden dat er heel belangrijke wijzigingen in hun persoonlijkheid waren opgetreden
en dat velen bevreesd waren voor de terugkeer in de 'normale' wereld na de bevrijding, alsof ze begrepen niet meer terug te kunnen omdat ze alle bruggen achter zich
hadden verbrand. 528 Dit kwam , verhaalt Bettelheim, dramatisch tot uiting bij een van
hen. Ervan overtuigd dat eenieder die lange tijd in het kamp verbleef zijn attituden
radicaal moest wijzigen , stelde deze gevangene een tijdslimiet voorop waarna overleven geen zin meer kon hebben omdat men dan zichzelf niet meer was. Toen op de
zesde verjaardag van zijn kampbestaan de 'deadline' bereikt was, pleegde hij zoals
gepland zelfmoord 529 (Bettelheim heeft het over 'meerdere gevangenen' ook al heeft
hij er maar één gekend. In de door mij geraadpleegde getuigenisliteratuur vond ik
slechts één ander voorbeeld- nl. in, Kautsky, 274. Wat evenmin iets bewijst, ve'rmits
die gevangenen hun plan of hun motieven niet aan anderen hoefden mee te delen).
Dat velen hun afgedwongen heteronoom gedrag als onterend en ontmenselijkend
aanvoelden, wijst op een conflict tussen attituden en gedrag. Volgens de dissonantietheorie leidt zo'n discrepantie alleen dan tot attitude-veranderingen, als er onvoldoende justificatie is voor dat gedrag. Wie tot dat gedrag gedwongen wordt, zou geen
dissonantie ervaren omdat hij beseft toe te geven aan druk. 530 In het kamp was de
keuze vaak beperkt tot normovertreding of levensgevaar, maar gevangenen ervoeren desondanks dissonantie. Bepaalde normovertredingen kunnen dus moeilijk of
niet worden gerationaliseerd. De rationaliseringsmogelijkheid hangt af van de ernst
en de omvang van de consequenties van die overtredingen, van het aantal dissonan322

tie-producerende cognities of handelingen, alsook van de centraliteitsgraad van de
normen in het normensysteem van de betrokkene. Sommige normen zijn constitutief
voor de persoonlijkheidsbeleving van het individu. Als die normen niet (meer) kunnen worden nageleefd omdat 'prioritaire' waarden zich opdringen (b.v. overleven),
dan belandt het individu in een waarden dilemma (overleven versus eigenwaarde).
Ook cognitieve factoren spelen hier een rol. Aard en omvang van de psychologische
en sociologische kennis en van de zelfkennis bepaalden in hoeverre gevangenen veranderingen en transgressie anticipeerden en konden relativeren. 531
Weinig gevangenen waren voorbereid op de gedragsveranderingen . Omdat ze het
gedrag dat ze in het kamp manifesteerden steeds hadden verafschuwd, waren ze ervan overtuigd geweest dat zij zich nooit zo zouden 'verlagen'. 532 Maar in het kamp
verloren veel van hun morele normen hun gedragssturende functie en zagen gevangenen zich verplicht andere, daarmee conflicterende normen aan te leggen. "Ik
stal om te kunnen eten", getuigt Levi (1984, 140) decennia later, "als je er niet mee
begint als kind dan is het niet makkelijk om te leren stelen; het duurde verscheidene
maanden vooraleer ik de morele geboden kon onderdrukken en de nodige technieken verwierf." Mede doordat gevangenen al te zeer betrouwden op hun 'disposities'
en de impact van situaties onderschatten, ervoeren ze hun gedrag als een 'falen', iets
waarvoor ze verantwoordelijk waren, en werden de cognitieve en morele dissonanties ondraaglijk groot. Veel feitelijk gedrag bleek los te staan van de inhoud van hun
attituden. Veel levensbeschouwelijke attituden bleken minder consistent en constant dan zij hadden gedacht. Hun voorheen als consonant ervaren persoonlijkheid
werd dissonant (zie ook blz. 322, citaat Bakels).
Dit wordt vaak aangeduid met de, vanwege hun sterke psychiatrische connotaties,
eerder ongelukkige begrippen 'depersonalisatie' ("stoornis in het ik-bewustzijn
waardoor iemand zichzelf als 'anders', als niet vertrouwd beleeft" 533) en 'persoonlijkheidsdesintegratie' (een psychose waarbij de 'patiënt' geen vat meer lijkt te hebben op zijn innerlijk. Bettelheim b.v. meent dat de ooit goed geïntegreerd lijkende,
min of meer evenwichtige persoonlijkheid teloor ging en dat de gevangenen terugvielen op infantiele houdingen, regresseerden naar infantiele stadia. 534). Sommige
auteurs gebruiken 'depersonalisatie' in een andere dan de gangbare betekenis; ze
doelen op 'opheffing van individualiteit' , al dan niet door 'geplande massificatie'. 535
Niederland (p. 463-464) beschouwt depersonalisatie en 'automatisering van het ego'
(handelen, willen, denken en voelen verlopen automatisch, voorbewust) als een
soort energiebesparing in dienst van het zelfbehoud. Het verdient, mijns inziens, de
voorkeur hier van identiteitscrisis spreken (al is ook deze term niet geheel vrij van
psychiatrische bijklanken). Eenheid en continuïteit van het 'zelf' stonden op het
spel. De verworven ego-identiteit werd ernstig bedreigd. Dat persoonlijkheidswijzigingen door vele gevangenen omschreven worden als 'desintegratie', 'depersonalisatie' en 'ontmenselijking', heeft waarschijnlijk te maken-met een overwaardering van
hun vroegere persoonlijkheid. Daarom ook spreken sommigen 536 van 'desocialisatie' en niet van 'resocialisatie' of 'acculturatie'. Zij konden de dissonantie tussen hun
moraal en hun kamp gedrag 'niet wegwerken, moesten de verwerking ervan als het
ware uitstellen.
Gevangenen die de eerste maanden van hun internering overleefden,ontwikkelden een soort pantser tegen al te heftige gevoelens en emoties. In de laatste fase van
hun aanpassing aan het kampbestaan leerden ze zich tegen traumatiserende waarne323

mingen afschermen door ze niet meer tot het bewustzijn toe te laten. Ze probeerden
niet te zien, niet te horen, zo weinig mogelijk te denken en te voelen. Ze schermden
zich zoveel mogelijk af tegen alles wat hen niet direct aanbelangde, leerden af er
emotioneel op te reageren. 537 Gevoelens van smart, medelijden, ontzetting en rouw ,
weerden ze in de mate van het mogelijke af. 538 Om niet steeds weer uit hun evenwicht
te raken, leerden ze met oogkleppen op lopen , 539 "met 'lege' ogen naar de meest afgrijselijke voorvallen te ~ijken" (Cohen-1979, 175); hun geest richtte spontaan een
scherm van onverschilligheid op tegen het onmenselijke en absurde kampleven. 54o
Hun gevoel stompte af, ze raakten aan alles gewend; ziekte en dood maakten nog
maar weinig of geen indruk op hen. 541 Ze kregen eelt op hun 'ziel'. 542 Wie zijn emoties vrij spel liet en zich niet kon afschermen, haalde het niet. 543 "De mens", noteert
Mechanicus in zijn dagboek (p. 167), "moet tegenover zichzelf alle weekhartigheid
afleggen om zich staande te houden; hij kan zich geen weekhartigheid tegenover anderen veroorloven zonder zijn eigen moreel afbreuk te doen. Leven en dood spelen
geen rol meer; wie door de storm wordt geveld, wordt geveld; wie de storm trotseert
en in leven blijft, heeft geluk gehad, als hij aan het leven hangt." Deze gevoelsverdringing werd met de meest verscheidene benamingen bedacht: psychische primitivering, emotionele frigiditeit, beschermende blokkeringsmechanismen, psychische
anesthesie, mentale en emotionele paralysie , emotionele dood . 544
Bij sommigen was deze gevoelsverdringing het gevolg van een bewuste 'keuze' .
Sommige leidinggevende gevangenen (ook politieken onder hen) banden herinneringen en emoties uit om zich beter op de kampwereld te kunnen toeleggen en aldus
hun overlevingskansen (in het geval van de politieken, meestal ook de overlevingskansen van anderen) te vergroten. Zelfhandhaving werd een meta-norm. Deze houding werd sommige gevangen~n tot een tweede natuur. 545 Het kamp met zijn machtsmogelijkheden en privileges werd hen tot universum. Ze probeerden er zo goed mogelijk in te functioneren , voelden er zich tot op zekere hoogte thuis (vandaar de veelzeggende titel van een van Borowski's essays, 'Bij ons in Auschwitz'), hadden belangrijke relaties verworven, waren bekend met de levensomstandigheden in 'hun'
kamp 546 (zie ook blz 210). In april '45 tekent Rost in zijn dagboek op: "De appèlplaats was leeg en verlaten en herinnerde aan een rustig dorpsplein op een tijd, waarop alle boeren naar het veld zij n. Ze leek - nu een van ons onverwacht weg moest - zo
vertrouwd ~ bijna of we hier thuis hoorden en liever niet weg wilden. Niemand van
ons weet immers, wat er met hem gebeurt, wanneer hij de poort van een gevangenis
of een kamp binnengaat, niemand, wat hem te wachten staat, ... " (1963 , 217). Banden met het vroegere thuis en met de vroegere normen stonden met elkaar in verband, ze verzwakten doorgaans gezamenlijk, zonder dat duidelijk wordt of er sprake
is van oorzaak en gevolg. Deze gevangenen waren 'defensief aangepast' , ze ervoeren
het kampleven tot op bepaalde hoogte als het reële bestaan . 547
Goffman noemt dèze vorm van secundaire aanpassing 'kolonisatie' (Goffmann
spreekt van primaire aanpassing als de geïnterneerde de hem toebedachte rol speelt
en zich gedraagt zoals de autoriteiten van hem verwachten; secundaire aanpassingswijzen laten toe de in de totale institutie geldende regels en normen te omzeilen, het
eigen lot voor een stuk zelf actief te bepalen door niet toegelaten middelen aan te
wenden om verboden doelen te verwezenlijken 548). De 'gekoloniseerde' (of: gevestigde) gevangene verzet zich niet langer tegen bepaalde institutionele beperkingen,
maar buigt ze in zijn voordeel om ('to cheat the system') en maakt maximaal gebruik
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van de schaarse faciliteiten. Aldus verwerft hij een grotere vrijheid en kan hij zich
een min of meer stabiel en relatief 'bevredigend' bestaan opbouwen. 549 In de kampen ging deze kolonisatie vaak gepaard met 'conversie' , een andere vorm van secundaire adaptatie. De geïnterneerde probeert een modelgevangene te worden, gedraagt zich gedisciplineerd, identificeert zich met de SS en collaboreert met ze. 550
Een volkomen waterdicht systeem met een integrale en feilloze controle op het gedrag van alle geïnterneerden of mensen behoort tot de fictie (OrweIls 1984, Benthams panopticon). 'Totalismen' , pogingen om op basis van rede en/ofwetenschap de
mens perfect te besturen, mislukken fataal 551 (zie ook blz. 458). Ook in het kamp was
de controle niet totaal. Zelfs in de periode voor de oorlog, toen de omvang van de
kampen nog een draconische organisatie en controle toeliet, kende het systeem zijn
zwakke punten. Controle wordt namelijk altijd door mensen uitgeoefend. Mensen
met bepaalde behoeften, mensen die dus omkoopbaar zijn of soms tot medeleven
kunnen worden bewogen. Dat de SS de werkelijke aard van de nazi-kampen angstvallig verborgen hield voor de bevolking, voor vele SS-ers en hooggeplaatste nazi's;
dat de gevangenen - joden uitgezonderd - niet massaal werden omgebracht, maar
men hen 'liet' omkomen door meer 'natuurlijke' oorzaken, bewijst volgens Abel (p.
152-153) dat de menselijke waarden die door de SS werden veroordeeld als 'deugden
van zwakken en machtelozen', tóch doorwerkten. Volgens Abel bleven vele SS-ers
dermate schatplichtig aan die verguisde menselijke waarden, dat het KZ-systeemhet
zaad van zijn vernietiging in zich droeg en ook ten onder zou zijn gegaan zonder van
buitenaf komende tegenkrachten. Abel noemt dit de 'correctieve factor', die in elke
organisatie aanwezig zou zijn (p. 155). Wat daar verder ook moge van zijn, gezien de
omvang en de doelstellingen van de kampen moest de SS, zeker tijdens de oorlog,
ook beroep doen op de collaboratie van bepaalde gevangenen (spionage, beheer, arbeid) en kwamen er steeds meer lekken in het 'waterdichte' systeem. Gevangenen
die door hun functie of speciale vaardigheden een bijzondere positie bekleedden,
konden daarvan gebruik maken om eigen en andermans leven draaglijker te maken.
'Oude' gevangenen waren meestal ongevoelig, emotioneel onaanraakbaar geworden. 552 Mechanicus (p. 69) schrijft b. v. over Westerbork dat "medelijden voor kleine
kinderen zich niet manifesteert; elkeen is te veel door zijn eigen, stille zorgen in beslag genomen. Het zou ook geen zin hebben, want men kan met medelijden hier zo
weinig beginnen. ( ... ) Een der vele [onbedaarlijk huilende] kindertjes waarvan men
zegt: daar denkt-ie dat-ie de oorlog meer wint. "Naar aanleiding van een foÜerpartij,
schrijft Lambrechts (5,117): "Ons gevoel is al te zeer afgestompt, opdat we ons zouden bekommeren om de gepijnigden. Hier geldt nog slechts één principe: ieder voor
zich en God voor ons allen." Theodorakis geeft dit goed weer in '0 Adonis' (cyclus
Mauthausen-liederen): "Maar hier in de diepte van de mijn / mag niemand om menselijkheid vragen / Want medelijden wordt hier pijn, / zwaarder dan steen om te dragen." In De pest beschreef Camus hetzelfde fenomeen in een andere extreme situatie: "de pest, net als de abstractie, was monotoon ( ... ) Men wordt het medelijden
moe als het medelijden nutteloos is ( ... ). Om tegen de abstractie te vechten, moet
men een beetje op haar lijken." 553
Bij vele 'oude' gevangenen groeide een cynische houding. Doodgemoedereerd
wisselden ze b.v. nieuwtjes uit over het aantal vergasten van de dag. 554 Transporten
waar nooit iemand van weerkeerde, naar een uitroeiingsoord dus, heetten in kampjargon 'Himmelfahrttransport' 555 (een metafoor die sommige gevangenen gebruik325

ten voor de crematoria).55ó Sommigen dachten lugubere grappen uit, stuurden b.v.
een uitnodiging voor de verbrandingsoven mét vergassing- en verbrandingsdatum
naar een bejaard lotgenoot. 557 Dergelijke "wrede grappen waren" volgens Kogon
(p. 369) "dikwijls niets anders dan een afwerende zelfbescherming van de psyche, die
bedreigd werd met verduistering en hysterie." (zie ook blz. 321, citaat Lambrechts).
De 'afwijzende houding' van veteranen tegenover Neuzugänge (zie blz. 187 e. v.) was
dus niet altijd intentioneel, maar de ongevoeligheid en onverschilligheid van kamprotte,n kwam bij de nieuwelingen als wreedaardig sarcasme over. Verhelderend is
wat Rousset (1974/3, 123-124) schrijft over een jonge kapo, lid van de weerstand
(Natzweiier), die bij de gewone gevangenen een nogal sinistere reputatie had. "Hij
minachtte de mens. De belangrijkste lesyan die zes jaar. Geen make-up meer. Geen
flauwiteiten meer. Blootgelegde beweegredenen. Een totale minachting, zonder nuances. En deze mensen haatte hij in zijn gedegenereerde vorm van gedeporteerde,
van concentrationair. Deze psychologische vodden (de Zugänge) wekten bij hem
blinde woede op. Een bepaalde afkeer en haat. De haat als men zonder ophouden
verplicht wordt in deze omgeving te leven. Ongetwijfeld een soort aantrekking tot de
diepte. Weerstaan aan die aantrekkingskracht door deze hoofden van slachtoffersdie zich op de laagste trap van de lelijke dood bevinden - te slaan, door dit broederlijk lot in zijn meest uiteengevallen illustratie te slaan. Op de manier der wilden. Zoals alles hier. Met een barbaarse razernij." (zie ook blz. 192).
Gevangenen die hun normen niet in de richting van hun gewijzigd gedrag veranderden, die er door een sterk 'commitment' aan hun normen niet in slaagden ze te decontextualiseren en een nieuw systeem van gereduceerde waarden uit te bouwen,
leefden volgens Pawelczynka in voortdurende onmin met zichzelf. Ze werden gekweld door destructieve schuldgevoelens onder de discrepantie tussen gedrag en
principes, en gingen onherroepelijk ten onder. 558 Dit lijkt een te strikte tweedeling.
Pawelczynksa (impliciet) en Kogon (p. 369, expliciet) hebben het in feite over 'con- '
centrationairs' (Konzentrationäre), gevangenen die zich quasi volkomen aan het
kampbestaan hadden aangepast en actief deelnamen aan het kampleven. Doorwinterde gevangenen "die de goede stijl gevonden hadden" (de Wind-1949, 462), die de
kampcuItuur tot de hunne hadden gemaakt. Het gewenningsproces leidde bij hen tot
ingrijpende persoonlijkheidsveranderingen. 559 Zij waren in het stadium van de berusting, waren gevestigde gevangenen geworden 560 (een adaptatieproces dat in alle
totale instituties plaatsgrijpt. In verband met civiele gevangenissen spreekt men van
'prisonization'. De hoogste graad van prisonatie vindt men bij gevangene die een
lange straf uitzitten, weinig sociaal contact hebben met personen uit de buitenwereld
en een grote bereidheid vertonen zich te integreren in een groep·gevangenen561 ). Andere gevangenen adapteerden zich louter passief. Ook zij konden niet anders dan
zich pantseren tegen traumatiserende gebeurtenissen, maar dat deden ze door het
waargenomene als irreëel te beschouwen of naar de uithoeken van hun bewustzijn te
verdringen. Om hun attituden niet te moeten veranderen ontwikkelden velen een
'schizofrene' levenshouding. Ze overtuigden er zichzelf van dat het leed en de gruwelen hen niet als 'subject', maar als 'object' overkwamen. 562 Velen vertoonden dissociatieve reactievormen (dissociaties), hun persoon werd als het ware losgekoppeld
van (een deel van) de omgeving. 563 Ze vervreemdden van zichzelf, van hun gedrag
( depersonalisatie) of van de omgeving (derealisatie) ; bewustzij nsvernauwingen die
tot een verlaagd, droomachtig bewustzijn leidden (schemertoestand), of het geheu326

gen dat het liet afweten (uitzonderingstoestand , selectieve amnesie). 564 "Ik héb",
schrijft b .v. Bakels (1977,237), "natuurlijk ook gestolen. Op de brits naast me, 40 cm
ertussen, lag rechter Bommezijn te sterven. Een sterke oude man die al wekenlang
stierf. Ten slotte at hij bijna niets meer: hij had er geen energie meer voor. Ik wist dat
hij onder de lompen onder zijn hoofd ten minste drie Portionen brood had liggen:
een vermogen. Met dat brood was ik, zelf flink ziek , de godganselijke dag bezig ( ... ) .
Die middag, terwijl hij sliep , zag ik een goor ding in de richting van zijn hoofd gaan.
Het was mijn smerige , luizige klauw, mijn stakige arm die aan de wandel was. Klauw
en arm volgde ik met vurige belangstelling , ze waren apart van mij. Klauwen arm
overbrugden ijl de ruimte tussen de britsen, de klauw kwam aan de andere kant aan
en groef zich zachtjes onder de lompen. Toen werd ik afgeleid door iets ergs. Ik keek
in de open ogen van de rechter. Maar 's nachts heb ik toch één Portion gehaald." Tot
een ander overlevende drong het besef dat ze haar moeder en zuster , die ze tijdens
haar gevangenschap had zien sterven, werkelijk verloren had pas door bij de terugkeer , "omdat ginder niets echt was, ik wil zeggen dat alles zich buiten ons werkelijke
leven bevond. " (in, Delbo-1971 , 71). "Deze wonderbaarlijke faculteit" hielp haar
"Auschwitz uit te komen: me ontdubbelen , er niet zijn ( ... ). Als ik voorbij een hoop
lijken kwam, dan zag ik ze natuurlijk wel , maar ik wendde vlug de blik af: niet kijken, niet zien. En ik slaagde erin niet te zien. " (ibid , 75). Mira Teeman zegt dat ze
"toen ternauwernood in het heden heeft geleefd, ze gelooft bijna niet dat ze er ooit
werkelijk wás." (in, Leiser, 134). Verscheidene overlevenden hebben het over een
glaz~n stolp waaronder ze leefden en waar ze niets doorheen lieten. Ze hoorden en
zagen alles, maar namen niets in zich op, realiseerden het zich niet . 565 Durlacher
(1985/1, 22) noemt het een "psychisch veiligheidsventiel als middel tot zelfbehoud."
Om in leven te kunnen blijven, werden ook bij hen gevoelens en emoties verdrongen
of uitgeschakeld, maar dat werd bij hen geen levenshouding. Deze afweermechanismen (gewenning, afstomping) 566 en de veranderde perceptie lieten hen toe bepaalde attituden ongemoeid te laten. Ze pasten hun waarden niet aan hun veranderd gedrag aan. Hun attituden werden afgeschermd en bleven ongeschonden. Wie ·een
kans op overleving wou behouden, moest de kampnormen naleven , 567 maar moest
ze daarom niet tot de zijne maken. In plaats van zoals 'oude' gevangenen de buitenwereld en hetverleden uit hun beleving te bannen, klampten sommige gevangenen
er zich aan vast. Kleine hechte groepjes gevangenen (doorgaans samen het kamp
binnen gekomen) dweepten met het verleden , cultiveerden herinneringen en gebruikten ze als een schild tegen het persoonsbedreigend kampleven. 568
De aanpassingswijze werd onder meer bepaald door de interneringsduur. Elke
langdurig geïnterneerde gevangene doorliep verscheidene stadia van aanpassing.
Wie overleven wou, aldus Kautsky, moest vechten. Vechten om een beter bed, wat
meer eten of een betere sociale positie. Het leven in het kamp was een gevecht van
allen tegen allen, een strijd die met alle ter beschikking staande middelen werd uitgevochten in een wriemelende mierenhoop van mensen. Kautsky onderscheidt twee
verschillende fasen in de daardoor optredende attitude-change. De eerste fé;lse werd
niet werkelijk bepaald door fysieke nood (vele nieuwkomers in het kamp waren
nog relatief doorvoed) maar door de kennismaking met het kamp. De nieuwkomer
moest zich een plaatsje veroveren in de gevangenenmaatschappij . In én door dit gevecht veranderde zijn psyche, hij leerde alleen met zichzelf rekening te houden. Hij
werd vechtlustig, twistziek, wantrouwig, soms arglistig en boosaardig. Aangezien de
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meerderheid der gevangenen deze eigenschappen had verworven, moesten ook de
meest tolerante onder de gevangenen van zich leren afbijten. Als je, zoals b. v. Maurel (1957, 65-67) ervoer, enkele keren zonder deken moest slapen in een niet verwarmde barak omdat iemand je deken ingepikt had, je tevergeefs je beklag had gedaan bij de barakverantwoordelijke en je over geen middel beschikte om je rechten
te laten gelden, dan stapte je over morele bezwaren heen en pikte je het deken van
een lotgenote in. In de tweede fase nam de agressiviteit toe en ze werd van defensief,
offensief. Geen agressie meer om zich tegen anderen te verdedigen, maar om zelf
aanvallend - soms moordend - hun territorium binnen te dringen. 569 Het lot van gevangenen lag volgens Lingens-Reiner (p. 87) doorgaans direct na aankomst in het
kamp vast, "als de gevangene erin slaagde een klein postje te verwerven waaraan bepaalde voordelen waren verbonden, dan kon ze overleven - behalve als ze het ongeluk had een van de gevaarlijke besmettelijke ziekten op te lopen ( ... ). Zij die er niet
in slaagden een 'veilig' postje te veroveren waren verdoemd, al kon uitzonderlijke
energie en hardheid het einde wat uitstellen. De gevangene die een geprivilegieerde
positie had veroverd, moest die verdedigen door efficiëntie, vitaliteit en een ijzeren
wil, indien al niet door ergere middelen, en ook in staat zijn toe te kijken als anderen,
die mogelijk als individu waardevoller waren, bezweken precies omdat het hen ontbrak aan die kwaliteiten en aan ... geluk." Vrijwel direct na haar aankomst in Birkenau (februari '43) ontdekte Lingens-Reiner dat haar kameraadschappelijke gevoelens begrensd waren. "Sommigen bereikten die limiet eerder dan anderen", schrijft
ze (p. 23), "maar allen bereikten het punt waarbij moest gekozen worden tussen zelf
kou lijden of een ander kou laten lijden, zelf overleven of een ander helpen te overleven. Iedereen die begreep dat dit op het spel stond werd egotist, allen, zowel de besten als de slechtsten gehoorzaamden aan dit egotistisch principe." In het vrouwenkamp van Birkenau waren er (na '43) "twee kleine groepen die deze fase vlugger en
makkelijker doorliepen: artsen van alle nationaliteiten en de Duitse communisten
( ... ) die direct functies kregen toegewezen" (ibid). "Iets van de nieuwe toestand",
schrijft Durlacher (1985/1,51), "dringt tot mij door als ik naar de gezichten der oudere, gelaarsde of beter geklede gevangenen kijk: slechts als wolf onder wolven kun je
hier in leven blijven." Toen een SS-arts van het vrouwenkamp te Birkenau voor wetenschappelijk onderzoek bloedstalen wou nemen van tien vromyen die een jaar gevangen zaten en alleen leefden op het officiële kamprantsoen, slaagde hij daar niet in
omdat "deze vrouwen niet bestonden, zij die een jaar voordien het kamp binnengekomen waren, hadden ofwel bijkomend voedsel gekregen of waren omgekomen"
(Lingens-Reiner, 52).
Na ongeveer zes maand internering begon de gevangene een 'Konzentrationär' te
worden. Hij verwierf een bijzondere psychische ingesteldheid, die in de loop van de
volgende twee of drie jaar internering verder werd uitgebouwd. 570 De interneringsduur was uiteraard niet de enige factor in het gewenningsproces. Ook de extremiteitsgraad van de ervaring speelde een bepalende rol. Zoals gezegd wordt deze graad
bepaald door de wisselwerking tussen dispositionele en situationele factoren. De levensomstandigheden varieerden volgens plaats, moment en reden van internering en
- wat in de kamp literatuur zelden in deze context wordt vermeld - volgens sociaaleconomische positie van de gedetineerde in de gevangenengemeenschap. "Dat jij je
niet met dezelfde graad van schandelijkheid hebt gedragen," schrijft b.V. Rousset
(1974/3,124), "komt alleen doordat de tijd ontbrak en dat de condities nog niet hele328

maal op punt stonden; er is slechts een verschil van ritme in de ontbinding van mensen; de traagh_eid van dat ritme is het voorrecht van de grote karakters ; maar de
werkelijke ondergrond , dat wat stijgt, stijgt en stijgt , is absoluut en afschuwelijk dezelfde" . "De eerste keer voelt men zich beschaamd ( ...) Een jaar later, bedelde ook
ik de restjes van anderen. Het is slechts een kwestie van tijd" , getuigt ook Maurel
(1957, 138). "Geen gevangene" , schrijft Pawelczynska (p. 143) , "zou met enige zekerheid kunnen beweren dat hij , indien bedreigd in het zwakste deel van zijn wezen,
niet in staat zou zijn geweest de belangrijkste normen te overtreden. Zij die er in
slaagden te overleven omdat de karnpterreur hen niet in hun zwakste deel trof, waren
zeer fortuinlijk." Begin oktober '44, toen de toestand in Bergen-Belsen snel begon te
verslechteren , noteerde Laqueur (91-92) , die toen een plaatsje in het schilcommando had kunnen 'organiseren' : "Ontstellend is het langzaam demoraliseren. De honger maakt vooral de mannen tot beesten. En de vrouwen werkelijk tot hyena's. Ik
maak het nu iedere dag mee hoe,er gevochten wordt in de schilkeuken om erin te komen en er te blijven. Moraal en fatsoen bestaan niet. Alleen egoïsme en werkelijk
vechten om wat eten. Ik zelf probeer fatsoenlijk te blijven. Misschien is dat ook niet
zo'n toer, daar ik nu natuurlijk niet meer zo'n honger heb, omdat ik wat 'rauwkost'
kan eten. Ik verlang alleen naar goed eten . Naar vlees, ei, melk , boter, een gewone
aardappel. " Elders schrijft ze (p. 133): "Ik schrijf dit niet omdat ik meen dat ik beter
was. Ik heb alleen niet de kans gehad om zo te demoraliseren ... ".
Bij diepgaand sociologisch onderzoek van de machts- en gezagsverdeling onder de
gevangenen van een bepaald (deel van een) kamp dient rekening gehouden met tal
van factoren en differentiaties. De ruimte ontbreekt hier om daar uitgebreid op in te
gaan, maar een korte schets is onontbeerlijk (een en ander werd hierboven al besproken: zie blz. 194-195 en 209-210). Karnpfunctionarissen bekleedden een bepaalde
functie die door de SS ingesteld of in elk geval erkend werd. 'Prominent' was wie een
hoge karnpstatus bezat. Prominenten waren dikwijls karnpfunctionarissen. Sommige
prominenten hadden geen rang in de door de SS erkende 'interne hiërarchie' maar,
vergeleken bij het gros der gevangenen, bezaten zij relatief veel macht en invloed
dank zij hun relaties met één of meerdere karnpfunctionarissen, dank zij de geprivilegieerde postjes die ze bekleedden, of door de pakketten die zij nog ontvingen. Zowel het bevoorrecht karakter van die postjes als de daaraan verbonden macht hadden te maken met de mogelijheid eigen en andermans overlevingskansen te beïnvloeden (b.v. kamparts of een postje in de keuken). Macht en gezagsverdeling in het
kamp hebben trouwens altijd uitstaans met overlevingskansen (de 'interne hiërarchie' is in feite een overlevingshiërarchie). De interneringsduur was hierbij een belangrijke factor en waardemeter. Gevangenen met een zeer laag kampnummer werden gerespecteerd, vaak bewonderd. Hun nummer zei iets over voorbije en actuele
overlevingsmogelijkheden, over de mate waarin zij goederen en diensten konden organiseren, de mate waarin zij dat tot anderen konden uitbreiden en de bestendigheid
waarmee ze verondersteld werden dat te kunnen doen. De meeste kampfunctionarissen en 'prominenten' waren 'oude' gevangenen (sommigen konden sneller dan
normaal opklimmen in de hiërarchie dank zij hun van voor de internering daterende
relaties met machtige gevangenen). Een 'oude' gevangene was steeds tot op zekere
hoogte een concentrationair. Kampfunctionarissen en prominenten kunnen worden
beschouwd als gevestigde gevangenen. Gewone gevangenen hadden geen directe of
relatief constante macht over medegevangenen. De meerderheid der gewone ge329

vangenen bestond uit mensen die nog niet lang in het kamp verbleven. De langer
geïnterneerden onder de gewone gevangenen hadden een bepaalde status en enig gezag. Deze 'oude' gevangenen behoorden niet tot een bepaalde min of meer machtige
groep , zij leefden als solitaire dieren. Zij hadden zich weten aan te passen en te organiseren, "genoten van materiële voordelen , van een goede reputatie en van de waardering der machtigen" (Levi-1961 , 98). Hun samenwerking met andere gevangenen
leidde niet tot groepsvorming, ze was louter functioneel en van korte duur. Hun
groepsbanden waren opportunistisch, bepaald door wederzijdse bruikbaarheid. 571
Sommige gevangenen die bij aankomst in het kamp niet tot een goed georganiseerde
groep behoorden of konden toetreden, zagen vrij snel in dat ze , indien ze zich wilden
handhaven, een verbond moesten sluiten met één of meerdere lotgenoten. 572 Dergelijke verbonden werden gewoonlijk gevormd op basis van familiale banden of gemeenschappelijke woonplaats . Aldus ontstonden kleine solidaire groepjes - zelfs
binnen grotere groepen - die 'ülmilie' werden genoemd. "De resultaten van het ongenadig verloop van deze natuurlijke selectie" , schrijft Levi (1961 , 98) had men kunnen aflezen aan de transportstatistieken van het kamp . In Auschwitz overleefden in
'44 alleen enkele lage nummers en geen van hen was een gewoon gevangene, één van
hen die in de commando's vegeteren en zich tevreden stellen met het normaal rantsoen. Alleen artsen , kleer- en schoenmakers , muzikanten , koks , jonge en verleidelijke homoseksuelen, vriendjes of landgenoten van een of andere kampautoriteit;
alsook enkele uitzonderlijk meedogenloze, krachtige en onmenselijke individuen
die tot de rang van kapo of Blockältester bevorderd waren door de SS, alleen zij bleven over ( ... ). Bleven ook over zij die , zonder over opvallende eigenschappen te beschikken, er dank zij hun sluwheid en energie in geslaagd waren zich met succes te
'organiseren' ... " .
Niet alle gevangenen werden 'concentrationairs'. Gevangenen pasten zich verschillend aan het kampleven aan. Deze ogenschijnlijk triviale vaststelling is in het kader van dit betoog niet van belang ontbloot. Er volgt ni. uit dat de gangbare praktijk
ego-documenten over één kam te scheren ofze alleen op formele gronden (stijl, tijdstip en plaats van redactie) van elkaar te differentiëren, op een foute vooronderstelling berust. Duur en extremiteit van de ervaring bepaalden niet alleen de mate waarin een gevangene zich aanpaste , de graad van attitude-change, maar ook de mate én
de richting waarin zijn zelf-, mens- en wereldbeeld (i.c. kampbeeld) veranderden.
De ervaringscontext bestaat-uit sociologische én psychologische factoren. Inhoud ,
toon en presentatie van de ooggetuigenverslagen worden tot op grote hoogte gedetermineerd door de aanpassings- of gewenningsgraad van de rapporterende auteurs,
alsook door hun attitude tegenover die adaptatie, d. w .z. hun houding tegenover hun
eigen kampgedrag. "Ik wil evenmin verhelen dat onder ons," schrijft Halkin (p . 18),
"in overeenstemming met de gruwelijkste wens van onze beulen, de teloorgang van
de lichamen dikwijls gepaard ging met de verlaging der 'zielen'. Doordat ik tot op de
bodem van de afgrond ben geweest, zonder gespaard of geprivilegieerd geweest te
zijn, rapporteer ik, zoals degenen die deze diepste laagheid hebben gekend, een visie
die misschien mijn oordeel beïnvloedt en die het in elk geval somberder maakt." (zie
ook blz. 337 en 258).
Alleen concentrationairs konden zich opwerken in de kamphiërarchie. De enen
werden bikkelhard om te kunnen helpen, de anderen wreed of zelfs sadistisch uit eigenbelang. 573 Hardheid tegenover zichzelf én anderen was absolute noodzaak voor
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politieke kampfunctionarissen. Zowel in hun machtsstrijd als bij de machtsuitoefening werden ze geconfronteerd met morele dilemma's die niet door middel van vroegere normen of maatstaven konden worden opgelost. 574 Om aan de misbruiken van
de 'groene bureaucratie' te verhelpen moesten ze andere bureaucratische instituties
ontwikkelen 575 en daartoe mochten ze géén middel onbenut laten. De heersende
'groene' kliek was in het bezit van de meeste machtsmiddelen. De 'roden' konden het
alleen halen als ze heel wat scrupules opzij zetten. Halfslachtigheid was volgens hen
dan ook misplaatst. Zij moesten hun toevlucht nemen tot 'gangsterpraktijken' , tot
genadeloos en soms blind geweld. 576 List, verraad en hypocrisie waren niet alleen
toegelaten, ze waren verdienstelijk. 577 Terreur werd een politieke plicht. Hoe ze het
ook verafschuwden, om tegenstanders te elimineren en medestanders te helpen ,
moesten ze b.v. inspelen op de omkoopbaarheid van SS-ers. 578 Ook de 'roden'
maakten dus gebruik van 'ongeoorloofde' middelen, maar die hadden volgens hen
een doelgericht, verantwoord en gedisciplineerd karakter. 579 Eens zij de macht hadden veroverd, stonden zij voor een moeilijke keuze. 580 Gezien de schaarste konden
niet allen overleven. Ze konden het lijden van de wegkwijnende massa niet ongedaan maken. Ze konden zich wel onthouden van supplementaire uitbuiting. 5s 1 Zij,
luidt het, kozen voor het minste kwaad 582 : alleen als men de grote massa aan haar lot
overliet konden enkele honderden worden gered, desnoods door indirect op de rantsoenen van die massa te bezuinigen. Politieken moesten hun verantwoordelijkheid
durven opnemen, ze mochten niet terugschrikken voor de te gebruiken middelen,
voor wat in andere omstandigheden onrechtvaardig of zelfs misdadig zou zijn geweest. 583 Men kon het betreuren , maar lotsverbetering voor allen zat er niet in, daartoe ontbraken de materiële voorwaarden. Presser (1980, 27) schrijft hierover : "Een
schip met duizend passagiers is losgeslagen , terwijl geen mens op onze SOS-seinen
reageert. En er is plaats in de boten voor vijftig. Nu jij. Nou?".
Kampfunctionarissen moesten bijna dagelijks over leven en dood van medemensen beslissen. 584 Ze moesten een aan de situatie aangepaste moraal ontwikkelen. De
'rode' kampfunctionarissen waren (en zijn) van oordeel dat morele waarden absoluut herzien moesten worden. Wie zich niet van de 'morele erfenis' kon ontdoen ,
slaagde er niet in zich op te werken of kwam in een onoplosbaar conflict terecht. De
'oude' waarden zouden het handelen hebben verlamd. 585 In een situatie van drastisch beperkte vrijheid en bijna verwaarloosbare kansen op behoeftenbevrediging,
moesten waarden ingekrompen en idealen afgebouwd worden. Het ware - steeds
volgens hen - onzinnig het gelijkheidsideaal na te streven in een op ongelijkheid gebaseerde gemeenschap. Zij ontwikkelden een aan het extreme milieu aangepaste
overlevingsmoraal. In deze 'nieuwe' moraal kregen rechtvaardigheid, schuld en verdienste een andere inhoud. Rousset (1974/2,272-273) omschrijft dit als volgt: "Wij,
wij dragen de verantwoprdelijkheid, wij moeten de problemen oplossen. Bijgevolg
moeten wij er ons duidelijk bewust van zijn dat wij de moraal van de gemeenschap
waarin wij leven moeten construeren. Geweld, list, verklikking, hypocrisie zijn organische onderdelen geworden van ons bestaan ( ... ). Bedrog dringt zich als noodzaak
op ( ...). Schuldnoties ( ... ) zijn verschoven van de daad naar de intenties. Meer nog
naar de intenties die kunnen ontstaan bij het geobserveerd individu, ... Noties als
proces , bewijzen en oordeel worden, net als onschuld en schuld, fundamenteel onderste boven gekeerd. De spion moet gedood worden, maar ook wie met hem omging, zonder dat men iets weet over diens werkelijke rol , ... ( .. . ). Intrige , list en
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prompt geweld worden verdienstelijke wapens: het zijn immers de enige efficiënte
instrumenten." (vgl. visie van Pawelczynska, blz. 309-310). Omdat het behoud van
van alle vroegere waarden in hun integriteit alleen kon leiden tot verdeling van de
schaarste, gaven deze gevangenen er de voorkeur aan die waarden af te bouwen om
een minderheid te kunnen redden. 586 In '47 schreef een voormalig SS-arts in zijn
Poolse gevangenis een studie over 'Honger en levensverwachting in Auschwitz'.
Daaruit kan men afleiden dat indien de gevestigden - of gevangenen in het algemeen
- volstrekt integer waren gebleven, alles gelijkmatig verdeeld hadden onder álle gevangenen, er nog minder overlevenden zouden zijn geweest. Alleen door consequent volgehouden ongelijkheid kon een minderheid het halen en ... werd het lijden
van de toch ten dode opgeschreven meerderheid bekort. 587 Geholpen werd wie een
kans had te overleven, "aan de anderen was geen brood meer besteed" (Bakels-1977 ,
233). Of met de woorden van Kautsky (p. 164): "Alles wat oud, zwak of ziek is, is ter
dood veroordeeld. De mogelijkheden om te helpen zijn gering; wat ik aan de één
geef, onttrek ik aan een ander. Als ik aan de zwakken geef dan houd ik ze weliswaar
langer in leven, maar kan ik me uit,eindelijk toch niet redden en terzelfdertijd onttrek
ik dat wat ik geef aan een sterkere en verzwak ik hem daardoor zo, dat ook hij zwak
en ziek wordt. Einde van het lied is, dat ik beide in het ongeluk stort." Ten dode opgeschreven gevangenen mochten niet worden geholpen. 5!lH Sterkeren kregen meer te
eten, meer geneesmiddelen en geneeskundige verzorging dan zwakken. :'i~l) Zwakkeren kregen hun Rode-Kruis-pakketten niet meer, werden indien nodig in transporten naar vernietigingskampen gesluisd, door substitutie van kampnummers omgeruild voor minder zieke gevangenen. :WIl In Birkenau kreeg Lingens-Reiner (p. 78)
van een koelbloedige medegevangene te horen dat ze geen medicijnen meer moest
verstrekken aan joden, "het wel doen, ware waanzin vermits ze toch zullen worden
vergast." De regel 'vrouwen en kinderen eerst' - geïnterpreteerd als: zij die het
meest overlevingskansen hebben of zij die het meest kans op leven bieden (een andere interpretatie is: 'voorrang aan de zwaksten') - werd van kracht. Het gezegde 'nood
breekt wet' - in veel andere ta'len weergegeven als 'nood kent geen wet' - is onvolledig, 'nood verandert wet' ware juister.
Ook in andere extreme situaties, b.v. in het getto van Warschau, namen de verantwoordelijken -leden van de Joodse Raad - het theoretisch standpunt in dat volwassenen geen sociale bijstand kregen. Veralgemeende hulpverlening betekende nodeloos rekken van leed. Alleen bepaalde kinderen kregen hulp. Historicus Ringelblum
tekent dit verbitterd in zijn getto-dagboek op (mei '42), maar vraagt zich toch af of
het niet beter zou zijn sociaal 'waardevolle' mensen, de 'geestelijke elite' te redden
en arbeiders en handwerklui op te offeren. 591
De 'nieuwe moraal' was een compromismoraal. Politieke kampfunctionarissen
huldigden vaak het principe der 'negatieve selectie': als ze wilden voorkomen dat ze
uit hun functie werden gezet en door 'groenen' vervangen, als ze wilden vermijden
dat de levensomstandigheden voor vele of alle gevangenen verslechterden, dan
moesten ze de bevelen van de SS uitvoeren. Gaf de SS bevel enkele gedetineerden te
selecteren voor een dodentransport, dan waren de politieken, gezien hun doelstellingen en overtuiging, verPlicht de handen vuil te maken. Zij mochten niet besluiteloos
zijn, niet gehinderd worden door dysfunctionele normen en moesten in staat zijn verregaande morele compromissen te sluiten. Gevangenen die niet bereid öf niet in
staat waren hun normovertredingen te relativeren in het licht van 'hogere' waarden,
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weerden ze uit alle verantwoordelijke posities. Men moest bereid zijn 'schuld op zich
te laden'. 592 Halfslachtigheid, weekheid of overgevoeligheid - in een andere sociale
context zou men van 'erbarmen, medelijden en medemenselijkheid' gewagen - waren uit den boze, gedateerde emoties die het oordeel vertroebelden en het leven van
anderen in gevaar brachten. 593 Tucht was die moraal navolgen waardoor het grootst
mogelijk aantal gevangenen kon worden gered. 594 Kogon (p. 371) schrijft daarover:
"Hoe fijngevoeliger het geweten was, hoe moeilijker de beslissing moest vallen.
Daar ze moest vallen, en zelfs snel, werd ze getroffen door mensen met een robuust
gemoed. Velen zijn daardoor als getuigen in leven gebleven, niet allen zijn martelaar
geworden. Wie zou het wagen die kameraden te veroordelen?". Alhoewel Leiser (p.
70-71) eraan twijfelt of buitenstaanders het recht hebben gevangenen te veroordelen, en ervan overtuigd is, dat niet de gevangenen maar de nazi's die hen tot dergelijke beslissingen dwongen de ware schuldigen zijn, meent hij toch, dat de kampfunctionarissen en vertegenwoordigers van de 10denraden in de getto's "op dezelfde wijze
als hun vijanden onderscheid gemaakt hebben tussen levensbekwamen en niet levensgerechtigde mensen." Dit is een ongenuanceerd oordeel: deze gevangenen stonden onder sterke druk, streefden andere doeleinden na en hanteerden andere criteria dan SS-ers.
Beschrijvingen van de 'nieuwe moraal' zijn constructies achteraf, ná de feiten. De
'nieuwe' gedragsnormen werden doorgaans niet vooraf beredeneerd en vastgelegd,
maar kwamen tot stand in en door de dilemmatische situaties zelf. Gezien het dwingend en alternatiefloos karakter van vele van die situaties, kregen de actors dikwijls
het gevoel niet anders te kunnen handelen. Ze pasten hun normen aan dat handelen
aan of, anders uitgedrukt, leidden ze uit hun gedrag af. Tillion (p. 259) beschrijft dit
als volgt: " ... moet men de handen vuil maken? ... Of moet men, integendeel, uit alle
macht vechten om zich niet te laten besmetten door de onwaardigheid van een onwaardige vijand? (Waartoe dient het onze vijanden te vernietigen, als we, om ze te
vernietigen, de afschuwelijke bruten moeten worden die we in hen haten). Dit conflict is trouwens veel meer theoretisch dan reëel, of, juister , het stelt zich maar echt
voor de spectator. De actor heeft zich al ver geëngageerd op één van beide wegen,
vooraleer hij er zich rekenschap van geeft dat hij, in de nacht, het kruispunt gepasseerd heeft waar hij, om te gehoorzamen aan de conventies van psychologen en filosofen, zich had kunnen bezinnen en had kunnen kiezen. " Moreel gedrag is overigens
voor een groot stuk in àlle situaties gewoonte-gedrag. Langdurige, uitgebreide deliberatie is, omdat ze gedragsinhiberend of -storend werken kan, zelden nodig of wenselijk. Het dagelijkse leven bestaat immers uit een beperkt aantal typesituaties, het
kent een hoge graad van repetiviteit. 595 Bij nieuwe of vreemde gedragssituaties of als
de mogelijke gevolgen van het gedrag uitzonderlijk belangrijk zijn, als men niet over
pasklare morele principes beschikt, of als verschillende morele principes conflicteren, én als de actor over de nodige tijd beschikt - wat vrij zelden het geval is - krijgt
bewuste morele reflectie voorafgaand aan de daad, een kans. De mening dat moreel
handelen vooraf berefle,cteerd moet zijn, is te rationalistisch. Zij is ontstaan en gevoed door theoretischë, ethische, dus 'intellectualistische' beschouwingen van
theologen, filosofen en ethici.
De 'nieuwe' morele regels waren minder bewust, beredeneerd, consistent en aanvaard dan uit de beschrijvingen volgt. Maurel (1957, 79) beschrijft b.V. hoe een
barakleidster , een dokteres die er al jaren KZ had opzitten, gedwongen werd een se333

lectie door te voeren onder de gevangenen van 'haar' ziekenbarak. Ze koos de zwaksten onder de Russische gevangenen uit, zei dat ze naar een rustkamp gingen (in
werkelijkheid gingen ze naar de gaskamer) en weende achteraf bittere tranen van
machteloosheid en wanhoop.
Dit alles verklaart voor een stuk ook dat slechts enkele overlevenden achteraf tot
een samenhangende reconstructie probeerden te komen. In het hier geraadpleegd
bronnenmateriaal geven alleen Kogon en Rousset een enigszins overzichtelijk beeld
van de 'nieuwe moraal' vanuit het gezichtspunt van gevestigde gevangenen. De
meest volledige beschrijving, die van Pawelczynska, kwam decennia later tot stand.
Getuigenissen van 'gewone' gevangenen bevatten wat dit betreft dikwijls meer informatie, zij het meestal in de vorm van kernachtige afkeuringen. Zij hadden toen al
meer oog voor de in het gedrag van gevestigden geïmpliceerde normen omdat zij toeschouwer én slachtoffer waren: hun eigen normen waren minder ingrijpend aangepast of veranderd en zij ondervonden aan den lijve de gevolgen van het door de 'nieuwe' normen geïnspireerd 'beleid' der 'prominenten'. Zelfs gevangenen die dank zij
bepaalde bekwaamheden vrij snel een 'prominente' positie kregen toegewezen, die
niet waren geïnterneerd als lid van een politiek-ideologisch geïnspireerde groepering
en die niet te lang geïnterneerd bleven, hadden niet zelden nogal wat moeite met de
wijze waarop kampfunctionarissen hun normen toepasten. Lingens-Reiner (p. 5960) die in Birkenau als gevangene-arts werkte, kon b.V. moeilijk aanvaarden dat in
de ziekenbarak plaatsen die normaliter bestemd waren voor zieke gevangenen 's
winters door Poolse functionarissen werden opgeëist voor de volgens hen waardevolle gevangenen. Door haar positie en de zeer beperkte hulpmiddelen werd ook zij gedwongen onder de zieken degenen te selecteren die zij wou redden. Doordat ze voor
het maken van die keuze niet kon terugvallen op rechtlijnige ideologische criteria, en
de gebruikelijke deontologische en morele criteria geen uitkomst boden, werà zij geconfronteerd met in feite onoplosbare gewetensproblemen. 596 Gevangenen die, zoals Lingens-Reiner, door hun kampfunctie over een bepaalde macht beschikten en
die ongewild moesten beslissen over leven en dood van lotgenoten, zonder te beschikken over rechtvaardigende groepsidealen en -normen, moesten naar alle waarschijnlijkheid meer morele normen herzien dan de meeste politiek geïnspireerde en
georganiseerde kampfunctionarissen. Dat Lingens-Reiner de door communistische
kampfunctionarissen gehanteerde normen (algemeen belang heeft absolute voorrang op elk individueel belang) een 'nieuwe moraal' noemt (p. 92), komt doordat zij
er in het kamp voor het eerst mee wordt geconfronteerd. Betekenisvol in dit verband
is Lingens-Reiners reactie op de strenge straf die deze functionarissen uitspraken als
iemand wat brood inpikte van een stervende. Ze betreurt hun principiële houding en
morele rigiditeit; sommige gevangenen, schrijft ze, werden de dood ingejaagd niet
door SS-ers, maar door menselijke en morele tekortkomingen, door kampfunctionarissen die geen rekening wensten te houden met de extremiteit van de situatie en hun
morele principes als hoogste goed poneerden. 597
Het begrip 'nieuwe moraal' is in feite ook enigszins misleidend. Onder de gevangenen die in het kamp een grotere overlevingskans hadden dan het gros en relatief makkelijk een bepaalde machtspositie verwierven, waren er heel wat die reeds vóór hun
internering een flink deel huldigden van de waarden, normen en idealen eigen aan de
'nieuwe moraal'. Zowel bij de 'groenen', de 'asocialen', als de 'roden' waren heel wat
individuen met attituden en gedragspatronen die aanpassing aan het kamp bevorder334

den. Heel wat militante anti-fascisten - vooral Duitse communisten - waren gehard
in de strijd die aan het kamp voorafging. Zij wisten toen al wat vechten voor het bestaan betekende, hadden al heel wat geleden onder onderdrukking, vervolging, armoe en honger. Bovendien was hun verzet georganiseerd, hun strijd verliep volgens
normen ter realisatie van idealen. Hun moraal week toen al sterk af van de in brede
lagen van de bevolking geldende moraal. Het was een soort overlevingsmoraal, een
ingekrompen waardensysteem met sterke beklemtoning van groepsbelang en solidariteit (dit geldt overigens in meerdere of mindere mate voor alle gewapende verzetsbewegingen). Daarop doelde Marcel Paul (Frans communist en Buchenwald-overlevende, zie blz. 354-356) toen hij schreef dat "de gedeporteerden bij aankomst in de
kampen niet allen in dezelfde fysieke én psychische toestand waren. Weerstanders
die hadden deelgenomen aan de strijd, aan de actie, waren beter gewapend om vol te
houden. ,,598 Deze moraal was het die, door en tijdens de aanpassing aan het kampleven en de jarenlange internering, verder afgestemd raakte op schaarste en overleving. De waarden werden nog verder ingekrompen, de normen nog strenger. Deze
overlevingsmoraal was (en is) in feite vooral in de ogen van buitenstaanders (in en
buiten het kamp) 'nieuw'. Neuzugänge waren er tevoren nooit mee in aanraking gekomen en beschouwden haar als een 'nieuwe moraal' . Precies omwille van deze perceptie, eigen aan een andere instelling en een andere sociaal-economische kamppositie, verkies ik 'nieuwe moraal' te gebruiken (i.p.v. bijvoorbeeld kampmoraal).
Vanuit een bepaalde optiek kan een moreel systeem worden gedefinieerd als een
geheel van al dan niet beredeneerde en al dan niet vrijwillig aanvaarde vrijheidsbeperkingen van sociale aard (zowel qua oorsprong als qua doel). In een situatie waarin
autonomie en vrijheid drastisch worden beperkt, werkt strikte naleving van uit andere sociale situaties stammende morele regels vrijheidsberovend. Bij verregaande inkrimping van de vrijheid dient ook (de naleving van) het moreel systeem ingekrompen. Wie dat niet doet, verliest elke actiemogelij kheid of schiet er het leven bij in. De
ongewijzigde normen bemoeilijken sociaal contact in plaats van het te bevorderen,
veroorzaken onaangepast gedrag, belemmeren of blokkeren het handelen. In een situatie waarin de minimumvoorwaarden voor louter lijfelijk behoud dikwijls ontbraken, een situatie die weinig of geen houvast bood maar de negatie in zich droeg van
de juist daar zo noodzakelijke samenhorigheid, heldhaftigheid en altruïsme, werd de
tot dan beleden moraal grotendeels dysfunctioneel. Het voorheen geldend waardensysteem werd in het kamp een blok aan het been, werd gevaarlijk drijfzand. Een flink
deel van de vroegere normen en bijbehorend gedrag hadden elke overlevingswaarde
verloren en werden zelfs levensbedreigend. Door deze plotse attitudinale onaangepastheid raakten velen gedesoriënteerd. Sterk gemotiveerde politieke gevangenen
beschikten dikwijls over waarden en attituden die hen in staat stelden zich beter aan
de situatie te adapteren zonder zelf slachtoffer te worden van die aanpassing. Zij
konden op zoek gaan naar nog beter op de situatie afgestemde middelen en doeltreffender gedragsnormen en, indien nodig, nieuwe morele criteria introduceren. Ze
voerden ad hoc hypothesen in, voegden nieuwe elementen toe aan hun waardensysteem, reduceerden en differentieerden normen en attituden, maakten ze voorwaardelijker (waardoor ze vaak beter en uitvoeriger werden bereflecteerd dan ooit tevoren 599). De bekrachtiging en introductie van normen die beter waren aangepast aan
een situatie waarin de stelregel 'survival of the fittest' gold, voorzag hen van een stabiliserend voordeel op gevangenen die niet in staat waren hun normen aan de situatie
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aan te passen. Voor anderen was dergelijke bijsturing of innovatie van hun moraal
onmogelijk. Bepaalde attituden namen op hun waardenschaal een te centrale plaats
in, werden ervaren als essentie van hun identiteit of persoonlijkheid, maakten hun
'menselijkheid' uit. Raken aan die attituden waaraan ze hun gevoel van eigenwaarde
ontleenden, betekende zichzelf opgeven of verraden. Zelfverloochening dus. Andere overlevenden kregen de kans niet zich aan te passen, attituden en gedrag met elkaar in overeenstemming te brengen, een reorganisatie van hun identiteit tot stand te
brengen. In bepaalde kampen (b.v. de exterminatiekampen) ofin bepaalde periodes
(b .v. de opbouwfase van de meeste tijdens de oorlog opgerichte kampen), heerste
ten gevolge van het tomeloos geweld en de terreur, een aanhoudende panieksituatie
en was geen organisatie mogelijk. Gevangenen kregen de tijd niet om na te denken,
vóór alles diende de basisbehoefte aan eten bevredigd te worden en dat lukte noch altijd, noch voor iedereen. In deze chaos overheerste een chaotische mens.
Vele gevangenen hielden attituden in stand die hen of met schuldgevoelens opzadelden of, als ze ernaar handelden, eigen of andermans leven in gevaar brachten. Bij
hen leidde de discrepantie tussen norm en gedrag onvermijdelijk tot schuldgevoelens. Sommige morele normen konden alleen met direct levensgevaar worden nageleefd. Ze werden niet beredeneerd vervangen maat: tijdelijk verdrongen. Hun moraal verloor grotendeels haar gedragsregulatief effect, niet haar intern-normerend,
punitief en culpabiliserend effect. Vele gedetineerden verloren uit het oog dat
waarden cultuur- en situatie-gebonden zijn en dat de voorwaarden voor hun realisatie in het kamp ontbraken. Hun halsstarrig vasthouden aan bepaalde waarden, normen en idealen, zorgde ervoor dat ze moreel niet waren opgewassen tegen de mensonterende situatie van het kamp. Hun verwachtingen inzake mogelijk en onmogelijk
gedrag waren te weinig realistisch. In deze beproevingssituaties van hun moraal gedroegen mensen zich minder consequent en minder heldhaftig dan ze verwacht hadden (of, zoals iemand die de Jappenkampen overleefde het uitdrukte: "Zo ergens,
dan behoorde juist in zulk een samenleving de gemeenschapsgeest sterk te zijn. ,,600).
Voor deze gevangenen impliceerde overleven dan ook normovertreding. De overwinning op de dood was een Pyrrhusoverwinning omdat ze een morele ontwaarding
inhield. Ze beoordeelden en beoordelen hun kampgedrag niet in medisch-fysiologische termen (vgl. Pawelczynska) of in termen van opportuniteit, maar in termen van
morele signatuur. Ze toets(t)en het aan de morele integriteit die in een 'normaal' geciviliseerd sociaal milieu vooropgesteld wordt. Een integriteit waarmee men geen
kamp kon overleven. Al wisten velen dat ze de kool en de geit niet konden sparen,
toch verwachtten ze van zichzelf Salomonsoordelen, hoewel zij in een heel wat neteliger positie verkeerden dan de bijbelse koning. Zij waren immers zowel belanghebbende als (potentieel) slachtoffer. Uitgemergeld en uitgeteerd, op de rand van hun
weerstands- en draagvermogen, werden ze teruggeworpen op de fundamenten van
hun normen. Oordelen en handelen waren minder dan ooit vrijblijvend, want ze bedreigden zowel zingeving als identiteit.
Verslagen van gevestigde gevangenen bevatten niet alleen meer feitelijke informatie dan die van 'nieuwe' of 'gewone' gevangenen, ze zijn ook minder egocentrisch,
beter gestructureerd, evenwichtiger en minder affectbeladen. Dank zij hun grotere
anciënniteit en hun minder slechte kampstatus of -positie, waren de 'concentrationairs' beter en vollediger ingelicht. Zij waren in de kamphiërarchie opgeklommen en
hadden hun gedrag en bijhorende cognities en attituden (tijdelijk) aan de situatie
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kunnen aanpassen, waarbij het niet altijd duidelijk is wat oorzaak en gevolg is. Een
buitenstaander kan achteraf alleen vaststellen, dat een 'nieuwe moraal' gewoonlijk
gepaard ging met een minder slechte sociale positie. Adaptatie en sociale status
werkten versterkend op elkaar in. Hoe hoger de aanpassingsgraad, hoe groter de
kans op macht; hoe groter die macht (en hoe langer haar uitoefening), hoe groter de
aanpassing. In dit proces speelden ongetwijfeld nog andere factoren mee. Zo de verbondenheid met, en inlijving in een hechte intern-solidaire groep van politiek-ideologisch gelijkgezinden. Een groep waarbinnen een consensus bestond over de wenselijkheid of noodzaak van een 'nieuwe moraal', om te overleven naar een betere
toekomst toe. Uit deze sociaal bekrachtigende groepsaffiliatie en -identificatie puurden velen kracht en moed.
Typerend voor vroege ego-documenten opgesteld door gevestigde gevangenen
(b.v. Kautsky, Kogon - allebei bijna zeven jaar geïnterneerd, Lingens-Reiner) is de
meer thematische dan chronologische opbouw. Dit houdt uiteraard verband met
kwantiteit en kwaliteit van de informatie waarover zij gedurende hun gevangenschap
dank zij hun status (interneringsduur en kamppositie), konden beschikken. Ze hielden tijd en energie over voor andere zaken dan brute overleving. In hun verslag besteden ze aandacht aan de organisatie van het kamp, aan de mentaliteit (doorgaans
'psychologie' genoemd) van gevangenen en van SS; zaken die 'gewone' gevange'n en
niet vermelden omdat zij er geen kijk op hadden of ze eerder bijkomstig vonden. Typisch ook is dat deze gevestigde gevangenen een hoofdstuk wijden aan de vele verschillen tussen verscheidene categorieën van gevangenen (Kogon volgens interneringscategorie, Lingens-Reiner volgens nationaliteit, Kautsky beide samen). In het
corpus van de door mij geraadpleegde ego-documenten vallen deze vroege geschriften op door hun volledigheid, analysekracht, afstandelijkheid en gematigdheid (hetzelfde geldt voor de meeste kampdagboeken). De voornaamste oorzaak hiervan is
het feit dat de auteurs gevestigde gevangenen waren. Alleen zij waren b.v. fysiek en
psychisch in staat om zo kort na de bevrijding al een verslag op te stellen. Maar er is
meer, een reeks van interdependente factoren hangt hiermee samen. De drie hier besproken auteurs zijn Oostenrijkers, dus duitstalig -een onmiskenbaar voordeel in de
kampen- en goed vertrouwd met de Duitse cultuur (hetzelfde geldt voor Hermann
Langbein, maar diens ego-document Die Stärkeren kwam te laat in mijn bezit om het
hier nog te verwerken). Het kamp, het kampleven ende bewakers (zowel SS als
kampfunctionarissen) waren voor hen een ietsje minder vreemd dan voor de meeste
gevangenen van andere nationaliteiten. Een flink deel van het kampjargon bestaat
uit Duitse termen die ook buiten het kamp gebruikelijk waren en zijn, maar ze klonken zeer vreemd in de oren van anderstalige gevangenen (b. v. Revier, Aeltester,
Puff samenstellingen met 'sonder', enz ... ). De drie hier besproken Oostenrijkers
hadden iets minder moeite met de aanpassing. Zij kregen naar verhouding ook meer
kans om sociaal en economisch interessante contacten aan te knopen of posities te
verwerven. Ook het feit dat ze alle drie hogere studies achter de rug hadden, dat ze uit
een relatief hoog sociaal milieu stamden, speelde hierbij een rol. Hun vertrouwdheid
met de Duitse taal en cultuur lag waarschijnlijk ook aan de basis van een bepaalde
vertrouwdheid of bekendheid met bepaalde typisch Duitse kenmerken die in het
kamp versterkt tot uiting kwamen (b.v. discipline, orde, netheid601 ) en van een bepaalde afstandelijkheid (zij waren OosteQ.rijkers, géén Duitsers - hun minder sterke
betrokkenheid liet hen toe direct na de bevrijding te schrijven). Al deze factoren
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zorgden ervoor dat zij over meer informatie beschikten, dat zij het kampleven anders
zagen en interpreteerden. Deze ooggetuigen waren zich doorgaans ook goed bewust
van hun bijzondere positie en interpretatie en geven dat openlijk toe. Lingens-Reiner
(p. x) schrijft b.v.: "Ik was één van de geprivilegieerde gevangenen in het vrouwenkamp van Birkenau. Mijn positie was bijzonder omdat ik een 'Ariër', een 'Duitse'
was en als arts de ganse tijd mijn beroep kon uitoefenen . Dit maakte mijn overleving
mogelijk. Het gafme ook de gelegenheid verscheidene aspecten van het kampleven
te zien, aspecten die de anderen mogelijk niet eens kenden; het bespaarde me ook
het vreselijkste lijden en maakte het me betrekkelijk makkelijk om een analytische
ingesteldheid te ontwikkelen, wat onbereikbaar was voor degenen wier ervaringen
gruwelijker waren. Last but not least, bracht het ook specifieke problemen mee,
werd ik gedwongen de morele implicaties van mijn situatie grondig te overdenken."
"Mijn positie", schrijft ze ook nog (p. 143), "was zonder de minste twijfel beter dan
die van anderen. Ik kon me veroorloven dingen te doen waarvoor anderen gehangen
werden." Resultaat van dit alles is een uitzonderlijk rijk , gevarieerd en genuanceerd
ego-document. Nog enkele uitzonderlijke kenmerken ervan zijn: omstandige beschrijving van de verschillende interneringscategorieën en van de werkelijke - soms
futiele - interneringsredenen ; gedetailleerde beschrijving van de levensomstandigheden waarbij rekening wordt gehouden met evolutionaire aspecten en kampposities;
vermelding van lovenswaardige daden van enkele SS-ers (het niet risicoloos hulp verlenen aan gevangenen); aanschouwelijk beeld van de oorzaken van de verdeeldheid
tussen bepaalde groepen van gevangenen; volledig hoofdstuk over relaties tussen gevangenen en SS-ers en mentaliteit van de SS-ers, en een zeer genuanceerde beoordeling van de effecten van de 'interne hiërarchie'.
De hiervan qua vorm en inhoud afwijkende interpretatie van een ander Oostenrijks intellectueel, Bette/heim, herinnert er ons aan dat kamppositie, reden en duur
van de internering beslissende factoren waren. In tegenstelling tot de hierboven besproken Oostenrijkse getuigen werd Bette/heim als jood ge'iiterneerd, was hij geen
militant tegenstander van het nazisme, bleef hij 'gewoon' gevangene en kwam hij relatief vroeg vrij.
Lautmann (p. 353) meent dat de meeste auteurs van concentrationaire levensverhalen hun gevangenschap in een geprivilegieerde positie hebben doorgebracht. Wat
de 'oude' gevangenen onder de auteurs betreft heeft hij het ongetwijfeld bij het rechte eind, maar de veralgemening is onjuist omdat gevangenen die in de allerlaatste
maanden werden geïnterneerd uiteraard oververtegenwoordigd zijn onder overlevenden en getuigen. Belangrijk is dat de gevestigden, ten gevolge van hun relatief geprivilegieerde positie "de schaduwzijden van de sociale gelaagdheid der KZ in geringere mate ervaren hebben dan de velen die door hun lot niet meer konden getuigen."
(Lautmann, 353).
Vele gevestigden hadden hun pantser bewust aanvaard en de gevoelsverdringing
gerationaliseerd, in de letterlijke en psychologische betekenis van het woord. Enerzijds beredenering en verredelijking, anderzijds rechtvaardiging van hun houding en
gedrag. Zij poneerden hun houding als de enig mogelijke en werden daarin gesterkt
door de bijval van groepsleden. Over een jonge kapo schrijft Levi (1966,24) b.v.:
"Wanneer er selecties waren in de kinderbarakkendan voerde hij ze uit. Of hij enige
wroeging ervoer? Neen: waarom zou hij? Bestond er misschien een ander middel om
te overleven?". De 'nieuwe moraal' die ze, ter ondersteuning of ter justificatie van
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hun overlevingsgedrag, ontwikkelden of van anderen overnamen, was in feite een
klasse-moraal die hen, door de 'rechtvaardiging' van hun houding tegenover minder
machtige of andersdenkende gevangenen, ook toeliet hun bevoorrechte positie te
behouden. De nieuwe normen waren expressie en concretisering van de onevenwichtige machtsbalans. Omdat de groep waartoe ze behoorden minder slechte bestaansvoorwaarden kon bewerkstelligen, was bij hen de discrepantie tussen gedrag en morele waarden minder groot.
De 'nieuwe moraal' had alleen indirect met interneringsduur te maken. Anciënniteit was voorwaarde om zich op te kunnen werken maar essentieel was de sociaaleconomische positie in de gevangengemeenschap. Die moest verdedigd en gerationaliseerd worden. Gewennende aanvaarding van het kampleven en van hun eigen
attitude-change (ook tegenover hun eigen gedrag), zorgden voor een minder affectbeladen verslag. Ze leefden minder in onmin met zichzelf, hadden minder behoefte
aan a posteriori rationalisering en konden zich daardoor een meer koele en nuchtere
kijk veroorloven. Zelden spreken uit hun verslag schuldgevoelens (Cohen vormt
hierop een zeldzame uitzondering - zie blz. 356 - waarschijnlijk o.m. toe te schrijven
aan het feit dat hij en de 'zijnen' als jood directer bedreigd werden en dat hij niet tot
een hechte politieke groepering behoorde; zie ook blz. 353). Ze proberen hun gedrag
niet te rechtvaardigen omdat ze niet het gevoel hebben dat er iets aan schortte. 602 Integendeel, hun houding in het kamp was een politiek van het minste kwaad, er was
geen leefbaar alternatief. Bettelheim neemt dit alles zeer accuraat waar, maar blijft
het -als 'gewoon', niet ingeburgerd gevangene- afkeuren. "Vele gevangenen",
schrijft hij (1970, 119), "gedroegen zich alsof hun bestaan in het kamp ge'e n verband
hield met hun 'echte' leven. Ze gingen zo ver dat ze erop hamerden dat dit de correcte houding was. Hun evaluatie van eigen en andermans gedrag week sterk af van wat
ze gedacht en gezegd zouden hebben buiten het kamp. De scheiding tussen gedragspatronen en waarden in en buiten het kamp was zó radicaal, en de gevoelens daarrond zó sterk dat de meeste gevangenen vermeden erover te praten; het was één van
de vele onderwerpen die 'taboe' waren".
De gevestigden hadden en hebben, dank zij de moreel-ideologische bekrachtiging
van hun kampgedrag, zelden last van een slecht geweten. Zij wisten en weten dat ze
voorheen geldende normen overtraden, maar ze zijn ervan overtuigd dat zulks ge..;
beurde in het licht van hogere en door de groep goedgekeurde waarden. Zij twijfelen
er doorgaans niet aan dat in die situatie het doel de middelen heiligde, dat hen bijgevolg geen schuld treft. Bernhard Klieger, een 'prominent', heeft er geen moeite mee
dat hij in Auschwitz beter af was dan de meeste andere gedetineerden, omdat hij
meent dat in het kamp niemand het recht had zijn gedrag afte stemmen op elders geldende normen. 603 De gevestigden Waren door hun minder slechte machtspositie en
omdat zij over iets meer en beter voedsel konden beschikken, daarenboven in staat
aan verzet te denken en ook konden zij anderen daadwerkelijk helpen of redden.
Lingens-Reiner (p. 60) schrijft b.v. dat "diegenen onder hen die arts waren het enorme voordeel hadden lotgenoten in het leed te mogen helpen, i. p. v. te moeten werken
in een munitie-fabriek." (zie ook blz. 359). "Ook ik", schrijft Cohen (1952,152 - ook
een arts die zijn beroep in het kamp uitoefende), "ondervond hulp van anderen maar
meen, dat alleen degene hulp kon bieden, die niet in het hoger stadium verkeerde.
Nog sterker gezegd: alleen zij die behoorlijk aangepast Waren of reeds het stadium
van het berusten bereikt hadden en zich daardoor in een zekere mate van 'kampwel339

stand' bevonden, waren in staat om anderen hulp te verlenen." Ook Pawelczynska
(p. 76) schrijft "dat het geen toeval was dat in de kampen een actieve houding tegenover leven en de wil te vechten voorkwam bij mensen die er op een of andere manier
in slaagden voldoende te eten te krijgen. Zij waren het die de verzetsbeweging organiseerden , de ontvluchtingen en de sabotage, die contact legden met de buitenwereld
of anderen hielpen." (zie ook blz. 132).
Getuigenissen van 'gewone' gevangenen die niet behoorden tot een relatief machtige
groep of die vrij laat werden geïnterneerd , zijn dikwijls inconsistenter, minder systematisch en sterk affectbeladen. De structuur van deze verslagen is meestal chronologisch (vooral opvallend bij de vroegste getuigenissen), volgt het verloop van hun eigen deportatie-geschiedenis (sommige zijn deels chronologisch, deels thematisch,
b.v. bij Birin). Tijd speelde een grote rol in het leven van deze gevangenen. Het chronologisch patroon wordt waarschijnlijk ook (bewust of onbewust) gebruikt omdat
het beter toelaat een aanschouwelijk beeld te schetsen van de (voor deze getuigen zo
belangrijke) metamorfose die gevangenen ondergingen . De 'gewone' gevangenen
konden minder afstand nemen van hun ervaringen, hun lijden en hun gedrag. Ze
hadden een nog onvollediger zicht op het kampgebeuren. Ze hadden hun waardensysteem gewoonlijk niet aan hun kampgedrag kunnen of moeten aanpassen en hadden geen privileges te rechtvaardigen.
Relatief kortstondig geïnterneerde ooggetuigen kónden hetzelfde kamp beeld niet
hebben als veteranen. Zij verkeerden in een van de beginfasen van de adaptatie en
hanteerden concepten die daarmee in overeenstemming waren. Nieuwkomers b .v.,
probeerden de conceptuele schema's die hen tot dan hadden toegelaten bevredigend
sociaal te functioneren ook in het kamp toe te passen. Niettegenstaande de vorming
van sociale enclaves van nieuwelingen en de hulp die sommigen onder hen van 'oude'
gevangenen ontvingen, leek de kampwereld inconsistenter en incoherenter dan in
werkelijkheid. Neuzugänge waren vreemdelingen in het kamp. Zij konden er zich
ternauwernood oriënteren. Elke gebeurtenis leek onheilspellend omdat ze nergens
kon worden ingepast. De ogenschijnlijke normloosheid maakte dat veel nieuwelingen in een toestand van anomie terecht kwamen. Het vroeg heel wat tijd om de chaotisch lijkende gevangenenwereld als een sociale situatie te onderkennen en te begrijpen, om afstand te doen van beproefde typologieën en oriëntatieschema's. De
'primaire' aanpassing gebeurde ten dele door aan bekende situaties ontleende referentiesystemen.
Dit alles zorgde ervoor dat niet langdurig geïnterneerde 'gewone' gevangenen,
meer dan de 'concentrationairs' hun toevlucht namen tot de eenvoudige, rationaliserende, stereotiepe en deculpabiliserende verklaringsschema's. Het zijn dus voornamelijk zij die behoefte hadden aan het stereotiep beeld en -door hun oververtegenwoordiging onder de overlevenden- ervoor zorgden dat het een ruime verspreiding
kreeg. Deze 'gewone' gevangenen hadden tijd noch kans gekregen om hun afwijkend gedrag moreel te normaliseren, om de kloof tussen norm en gedrag te dichten
en de dissonantie weg te werken. Precies diegenen dus, die tot het bittere eind een
strijd op leven en dood van één tegen velen hadden moeten leveren, bleven ofwerden zich na de bevrijding pijnlijk bewust van de discrepantie tussen het gehuldigde
en het werkelijke waardensysteem. De hen 'overvallende', 'onberedeneerde' discrepantie tussen situationeel gedrag en existentiële attituden liet dikwijls een bittere na340

smaak, een gevoel van leegte, verraad of schuld na. Ze blijven van mening dat de situatie geen toereikend excuus bood voor hun kampgedrag . Juist omdat hun attituden
vrijwel ongeschonden bleven (zie blz. 327), kunnen zij hun gedrags- en gevoelsveranderingen niet aanvaarden of rationaliseren. "De eerste plicht van Auschwitzers" , schrijft Borowski (1976, 22), "is duidelijk te maken wat een kamp precies is ...
Maar laten we niet vergeten dat de lezer onvermijdelijk zal vragen: hoe kon jij overleven? .. Vertel dan, hoe je postjes kocht in het 'hospitaal', makkelijke postjes, hoe
je de Muselmänner in de oven schoof, hoe je vrouwen en mannen omkocht , wat je în
de barakken deed, het uitladen van de transporten in het zigeunerkamp; vertel over
het dagelijkse leven in het kamp, over de hiërarchie van angst , over de eenzaamheid
van elke man. Maar schrijf dat jullie, jullie het waren die dit deden. Dat een stuk van
de treurige faam van Auschwitz ook aan jullie toebehoort." Borowski accepteert een
gemeenschappelijkheid van verantwoordelijkheid, participatie en schuld voor het
concentratiekamp. Daarom kan volgens hem over Auschwitz niet op onpersoonlijke
wijze worden geschreven. 6U3a Vele 'gewone' gevangenen kunnen niet aanvaarden dat
ze niets hebben ondernomen maar vervielen in volgens hen immoreel gedrag. De onvrijwilligheid van dat gedrag brengen ze niet in rekening, onder meer omdat ze niet
in de norm bevat zat. Ze besteden te weinig aandacht aan de intentie of de afwezigheid van intentie. In feite redeneren ze vanuit een formalistische moraal , een formalistisch paradigma waarin geen rekening wordt gehouden met intenties (een duidelijke tegenstelling dus met de houding van de 'oude' gevestigde gevangenen - zie blz.
331 & 345).
Voortgezette , inhoudelijk ongewijzigde , morele reflectie in een milieu waarin dat
geen gedragsregulatief effect meer heeft (wat Bettelheim als ideaal poneert) , leidde
bij vele gevangenen tot intense schuldgevoelens. Overlevenden die gedurende relatief korte tijd gevangen zaten , hebben het vaker dan doorwinterde gevangenen over
schuldgevoelens en geven een meer stereotiep beeld (ontmenselijking, diabolisering , soms heroïsering), met sterke beklemtoning van de komplotfilosofie . De correlatie tussen schuldgevoelens en stereotiep beeld is niet toevallig. Beklemtoning en
zelfs overdrijving van de sadistische en diabolische aspecten van kamp en SS, van de
eigen hopeloos- en machteloosheid en van de heldenmoed van sommigen, dienen als
tegengewicht voor de schuldgevoelens over het eigen kampgedrag (het verband tussen schuldgevoelens enerzijds, heroïsering en diabolisering anderzijds, komt nog ter
sprake - zie blz. 413). Ervan overtuigd dat ze in situaties waarin ze nog ove'r voldoende vrijheid beschikten om verantwoordelijk geacht te kunne~ worden, toch niet absoluut noodzakelijke immorele daden hebben gesteld (bron van hun schuldgevoelens), zetten ze hun weliswaar reële machteloosheid en onvrijheid extra dik in de
verf. De meesten proberen zichzelf, elkaar en -later- buitenstaanders ervan te overtuigen dat ze compleet machteloos waren tegen de terreur, dat ze onvrij, niet verantwoordelijk en dus onschuldig waren. Vertrekkend van de idee dat er omstandigheden van absolute onvrijheid bestaan, proberen ze de hen resterende vrijheid te minimaliseren door de situatie extremer voor te stellen dan zij toch al was. Ze beklemtonen die factoren die hen inderdaad vrij pleiten, maar die ze privatim verworpen hebben. Het stereotiep beeld is een (onbéwuste) poging om de dissonantie tussen norm
en gedrag te reduceren. Doch dit is een hopeloze en dysfunctionele onderneming.
Hopeloos, omdat er geen absolute grens bestaat tussen vrijheid en onvrijheid, omdat
rekening moet worden gehouden met zowel draaglast als draagkracht en omdat er al341

tijd een laatste vrijheid rest (zelfdoding of, als ook dat onmogelijk gemaakt wordt,
kritische reflectie); dysfunctioneel, omdat de overlevenden door hun stereotiepe
voorstelling van zaken afwijzing van hun boodschap in de hand kunnen werken, wat
zij dan weer als een bekrachtiging van hun 'schuld' kunnen ervaren. Zolang overlevenden context-vreemde waarden, normen en idealen hanteren ter beoordeling van
hun kampgedrag, is de kans op bevrijding van schuldgevoelens miniem. De enige
manier om uit deze morele doolhof te geraken, is die welke zij tijdens en na hun internering halsstarrig afwijzen. Redelijke argumenten blijken hier weinig doelmatig.
Hoe onvoltooid de verleden tijd in hun beleving ook moge zijn, het feitelijk verleden
is onherroepelijk voorbij, de klok kan niet worden teruggezet. Overmacht der SS-ers
en de wens in leven te blijven maakten openlijke, efficiënt aangewende agressie zo
goed als onmogelijk . .De schuldgevoelens zijn inwaarts, tegen het 'ik' gekeerde,
plaatsvervangende schuldgevoelens. De angstverwekkende en -bekrachtigende
kampbeelden zijn even zovele (onbewuste) pogingen om te rationaliseren dat men in
bepaalde situaties niet ingreep, maar een kansberekening maakte m.b.t. het eigen
overleven.
Het waren (en zij n) vooral deze' gewone' gevangenen die zich ontmenselijkt voelden en zichzelf aanklaagden. Pierre, de anti-held uit Vercors' La puissance du jour,
een door schuldgevoelens gekwelde overlevende, meent dat de oprechte sympathie
en afschuw der buitenstaanders niet volstaan. De ervaring is niet communiceerbaar.
Zij begrijpen niet dat het werkelijke doel der nazi's de totale ontmenselijking was, de
reductie van de mens tot een pratende aap, een wezen dat alleen nog de biologische
kenmerken van een mens overhield. Doordat ze deze essentie niet vatten, frustreren
ze de ex-gevangenen. Ze laten hen in de steek en beroven hen van hun enige overlevingsreden. Buitenstaanders vatten niet dat het om de toekomst van de mens gaat,
dat nieuwe overheersers klaar staan om de door de nazi's in gang gezette dehumanisering te voltooien. Door hun onbegrip beroven ze de overlevenden, die op een of
andere wijze hebben 'gecollaboreerd', van hun enig mogelijke rechtvaardiging: verhinderen dat dit opzet alsnog lukt604 (zie ook blz. 444). Zolang Pierre in het crematorium werkte werd hij niet door schuldgevoelens gekweld omdat hij ervan overtuigd
was nooit meer vrij te zullen komen. Eens bevrijd, voelde hij zich schuldig over zijn
'immoreel' gedrag. Hij kreeg het gevoel zijn 'menselijke kwaliteit' verloren te hebben en alleen dan niet verachtelijk te zijn, als hij zich schuldig bleef voelen. 605 Schuldgevoelens als een soort schulddelging dus.
Het verbitterde schuldbewustzijnv~n deze overlevenden uit zich dikwijls in een
pessimistisch of cynisch mens- en wereldbeeld. A rnoni b. v., baseerde zij n in de 'universiteit van Auschwitz' aangeleerde levensfilosofie op zijn vrij snel (reeds tijdens de
reis naar Auschwitz), opgetreden gedragsveranderingen en de daaruit getrokken
conclusie dat 'menselijkheid' heel gauw wordt afgelegd. Die levensfilosofie legt de
egoïstische motieven van alle menselijke gevoelens en waarden bloot. Arnoni wil
voorkomen dat mensen ooit nog onvoorbereid en naïef in zo'n grenssituaties terechtkomen, om schuldgevoelens over fataal doch onvoorspelbaar en dus oncontroleerbaar gedrag te vermijden. Arnoni's schuldgevoelens vormen de motor van zijn filosofische"belangstelling en bepalen er"de richting van. "Niemand", schrijft hij (1972,
81-82), "had hem [de met de SS 'collaborerende' gevangene] ooit verteld dat het leven zo kon zijn als hij het nu ervoer. Hij verkeerde in een staat van uiterste verwarring die wel in de laatste plaats geschikt was om de toepassingsmogelijkheden van de
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moraal uit te pluizen. En aangezien hij nooit van zichzelf vermoed had een potentieel
aan wreedheid te bezitten, stuitte dat potentieel, toen het in onvoorziene omstandigheden geactualiseerd werd, bovendien niet op weerstand en werd er niet tegen gewaarschuwd. ( ... ). Als hij dan ook geconfronteerd wordt met een situatie waarin hij
niets dan minachting en animositeit voor een medemens kan opbrengen, dan wordt
hij met een onbekende kant van zichzelf geconfronteerd en handelt hij uit verwarring
en onwetendheid. In plaats van zijn gedrag ethisch te beteugelen, handelt hij instinctief, waarna hij zijn daden rationaliseert ( ... ). Als mende mensen in plaats van ze de
liefde te preken, intens bewust zou maken van hun vermogen tot haten en schade
toebrengen, dan zou het misschien gemakkelijker zijn om menselijkheid en moraliteit in toepassing te brengen als het er het meeste op aankomt, terwijl men er juist
dan mentaal gezien het minste aan toe is. Veiligheid wordt niet bereikt door het gevaar van vuur voor de mensen verborgen te houden, maar door hen op de confrontatie voor te bereiden." Daarom is het volgens hem absoluut noodzakelijk "in jezelf de
potentiële Eichmann en diens constante aanwezigheid te ontdekken als een voorwaarde voor moreel gedrag ... " .
Dergelijke gedesillusioneerde levensfilosofie vindt men vooral terug bij de jongeren onder de overlevenden. Zij waren en zijn blijkbaar meer vatbaar voor sterke gevoelens van dissonantie en schuld. De verklaring hiervoor dient waarschijnlijk gezocht in het terzelfder tijd minder stabiel en absoluut karakter van het identiteitsgevoel bij jongere mensen (zie ook blz. 152-153). Enkelen beschikten, dank zij een
verschillende intellectuele ontwikkeling of een grotere maturiteit, over meer relativeringsvermogen. Ze hadden meer oog voor de situationele bepaaldheid van hun gedrag, al behoedde hen dat niet steeds voor schuldgevoelens. De vierentwintig jarige
Laqueur b.v., schrijft de demoralisering aan de honger en ellende toe ,606 maar voelt
zich na haar bevrijding desondanks 'schuldig'. Bij haar dan ook geen uitgewerkt stereotiep beeld en slechts een enkele verwijzing naar het deculpabiliserend komplot. 607
De schuldvraag stelt zich naar verhouding minder ster-k bij overlevenden die niet
meer zo jong waren bij hun internering. Hemelrijk, een gelijkmoedig vijftigermet
een verbazingwekkend vermogen om uit al die ellende nog positieve conclusies te puren, zette de schuldidee grotendeels opzij door de overweging dat "de geboden niet
golden tegenover dolle honden.,,608 Nadat Mechanicus, een ander vijftiger, dank zij
zijn invloedrijke relaties van de transportIijst (voor Auschwitz) werd geschrapt en
voorlopig in Westerbork kan blijven, noteert hij in zijn dagboek (p. 161): " ... heb
een nare smaak in de mond: ik ben alleen terug, terwijl zovele goede vrienden, zovele goede mensen door zijn. Naar de hel? ( ... ). Ik betwist mijn nare smaak: velen van
hen, die nu door zijn, zijn hier langer dan een jaar geweest, ik ben hier eerst tien
maanden. Het leven is een loterij, hier een loterij zonder prijzen, en waarom zou ik
eerder mijn 'niet' moeten trekken dan strikt nodig is. Afschuwelijk voor hen, die hun
'niet' meegedeeld krijgen en ze niet meer in de urn terug kunnen werpen." Goed een
maand later schrijft hij (p. 188): " ... maar wanneer ik mijn positie vergelijk bij die
van de oermensen, voor zover men daartoe bij machte is, ofbij die van de Batavieren
die op boomstammen naar ons land kwamen, ben ik er nog niet zo slecht aan toe.
Alles in het leven is relatief, en zolang ik nog leven kan zoals ik leef, valt het leven
nog mee. Welk een weelde en geluk, dat ik zelfs nog schrijven kan, nog een penhouder bezit met goede inkt, over goed beschrijfbaar papier beschik. En nochtans zit ik
hier op een mesthoop! En nochtans ben ik hier een gevangene!". Hoe minder (ster343

ke) schuldgevoelens, hoe makkelijker ook gevangenen hun ervaring positief kunnen
interpreteren (zie ook blz. 226-228). In juni '44 noteert Laqueur (p. 74) in haar dagboek: " ... en 's avonds als ik volgens de 'regelen der boeken' heimwee zou moeten
hebben, ben ik met het leven een beetje verzoend en voel me optimistisch en ik denk
zover door, dat ik me soms zelfs voorstel, dat deze krankzinnige jaren iets betekenen, waarvan het profijt ons pas later in ons leven zal duidelijk worden."
Andere gevangenen koesterden geen illusies over hun toekomst, over de mens of
over de wereld. Zij hielden uit hun kampervaring een fundamenteel pessimistisch
beeld over. Ook zij gewagen van een begripskloof tussen in- en outsiders, maar verwijzen dan naar het voor outsiders ontoegankelijk 'inzicht' dat de mens in wezen
door en door slecht is. Zij weigeren te aanvaarden dat de mens niet van nature een
eumoreel wezen is, maar enkeleen wezen dat tot moreel gedrag in staat is , een wezen
dus dat zowel tot 'ontmenselijking' als tot 'vermenselijking' in staat is. Gezien het
sterk verspreide vooroordeel dat de gebruikelijke attituden en gedragspatronen de
enige 'normale' en 'écht menselijke' zijn, konden vele gevangenen bij confrontatie
met snel optredend en sterk afwijkend gedrag tot geen andere conclusies komen. Het
vooroordeel houdt immers ontkenning of sterke relativering van sociaal-culturele invloeden in. Veel gevangenen konden niet aanvaarden dat ook hun kampgedrag resultaat was van sociale factoren. De gedachte 'ontmenselijkt' te zijn, vond haar oorsprong in de discrepantie tussen de kern-attituden van hun persoonlijkheid -die
waaraan ze hun identiteit ontleenden- en hun daarmee conflicterend overlevingsgedrag. Wat inhoud en vorm van hun getuigenis betreft, had dit twee belangrijke gevolgen. Ze waren ervan overtuigd dat, nu het vernis er afgehaald was, de kern van hun
persoonlijkheid bloot kwam te liggen, of veralgemenend, dat de 'essentie van de
mens' werd onthuld. Hun getuigenis staat dikwijls in het teken van dit essentialisme ,
wordt soms zelfs in functie daarvan als een soort bewijsvoering opgesteld of aangepast. 609 Al lijkt het er dikwijls sterk op, toch doelen deze auteurs met 'ontmenselijking' niet op het verlies van hun moreel waardensysteem maar op de kloof tussen die
waarden en hun gedrag. Hun impliciet gehanteerde definitie van 'menselijkheid' is
die van harmonieuze overeenstemming tussen persoonlijke moraal en gedrag. Het
tweede gevolg -in feite een poging om de dissonantie te reduceren- was het geloof
dat die 'dehumanisering' door de SS was uitgekiend6 \O (zie ook blz. 247 e.v. en 342,
Vercors) . Het mág niet waar zijn dat mensen uit zichzelf hun gedrag en attituden 'zo
makkelijk' wijzigen. "De grootste misdaad van de Hitlerianen ten opzichte van de
gevangenen", meent Lengyel (1946,288), "is misschien niet zozeer dat ze ze uitgeroeid hebben, maar dat ze geprobeerd hebben -vaak met succes- ze naar hun eigen
beeld te modelleren en slechte wezens van hen te maken. "
De extremiteitsgraad van de kampervaring beïnvloedt dus het oordeel en het oordeelsvermogen van de verslaggevers onder de overlevenden. Aanpassingsgraad en
sociale positie in het kamp bepalen tot op grote hoogte de houding van de gevangene
tegenover zijn en andermans kampervaring. Treffend in dit opzicht was b.v. de gewenning aan eigen en andermans dood en de houding van gevangenen tegenover deze gewenning. Bij de 'concentrationair' ging het emotioneel verband tussen een
mens en een dood lichaam dat niet meer kon lijden, verloren. Een lijk werd een emotioneel neutraal object, gedehumaniseerd en gedesacraliseerd. 61Oa "Waar er geen
consideratie was voor de levenden", schrijft Lingens-Reiner (p. 58) in dit verband,
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"hoe zou er dan respect zijn geweest voor de doden?" (ze maakt wel uitzondering bij
de dood van collega's - artsen, voor wie een kort ritueel in acht werd genomen). Sommige 'gewone' gevangenen erVoeren het volslagen gebrek aan piëteit voor de doden
als het ergste wat ze moesten meemaken 611 Nog stuitender was voor sommigen de
crematie (o.m. voor orthodoxe joden,die een vrij lichamelijke voorstelling hebben
van de heropstanding der doden op het einde der tijden en hun hereniging in Jeruzalem). 612 De meeste 'gewone' gevangenen ervoeren hun gewenning aan brutaliteit,
terreur en dood als de humaniserend en onterend. Eén hunner die werd bevoordeeld
omdat hij nog levensvatbaar was, verblijdde zich daar wel over, maar zijn "vreugde ... was gemengd met een gevoel van schande en vernedering: voor de ogen van de
kameraden werd ik opgefokt." (Bakels-1977, 233).
In La puissance du jour confronteert Vercors twee ex-gevangenen met elkaar.
Pierre wordt door schuldgevoelens gekweld omdat hij, zelf met de dood bedreigd,
verplicht werd dode -een enkele keer ook half levende- medegevangenen in de verbrandingsoven te schuiven. Manéon, een overtuigde communist, heeft steeds consequent de wet van het minst mogelijk leed toegepast en offerde daartoe, indien nodig,
zonder gewetensproblemen zwakke lotgenoten op. 613 Hij begrijpt niet dat Pierre zich
schuldig kán voelen. Niemand is verantwoordelijk voor onder dwang uitgevoerde
daden. Het zijn geen 'echte', geen eigen handelingen. Het besef slechts instrument te
zijn, sterkte Manéon en zijn kameraden in hun strijd tegen de nazi's. Zij twijfelden er
niet aan dat gevangenen-dokters de zwaksten voor de gaskamers moesten selecteren. Zij handelden zeker niet slecht. Dat hadden ze gedaan indien ze de plaats van de
zwakken hadden ingenomen. Manéon-doorwiens mond in feite Vercors, de buitenstaander, spreekt- voert als doorslaggevend argument aan, dat het oordeel van de
spectator niet telt. Van belang is alleen wat de actor wil doen, van belang is dat hij de
immorele dwanghandeling blijft afkeuren. Niet wat iemand onder dwang doet, maar
zijn intentie(s) en zijn morele evaluatie tellen. Zolang de actor de daad afkeurt, kán
hij geen immorele daad stellen. Dooreen geschud door wat ook hem een evidentie
lijkt, blijft Pierre zich toch afvragen op welke basis hij zichzelf dan moet oordelen:
moet hij zichzelf evalueren op basis van wat zijn overtuigingen en zijn vroeger gedrag
hem deden geloven, of op basis van de afschuwelijke daad die hij toch had uitgevoerd? Dit dilemma ontgaat Manéon. Pierre daarentegen vindt Manéons redenering
wel juist, maar kan ze niet aanvaarden. Anders dan andere diersoorten, redeneert
hij, blijft de mens altijd aansprakelijk voor zijn daden. Zij kunnen nooit ondanks
zichzelf handelen, kunnen nimmer 'zondigen zoals een roofdier jaagt'. 614 Manéons
redenering is voor Pierre vooral onaanvaardbaar omdat ze, bij consequente doortrekking, het einde van elke morele gedragsregulering impliceert. Eenieder-ook SSers dus- zou zich altijd op een of andere externe kracht kunnen beroepen, niemand
zou ooit nog schuldig kunnen zijn. 615 Net als Bettelheim pleit Vercors dus voor een intentionalistische moraal. Bij absolute dwang blijft niets anders over. Anders dan Bette/heim, poneert Vercors dat overleven in alle omstandigheden de moeite loont, zelfs
al is de enige vrijheid die van het denken. De zelfvernietigende keuze is onvrijheid.
(Vercors is het pseudoniem van Jean Bruller. Gedurende de bezetting was hij als verzetsstrijder actief in het Vercors-gebergte - een uitloper van de Alpen. Tijdens de
oorlog richtte hij de beroemde 'Editions de Minuit' op).
De sociale positie die de getuige in het kamp bekleedde heeft een weerslag op zijn
getuigenis. Zijn belangenpositie geeft een bepaalde oriëntering aan de weergave van
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de gebeurtenissen. Oordelen over de consequenties van de ongelijke machtsverdeling in de kampen en over het eigen gedrag worden mede bepaald door de graad van
participatie aan die macht. Getuigen die terzelfder tijd in hetzelfde kamp hebben gezeten, maar er verschillende machtsposities innamen, konden elkaar soms niet meer
begrijpen en legden na de bevrijding soms volkomen tegenstrijdige getuigenissen
af. 6!6 In al zijn naïviteit geeft volgende 'vaststelling' van een overlevende die subjectiviteit goed weer: "Ik heb zeer voortreffelijke Lagerprominenten meegemaakt onder
wie tal van Hollanders (ik ben trouwens ook zelf een tijdje Lagerprominent geweest)." (Bakels-1977, 58). Met het oordeel dat 'gewone' gevangenen zich over de
(politieke) gevestigden hebben gevormd dient men - volgens Kogon, leidinggevende
gevangene in Buchenwald- weinig rekening te houden.<'>17 De massa was té onwetend, kon het interne raderwerk niet doorgronden. De 'gewone' gevangenen zagen
niet in dat het brutale optreden van 'rode' functionarissen slechts schijn was, dat ze
deden alsof ze sloegen of er tenminste voor zorgden niet té hard te slaan. Hun 'wangedrag' was slechts strategische imitatie. De SS-ers accepteerden geen zwakheden;
alleen op deze wijze konden de 'roden' functies uit handen van 'groenen' houden,
enz ... 6!8 In periodes van hongersnood, als 'gewone' gevangenen (die soms bendes
vormden) tot ter dood vochten om een korst brood, gedurende de dodenmarsen,in
alle panieksituaties (b.v. bij de nog ongedisciplineerde, in shock-toestand verkerende nieuwelingen) waarin een onvoorstelbare chaos heerste, zouden de 'prominenten' niet anders hebben gekund dan erop los slaan. Discipline door terreur, om erger
te voorkomen, om de SS er buiten te houden.ó!lJ Ook wat de houding van gevestigde
gevangenen tegenover Neuzugänge betreft, menen gevestigden dat het een vreselijk
en tragisch, maar begrijpelijk en natuurlijk selectieproces was. ó2°Dit alles kon de 'gewone' gevangene niet begrijpen, luidt het. In zijn situatie was het onmogelijk onderscheid te maken tussen sadistische en correctieve brutaliteit of terreur om zijn bestwil. 62 ! Daarom waren de 'politieken' de mening toegedaan dat de massa geen inspraak mocht hebben. Gekweld door angst, honger en brutaliteiten, geobsedeerd
door de meest elementaire behoeftebevrediging, zouden zij ook niet in staat zijn geweest te participeren. De gevangenengemeenschap moest wel een oligarchie zijn. 622
"Het regime", schrijft Debrock (p. 1432), "maakt de gevangene tot medeplichtige.
In de meeste bestuursposten was dit het geval. De gevangene die een transport van
gevangenen naar een uitroeiingscommando moest samenstellen, kon slechts kiezen
uit bekenden, die hij trachtte te redden door ze van de lijst te schrappen, en onbekenden, die aldus letterlijk tot slachtoffers werden gemaakt. Wanneer in de ziekenzaal
de plaatsen beperkt waren, had men alleen dezelfde keuze. Wanneer slechts enkele
geneesmiddelen aanwezig waren, gebeurde hetzelfde vreselijke selectieproces. Men
kan dergelijke voorbeelden met honderden aanhalen. Ze werden, na de bevrijding
uit de kampen, soms zeer verkeerdelijk geïnterpreteerd, ook op het vlak van de
rechtspraak, door de buitenstaanders en zelfs door gevangenen die het mechanisme
van het KZ als organisatie niet hadden kunnen doorgronden."
Dat dit alles een grond van waarheid bevat, kan niet ontkend worden. Het hoeft
evenwel geen betoog, dat deze zienswijze makkelijk in een bijdehandse rationalisering kan ontaarden. Wie zelf kampfunctionaris is geweest, heeft licht neiging de verdiensten van de 'interne hiërarchie' te overschatten. Men gelooft dat álle gevangenen
gelijkelijk profiteerden van de toepassing van humane principes. Als men, met het
oog op een op komst zijnde selectie, d~ gezondste gevangenen tijdelijk het 'Revier'
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deed verlaten, de zwakkeren onderwees hoe ze op de vragen van de inspecterende
SS-arts moesten antwoorden om aan de selectie te ontsnappen en de zware zieken gedurende de duur van het onderzoek ergens in de infirmerie verborg ,623 dan vraagt
men zich toch onwillekeurig af hoe überhaupt nog het vereiste aantal kón geselecteerd worden. Al streefden politieke kampfunctionarissen andere doelen na, ze gebruikten dezelfde middelen als de door hen verafschuwde 'groenen'. De 'roden' waren ideologisch gemotiveerd, de 'groenen~ niet. Dit kwalitatief onderscheid zorgde
ook voor een kwantitatief verschil. Onder 'rood bewind' werd het kampegoïsme tot
op zekere hoogte overstegen en brachten meer mensen er het leven af. Met dat doel
voor ogen werden absolute waarden en maximalistische verwachtingen afgebouwd.
De 'interne hiërarchie' werd slechts als instrument gebruikt. Macht was geen doel
maar een middel. Zoals gezegd (zie blz. 198) bestaat er geen twijfel over het positief
effect van de machtsovername door de 'roden' (al dient daarbij ook de gelukkige omstandigheid verrekend dat deze aflossing in verscheidene kampen samenviel met de
Arbeitseinsatz). Ze zijn erin geslaagd een minimum aan sociale orde te realiseren in
een wereld die dat in feite niet toeliet.
In deze context is het nuttig even stil te staan bij aard en richting van de door sommige politieken bepleite waardenreductie, alsook de mate van consequentie bij de toepassing ervan. Vraag is b.v., of het in alle omstandigheden zinvol was de voorkeur te
geven aan jongeren, de ogenschijnlijk sterkeren en meer levensvatbaren. Waren zij
steeds lichamelijk of moreel superieur, hadden sommige oudere gedetineerden niet
meer kans het te halen? "Naar mijn ervaring", schrijft Kautsky (p. 164-165) in dit
verband, "hadden mensen van middelbare leeftijd met een gezonde constitutie en
gesterkte zenuwen, met afgeronde levenservaring en sterke binding aan vrouwen
kinderen, veel betere kansen het uit te houden dan lichamelijk sterke jongelingen,
wier zenuwen en morele opvattingen minder sterk waren en die door niets gebonden
waren aan het normale leven in de vrijheid. De kampvisie 'ouderen, je hebt genoeg
geleefd - wij jongeren willen straks ook nog wat van het leven genieten!' klonk veel
logischer dan ze was ... ". De nieuwe normen werkten evenmin ondubbelzinnig door
in de samenstelling van de groep der overlevenden. De meeste politieken lieten zich
-uiteraard- al dan niet bewust leiden door preferenties , sympathieën en antipathieen. Dat de nieuwe samenlevingsnormen door iedereen werden nageleefd en dat wie
ze overtrad werd gesanctioneerd, 624 is een idealistische voorstelling van zaken. Vroegere waarden bleven een belangrijke invloed uitoefenen. De verdeeldheid onder de
politieken en groepsparticularisme (zie blz. 198-203) doorkruisten de harde 'kampwet' .625 Niet alle gevangenen waren gelijk voor die wet. Het hemd bleek dikwijls nader dan de rok, de keuze werd dan bepaald door ideologische en relationele prerogatieven. Een andere dan een politieke keuze was volgens sommige politieken zelfs
moreel verwerpelijk. 626 Het beheer van sleutelposities moest partij-, land- of geestesgenoten ten goede komen. 627 Waardevolle, 'belangrijke' gevangenen werden zoveel
mogelijk gespaard en twijfelachtige elementen opgeofferd. 628 Hulp ging naar hen die
deel uitmaakten van de verzetsorganisaties of de comités, diegenen die zouden helpen anderen te redden .629 Door keiharde discipline en onverzettelijke leiders probeerden deze politieken naleving vän deze normen te. waarborgen. 63o Wie niet gehoorzaamde, was een slecht kameraad. "De traditionele noties van schuld en onschuld", schrijft Rousset (1974/2, 276), "worden getranscendeerd door de noties
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groepsaanhorigheid, collectieve solidariteit gesteund op een gemeenschap van belangen, herkomst en mentaliteit." In kampen waar de 'roden' de 'interne hiërarchie'
beheersten was het vrij gebruikelijk dat Neuzugänge bij aankomst in het kamp onderworpen werden aan een politiek verhoor. 631 Een gevangene werd b.V. maar zaalarts na grondig verhoor door politieke plaatsbekleders en nadat hem te verstaan was
gegeven dat zijn aanstelling hem ertoe verplichtte in de eerste plaats zieke 'kameraden' te helpen,632 wat gezien de ontelbare zieken neerkwam op exclusiviteit. Hield
zo'n arts zich niet aan deze regels, verzorgde hij -de eed van Hippokrates indachtigzonder distinctie alle zieken (b.v. een Hongaarse jood die tot geen enkele verzetsorganisatie behoorde), dan werd hij zelf op transport gesteld, zeg maar de dood ingestuurd. 633 Toen de bevrijding in zicht kwam, twijfelden leden van de ondergrondse
verzetsorganisaties in Buchenwald of openlijk verzet was aangewezen. Men besloot
een afwachtende houding aan te nemen en de minst 'waardevolle elementen' op te
offeren. Begin april '45 waren dat ongeveer 10.000 voor transport door de SS opgevorderde joden. 634 De 'echte' politieken -van alle nationaliteiten- moesten gespaard
blijven. Zelfs Kautsky (p. 282) acht dit gerechtvaardigd "omdat deze ongelukkigen
voorspelbaar ten dode waren opgeschreven en hun dood het leven van duizenden gezonden kon redden ." Hierbij moet toch aangestipt worden dat wie toen nog 'gezond'
was, nog maar sedert kort was geïnterneerd of van bepaalde voorrechten had genoten. De in Buchenwald geïnterneerde joden waarvan hier sprake is, leefden door de
band genomen in veel slechtere levensomstandigheden (meestal in het 'kleine
kamp') dan niet-joodse gevangenen. Ook in de kampen speelde het 'Matteüs-effect',
zoals Levi (1961,96-97), een 'gewoon' gevangene, opmerkt: "De geschiedenis en het
leven hebben maar al te vaak de wrede wet in de verf gezet dat zal gegeven worden
aan wie bezit en ontnomen worden aan wie niets heeft. In het kamp, waar de mens
solitair is en waar de strijd om het bestaan herleid is tot primaire mechanismen, is deze onbillijke wet openlijk van kracht en door iedereen aanvaard." De 'nieuwe moraal' was niet op mensenmaat. Ook, of zelfs, in de kampen was strikte naleving van
naar intentie onwrikbare normen weinigen gegeven.
Waren de 'gewone' gevangenen onvoldoende aangepast, gevestigden waren dikwijls
te goed aangepast. In hun bevoorrechte positie was het moeilijk het contact met de
realiteit van de gore massa te bewaren. "Doordat veel communisten al jarenlang
kampfunctionaris waren", getuigt Kautsky (p. 132), "verloren ze vaak contact met
het denken en voelen van de gewone gevangene. Ze verloren het gevoel voor de betekenis van bestaansonzekerheid, harde lichamelijke arbeid en de onmogelijkheid
zich meer of beter eten te verschaffen, voor de grote meerderheid ; zij werden tot een
aristocratie, die haar voordeel jaloers bewaarde en haar positie zowel naar boven toe
-d.W.z. de SS- als naar onderen toe -de massa der gevangenen- handhaafde. Wat
betreft de middelen die ze voor dat doel aanwendden waren ze niet altijd kieskeurig." "De prominent vergat", aldus nog Kautsky (p. 172), "dat hij als Zl,lgang hetzelfde had doorgemaakt als de onder hem staande gevangene, en in zoverre hij eraan
dacht, leek het hem maar billijk, dat de anderen nu ook eens aan de beurt kwamen."
(vgl. blz. 190). Sommig,e 'prominenten' (b.v. Kogon, zie blz. 233) wijzen wel op dit
soort vervreemding, maar onderkennen ze niet bij zichzelf. Ze blijven zich b.v. zelfs
in het kamp zwart ergeren aan het wegvallen van beleefdheidsvormen en hoffelijkheidsregels (Kogon, 362 & 372), of hebben het over gewetensverfijning en
348

verscherping van religieus gevoel (ibid. 370), zonder nog te beseffen dat dit eerder
voorrechten dan verdiensten waren van minder slecht gevoede gevangenen (zie blz.
337 en 353). Niet weinig gevestigden ontwikkelden onwillekeurig een dubbele moraal. Diefstal onder ,gewone' gevangenen b. v. werd -vooral door de 'groenen' - nogal eens ongemoeid gelaten, ieder moest maar zijn eigen boontjes doppen. Traden de
gevestigden wel op, dan deden ze meestal geen beroep op de ss. Zelf dikwijls dieven
op grote schaal, straften zij - 'in eer en geweten' - ongenadig de ogenschijnlijk onbenullige diefstallen in de barak. 635 Borowski (1964, 67) geeft dit goed weer in een gesprek tussen een 'gewone' gevangene en een kampfunctionaris: "'Mijn zoon heeft
gestolen, dus ik heb hem gedood, ook hem' ( ... ). Ik bekeek hem met nieuwsgierigheid, als een nieuw soort mens. 'En jij, at jij alleen je rantsoen?'. 'Da's verschillend,
ik was Lagerältester'." In heel wat kampen werd een soms twijfelachtig onderscheid
gemaakt tussen 'organisieren' en 'Kameradschaftsdiebstahl'. 'Organisieren' was
kampjargon voor: achterover drukken, ontvreemden, stelen, zijn plan trekken (als
dusdanig was en is het woord ook als eufemisme ingeburgerd in de gemeenzame
taal). Wie niet organiseerde, crepeerde. 636 De term wordt soms voorbehouden voor
diefstal ten nadele van de SS: ontvreemden van goederen uit de keuken, het 'Kanada' (zie blz. 285) en andere opslagplaatsen. 637 Hier en daar werd de term door de SS
overgenomen voor haar eigen frauduleuze praktijken. 638 Ontvreemding van goederen die al onder de gevangenen waren verdeeld heette 'Kameradschaftsdiebstahl' .639
Wie goed organiseren kon, dwong respect af; wie stal, werd genadeloos gestraft. 640
Wie beschuldigd werd van diefstal kon voorwenden georganiseerd te hebben. 641
Toch een merkwaardig onderscheid als men bedenkt dat veel van wat uit de opslagplaatsen werd ontvreemd (b.v. uit de keuken) voor gevangenen bestemd was en dat
zij bijgevolg minstens indirect werden benadeeld. Andere ooggetuigen gebruiken
'organisieren' ongedifferentieerd. 642 Het lijkt er sterk op dat de differentiatie samenviel met de sociale positie van de betrokken gevangene. 'Gewone' gevangenen
maakten minder vaak onderscheid tussen beide vormen van 'diefstal'. Gezien het feit
dat de 'gewone' gevangenen bijna niets bezaten en nauwelijks te eten kregen, was elke diefstal van voedsel een ramp. Onderscheid naar motief van de daad werd niet gemaakt. Hij die niet over machtsmiddelen beschikte maar gedreven door honger andermans bezit waagde aan te raken, werd meedogenloos gestraft. Werd de dief niet
gedood, dan zorgde men ervoor dat hij benadeeld werd bij voedsel- en werkverdeling. Door allerlei pesterijen poogde men hem het leven in de barak onmogelijk te
maken. Hij kon op niemand meer rekenen, werd volkomen geïsoleerd en was soms
ten dode opgeschreven. 643 "En dikwijls", schrijft Van Eek (1981,145), "sloegen de
verzamelde machtelozen op één machteloze tot hij dood was. En dat was niet barbaars in Dachau, maar harde noodzaak, want met die steeds toenemende honger was
iedereen een potentiële dief. Tijdens je zwakke ogenblikken was er alleen de vrees
voor de genadeloze straf die je weerhield". De 'gewone' gevangenen zelf, die geen
verhaal hadden tegen de georganiseerde diefstal van de 'aristocraten', keurden onderlinge diefstal meestal streng af en ... deden soms beroep op de barakfunctionarissen om de dader te straffen. 644 Vele gevestigden hadden het eigen leed zo goed als
vergeten, hun volle maag verhinderde begrip voor het feit dat bepaalde psychische
processen aan fysiologische minimumcondities gebonden zijn, en "ze zagen ruwheid
en boosheid waar ze honger en moeheid hadden moeten herkennen." (Kautsky, 172173). Werd men zelf gevestigd gevangene dan bleek wat vroeger wangedrag van de
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'prominenten' heette achteraf beschouwd een verdienste te zijn. 645 Alleen wie op een
of andere wijze beschermd of bevoordeeld werd door gevestigden, kon begrip opbrengen voor hun gedrag en hun morele dilemma's.646 Het gros bleef hen als corrupte
werktuigen van de SS zien, cynische uitbuiters van andermans ellende. Zij verachtten en vreesden hen. Vandaar de sterk uiteenlopende oordelen over bepaalde - zowel 'groene' als 'rode'-gevestigden. 647 Langbein (functionaris) meent dat Levi ('gewoon' gevangene) gevaarlijk veralgemeent, dat hij uit het oog verliest dat er ook
goede 'prominenten' waren en dat men ze niet over dezelfde kam mag scheren. 648
'Gewone' gevangenen -zoals Levi- kregen de tijd niet om zich in subtiele onderscheiden te verdiepen. Ze werden afgebeuld en merkten weinig van de moeite die
'rode' gevestigden zich gaven om zogenaamd ieders lot te verbeteren.
Extreme situaties zijn criminogeen. Corruptie in een of andere graad is onvermijdelijk. 649 Politieke gevangenen waren hiervoor evenmin immuun, ook zij konden
door macht worden gecorrumpeerd. Velen bezweken voor de verleiding en gedroegen zich als 'gangsters'. 650 Zelfs de meest integere politieke gevestigde had het heel
wat minder slecht dan het gros der gevangenen. Ook hij ging soms volgens de laatste
kampmode gekleed, propte zich vol met allerlei lekkernijen (o.m. afkomstig uit de
keuken van de gevangenen), terwijl elders in het kamp de hongersnood ravages aanrichtte. li51 Vaak beschikte hij over hulpjes die het vuile werk voor hem opknapten en
paste zich soms zo goed aan, dat hij voor geen geld ter wereld nog uit het kamp had
weg gewild. ó52 "De genotszucht" , getuigt Rousset (1974/3, 199), "put zijn kracht uit
een aanpassing aan het milieu, in de overname van de kampzeden. Zij verraadt de
overheersende begeerte in deze concentrationaire wereld om een sociale situatie te
verwerven, een post te bezetten, een functie te vervullen omwille van het daaraan
verbonden prestige.en aanzien. De propaganda spreekt van vrijheid, van emancipatie, beter nog, er worden verweermaatregelen uitgewerkt in de dagelijkse routine,
maar wie gelooft er nog echt in? Wie bereidt er zich ernstig op voor? Wel integendeel, de vrijheid boezemt velen schrik in. Voor hen betekent ze dat alles herbegonnen en heroverd zal moeten worden." "Het verschil tussen het leven van een Amerikaans magnaat en dat van zijn jongste loopjongen", getuigt Lingens-Reiner (p. 104),
"kan niet zo groot zijn als het verschil tussen het leven van de gewone en de geprivilegieerde gevangene." Ook Tillion (p. 51-52) "kan bevestigen dat het verschil dat bestond tussen de levensomstandigheden van een Blockova [barakoudste ] en die van
een miserabele Verfügbar ['beschikbare' gevangene, d.w.z. een gevangene die niet
was ingedeeld bij een bepaaldwerkcommando], groter was dan het verschil dat kan
bestaan tussen de koningin van Engeland en de meest erbarmelijke vaste bezoekster
van de nachtasielen."
Gevestigden profiteerden gewild (de meeste 'groenen') of 'ongewild' (de meeste
'roden') van de ellende van de grote massa, die steeds opdraaide voor hun hogere levensstandaard. 653 "Al deze luxe", schrijft Rousset (1974/3, 96) over bepaalde 'prominenten' in Buchenwald, "kost zeer veel. De bureaucraat exploiteert ongenadig het
plebs (indien nodig, plundert en doodt hij, vooral stelt hij op transport) om er de rente nodig voor zijn pleziertjes uit te halen. Hij is genotzuchtig, cynisch en hypokriet.
Hij bedekt zijn lusten met het vod van het 'gemeenschappelijk belang'." Zowel SSers als bepaalde gevestigden 'bespaarden' op de mogelijk toereikende rantsoenen
van de 'gewone' gevangenen, waardoor deze minder kregen dan voorzien. 654 Sommigen ontvreemden voedingsmiddelen -steeds die met de grootste verbrandingswaar350

de zoals vet, suiker en vlees- om ze voor sigaretten of alcohol te ruilen. 655 Uit een officieel SS-document -het rapport van het hoofd van de administratie van Mauthausen- blijkt, dat er in de beschouwde tijdsperiode (van 1.10.41 tot 28.12.44) in principe voldoende voedsel was voor alle gedetineerden. Voor elke gevangene was 1 kg
aardappelen per dag voorzien. De administrateur gaat er meer dan eens prat op erin
geslaagd te zijn in de behoeften te voorzien . Midden '44 werd bepaald dat gevangenen die zwaar werk verrichtten of ziek waren, een supplement moesten krijgen 656
(het rapport zou natuurlijk vervalst kunnen zijn, niet met het oog op het naderend
eind van de oorlog, wel om het WVHA om de tuin te leiden. Zelfs mocht dat zo zijn,
dan blijkt toch uit dat rapport dat er SS-instanties waren die controle uitoefenden op
de voeding van de gevangenen). Het voedsel bestemd voor de gevangenen moest in
beginsel inderdaad aan bepaalde normen inzake voedingswaarde beantwoorden.
Normaal gezien was hun rantsoen een kwart kleiner dan dat van Duitse burgers. Wie
zwaar werk deed, had inderdaad theoretisch recht op een toeslag. Naarmate het
rantsoen voor de Duitse bevolking verkleinde, minderde ook het eten voor de gevangenen. 657 De gevangenen kregen evenwel zelden de voorziene hoeveelheid voedsel te zien. Het SS-personeel dat keuken en magazijn bestuurde, ontvreemdde al
heel wat. De er tewerkgestelde gevangenen en de 'prominenten' die voor de voedselverdeling instonden, zorgden ervoor dat ze hun part van de koek kregen. 658 De voorziene porties verkleinden nog wat en opnieuw waren het de meest voedzame ingrediënten die uit het voedselpakket verdwenen. In plaats van de voorziene 1.700 calorieën (2.150 voor zware arbeid), kreeg men dagelijks slechts 1.300 (respectievelijk
1.700) calorieën toebedeeld ,659 en dat terwijl in feite minimaal 2.200 tot 3.000 calorieën vereist waren. 660 Door deze endemische corruptie verslechterden de levensomstandigheden nog. Vele duizenden 'gewone' gevangenen gingen er -sneller- door
ten gronde. 661 De kampleiding wist alles van dit wanbeheer. In Auschwitz b.v. werden monsters van het aan de gevangenen uitgereikt voedsel ter controle naar het SSInstituut voor hygiëne te Raisko gezonden. Daar stelde men b.v. vast dat 60 à 90%
van het voorziene vetgehalte in de soep ontbrak. 662
Toch had deze corruptie óok gunstige gevolgen . Dank zij het op slinkse wijze verworven surplus kwamen de politieken in een onderhandelingspositie te staan tegenover 'prominenten' en SS-ers. Op die wijze geraakten zij aan geneesmiddelen, vervalste documenten, informatie over de oorlogsevolutie, e.d.m. Zaten enkele politieken
in een machtspositie (als 'prominent' of dwangarbeider in het 'Kanada'), dan kon er
nog veel meer worden gedaan. 663 Op het eerste gezicht lijkt dit een absurde redenering, een omkering van oorzaak en gevolg. Dát 'prominenten' eén behoefte aan luxegoederen konden ontwikkelen en omkoopbaar waren, vond immers zijri oorsprong
in het eraan voorafgaand machtsmisbruik, in de uitbuiting van de 'gewone' gevangenen. Sommige gevangenen beseften evenwel dat er weinig te doen was aan de bestaande machtsverdeling,664 dat zij er alleen konden op inspelen, gebruik maken van
de corruptie, zodanig dat ze de niet weg te denken machtsongelijkheid minstens ten
dele konden aanwenden om het lot van zoveel mogelijk kameraden draaglijker te
maken. Zeker als de ruilmiddelen uit het 'Kanada' kwamen - in de exterminatiekampen dus- kan men hier in feite weinig tegen inbrengen. Behalve het Derde Rijk werd
niemand geschaad door de ontvreemding van goederen van vergasten. In het 'Kanada' "stroomden levens- en genotmiddelen binnen bij de vleet (wie in het Kommando
zat, kon meer eten dan hij aan kon) - zoveel levensmiddelen zelfs, dat bij tijd en wijle
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grote voorraden door het kamp-eten gemengd werden. Smaakte de 'soep' naar kaas,
dan wist men, er is een Nederlands transport aangekomen; naar olijven: een Grieks;
naar paprika: een Hongaars ... " (De Jong, 804). "Alles was voorradig!", getuigt Klieger (p. 34) die een tijdje deel uitmaakte van dit commando, "de joden brachten alles.
aan! Aangezien deze goederen door vele handen kwamen, leidde bijna de helft van
de gevangenen een redelijk goed leven. Maar opdat we dit goed leven zouden kunnen leiden, moesten miljoenen mensen sterven! In 't begin had de chocolade een bittere smaak als men er aan dacht, maar later maakten we ons het devies eigen dat
alleen de levende gelijk heeft en 'après nous Ie déluge'! Trouwens, we hadden de toestand niet kunnen wijzigen. Gelooft u dat we de doden hadden kunnen helpen door
niet te eten?". Alleen al omdat er in de meeste bijkampen of buitencommando's
geen Effektenkammer of 'Kanada' was, waren de levensomstandigheden er dikwijls
veel slechter dan in het moederkamp (Zugänge arriveerden doorgaans in het moederkamp, na de quarantaine werden ze doorgestuurd zonder de bezittingen die ze bij
aankomst bij zich hadden). 665 Door de toevoer van exogene goederen in een pseudoautarkisch economische entiteit, steeg het totaal quantum goederen. De superieure
goederen werden afgeroomd door een gepriviligieerde minderheid. Daardoor verloor ze haar belangstelling voor het inferieure kamprantsoen en kwam een minimaal,
automatisch herverdelingseffect op gang. Pawelczynska wijst erop dat de erfenis van
de vergasten nog andere gunstige gevolgen hebben kon. 'Prominenten' en gevangenen die in het Kanada werkten hadden soms meer dan voldoende degelijk voedsel en
verloren elke interesse voor het kamprantsoen en voor diefstal. Daardoor kregen
sommige gevangenen een beetje meer te eten 666 (hetzelfde gold voor gevangenen die
nog voldoende pakketten ontvingen 667 ). Ook de bevoorrading van de 'hofhouding'
van de prominenten (de vele hulpjes die hen omringden) had een analoog effect. Dit
alles veranderde evenwel niets aan het feit dat de meerderheid van de hechtelingen
van honger omkwam.
Van de creperende slachtoffers begrip verwachten voor dit alles is naïef, bijna cynisch. De doorsnee gevangene stelde vast dat hij het veel slechter had dan de prominent en kon niet anders dan verontwaardigd re~geren. "Gans het kampbestuur werd
hun toevertrouwd", schrijft b.v. Halkin (p. 102), "door hen komt h~t dat de terreur
heerst, met deze terreur bewerkstelligen zij een onbeperkte autoriteit en een comfort waar wij niet het minste idee van hebben." Kogon vergist zich waar hij stelt (zie
blz. 333) dat niemand kan veroordelen dat de politieke prominenten verkozen een
minderheid te redden. De slachtoffers, de opgeofferden, de benadeelden en onderdrukten kunnen dat, hadden en hebben dat recht. Dat zij dikwijls meer door lotgenoten dan door gehate SS-ers (die velen slechts zelden te zien kregen) werden afgebeuld, liet een onuitwisbare indruk na668 (zie ook blz. 360). Het waren gezagdragende medegevangenen die hen beroofden, sloegen en commandeerden. Het waren
veelal de 'prominenten' die, meer dan de SS, strikte orde en discipline eisten en de gevangenschap voor sommigen tot een nog grotere hel maakten. 669 Zij verboden soms, wat
toevallig erbij betrokken SS-ers toelieten. 67o Zij waren het die bepaalde gevangenen
of categorieën van gevangenen (b.v. Neuzugänge, ho~oseksuelen) niet tot hun rangen of groep toelieten. 671 In afwezigheid van de SS deden zij terreur in het kamp heersen. 672 Door hen werden gewone gevangenen "veel vaker mishandeld dan door de
SS" (Bakels-1977, 59). Het "aantal gevangen dat door de hand van hun Blockältester
is omgekomen, beloopt" volgens Kautsky (p. 210), "ongetwijfeld vele duizenden
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( ... ). Vooral de 'groenen' blonken hierin uit." Vele gevangenen waren van mening
dat het soms beter was met een SS-er dan met een met macht bekleed lotgenoot te
maken te hebben. Wat kon het deze 'gewone' gevangenen maken dat die gezagsdragers bevelen van de SS opvolgden, dat ze de schijn probeerden te redden? In veler
ogen waren 'prominenten' onmensen, niet meer in staat tot medemenselijke gevoelens. 673 "En", schrijft Herzberg (1977,33-34) in dit verband, "dit alles te kunnen verontschuldigen voor jezelf en je geweten met de dienst die je verleent aan de gemeenschap; en die 'verantwoordelijkheid' die je draagt, als excuus voor te kunnen wenden
voor je langzamerhand terugkerende bolle wangen! ( ... ) Hij zal zich zelf en u wijsmaken dat hij handelt in het algemeen belang. Hij dient zich zelf."
Bettelheim is ervan overtuigd dat het kampsystee~nooit had kunnen functioneren
zonder de meestal onvrijwillige, maar dikwijls gewillige medewerking van de slachtoffers. 674 Door met de SS te collaboreren, schrijft hij, hebben de 'roden'inderdaad
enkelen het leven gered, maar hebben ze vooral het kampsysteem bestendigd. 675 Hij
veroordeelt elke vorm vaq. kolonisatie. 676 Volgens hem voelden de 'prominenten'enkele criminelen misschien uitgezonderd- zich bijna steeds schuldig over de voorrechten waarvan zij genoten. Dat leidde evenwel alleen tot een grotere behoefte aan
zelfrechtvaardiging en "dat deden ze zoals leden van heersende klassen sedert eeuwen doen -door te wijzen op hun grotere waarde voor de maatschappij gezien hun
beïnvloedingskracht, hun ontwikkeling, hun culturele verfijning. Kogons attituden
zijn redelijk representatief. Hij ging er b.v. prat op dat hij in de stilte van de nacht
Plato of Galsworthy las, terwijl in de belendende kamer de lecht naar gewone gevangenen stonk en zij onaangenaam snurkten. Hij leek niet in staat er zich rekenschap van te geven dat zijn geprivilegieerde positie, gebaseerd op deelname in experimenten op mensen, hem de kans gaf van cultuur te genieten, een genot dat hij dan
aanwendde om zijn geprivilegieerde positie te rechtvaardigen. Hij kon 's nachts lezen omdat hij niet huiverde, omdat hij noch afgebeuld, noch uitgehongerd was."
(Bettelheim-1970, 170). Dit is een overdreven streng en deels onjuist oordeel, een
oordeel ingegeven door de begrijpelïjke afgunst van de 'gewone' gevangene voor de
'machtige' en 'rijke' lotgenoot. Vanaf '43 was Kogon secretaris van SS-Sturmbannführer Ding-Schüler, voormalig kamparts maar toen leider van 'medische' experimenten. Voor zover bekend nam Kogon daar geenszins aan deel. Ook wat betreft de
frequentie van schuldgevoelens bij de 'prominenten' vergallopeert Bettelheim zich
(zie blz. 339, 348-349, 457 e.v.), waarschijnlijk ten gevolge van wensdenken (ook
Weyembergh - p. 32 - meent dat al wie er in het kamp minder slecht aan toe was, bezwaarlijk een goed geweten kon hebben). Levi, een andere gevangene zonder kampfunctie of invloedrijke relaties maar die zich door zijn behendigheid en vindingrijkheid wist te redden, blijft de harde en onverschillige attitude tegenover de nieuwkomers, attitude die ook de zijne geworden was, veroordelen als het 'venijn van het
kamp' .677 In de ogen van deze vertegenwoordigers der paria's onder de gevangenen,
was het selectieproces verre van 'natuurlijk' (zie blz. 330). De 'nieuwe moraal' in
nàam waarvan zij werden geslachtofferd, beschouwden zij als "een casuïstiek in
dienst van de theorie van het minste kwaad, ellendige excuses van een verwrongen
geweten." (Haikin, 164). "Om aan de top van de sociale piramide te geraken",
schrijft Lengyel (1946,289) -die zeer genuanceerd oordeelt over de 'interne hiërarchie' en ervan overtuigd is dat ze meer positieve dan negatieve effecten had- "moest
men een wezen worden dat in alles op de nazi's leek, d.w.z. ontdaan van 'alle scrupu353

les, van alle zwakheden: vriendschap, solidariteit en menselijkheid." Het oordeel
van 'gewone' gevangenen over de machtsuitoefening door gevestigden liegt er dus
meestal niet om. Rassinier kwam compleet invalide uit de KZ terug. Hij heeft nimmer kunnen verkroppen dat niet alle gevangenen gelijk waren voor de 'kampwet' ,
dat sommigen door hun kamp-anciënniteit of partij-lidmaatschap beter af waren.
Ongemeen scherp klaagt hij het feit aan dat men hulp verstrekte op grond van andere
dan humanitaire en therapeutische imperatieven. 678 Volgens herp werden in de
machtsstrijd tussen gevangenen alle voorheen geldende morele principes met voeten
getreden. 679 Rassiniers verontwaardiging ontaardde, zoals we eerder zagen, in veralgemeningen die hem tot de op zijn minst kortzichtige stelling brachten dat niet de SS
maar de 'prominenten' onder de gevangenen verantwoordelijk waren voor de meeste kampslachtoffers. Ooggetuigenverslagen zijn volgens hem niets anders dan onhandige pogingen om dit te verdoezelen. Rassinier is een uitzondering, de meeste
verbitterde 'gewone' gevangenen gingen niet zo ver. Toch leidden hun ongenuanceerde oordelen tot de veralgemening dat al wie in het kamp meer dan enkele maanden in leven bleef een schurk was, vermits men alleen op kosten van anderen zo lang
overleven kon. 680 Omdat 'gewone' gevangenen de moraal gevolgd door kampfunctionarissen als volkomen nieuw zagen, omdat deze moraal in de ogen van hen die er
niet van profiteerden maar ervoor werden geslachtofferd, én omdat deze moraal, gezien de gestrengheid van haar normen en van haar toepassing, zowel qua vorm als
qua effect bepaalde gelijkenissen vertoonde met de moraal der SS-ers, dachten vele
'gewone' gevangenen aan een regelrechte overname van het waardensysteem van de
vijand (waaruit dan de theorie groeide dat kampfunctionarissen zich met de beul
identificeerden) .
De waarde-oordelen van gevestigden en 'gewone' gevangenen lijken onverzoenbaar. Politiek principialisme versus moreel principialisme~ De voorrang van onveranderlijke, onvoorwaardelijke, niet situatiegebonden politieke beginselen op alle
andere overwegingen, morele principes inbegrepen. Of de voorrang van gelijksoortige morele beginselen op alle a'n dere overwegingen, overleven inbegrepen (in hoeverre ze dit consequent naleefden is een andere kwestie; hier gaat het om wat ze in
hun ego-document verkondigen). Twee uitersten op een continuüm. Er waren vanzelfsprekend heel wat gevangenen die geen van beide extreme standpunten innamen, maar zij schreven relatief weinig ego-documenten. Blijkbaar ervaren zij minder dissonantie, hadden en hebben zij minder behoefte iets van zich af te schrijven,
aan te klagen of te verantwoorden. Ook waren er gevangenen die naar hun diepste
overtuigingen handelend, weigerden voort te leven onder omstandigheden waarin
zulk consequent gedrag onmogelijk werd gemaakt. De onverzoenbaarheid van beide
uitersten kwam pijnlijk tot uiting op de processen die werden gevoerd rond de 'zaak
Marcel Paul' (jaarwisseling '84-'85), processen die in Frankrijk heel wat stof deden
opwaaien. De in '82 overleden Marcel Paul kwam als militant communist en weerstander eerst terecht in Auschwitz (12 dagen) en later (eind juni '44) in Buchenwald.
Daar werd hij secretaris van de clandestiene organisatie die de belangen van de Franse gevangenen behartigde en lid van het internationaal weerstandscomité van Buchenwald. Van november '45 tot december '46 was hij in Frankrijk minister van industriële productie. Toen al werd hij door de oppositie publiek op de korrel genomen
omwille van het beleid dat hij in Buchenwald had gevoerd, en werd hij ervan beschul354

digd lotgenoten omgebracht te hebben (zie ook blz. 200). Marce/ Pau/was president
van de Vereniging Buchenwald-Dora en van het FNDIRP (Franse nationale federatie van gedeporteerden, geïnterneerden en politieke weerstanders). In oktober '83
schreef Laurent Wetzei, een jonge professor geschiedenis en politiek opposant van
de Franse KP, dat hij niet wou aanwezig zijn bij de inhuldiging van een naar Marcel
Paul genoemde straat, omdat deze laatste als lid van het intern beheer van Buchenwald beschikt hadover het lot, d.w.z. over leven en dood, van vele kameraden en dat
hij in die functie vooral rekening had gehouden met het belang van zijn partij. De
Vereniging Buchenwald-Dora reageerde hierop met een proces wegens smaad en, in
haar 'bulletin', met een smaadvol artikel over Wetzei. Wetzei, die gelijkgeschakeld
werd met fascisten en revisionisten, reageerde op zijn beurt met een proces wegens
smaad. Hij 'won' beide processen (6.12.84 en 17.1.85). De door hem aangeklaagde '
gebeurtenissen hebben inderdaad plaats gegrepen en waren verre van geheim voor
insiders (overlevenden en historici die zich toeleggen op het nazi-regime). "Buchenwald", schrijft I.M. Théolleyre n.a.v. deze processen (in, Le Monde van 24.11.84 en
22 .12.84), "was erg, zeer erg. 56.000 mensen kwamen er om. Maar Dora was nog erger, elke dag stierven er vele honderden gevangenen bij het uitgraven van een tunnel
waarin een fabriek moest komen voor de aanmaak van V-2 raketten. De SS bepaalde
het aantal gevangenen dat door Buchenwald moest geleverd worden ter vervanging
van de doden in Dora. De kampfunctionarissen moesten dat aantal vol maken, zij
moesten vervangers kiezen. ( ... ) Zij probeerden zoveel mogelijk degenen te beschermen die geacht werden een belangrijke rol te kunnen spelen na de oorlog". "De
communistische functionarissen", schrijft een ander commentator (in, Le Quotidien
de Paris van 18.12.84), "lieten over 't algemeen hun kameraden (hoofdzakelijk communisten maar ook enkele anderen) schrappen van de dodelijke transporten en vervingen hen door gedetineerden die ze als"minder of niet bruikbaar beschouwden."
Marcel Paul zelf had eerder geschreven dat het "de gewone gang van zaken was dat
zij die in de weerstand het meest verantwoordelijkheid hadden gedragen, verantwoordelijke posities kregen toegewezen in de clandestiene kamporganisatie" en dat
"dat een essentiële veilighddsfactor was. ,,681 Wetzei rukte deze door insiders gekende gebeurtenissen uit hun extreme ervaringscontext en maakte op kortzichtige of politiek geïnspireerde wijze abstractie van een deel van de werkelijkheid, nl. het positief effect van het door kampfunctionarissen (vooral communisten) gevoerd .kampbeleid. De verschillende ervaringscontext van 'gewone' gevangenen en gevestigden
kwam schrijnend tot uiting in de getuigenissen van overlevenden van Buchenwald,
die zowel door aanklager als beklaagde werden aangevoerd. De enen spraken hun
bewondering uit voor Marcel Paul aan wie ze hun overleving dankten, de anderen
bekritiseerden hem of spraken hun verachting uit omdat hij hen en anderen weloverwogen had uitgesloten. In de pers werd veelal voorbij gegaan aan het situatie- en ervaringsgebonden karakter van deze beoordelingen, doorgaans werd de stelling verkondigd die best overeenstemde met de politiek -ideologische strekking van de krant.
Oud-weerstander en oud-minister P .H. Teitgen verdedigde het standpunt dat men
bij confrontatie met het absolute kwaad steeds direct moet weigeren te participeren,
dat men desnoods zichzelf als eerste op de lijst moet plaatsen, zoniet geraakt men
verwikkeld in praktijken die leiden tot onrechtvaardigheid en statusverschillen onder de gevangenen. 682 Sommige overlevenden bleven van oordeel dat kampfunctionarissen aanvaard hebben het werk te doen van SS-divisies die zonder die 'hulp' in
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het kamp geblokkeerd zouden zijn geweest i.p.v. naar het front te kunnen trekAnderen vervolle4j!~den het beeld door te verwijzen naar prominente figuren
uit de Vichy-regering die ook communisten verkozen, maar dan wel als gijzelaars die
aan de nazi 's werden overgemaakt. 684 De "logica van dit tijdperk smeedde haar eigen
morele wetten; uitzonderingswetten voor een uitzonderlijke tijd. "685

~ken.683

Indien de kloof tussen gevestigde en 'gewone' gevangenen de conditio sine qua non
was om de heersende ongelijkheid enigszins te milderen, dan waren die 'gewone' gevangenen zeker de slechtst geplaatste personen om tot zulk hypothetisch inzicht te
komen. Ook in deze situatie van totale onvrijheid bleven velen dezer machtelozen
zich (uiteraard) beroepen op het verplichtend en categorisch karakter van humanitaire waarden als gelijkheid en broederlijkheid. Zij die in naam vande 'nieuwe moraal' werden geslachtofferd, bleven het meest hardnekkig de universaliteit van de humanitaire waarden poneren. Toch brachten enkelen begrip op. Het was 'natuurlijk'
dat de kampleiding bij de voedselverdeling eerst ruimschoots in eigen behoeften
voorzag. 6H6 Dat hoorde zo in het KZ. Niet akkoord gingen ze met het feit dat 'prominenten' niet alleen eigen behoeften dekten, maar met het ontvreemde voedsel ook
zaakjes deden. 687 Misschien kan dit ten dele verklaard worden door de ambivalente
attitude die Herzberg (1977, 22) beschrijft: "Ze zagen er welgedaan, gezond en
krachtig uit en onze hongerige magen bromden onmiddellijk met de nijd der bezitsIozen: 'Ze hebben gegeten'. En omdat ze gegeten hadden, boezemden ze dadelijk
een zekere mate van respect in: dat geheimzinnige respect van de hongerige voor de
zatte." Als kampfunctionarissen diefstal onder barakbewoners zwaar bestraften,
dan keurde de massa dat volgens Van Eck 6HR goed. Dat ze een gevangene verklikten
die zich in het kamp (i.c. Dachau) had verborgen om aan de SS te ontsnappen, keurden ex-gevangenen goed, zelfs vijftien jaar na de feiten (nI. op het proces van de betrokken Lagerältester van Dachau). Ontsnappingspogingen getuigden zogenaamd
van een gebrek aan kameraadschap, omdat er represailles uit voortvloeiden waarvan
de achterblijvenden de dupe waren. 689
Volledigheidshalve dient ;hieraan toegevoegd dat ook enkele bevoorrechte gevangenen hun gedrag later sterk afkeurden of veroordeelden (een afkeuring die mogelijk het oorspronkelijk getuigenismotief was). Cohen, die als arts zowel in Westerbork als in Auschwitz-I een bevoorrechte positie innam, keert in alzijn geschriften
op het alles overheersend kampegoïsme terug en spaart zichzelf daarbij zeker niet.
Hij verwijt zich dat hij als 'prominent' te Westerbork langs de dodentreinen (richting
gaskamers) kuierde zonder zich als vrijwilliger te melden, dat hij in Auschwitz hielp
bij selecties voor de gaskamers, dat hij kost wat kost wou overieven en ~ich alleen om
de eigen veiligheid bekommerde. 690 Hij vindt wel dat hij "helemaal niet extra gemeen
geweest" is, maar kan niet aanvaarden dat hij in sommige situaties zijn "eigenbelang
[heeft] laten overheersen over de belangen van het algemeen, of over een principiële
eerlijke houding in zijn leven." (Cohen-1971, 42). Volgens hem hebben alle gevangenen boter op het hoofd. 691 Ook Kautsky (p. 173) meent dat niemand beter is geworden in deze hogescholen van egoïsme, en dat geen overlevende helemaal vrij van
schuld is.
Sommige gevangenen werden zich bewust van het feit dat de sterk verschillende levensvoorwaarden tot zeer verschillende en eenzijdige kampbeelden moesten leiden
(zie b.v. blz. 338). Fénelon, die deel uitmaakte van het vrouwenorkest van Birke-
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nau , verhaalt over de verontwaardiging van de orkestleden toen ze vernamen dat de
'gewone' gevangenen hen benijdden en verachtten omdat de orkestleden hadden
waar paria's alleen konden van dromen. ó92 Het valt niet te ontkennen -al probeert
Fénelon het- dat de orkestleden het heel wat minder slecht hadden dan het kampgepeupel. De orkestleden konden zich elke dag met lauw water douchen , war,.en naar
verhouding behoorlijk gekleed, leefden in verwarmde barakken, beschikten over
een laken en een deken, konden naar het toilet als ze dat wilden en stonden niet bloot
aan selecties. De 'gewone' gevangenen dikten deze voordelen aan en dat leidde tot
sterke verhalen, b.v . over het 'overvloedig' voedsel waarover de orkestleden beschikten 693 (ze kregen niet meer voedsel maar verbruikten beduidend minder calorieen694). Weerlegging of aanvulling van die eenzijdige visie werd een van Fénelons motieven om te getuigen. Ze wou zich rechtvaardigen tegenover gevangenen die nog
slechter af waren. "Zou er" , vraagt ze zich af (1982, 175) een brug geslagen kunnen
worden over de kloof die tussen hen en ons lag of zou die kloof nog breder worden?
Zouden er genoeg meisjes van het orkest in leven blijven om de waarheid te onthullen , of zouden alle getuigenissen afkomstig zijn van een paar overlevenden van het
kamp , die af en toe een blik in onze richting hadden geworpen en die, volkomen te
goeder trouw, slechts een eenzijdige weergave konden geven van hun gevoelens van
dat moment: jaloezie , woede, verbittering of wrange humor ?". Sommige 'gewone'
gevangenen waren bevreesd dat zij het niet zouden overleven maar dat de sociaal beter geplaatsten het wel zouden halen, en dat alleen de eenzijdige visie van deze laatsten de buitenwereld zou bereiken. Deze vrees was Lewentals (een van de auteurs
van de na de oorlog opgegraven notities van leden van het Sonderkommando van
Birkenau) getuigenismotief. Hij getuigde omdat hij wist dat hijzelf niet zou overleven en meende te weten dat diegenen die het wel zouden halen, zouden verdonkermanen dat dat op kosten van anderen gebeurde en in alle talen zouden zwijgen over
hun wangedrag als 'prominent'. Lewental wou aan het licht brengen dat kampfunctionarissen soms zonder aarzelen medegevangenen de kop insloegen om een homp
brood. ó95
Verschillen in sociaal-economische positie zijn dus medebepalend voor de werkelijkheidsconstructie tijdens en na de gevangenschap (vorm en inhoud van het verslag) en voor de attitude tegenover buitenstaanders. Door hun uitgesproken negatieve attitude tegenover hun kampervaring (de schuldgevoelens en gevoelens van ontmenselijking waarvan hierboven sprake), hebben 'gewone' gevangenen van het laatste uur de grootste behoefte aan contact met buitenstaanders. Doch om dezelfde reden wordt dat contact verstoord en verloopt het problematisch. Hun mens- en wereldbeeld werd en wordt vertekend door schuldgevoelens~ Om buitenstaanders te
overtuigen communiceren ze, meer dan 'oude' gevangenen, in deculpabiliserende
stereotiepen (diabolisering en heroïsering). De relatie tot buitenstaanders wordt bovendien verstoord door het feit dat de emotionele band met de buitenwereld bij hen
gedurende hun gevangenschap weinig of niet in kracht kon afnemen . Ze kregen de
tijd niet om zich verregaand aan het kamp aan te passen en hadden nog geen afstand
moeten doen van de buitenwereld. De voor Neuzugänge kenmerkende veeleisende
attitude tegenover de buitenwereld maakte het contact ermee nog moeilijker. Geen
wonder dus dat zij zich minder welwillend en minder geduldig opstellen, dat zij vaker
dan 'oude' gevangenen zwaar tillen aan de begripskloof. Een begripskloofdie zij door hun verwachtingen en behoeften- helpen creëren en in stand hoUden.
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Uit het overlevingsschuldgevoel blijkt ook, dat actors hun tekortkomingen niet altijd zo makkelijk aan situationele factoren toeschrijven als de attributietheorie doet
uitschijnen.h'lh Zelfs in situaties waarin de enige vrijheid tevens de allerlaatste is en
waarin gedrag overduidelijk wordt gedetermineerd door omgevingsfactoren, blijven
sommigen zich verantwoordelijk en schuldig voelen. De positieve correlatie tussen
extreme druk en situationele attributie (toeschrijving aan omgevingsfactoren) is duidelijk begrensd. Ondanks de extreme situatie, ondanks het feit dat er weinig twijfel
kon bestaan over de situationele bepaaldheid van een groot deel van hun gedrag,
maakten zij toch persoonsattributies. Maurel (1957, 44-45) geeft hier een duidelijk
voorbeeld van. Tijdens de eerste periode van haar gevangenschap waren er niet zelden ruzies onder de gevangenen i.v.m. de vele vlooien, ruzies waarbij ze zich soms
zeer chauvinistisch opstelden. Voor Maurel en haar lotgenoten, vrouwen van de betere stand, kon e~ geen t~ijfel bestaan dat zij geen vlooien hadden. Toen men
op haar kleding een vlo vond, was ze ervan overtuigd dat die van een andere gevangene moest komen. "Ten slotte", schrijft ze, "hebben we de feiten wel moeten aanvaarden. In het begin was het bijna dramatisch. Iedereen beschuldigde zijn burenen'de
Françaises beschuldigden vreemdelingen. Maar de vlooien waren overal in het
kamp. We hebben er ons bij neergelegd en samen met anderen de vlooien geteld."
Een interessante doch onbeantwoordbare vraag is die naar de representativiteit
van de getuigende overlevenden. Naar alle waarschijnlijkheid vertegenwoordigen
zij de overlevenden met het sterkste normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Bij
de politiek sterk gemotiveerde gevangenen stemden en stemmen dit normbesef en
verantwoordelijkheidsgevoel overeen met het overlevingsgedrag, bij gevangenen
die minder sterk gemotiveerd waren en bij 'gewone' gevangenen weken ze er doorgaans sterk vanaf. De dissonantie bij deze laatsten leidde vaak tot schuldgevoelens
die een supplementair getuigensmotief vormden dat meestal niet tot het bewustzijn
doordrong.
Er zijn grenzen aan het menselijk rationaliseringsvermogen. De precieze aard en inhoud van de 'overtreden' norm en de centraliteit ervan voor de 'normovertreder' ,
wegen dikwijls zwaarder door dan reflecties over vrijheid en verantwoordelijkheid
en dan het theoretisch inzicht dat er geen sprake kon zijn van vrijwillige normovertreding. Men bemerkt hier een belangrijk verschil met geïnformeerde en niet vooringenomen b~itenstaanders. Voor hen lijdt het meestal weinig twijfel dat de vernederde, uitgehongerde, vertrappelde, aan de zelfkant van de kampmaatschappij levende
gevangenen, feitelijk geen schuld treft. Dergelijke nood breekt vele wetten. Zulke
buitenstaanders kunnen er gewoonlijk wel inkomen dat gevangenen elkaars bezit begeerden, dat ze elkaars dood wensten. De verbazing geldt eerder het feit dát ze nog
bepaalde normen bleven naleven (wachten tot de doodstrijd voorbij is om iemands
brood in te pikken) en dit! ze zich desondanks schuldig voelen. De attributies door
actors en observators m.b.t. gedrag in extreme situaties blijken dikwijls niet overeen
te stemmen, integendeel, zelfs in lijnrechte tegenspraak te zijn met de uit laboratoriumonderzoek gededuceerde stereotypie van die attributies (die zijn, bondig geformuleerd: bij grondige reflectie schrijven actors en observators hun gedrag gewoonlijk toe aan zowel situationele -of externe- oorzaken als aan dispositionele -of interne- oorzaken, maar bij negatief geëvalueerd gedrag beklemtonen actors gewoonlijk
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situationele determinanten en overtrekken observators doorgaans het belang van
dispositionele oorzaken). Het standpunt van welwillende buitenstaanders vertoont
merkwaardig veel overeenkomst met dat van gevestigde gevangenen. Kampfunctionarissen die door hun participatie aan het intern beheer tot op bepaalde hoogte medeverantwoordelijk waren, werden en worden minder door schuldgevoelens geplaagd dan 'gewone' gevangenen. Normen en gedrag van de me_este gevestigden waren met elkaar in overeenstemming. Zij hadden hun reeds vóór de internering grotendeels op extreme situaties afgestelde moraal verder aangepast , of hadden in het
kamp en door hun kamppositie eet! 'nieuwe moraal' uitgewerkt. Een moraal die niet
in tegenspraak was met hun positie, maar die die hielp in stand houden. Joden die te
Sobibor door de SS werden gespaard om te helpen bij het uitladen van de toestromende treinen, het kaalscheren der slachtoffers, het versleuren en verbranden van
de lijken, het sorteren van de meegebrachte goederen (de 'Arbeitsjuden'), hadden
doorgaans geen schuldgevoel over deze (gedwongen) collaboratie. "Als zij het niet
gedaan hadden, dan zouden anderen hun plaats ingenomen hebben", schrijft Cohen
(1979,158) en "niet aan Duitse bevelen gehoorzamen betekende de dood en daartoe
waren zij niet bereid, en ik ook niet ." (ibid, 159). Kampfunctionarissen konden indien nodig velen opofferen om enkelen te redden. Dat zij, anders dan de volkomen
machteloze gevangenen, soms daadwerkelijk hulp konden bieden door actief in te
grijpen, was een hart onder de riem en voorkwam of compenseerde schuldgevoelens.
Enna Weiss, leidinggevende gevangene-arts in het vrouwenkamp van Birkenau en
"één van de meest intelligente, begaafde en eminente jodinnen in het kamp", antwoordde op de vraag hoe ze in leven bleef dat ze dat dankte aan het principe dat ze
zich eigen had gemaakt, nl. "ikzelf op de eerste, de tweede en derde plaats. Dan
niets. Dan weer ikzelf-en dan alle anderen!' Voor joden die Auschwitz wilden overleven, voegt Lingens-Reiner (p. 118) hieraan toe, was dit de enige mogelijke stelregel.
Omdat Enna Weiss "de ijzige wijsheid en kracht bezat om dit principe te aanvaarden, kon ze een positie bewaren waarin ze iets voor de joden doen kon." Door hun
minder slechte sociale positie verwierven kampfunctionarissen een grotere afstand
tegenover de kampgebeurtenissen. Ze stonden er als het ware 'boven'. Ook wat
waarneming, begrip en registratie betreft, zaten ze in een geprivilegieerde positie.
Ze waren, zoals Borowski het treffend uitdrukt, spectators in een andere wereld.(m
Ze hadden een beter overzicht en waren beter geplaatst om de gevolgen op lange termijn van bepaalde acties te anticiperen. Minder direct bedreigd (door honger, ziekte, dood, selecties), waren ze minder direct emotioneel betrokken en konden dus
zonder onoverkomelijke gewetensproblemen pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen nemen. De 'gewone' gevangene in de grote necropolissen geraakte nooit uit
de ellende. Hij kon dan ook niet verder zien dan zijn schaarste en angst. Als slachtoffer van de gevolgen op korte termijn kón hij de sociaal-economische limieten van
zijn kampbestaan niet overschrijden. Hij kon alleen oog hebben voor direct waarneembare pijn, angst en ellende. Zelfhandhaving was een eerste en constante maatstaf. Hij kon zich niet bekommeren om anderen en om doelstellingen op lange termijn (binnen de context van het kamp) of, zoals Van Eek (1981,36) schrijft, "je kunt
niet groot zijn als je honger hebt". De 'gewone' gevangene probeerde de volgende
dag te halen. Het denken aan de toekomst beperkte zich vaak tot 'dat zullen we dim
wel zien' .698 "Deze hel is alleen heden", schrijft Presser (1980, 46) hierover, "Er is
geen verleden en toekomst; dat weet iedereen in zijn hart. Het verleden is dood: ad359

jectief. De toekomst is dood: substantief. Tussen die twee ligt hier en nu de smalle
waterscheiding: leven. En dat leven bestaat uit de jacht op een schoenveter, uit de
ruzie om een plaatsje bij de kachel, ... ". "Het kampleven" , meent een prominent die
zijn hogere kampfunctie ook aanwendde om minder gelukkigen te helpen,t'LJl) "vernederde niet; men voelde zich niet vernederd, omdat men wist in de handen te zijn van
de doodsvijanden; schamen moesten deze zich en niet wij." Waaraan Presser (1977,
341) toevoegt: "Ach ja, ach ja; het is een redenering, zeker."
Elie Wiesel kon niet optornen tegen medegevangenen die de ouderdom en de
zwakheid van zijn vader uitbuitten om hem te bestelen en te pesten. Hij bekloeg zich
bij een barakfunctionaris, maar die gaf de anderen gelijk. In het kamp, zei hij, moet
eenieder voor zichzelf opkomen, je mocht je niet om de anderen bekommeren, ook
om je eigen vader niet. Begreep hij, Elie, dan niet dat niet hij zijn rantsoen moest delen met zijn vader, maar dat de zpon de portie van de vader zou moeten krijgen?
Diep in zijn binnenste wist Wiesel dat de functionaris gelijk had, maar hij kon en wou
dat niet aanvaarden. 7(KI In een openhartig gesprek met twee communistische kampfunctionarissen te Buchenwald noemt Hemelrijk (p. 180) "het meest stuitende en
vernederende van de behandeling die ze ondergingen, geslagen en mishandeld worden
door eigen volk. De SS ranselde uit overtuiging en ranselde een doodsvijand; de Kapo en zijn consoorten ranselden voor een judasloon en ranselden eigen kameraden.
Dat was veel verachtelijker. Zij waren het niet met me eens en bekeken de zaak uit
een andere hoek. Er moest nu eenmaal orde en discipline zijn in het belang van de gevangenen zelf. De SS had het handhaven ervan aan gevangenen opgedragen, die ervoor verantwoordelijk gesteld werden en niet konden weigeren. Voor de andere gevangenen was het honderd maal beter een eigen bewaker en voorman te hebben, hoe
streng die ook was, dan een willekeurige SS. Je kon wel zien, dat ik het SS-regiem
niet had meegemaakt. Dan zou ik trouwens allang 'door de pijp zijn verdwenen.'. En
wat het ruwe optreden betrof, dat was onvermijdelijk met zo'n massa mensen van
verschillende naties ( ... ). En dan waren ze voor elkaar ook zo makkelijk niet. Je
moest ze vaak genoeg tegen elkaar beschermen."
De analogie tussen het standpunt van gevestigde gevangenen en dat van goed geïnformeerde, welwillende buitenstaanders, vindt zijn verklaring in de minder grote gevoelsmatige betrokkenheid die beiden kenmerkt. Daardoor kunnen ze -de enen
dank zij hun sociale positie in het kamp, de anderen door de gegeven tijd-ruimtelijke
scheiding- afstand bewaren of verwerven ten opzichte van de kampervaring en deze
bijgevolg makkelijker relativeren. Hierboven werd reeds gewezen op het belang van
de (sociale, geografische, temporele en psychische) afstand: Hillesum behield doordat ze af en toe Westerbork mocht verlaten contact met de buiteQwereld en kon beter
afstand bewaren; direct na de bevrijding getuigende overlevenden konden al iets 'afstandelijker' rapporteren dan dagboekschrijvers; oudere geïnterneerden beschikten
doorgaans over een groter relativeringsvermogen.
Dit alles kan geformuleerd worden op een wijze die belangwekkende extrapolatie
toelaat. Bepaalde attituden vergemakkelijken toegang tot en opgang in een machtshiërarchie. De machtsuitoefening bekrachtigt die faciliterende attituden. Consonantie tussen deze attituden en hun morele evaluatie door de machthebber, verhoogt de
efficiëntie van zijn machtsuitoefening en van het machtssysteem. Deze consonantie
wordt indirect in de hand gewerkt door de machtsmogelijkheden en de machtstuit360

oefening. Door zijn positie en de daaraan verbonden privileges, kan de machthebbende daadwerkelijk hulp bieden aan minder machthebbenden. Een andere 'morele'
bekrachtiging krijgt de machthebber via het, al dan niet oprecht, maar in elk geval
openlijk geuit eerbetoon endankbaarheid vanwege de minder machthebbenden. De
minder directe of minder sterke (emotionele) betrokkenheid van sociaal beter geplaatste maatschappijleden, maakt een minder uitgesproken subjectief oordeel mogelijk. De waardegeladenheid blijft beperkt tot ideologische (in een bepaalde sociologische betekenis van dat woord) factoren, factoren die samenhangen met (het behoud van) hun geprivilegieerde sociale positie. Zij kunnen meeroog hebben voor, en
's terker gericht zijn op, onpersoonlijke lange-termijn evoluties. omdat ze het zich tot
op zekere hoogte kunnen veroorloven abstractie te maken van bep~alde sociale
aspecten, b.v. de kwalijke gevolgen van hun beslissingen voor anderen, de minder
goed geplaatste maatschappij leden.
Onthouden we vooral dat zowel de attitude tegenover buitenstaanders als vorm en
inhoud van de communicatie, in belangrijke mate bepaald worden door de interneringsduur (kampanciënniteit ), aanpassingsgraad (attitude-change) en sociale positie
in het kamp.

6 Een uitzonderlijk voorbeeld: Mala Zimetbaum
Mala Zimetbaum (soms Malke, Mally, Mali, geboortenaam waarschijnlijk Malka,
het Hebreeuwse woord voor 'koningin') werd op 26.1.1918 geboren te Brzesko (bij
Krakau). Het gezin Zimetbaum (vier dochters en een zoon) woonde sedert '28 in
Antwerpen. Mala trad er toe tot een zionistische jeugdorganisatie. Op 12 september
'42 werd ze bij een razzia in Antwerpen opgepakt en naar de Dossinkazerne in Me-

chelen gebracht. Drie dagen later, op 15 september, vertrok ze als nr 999 met RSHAtransport nr 10 naar Birkenau, waar ze op 17 september gevangennummer 19880
kreeg toegewezen. Haar ouders arriveerden later (met het 18de konvooi uit België)
en werden bij aankomst (op 18 januari '43) vergast. Mala zelf werd omwille van haar
uitgebryide talenkennis aangesteld als tolk-koerierster (Läuferin) in het vrouwenkamp van Birkenau. (In sommige grote kampen vervingen 'lopers' en 'loopsters'
telefoonverbindingen; ze moesten zo snel mogelijk boodschappen overbrengen en
SS-ers helpen bij administratieve taken 70I ).
Mala won het vertrouwen van de gevreesde SS-opzichtsters. Als ondergeschikt gevangene-functionaris stond ze in direct contact met het bewakings- en administratief
personeel en had ze bepaalde voorrechten (ze werd b. v. samen met drie andere koeriersters ondergebracht in een aparte kamer in een barak). Haar relatief invloedrijke
positie wendde Mala aan om gevangenen te helpen die er slechter aan toe waren dan
zijzelf. Ze kon dingen bereiken waar een gewoon gevangene niet aan durfde denken,
maar de 'macht' steeg haar niet naar het hoofd. Van de omstandigheid dat ze zich relatiefvrij kon bewegen tussen de verschillende delen van het kamp, maakte Mala ge;..
bruik om berichten aan dierbaren over te brengen. Ze verstrekte zoveel mogelijk
medicamenten en supplementair voedsel. Ze redde velen van de gevreesde selecties
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door administratieve lijsten te veranderen. Ze bekommerde zich vooral om Belgische en Franse jodinnen (die in Birkenau zelden over 'invloedrijke' relaties beschikten).
In het kamp leerde Mala de Poolse gevangene Edward Galinski (interneringsnummer 531) kennen. Edek, zoals hij doorgaans wordt genoemd, was sedert 1940 geïnterneerd (Clarissa Henry - die een boek over Mala voorbereidt - vertelde me dat hij
toen 16 jaar oud was). Als gevestigd gevangene genoot hij het vertrouwen van SS-bewakers en als lid van het electriciens- of mecaniciens-commando, dat ook allerlei
klusjes moest opknappen in het vrouwenkamp, kende hij Birkenau als zijn broekzak. Op 24.6.44 ontsnapten Mala en Edek uit het vrouwenkamp van Birkenau. Enkele weken later werden ze teruggegrepen en, zoals gebruikelijk, opgesloten in de
'Bunker' (de gevangenis van Auschwitz, Block 11, door de gevangenen 'doodsblock'
genoemd) om er verhoord te worden.
Edek werd publiek gehangen. Mala werd waarschijnlijk dezelfde dag vermoord.
De precieze omstandigheden van Mala's dood zijn ni~t met absolute zekerheid gekend. In elk geval probeerde ze zichzelf te doden vlak voor haar terechtstelling. De
datum waarop dit plaats greep kan niet meer op basis van kampdocumenten worden
vastgesteld ,702 maar uit ooggetuigenverslagen volgt dat Mala en Edek op 22 augustus
'44 werden vermoord.
Rond deze gebeurtenissen en rond de relatie tussen Mala en Edek groeiden vrijwel
terstond heuse epen waarin allerlei thema's werden verwerkt die gevangenen, overlevenden en buitenstaanders nauw aan het hart liggen. De moed van deze twee jonge
gevangenen, hun relatie en hun heldhaftige dood vorm( d)en een ideaal kristallisatiepunt voor de hoop, de verwachtingen en ... de schuldgevoelens van velen. In functie
van hoop of zelfkritiek van gevangenen, of ter rationalisering van wat zij interpreteerden als 'lafheid', 'gebrek aan weerstand' of 'schuld', werden bepaalde details benadrukt, toegevoegd of weggelaten. Hun verhalen bevatten zeer dikwijls een belerende of moraliserende boodschap.
De initiële aantrekkingskracht van het Mala-epos heeft natuurlijk vooral te maken
met het uitzonderlijk solidair, hulpvaardig en heldhaftig gedrag van Mala Zimetbaum. Maar het epos is nog om andere redenen boeiend en belangwekkend. Relatief
veel overlevenden van het vrouwenkamp van Birkenau hebben over haar getuigd.
Doordat Mala tot de verbeelding bleef spreken, kwamen er ook steeds meer getuigenverslagen en interpretaties bij. Daardoor kan worden nagegaan of de betekenisverlening een bepaalde evolutie vertoont. Het Mala-epos kan gebruikt worden om
wijzigingen in de houdingen van insiders en outsiders tegenover de kampervaring, de
Endlösung én tegenover elkaar te onderzoeken: Vele van de thema's en analyses die
in dit boek aan bod komen, kunnen direct toegepast worden op het Mala-epos. Interessant is ook dat de onderzoeker kan beschikken over twee (relatief late) basis-getuigenverslagen opgesteld door ooggetuigen die vanuit een zeer directe, maar verschillende betrokkenheid berichten. Wieslaw Kielar besteedt als vriend en lotgenoot
van Edek meer aandacht aan deze laatste (en aan zichzelf) dan aan Mala. Bij Giza
Weisblum, familielid, lotgenote en kameraad van Mala, staat Mala Zimetbaum centraal. Een aantal andere verschillen tussen deze twee basis-getuigenverslagen verdienen hier al enige aandacht. Kielar en Weisblum waren aan verschillende levenscondities onderworpen. Ze zaten in verschillende secties van Birkenau (mannen- en vrouwenkamp). Kielar was, net als Edek, een Pool en een gevestigd gevangene, een van
362

hen die met het 'eerste transport' op 14.6.40 in Auschwitz waren gearriveerd. Zij waren oude kamprotten die toegang hadden tot het vrouwenkamp en dus de toestand
aldaar tot op bepaalde hoogte kenden. Weisblum was, net als Mala, van joodse afkomst. Zij maakte deel uit van de eerste kerngroep van het clandestien verzet in het
vrouwenkamp en betrok Mala daarbij.
Over het Mala-epos bestaan vele versies, ooggetuigenverslagen en reconstructies
door andere overlevenden en buitenstaanders. Een niet onbelangrijk deel van de gebeurtenissen rond Mala en Edek kan slechts tentatief gereconstrueerd worden. Ik
maak daarvoor gebruik van tweeëntwintig ooggetuigenverslagen, ongelijk van
vorm, inhoud en omvang. Daaronder twee verslagen van mannelijke gevangenen
(Kielar en Hafner). Kielar, de enige mannelijke ooggetuige die bij mijn weten over
Edek Galinski bericht, legde twee getuigenissen af(1962 en 1972). Hafner, een ander
mannelijk gevangene, rapporteerde in 1945 over Mala's heldhaftig gedrag maar was
geen direct ooggetuige. De andere ooggetuigenverslagen werden door vrouwelijke
gevangenen opgesteld. De meesten onder hen hebben Mala slechts vanop afstand
gekend, twee hunner hebben haar van zeer nabij gekend: Giza Weisblum (haar
nicht) en Sarah Goldberg. Bijna allen werden op een of andere wijze door Mala geholpen of gered.
Volgende ego-documenten werden geraadpleegd (gerangschikt volgens moment
van redactie of van de oorspronkelijke editie van het ooggetuigenverslag): getuigenis afgelegd begin '45 door Mevrouw Z (anonieme getuigenis van een joodse vrouw
die uit Frankrijk naar Auschwitz werd gedeporteerd, 22 jaar bij haar bevrijding 703);
Birnbaum Suzanne (1945, overgenomen met minimale wijzigingen in 'Témoignages
sur Auschwitz'); Hafner Désiré (1945); Alcan Louise (1945); Salus Grete (1945, gepubliceerd in 1958); Ourisson Dounia (1946); Lengyel Olga (1946).; Kagan Raya
(1947); 7041akubowska Wanda (Poolse film, 1947); Lingens-Reiner Ella (1948); Zywulska Krystyna (1949 of 1951); Posner Ania (1952); Hart Kitty (1961); Kagan Raya
(1961 getuigenis Eichmann-proces); Kielar Wieslaw (1962); Berg Lena (1965); 705
Weisblum Giza (1966 en 1967); Nomberg-Przytyk Sara (1966, uitgegeven in 1985);
Delbès Lise (1970); Maik Tatania (oktober 1970)/06 Kielar Wieslaw (1972);707 een getuigenis afgelegd in 1975 door Mevrouw X (een Poolse jodin die uit Frankrijk werd
weggevoerd en in Birkenau als verpleegster in het Revier werkte);708 Fénelon Fania
(1976); Glas-Larsson Margareta (1979); Alcan Louise (1980); Hart Kitty (1981); getuigenis afgelegd in 1982-1983 door Mevrouw Y (een gedeporteerde Franse jodin die
in Birkenau als arts in het Revier werkte); 709 Goldberg Sarah (1983); Silberberg Freda
(niet gedateerd onderhoud met Gilbert, 1985). Verder wordt nog gebruik gemaakt
van enkele gesprekken die ik met Sarah Goldberg had (1986-1987), van enkele afwijkende vertalingen van ooggetuigenverslagen (Fénelon-1980 en Weisblum-1985) en
van enkele minder directe bronnen (Schmidt Ephraim, 1963; Mark Ber, 1965; Bernadac, 1971; Langbein, 1975 en 1981; Sichelschmidt, 1985; Femmes dans la Résistance, 1985; Pfefferkorn, 1985 en Liebermann, 1986).
Men kan geen evoluties en tendenzen in ooggetuigenverslagen opzoeken zonder verschillen en veranderingen aan te stippen. Dit houdt een aantal minder aangename
consequenties of 'gevaren' in. De verschillen tussen de onderscheidene verslagen
over dezelfde gebeurtenis worden blootgelegd. Daardoor wordt duidelijk dat bij de
constructie van het Mala-epos geruchtverspreiding en verbeelding een niet onbe363

langrijke rol hebben gespeeld. Zoals in andere sociale situaties leidde ook hier het
prestige dat wordt ontleend aan nieuwsjes die toelaten onbegrijpelijke gebeurtenissen te verduidelijken, soms tot denkbeeldige verklaringen. Allemaal verre van uitzonderlijk, uit onderzoek blijkt immers dat zelfs getuigenissen van mensen die niet
onder extreme druk staan en niet onder extreme omstandigheden leven, tóch nogal
wat van elkaar afwijken. De menselijke waarneming en de (re)constructie van wat
waargenomen werd, zijn bijna steeds consistenter dan wat in feite waargenomen
werd of kon worden. De neiging tot volledigheids- en consistentieconstructie wordt
in normale omstandigheden. doorgaans stilzwijgend aanvaard. Ze wordt beschouwd
als normaal, onvermijdelijk of vanzelfsprekend en men probeert er rekening mee te
houden bij de vorming van zijn oordeel. Wat de verslaggeving door overlevenden en
slachtoffers van extreme situaties betreft, bestaat bij vele ooggetuigen en buitenstaanders de neiging om zich minder begrijpend op te stellen wanneer op deze volledigheids- en consistentie constructie wordt gewezen. Gezien de extremiteit en het afwijkend karakter van de karrtpsituatie, gezien de informatie-leemten en de zeer schaarse betekeningsmiddelen, is deze neiging op het eerste gezicht contra-intuïtief. De onbetwijfelbaarheid van verschrikkelijke gebeurtenissen wordt gekoppeld aan een objectiviteitsnorm die in zijn absoluutheid alleen in de exacte wetenschappen kan worden benaderd. De in het oog springende onredelijkheid van deze norm zegt iets over
de belangen die op het spel staan. Overlevenden en welwillende buitenstaanders die
zich op absolute veraciteit beroepen, maken waarachtigheid en geloofwaardigheid
van de gerapporteerde gebeurtenissen afhankelijk van een in zijn absoluutheid bovenmenselijk criterium en stellen zich in feite zeer kwetsbaar op. Een benadering die
op korte termijn meer vruchten afwerpt bestaat erin die feiten uit te zuiveren waarover een bepaalde consensus bestaat, ze toetsen aan ander bronnenmateriaal en afwijkende betekeningen, toevoegingen en interpretaties proberen te verklaren.
Men moet twee verschillende benaderingsniveaus onderscheiden. Op een eerste
niveau kan men de 'werkelijkheid' of de historische toedracht proberen te achterhalen. Dat is, watMala Zimetbaum betreft, niet mijn voornaamste doelstelling. De belangrijkste feiten zijn bekend, minder belangrijke feiten zijn bij gebrek aan ander
bronnenmateriaal nog moeilijk met zekerheid te achterhalen. De getuigenverslagen
kunnen natuurlijk onderzocht worden op hun 'intellectuele kwaliteit' (consistentie
b.v.), maar dat helpt ons niet veel vooruit. Een samenhangend, volledig en aanvaardbaar verhaal is niet noodzakelijk 'juister' dan een minder perfect verslag. Interviews met de (nog) bereikbare ooggetuigen zijn zeer belangrijk en hoogst interessant, maar bieden zelden uitsluitsel over onverklaarbaar gebleven aspecten. De
voornaamste reden hiervan is dat ooggetuigen gebeurtenissen plegen te betekenen
vanuit en door middel van hun persoonlijkheid, interesses en waarderingen van dat
moment (wat bij gebeurtenissen die decennia eerder plaatsgrepen nogal wat hineininterpretierung oplevert). Op een tweede niveau wordt gepoogd de reconstructies en
de reconstructie-tendenzen te analyseren en te verklaren.
Alle ooggetuigenverslagen houden bepaalde 'tekortkomingen' in. Waarschijnlijk
even normaal, maar in elk geval onverstandig, zijn de slordigheid en onachtzaamheid waarmee die verslagen soms worden vertaald. Zoals we hieronder nog zullen
zien, brengt gebrek aan context- en situatie kennis sommige vertalers ertoe essentiële
elementen uit het verhaal weg te laten. Deze vaststelling levert een bijkomende
moeilijkheid op m.b.t. ooggetuigenverslagen die oorspronkelijk opgesteld werden
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in een taal die ik niet beheers (Jiddisch - Weisblum; Slavisch - Lengyel, lakubowska,
Zywulska, Nomberg-Przytyk en waarschijnlijk ook Kielar). Om hier enigszins aan te
verhelpen, probeerde ik waar mogelijk omzettingen in verschillende talen met elkaar te vergelijken, maar dat leidde tot weinig bevredigende conclusies. Bij de bespreking van de verslagen over Mala en Edek zal ik me beperken tot verschillen die
bepaalde tendenzen in de werkelijkheidsconstructie aangeven.

Kielars getuigenissen vormen in het hier gebruikt staal de enige directe bron over
Edek. In minstens zeven van de twaalf ooggetuigenverslagen die voordien publiek
werden gemaakt, wordt niet eens vermeld dat Mala samen met een ander gevangene
ontvluchtte (Mevrouw Z, Birnbaum, Hafner, Alcan-1945, Ourisson, Posner, Lingens-Reiner, misschien ook lakubowska) . In de resterende vroege ego-documenten
is sprake van: 'een Pool', een 'arisch-Pools werkman', een 'mannelijke gevangene' of
een 'Pool uit Warschau'. Alleen Kagan vermeldt Edeks voornaam. Of Edeks voornaam voorkomt in Kagans oorspronkelijk in het Russisch en Hebreeuws gepubliceerd ego-document (Vrouwen in het bureau der hel) kon ik niet nagaan. Aangezien
Kagan die naam niet vernoemt in haar getuigenis op het Eichmannproces (1961), is
het niet uitgesloten dat de vertalers van de uittreksels van haar ego-document (die in
'62 in het Duits verschenen) de naam hebben toegevoegd. Raya Kagan is in deze context een belangrijk ooggetuige. Als gevangene was zij namelijk te werk gesteld in de
'Politische Abteilung' (zie blz. 58) en daardoor kon zij bepaalde SS-rapporten inzien.
Ook Dounia Ourisson werkte als gevangene op deze afdeling, maar wat Mala betreft, rapporteert ze waarschijnlijk uit secundaire bronnen.
De geschreven getuigenissen van Kielar (1962) en van Weisblum (1966) zijn de eerste ooggetuigenverslagen waarin respectievelijk Edek en Mala onderwerp zijn van
een afzonderlijk hoofdstuk of artikel. Mala en - in mindere mate - Edek hebben
blijkbaar aan belang gewonnen in de eerste helft van de jaren zestig, ze vormen nu
een onderwerp op zich. Ook Nomberg-Przytyk wijdt een apart hoofdstuk aan Mala.
Voordien kaderden alle ooggetuigen, op Birnbaum en Alcan (1945) na, Mala's lot in
een bepaalde context in (een tendens die zich overigens ook nog doorzet na de jaren
zestig). Salus b. v. verhaalt over Mala omdat haar heldhaftig gedrag ook voor buitenstaanders direct duidelijk moet zijn. Ze voegt hier een uiterst belangrijke opmerking
aan toe: "Er bestond nog veel meer heldhaftig gedrag. Doch het beschrijven van dit
'stille heldendom' is onbegonnen werk omdat het zich steeds zonder bijzondere effecten voltrok en buiten het kamp niet als heldhaftig gedrag wordt gewaardeerd."
Bijvoorbeeld als een oude man stilletjes en teruggetrokken verhongerde zonder te
bedelen of te schreien, als een man of een vrouw op hun schaarse rantsoen bespaarden om elkaar te helpen, als een kameraad het beetje suiker dat ze bezat aan een zieke gaf, ook al viel ze zelf bijna van zwakte om. "Het lijkt allemaal bitter weinig, maar
in dat leven was het zo veel, zo oneindig veel." (Salus).
Ourisson heeft het over Mala als ze het portret schetst van de beruchtste SS-er van
Auschwitz, Usha Boger (eigenlijk: Wilhelm Boger, SS-Oberscharführer; van '42 tot
'45 op de 'politieke afdeling' van Auschwitz, waar hij gevangenen op gruwelijke wijze folterde). De dialoog tussen deze beulen de teruggegrepen Mala, die Ourisson
weergeeft en misschien ook bedachtheeft, moet blijkbaar dienen om buitenstaanders ervan te overtuigen dat in Auschwitz een genocide werd voltrokken. In die dialoog vraagt Boger aan Mala waarom ze per se wou ontsnappen; als tolk had ze het
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toch zo kwaad niet? Mala antwoordt dat ze niet langer kon toezien op de folteringen,
mishandelingen en vergassingen. Boger ontkent aanvankelijk dat zij mensen vergassen, maar als Mala zegt dat ze het allemaal met eigen ogen heeft gezien, geeft hij tenslotte de feiten toe.
Lingens-Reiner vermeldt de 'jonge jodin' als een van de weinige voorbeelden van
individuele executies van vrouwelijke gevangenen in Birkenau. In verscheidene
vroege getuigenverslagen wordt Mala besproken als de personificatie van het heldhaftig en doelmatig verzet der vrouwelijke gevangenen (Hafner, Jakubowska, Hart,
Mevrouw X). Hart (1961) vermengt dit gegeven met nog een ander thema. 'Mala, de
loopster', schrijft ze, is de eerste die erin geslaagd is uit Birkenau weg te geraken,
maar omdat zij teruggegrepen werd, bewijst haar lot ook dat men niet echt kon weggeraken (in haar getuigenis van 1981 laat Hart dit weg). Deze laatste betekening (mogelijk een dissonantie-reductie: men heeft zelf niet proberen vluchten) komt bij nog
andere getuigen voor (Zywulska, Lengyel). Zowel Zywulska als Hart verwerken dit
thema in de toespraak die de SS-hoofdopzichtster (Drechsler) tot 'stichting' van de
verzamelde gevangenen hield bij Mala's 'terechtstelling'. (Zywulska's en Harts
weergave van deze toespraak is exact dezelfde en bevat details die in geen enkel ander ego-document voorkomen). Later zullen ook Glas-Larsson en Mevrouw YMala's lot gebruiken als 'bewijs' voor de hopeloosheid van ontsnappingspogingen.
De getuigenissen van Kielar en Weisblum over Mala onderscheiden zich van alle
andere door hun hoge graad van consistentie, uitwerking en volledigheid. De verklaring voor de niet onbelangrijke verschillen tussen beider getuigenis ; dient gezocht in
hun sterke maar verschillende betrokkenheid bij een van beide hoofdpersonages.
Niet onbelangrijk ook, is dat deze verschillen representatief blijken voor de twee belangrijkste betekeningstendenzen in de andere ooggetuigenverslagen en interpretaties.
Kielars eerste getuigenis luidt - enigszins geschematiseerd, in grote trekken en
alleen wat betreft gebeurtenissen die hij zelf kan waargenomen hebben - als volgt.
Edek en Kielar begonnen vanaf herfst' 43 vluchtplannen uit te werken. Kielar maakt
enkele toespelingen op de beweegredenen die hen daar, na meer dan drie jaar gevangenschap, toe dreven: door het steeds opgedreven tempo van de vergassingen van
Poolse joden begonnen ze te vrezen dat niet-joden binnenkort aan de beurt zouden
zijn; de oorlog bleef tegen hun verwachtingen in voortduren; ze wilden Poolse partizanen vervoegen en samen met hen terugkeren naar Auschwitz (dit laatste wordt in
feite maar echt duidelijk in Kielars tweede getuigenis). Edek en Kielar moesten hun
oorspronkelijke vluchtplan herzien omdat ze maar één SS-uniform konden bemachtigen. Gekleed in dat uniform, zou de vlot Duits sprekende Edek, gevangene nummer 290 (Wieslaw Kielar) escorteren naar buitencommando Budy dat buiten de laatste vaste bewakingsgordel- de 'Grosse Postenkette' - van Auschwitz lag. Een doorlaatpas was onontbeerlijk. Kielar slaagde er niet in die te organiseren. Op een dag
liet Edek blijken dat hij van Mala hield en dat hij haar, zeker nu zij aan malaria leed,
niet in de steek wou laten en haar dus zou voorstellen samen met hen te vluchten.
Mala had toegang tot de Blockführerstube en zou voor het pasje zorgen. Kielar had
meerdere bezwaren tegen Mala's deelname: omdat zij te zeer verzwakt was zou ze de
gestrekte mars van het kamp naar de bergen niet aankunnen; ze kon door de SS, nog
voor ze buiten de Grosse Postenkette geraakt waren, als vrouw herkend worden; ze
zouden niet meer op de hulp van de Poolse burgers kunnen rekenen als die Mala's se366

mitische gelaatstrekken bespeurden. De relatie tussen Edek en Kielar bekoelde. Op
het beslissend moment zag Kielar van directe participatie af. Edek en Mala zouden 's
zaterdags hun kans wagen, Kielar zou samen met een afl:dere gevangene 's maandags
volgen als ze het pasje en het SS-uniform ontvangen hadden (Edek zou die terugsturen via een Pools burger die in het kamp allerlei karweitjes opknapte).
Kielar sloeg de vlucht van Edek en Mala vanop afstand gade. Edek kleedde zich
om in een aardappelbunker , Mala verdween in de Blockführerstube waar ze, geholpen door een kameraad van Edek (omdat ze te zwak was?), een overall aantrok. Na
enige tijd kwam Mala te voorschijn, gebogen onder de last van een lavabo die haar
hoofd bijna volledig verborg. De als SS-er verklede Edek nam haar onder zijnhoede.
Hij bleef zoals bij reglement voorzien enkele passen achter haar lopen en zo verlieten
ze het kamp. Kielar keek hen zo ver hij kon na en was er nu zeker van dat hij hun
voorbeeld zou volgen. Na het tel-appèl waarop de SS de ontsnapping vaststelde, begon Kielar zich zorgen te maken over zijn plotse populariteit bij vele gevangenen. Zij
wisten dat hij en Edek onafscheidelijk waren, ze feliciteerden hem en vroegen wanneer hij aan de beurt kwam. Kielar begon te vrezen dat de SS hem ervan zou verdenken geholpen te hebben bij de voorbereiding van de vlucht en dat hij verhoord zou
worden.
's Maandags bereidde Kielar zich op zijn vlucht voor. Hij schrijft dat hij nog steeds
niet begrijpt waarom hij daarbij alleen zijn voorraad sigaretten en het portret van
Mala (gemaakt door een medegevangene) dat Edek hem in bewaring had gegeven
meenam, en andere 'kostbaarheden' (geheime briefjes van zijn vriendin in het vrouwenkamp en in het kamp geschilderde wenskaart jes ) achterliet. Deze opmerking bevreemdt, tenslotte was hij Mala niet al te gunstig gezind. Nog bevreemdender wordt
dit, als men verneemt dat Kielars vlucht niet doorging omdat Edek het pasje en het
uniform niet had kunnen terugsturen. Een Pools burger bezorgde Kielar een briefje
vanwege Edek. Daaruit bleek dat Mala de lavabo tot voorbij buitencommando Budy
had gedragen en dat de burgers die hadden beloofd te helpen, het voor een stuk hadden laten afweten. Toen Edek en Mala teruggegrepen waren, vreesde Kielar dat ze
hem zouden verraden. Een andere gevangene die bij de voorbereiding van de vlucht
betrokken was, Jurek, maande Kielar aan zo snel mogelijk een ontsnappingspoging
te wagen. Kielar aarzelde, Jurek waagde samen met enkele anderen zijn kans maar
ze werden neergeschoten. Bij Edeks terechtstelling zorgde Kielar ervoor dat hij op
de eerste rij stond. Hij hoopte dat Edek hem zou zien.
Kenmerkend voor Kielars getuigenis is de centrale plaats die hijzelf en - vooralEdek innemen. Mala is bij hem niet meer dan een belangrijke figurante. Typerend
daarvoor is dat Kielar het steeds heeft over 'Edek en Mala' (tevens de titel van zijn
getuigenis), en niet over 'Mala en Edek' zoals de andere ooggetuigen. Ook opvallend
is zijn portrettering van Mala. Zij is ziek, teer, zwak en angstig; een kwetsbare vrouw
die pas bij haar terechtstelling heldin zal worden. Edek daarentegen, wordt afgeschilderd als een zelfverzekerd en stoutmoedig man die soms wat al te zeer betrouwde op zijn goed gesternte. Kielars getuigenis bevat slechts enkele onwaarschijnlijkheden. Bijvoorbeeld het feit dat Kielar niet verhoord of gefolterd werd door de SS'ers (Kielar vermeldt alleen zijn vrees dat dat zou kunnen gebeuren en dat een SSBlockführer hem vlak voor Edeks terechtstelling een pandoering gaf). Op zijn bevreemdende opmerking i.v.m. Mala's portret keer ik hieronder nog terug.
In 1972 verscheen Anus mundi, Kielars ego-document. Het daarin aan Edek en
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Mala gewijd deel is duidelijk gebaseerd op zijn eerste getuigenis . Maar Kie/ar wijzigt
een en ander. Ik beperk me tot de belangrijkste weglatingen en toevoegingen. Hier
heet het dat Kie/ar zich direct en fel uitsprak tegen Mala's deelname aan de vlucht,
maar dat hij er zich moest bij neerleggen omdat Mala voor de doorlaatpas zorgde die
hijzelf niet had kunnen bemachtigen. Edek toonde Mala's portret aan Kielar om hem
ervan te overtuigen dat zij er niet 'joods' uitzag. Samen met het portret gaf Edek hem
ook een met briljanten bezette platina-ring. Kielar vermoedde dat dit nog een bijdrage van Mala was. Op de vluchtdag gaf Mala nog ~nkele goudstukjes aan Edek. Behalve de sigaretten en het portret neemt Kielar ook een foto van zijn zus mee. Ook
hier voegt hij toe niet te weten waarom hij dit alles meenam , maar het achterlaten
van andere waardevolle herinneringen wordt weggelaten. Ook weggelaten wordt,
dat de SS hem wel van medeplichtigheid moest verdenken. Kielars opmerking over
de redding van Mala's portret is , zoals gezegd, bevreemdend. Eigenlijk is het feit dat
hij dat wou meenemen op zijn vlucht en zijn opmerking dat hij niet begrijpt waarom
hij dat deed irrelevant , venpits hij niet vluchtte. Dergelijke bedenkingen zou men
eerder verwachten in de context van zijn vertrek uit Auschwitz (transfer naar Sachsenhausen). Men moet hier wel uit afleiden dat hij, op het moment dat hij getuigt, de
redding van het portret zeer belangrijk acht, dat hij verklaren wil hoe dat in zijn werk
is gegaan en het zelf enigszins onwaarschijnlijk vindt dat het zo gebeurd is. Men kan
zich ook afvragen waarom Edek het portret aan Kie/ar gaf en het niet zelf meenam.
Was Edek, ondanks de zelfzekerheid die zijn vriend hem toeschrijft, niet helemaal
gerust in de afloop? Wat deed hem veronderstellen dat Kielars vlucht wel (of ook)
zou lukken? Waarom wou hij dat het portret kost wat kost bewaard bleef? Waarom
bewaarde Kielar het portret van een persoon die op het moment der feiten weinig
voor hem betekende? (in feite kreeg een portret van Mala pas later echt waarde, ten
vroegste nadat de vluchtelingen terug waren gegrepen). Heeft Kielar het portret na
de oorlog bewaard zonder er een bijzondere waarde aan toe te kennen , tot op het
moment dat hij het belang van Edek en Mala begon te beseffen en over hen getuigde? Werd het portret later (nadat de helden waren teruggegrepen of vermoord) getekend of hertekend ?
In zijn eerste getuigenis stipte Kielar reeds aan dat er zowel vóór als na de bewuste
vlucht vele gevangenen uit Auschwitz probeerden te ontsnappen. Nu voegt hij toe
dat de SS~ers gewend geraaktwaren aan de vele ontvluchtingspogingen, dat ze daarom het gebruikelijk appèl achterwege lieten, zelfs niet meer buiten de eerste Postenkette gingen zoeken en ook geen vergeldingsmaatregelen meer namen. Deze toevoeging zou kunnen verklaren dat de SS Kielar niet verhoorde of folterde, ware het niet
dat de gewenning van de SS aan de ontsnappingen door andere bronnen wordt
tegengesproken (zie blz. 383).
Kie/ar voegt nog belangrijke informatie toe. Toen Edek en Mala in de Bunker waren opgesloten, probeerden enkele gevangenen Edek te redden door SS-ers om te
kopen. Voor Mala, jodin, was geen hoop meer. In het mannenkamp deed het gerucht de ronde dat toen Edek en Mala ondanks de folteringen bleven zwijgen, de Politische Abteilung de zaak had doorgestuurd naar Breslau en dat ginder over hun lot
beslist zou worden. Er bleef nog hoop want, schrijft Kie/ar, de meest recente vluchtpogingen werden bestraft met overplaatsing naar het strafcommando.
Edeks imago als lefgozer en initiatiefnemer wordt nu nog meer in de verf gezet.
Ook het beeld van Mala wordt bekrachtigd. Toen Kielar haar voor het laatst van na368

bij zag "stond ze daar, hulpeloos, haar gezicht vol tranen, kijkend als een klein meisje." Impliciet wijt hij het mislukken van de vlucht àan haar zwakheid: "Ik bekloeg
Edek en was woedend op mezelf. Hoe kan hij zich redden met dit zwak meisje? Ze
kan ternauwernood enkele kilometers lopen. Ik was toen bereid met hen mee te
gaan, maar ik durfde het niet voorstellen." In zijn eerste getuigenis schreef Kielardat
hij van Jurek - die Mala had geholpen in de Blockführerstube - vernomen had dat de
vlucht bijna in het honderd liep doordat de radeloze, lijkwitte en verdwaasde Mala
maar bleef talmen. Kielar voegt daar nu aan toe dat ze op dat moment misschien een
malaria-aanval had.
Het meest opvallende verschil met Kielars eerste getuigenis is de toon van zelfverwijt en zelfbeschuldiging. Kielar noemt zichzelf bij herhaling een lafaard en acht zich
niet in staat om iets tot een goed einde te brengen zonder Edeks hulp en steun. Over
zijn voorstel eerst Edek en Mala te doen vluchten, schrijft hij: "deze oplossing was
natuurlijk zeer gemakkelijk voor mij. Edek en Mala zouden alS proefkonijnen dienst
doen. Zij liepen het risico, ik koos de makkelijke weg, verschool me achter hen. Ik
krabbelde terug, zoveel was duidelijk. Dat ik niet met hen wou gaan omdat er een
vrouw bij was, was niet meer dan een excuus. Oh ja, ik wou dat zij eerst gingen. Edek
liet me nooit voelen dat ik een lafaard was. "
Minder opvallend maar toch duidelijk is de romantisering. Edek en Mala organiseerden amoureuze afspraakjes in de röntgenkamer van het vrouwenkamp. Kielar
noemt de vlucht van Edek en Mala nu ook 'romantisch' en schrijft dat hun namen direct na deze vlucht "symbolen van vrijheid werden". De kapo van de Bunker raakte
zo sterk onder de indruk van Edeks en Mala's moed, dat hij ervoQr zorgde dat anderegevangenen hun extra voedsel konden bezorgen en dat de in cellen geïsoleerde geliefden elkaar in de Bunker konden ontmoeten.
Slechts twee van de veertien overlevenden die vóór Kielar ~ver Mala getuigden,
zeiden iets over de liefdesband tussen Mala en Edek. Volgens Lengyel waren ze
smoorverliefd (in de Engelse versie van haar getuigenis wordt hun vlucht vergeleken
met wittebroodsweken). In haar in romanvorm geschreven getuigenis heeft Zywulska het over een 'romantische geschiedenis' en zegt ze dat alle gevangenen op de
hoogte waren van de heimelijke ontmoetingen van Mala en Edek. Belangrijk ook is
dat Zywulska meent dat Edek (die niet bij naam genoemd wordt) in de Bunker alle
schuld op zich nam en verklaarde dat hij Mala tot vluchten had aangezet. Later zal
Lena Berg - als enige andere ooggetuige - hetzelfde verklaren (ook zij vermeldt de
liefdesband) .
Het tweede basis-getuige,nverslag is dat van G,iza Weisblum. Zij legde haar in '66 uit
het Jiddisch vertaalde en in het Engels gepubliceerde getuigenis waarschijnlijk in '65 (of
vroeger) af. Vertaler en uitgever Suri Yuhl noemt het 'het eerste authentiek verslag
over Mala's geschiedenis'. Weisblum maakte, samen met een andere verzetsstrijdster,
Sarah Goldberg (ze leerden elkaar in de Dossinkazerne kennen) en meer dan 1.500 anderen, deel uit van het 21ste konvooi uit Mechelen dat op 2.8.43 in Auschwitz arriveerde. Voordien had Mala vanuit Birkenau een briefkaart gestuurd met de door de SS opgelegde, misleidende tekst: 'Ik stel het goed. Ik werk en ben in goede gezondheid.' Aan
deze stereotiepe zinnetjes had ze toegevoegd: 'Al de anderen zijn bij onze zuster,
Etus,h'. Mala's zus Etush nu, was gestorven voor de oorlog begon. Weisblum en anderen
haddep. deze duidelijke waarschuwing in de wind geslagen. Bij hun aankomst in Birkenau 'werden Weisblum, Goldberg en vijf andere verzetsstrijdsters door Mala gered.
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In het dossier 'Mala Zimetbaum' (Belgisch ministerie van Justitie, dienst archieven - voorheen ressorterend onder het Ministerie van Volksgezondheid en van het
Gezin) vond ik een andere gele briefkaart van Mala terug. Mala zond de op 15 juni
'43 in Birkenau geschreven kaart naar een zekere Mevrouw Minet in Brussel. De
kaart bereikte haar doel niet (verkeerd adres? geadresseerde verhuisd, overleden,
gedeporteerd?). Uit de - verplicht in het Duits opgestelde - tekst blijkt dat Mala
soms iets uit België ontving. Op de adreszijde van het kaartje had Mala ook geschreven: "Mijn kennissen zijn ook in Brussel: Steppel, Baum, Schipper en Zimetbaum.
Het zou me zeer verheugen iets over hen te vernemen." Dat Mala deze namen vermeldt, is merkwaardig. Ze wist dat de in- en uitgaande post nagezien werd door de
SS. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat dit zinnetje of deze namen een of andere
verborgen boódschap bevatten (de naam van de echtgenoot van een van Mala's zussen is Schipper).
Behalve haar werk als loopster en tolk, getuigt Weisblum, moest Mala er ook op
toezien dat de gevangenen die uit het Revier (kampziekenboeg) werden ontslagen
bij een werkcommando werden ingedeeld. Mala probeerde de nog zwakke vrouwen
licht werk te bezorgen. Ook verwittigde ze de zieken in het Revier tijdig als er een selectie voor de gaskamer op til was. Ze drong er dan op aan dat ze het Revier zo snel
mogelijk zouden verlaten. Door haar functies, moed en hulpvaardigheid was Mala
van groot nut voor de clandestiene verzetsorganisatie. Alleen Hafner en Lena Berg
hadden voordien vermeld dat Mala in en bij het Revier een functie uitoefende en ook
daardoor velen van een gewisse dood had kunnen redden. Bernadac (p. 257) meent
dat Mala zelf de werkcommando's samenstelde. Daardoor, schrijft hij, beschikte ze
over een immense macht (al is alles relatief), maar het recht op leven en dood van
haar lotgenoten oefende ze moedig en rechtvaardig uit.
Midden '44 werkten de gaskamers en crematoria onophoudelijk om de uit Hongarije aangevoerde joden te vermoorden en te vernietigen. Zowel de slachtoffers als
de gevangenen die hen de weg naar de gaskamers zagen opgaan, waren machteloos.
Mala leefde in een barak dicht bij het pad dat naar een van de gaskamers leidde.
Soms ving ze enkele van de laatste woorden op van voorbijtrekkende slachtoffers.
Ze kon dit niet langer harden en besloot te ontsnappen om de wereld te alarmeren.
(Birnbaum heeft het in '45 al over 'Malla, la BeIge d~ la Zona'. Met dit laatste woord
verwijst ze naar de 'Sauna', kampjargon voor de stortbaden, die in Birkenau vlakbij
een van de crematoria lagen). Mala vertelde Weisblum over Edeks vluchtplan en zei
haar dat ze de vluchtelingen wou vergezellen. Edek had geen bezwaar maar zijn
vriend was er tegen. Hij voelde er niets voor om samen met een vrouw, een jodin nog
wel, te ontvluchten. Edek besloot dan het er samen met Mala op te wagen, ook hij
wou de wereld wakker schudden. Mala lichtte ook haar beste vriendinnen in, de drie
andere koeriersters die samen met haar in een barak leefden. Zij zouden bij de vlucht
helpen door op de uitkijk te staan.
Om te kunnen vluchten moest Mala een mannen-uniform dragen. "Als gevangene-functionaris", getuigt Weisblum, "mocht ze het haar laten groeien. Op het eerste
gezicht was dat een voordeel. Maar vermomd als man, moest ze dat haar onder een
muts verstoppen en om haar gezicht te verbergen, moest ze een lavabo op het hoofd
dragen". Op de vluchtdag gingen Mala en een van de loopsters het wachthuisje binnen. Ze trakteerden de SS-opzichtster op een fles vodka. Mala's vriendin betrok de
opzichtster in een gesprek en Mala ging naar het Waschraum waar Edek het mannen370

uniform en de lavabo verstopt had. Weisblum zag haar even later te voorschijn komen, gebogen onder het gewicht van de lavabo waaronder haar hoofd bijna volledig
schuil ging. Edek wachtte haar op . De rest van het verslag over de vlucht stemt overeen met Kielars relaas. Eens voorbij buitenkommando Budy zou Mala van kleding
verwisselen (ze had een jurk bij) en de lavabo achterlaten. Edek bleef in SS-uniform
en ze zouden zich voordoen als 'SS-er op stap met zijn vriendinnetje'.
Toen de SS de ontsnapping had ontdekt , brak de hel los. Hoofdtoezichtster DrechsIer was buiten zichzelf. Ze kon niet geloven dat Mala gevlucht was, "ze hadden haar
zo goed behandeld" (Kielar voegt dit in '72 aan zijn getuigenis toe). Drechsler dacht
aanvankelijk dat Mala, die pas hersteld was van een malaria-aanval, flauw gevallen
was en daarom niet op het appèl was verschenen. Het kamp werd grondig doorzocht.
Kampleidster Mandel wees Drechsler scherp terecht (ook dit voegt Kielar in '72 aan
zijn getuigenis toe). Ze had Mala al te veel privileges en vrijheid gegund. Mala moest
kost wat kost worden teruggegrepen, ze kende alle geheimen van het kamp en kon té
veel uitbrengen. Mala's vriendinnen, de drie koeriersters, werden van medeplichtigheid beschuldigd, uit hun functie gezet en naar een strafcommando gezonden. Enkele dagen na de vlucht werd de aandacht van de gevangenen weer opgeëist door de
strijd om het dagelijks bestaan. Alleen de kleine groep van Mala's getrouwen dacht
nog aan haar en hoopte dat ze de Poolse grens al overschreden had. Twee weken later werden Mala en Edek gevankelijk in Auschwitz-I teruggebracht en in de Bunker
opgesloten.
Op 22 augustus '44 moesten de joodse gevangenen van het vrouwenkamp van Birkenau na het avondappèl aantreden in kampsectie B. Er waren geen galgen opgesteld en de gevangenen vroegen zich af wat er zou gebeuren. Sommigen troostten
zich met de gedachte dat Mala alleen maar publiek zou worden afgeranseld of naar
een strafcommando gezonden. Weisblum zorgde ervoor dat ze op de eerste rij stond:
"We wilden dat Mala ons zag, dat ze wist dat wij haar wilden zien." Begeleid door
een SS-man kwam Mala er aan. Hij deed haar vlakbij de gevangenen halt houden.
Kampleidster Mandelias iets voor, maar Weisblum hoorde niets, al haar aandacht
ging naar Mala. Ze zag hoe zij over het haar streek, plots een scheermesje te voorschijn haalde en zich de polsen oversneed. De SS-man bespeurde iets en greep haar
arm. Mala sloeg hem met bebloede hand in het gezicht. Hij wrong haar armen op
haar rug en schreeuwde: 'Je wil een heldin zijn! Je wil jezelf doden! Daarvoor zijn
wij er. Dat is ons werk!'. Mala schreeuwde het uit: 'Moordenaars. Weldra zult ge
boeten voor ons leed! Vrees niets, meisjes! Hun einde is nabij. Daar ben ik zeker
van. Ik weet het, ik ben vrij geweest!". De SS-er sloeg Mala neer met zijn revolver en
duwde haar naar het Revier. Twee verpleegsters kwamen aangelopen met een draagberrie, maar Mandel riep hen toe dat dat niet nodig was, deze gevangene moest levend worden verbrand. Ze gaf bevel een handkar te halen. Mala werd ondertussen
naar het Revier gesleept. Daar bonden SS-ers haar arm af om te voorkomen dat ze
zou doodbloeden en beukten dan meedogenloos op haar in. Een paar gevangenen
keerden met de handkar terug en legden Mala erin. Mala probeerde hen nog moed in
te spreken en spoorde hen aan vooral niets te vergeten. Een SS-er maande haar aan
te zwijgen, ze antwoordde dat ze na twee jaar stilzwijgen nu alles zou zeggen. De SSer kleefde daarop een pleister over haar mond.
In 1967 nam Yuri Suhl deze getuigenis van Weisblum op in They fought back. Op
enkele minimale taal- en stijlverbeteringen na werd niets gewijzigd. In 1985, werd
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haar getuigenis in het Frans vertaald en nogal ingrijpend gewijzigd.
De twee belangrijkste getuigenverslagen over Mala en Edek stemmen dus in grote
lijnen overeen. Niet onbelangrijk is dat ook Weisblum, zij het zijdelings, verwijst
naar een malaria-aanval en dat bij haar toch iets duidelijker wordt waartoe de lavabo
moest dienen. Toch ziet men enkele belangwekkende verschillen tussen de basis-getuigenverslagen. Bij Weisblz!-m is Mala kalm, moedig, hulpvaardig, fier en heldhaftig. De andere gevangenen bewonderen haar om haar moed. Weisblum benadrukt
dat Mala vele gevangenen hielp en redde. Op Kielar na, spreken overigens alle ooggetuigen op deze wijze over Mala. Wat de persoon en het gedrag van Mala betreft, is
Kielar natuurlijk geen al te betrouwbaar getuige. Vóór de vlucht had hij, naar eigen
zeggen, maar een glimp van haar opgevangen. Toen Mala zijn plaats had ingenomen,
had Kielar ook weinig reden om haar beter te leren kennen, laat staan om haar te glorifiëren.
Minder opvallend, maar zeker niet minder belangrijk, is het verzetsthema in Weisá,lums getuigenis. Mala was betrokken bij het ontluikende kampverzet én ze besloot
te vluchten omdat ze ervan overtuigd was dat de buitenwereld een eind zou maken
aan de gruwelijke genocide van zodra ze er afdoend over werd ingelicht. Opmerkenswaard ook is dat Weisblum met geen woord rept over een eventuele liefdesband
tussen Mala en Edek. Daardoor blijft in haar relaas een beetje onduidelijk hoe en
waarom zij elkaar bij herhaling ontmoetten en vooral, waarom ze elkaar inlichtten
over hun vluchtplannen en tenslotte besloten samen te vluchten. Weisblum suggereert dat Mala en Edek (in tegenstelling tot Kielar) wilden ontsnappen om de wereld
wakker te schudden. Stippen we nog aan dat Weisblum, die het kampverzet in het
vrouwenkamp van Birkenau hielp uitbouwen, nergens zegt dat Mala ofEdek hebben
gehandeld in opdracht van het Clandestiene kampverzet. Aan historicus Ber Mark
vertelde Weisblum (in '65 of kort voordien) dat Edek tot het kampverzet behoorde
en dat hij haar een tang bezorgde om prikkeldraad door te knippen. 71o Volgens Bernadac (p. 247-248) behoorde Edek tot de oprichters van het kampverzet van Auschwitz. Zijn strijdgenoot en vriend Tadeuz Wiejowski ontvluchtte reeds op 6 juli '40.
Wat liefde en verzet betreft zien we bij Kielar precies het omgekeerde. Denkt men
zijn relaas consequent door, dan volgt daaruit dat Edek verzaakte aan zijn oorspronkelijk vluchtplan en vluchtmotief omwille van zijn tedere gevoelens voor Mala. In
zijn eerste getuigenis maakte Kielar een vage toespeling op een mogelijk vluchtmotief (ze waren van plan terug te keren in de streek van Auschwitz). In zijn tweede getuigenis maakt hij de bedoeling duidelijk: ze waren zinnens Poolse partizanen te vervoegen en samen met hen terug te keren in het Auschwitzdistrict. In 1962 schrijft
Kielar dat hij een geheim briefje zond aan zijn zus die in het nabijgelegen Zakopane
woonde. Na hun vlucht wilden ze even halt houden in haar woonst. In 1972 voegt hij
hieraan toe dat ze Mala wilden achterlaten bij Kielars schoonbroer (die arts was).
Kielar betrok Mala dlis niet bij hun voorgenomen ver?:etsactiviteit, integendeel zelfs.
Toen Kielar en Edek op de vluchtdag binnenkwamen in Mala's barak, zag Kielar dat
Mala en twee andere koeriersters over een opengevouwen landkaart gebogen stonden. Dat verwonderde hem een beetje. Hij zag dat de meisjes de Slovaakse grens
aanwezen. Hij vermoedde dat ze Mala probeerden te overhalen die grens te overschrijden (in 1972 laat Kielar dit alles weg en vervangt het door: "een landkaart lag
op tafel open gespreid, als in een hoofdkwartier. Ze vouwden de map snel dicht. ").
Kielar insinueert in feite dat Mala, in afwijking van het afgesproken plan, overwoog
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Polen te ontvluchten. Zoals gezegd, suggereert Kielar ook dat Mala's deelname de
vlucht (en dus ook de verzetsplannen) deed mislukken.
De liefde tussen Mala en Edek wordt in geen enkel getuigenverslag expliciet als
vluchtmotief genoemd, maar het lijkt er toch sterk op dat sommige ooggetuigen ze
wel degelijk als vluchtmotief beschouwen. Op Nomberg-Przytyk en Fénelon na, geven de getuigen die de liefdesband vermelden géén vluchtmotief op. Lengyel, Berg,
Zywulskà, Nomberg-Przytyk, en Fénelon hebben het allen min of meer uitvoerig
over·Mala's liefde , maar alleen Nomberg-Przytyk zegt iets over haar verzetsactiviteiten in het kamp.
In ongeveer een derde van de hier besproken ooggetuigenverslagen wordt Mala
niet geassocieerd met kampverzet of liefde (Mevrouw Z, Hafner, Alcan-1945 , Sa lus,
Ourisson, Lingens-Reiner, Hart-1961, Delbès, Glas-Larsson, Mevrouw Y, Silberberg). De reden daarvan is waarschijnlijk dat deze getuigen Mala als voorbeeld gebruiken in een welbepaalde context. De andere ooggetuigen geven impliciet of expliciet een van beide vluchtmotieven op met uitsluiting van het ander motief (in late
ego-documenten gebeurt dat waarschijnlijk onder invloed van vroegere getuigenverslagen - Hart , die in deze context aanvankelijk zweeg over liefde en verzet, alludeert
op beide in '82). Birnbaum maakt een allusie op de verzetsactiviteiten van Mala in
het kamp, ze is ervan overtuigd dat ze ontvluchtte om de wereld te alarmeren en dat
ze daarom bepaalde SS-documenten heeft ontvreemd. In lakubowska's film wordt
Mala uitgebeeld als een van de leiders van het kampverzet. Mevrouw X verhaalt dat
Mala's hulp van onschatbare waarde was voor het kampverzet; Mala wijzigde lijsten
of verwisselde fiches om gevangenen in een minder slecht commando in te delen (ook
Fénelon en Mevrouw Y melden dit, ma:arze leggen geen verband met het georganiseerde kampverzet). In haar tweede getuigenis schrijft Alcan (1980) dat Mala bepaalde voor haar verborgen gebleven activiteiten uitoefende. Ook Goldberg spreekt
over Mala's verzetsactiviteiten, maar zwijgt net als de anderen over de liefdesband.
Stippen we nog aan dat alleen Alcan (1980) van mening is dat Mala reeds vóór haar
internering tot een verzetsorganisatie behoorde. Bij de buitenstaanders die aandacht
besteedden aan Mala is alleen Sichelschmidt die mening toegedaan.
Ik vroeg Sarah Goldberg (gesprek op 11.2.87) of zij en haar vriendin Giza Weisblum op de hoogte waren van de liefde die Mala en Edek bond. "Natuurlijk", antwoordde ze, "als iemand het wist, dan was het wel Giza. Mala vertrouwd~ haar alle
hartsgeheimen toe. Trouwens , iedereen in het kamp wist daarvan, zelfs enkele SSers." Op de vraag waarom Weisblum noch zijzelf er dan iets over hadden geschreven ,
antwoordde ze: "Ja, zie je, Edek was een goj, een niet-jood. En zelfs niet gelovige joden zoals wij hebben daar soms wat moeite mee." Historicus Ber Mark stelde iets
analoogs vast. Volgens hem vertonen joodse bronnen de neiging Mala's relatie met
Edek te verzwijgen of te minimaliseren , terwijl in Poolse bronnen de gevoelens en
het lot die Mala aan Edek bonden worden geaccentueerd. Zèlf stelde ik vast dat nietjoodse getuigen (allen Polen, op Lingens-Reiner na) met geen woord reppen over
Mala's verzetsactiviteit vóór of tijdens haar gevangenschap.
Ik vond de gesuggereerde correlatie niet terug in de geraadpleegde ego-documenten. Het al dan niet jood-zijn van de auteurs blijkt geen statistisch beduidend effect
gehad te hebben op de vermelding van de liefdesband . Relatief gezien vermelden
joodse ooggetuigen die iets minder frequent, maar dat kan ook door andere factoren
verklaard worden. Bijvoorbeeld door een tijdsgebonden factor. In de vóór 1962 op373

gestelde ego-documenten wordt uiterst zelden gewag gemaakt van de liefdesband
(slechts één joodse en één niet-joodse bron, Lengyel en Zywulska) en mijn staal bevat relatief weinig niet-joodse ego-documenten uit die periode. Bovendien lijken de
getuigen die vóór 1962 berichten relatief slecht ingelicht over Mala, haar vlucht en
haar 'terechtstelling' (alleen Kagan vormt hierop een uitzondering). Vóór 1962 vermeldden slechts zes getuigen (Birnbaum, Kagan, Zywulska, Posner, Salus en Hart)
Mala bij naam (bij lakubowska heet ze Martha), tot dan bleven Zimetbaum en zeker
Edek onbekenden voor buitenstaanders (in Salus' ego-document - geschreven in '45,
gepubliceerd in '58-is sprake van Mala Zimentbaum). Nomberg-Przytyk (getuigenis opgetekend in '66 maar pas in '85 gepubliceerd) betreurt dat ze zich de achternaam niet kan herinneren van 'Mala, een jodin uit België, die ontvluchtte in gezelschap van een Poolse politieke gevangene , Tadeusz. De naam 'Galinkski' duikt voor het
eerst in '62 (Kielar) op in een gespecialiseerd tijdschrift (Hefte von Auschwitz). Mala
Zimetbaum en Edek Galinski komen pas in de openbaarheid met de publikatie van
Kielars Anus mundi (originele Poolse editie in '72, pas zeven jaar later gepubliceerd
in het Duits, en negen jaar later in het Engels). Ná '72 vermeldt bijna elke getuige
beider namen , zij het niet steeds correct gespeld (Fénelon b. v. heeft het over Kalinski
en Zimellbaum, in Harts tweede getuigenis heet Mala, Zimmelbaum). Een andere
factor die een rol kan gespeeld hebben, is de context waarin Mala besproken wordt.
Vóór '62 (Kielar) getuigde, op Birnbaum na, niemand omwille van Mala's intrinsiek
belang. Zoals we gezien hebben, ondergaat het getuigenismotief ook bepaalde verschuivingen naarmate de gebeurtenissen verder af komen te liggen. Het is niet uitgesloten dat het stilzwijgen over de liefde tussen Mala en Edek verband houdt met dat
getuigenismotief .
Vóór Kielars getuigenis van '62 vermeldden slechts twee getuigen de liefdesband:
Lengyel (1945), een Hongaarse jodin die niet in het verzet stond, en Zywulska (mogelijk '49, waarschijnlijk '51) een Poolse verzetsstrijdster die een sterk geromantiseerd verhaal bracht. Ooggetuigen die hun verslag binnen het anti-fascistisch verzet
kaderden - wat zeker gebruikelijk was in het eerste decennium na de oorlog - kunnen geoordeeld hebben dat de romantische gevoelens van Mala de 'zuiverheid' van
haar verzets- en vluchtmotief kon aantasten en dat de getuigenisfunctie daardoor
kon worden geschaad. Een andere reden waarom sommigen geen ruchtbaarheid
wensten te geven aan de liefdesband kan te maken hebben met de vrees dat de specifieke kenmerken van de extreme situatie, die niet zonder meer begrijpelijk zijn voor
buitenstaanders, verkeerd geïnterpreteerd zullen worden. De liefdesgeschiedenis
kan moeilijk worden ingepast in het traditionele kampbeeld. Om enigszins begrijpelijk te maken dat sommige gevangenen kracht en tijd overhielden voor intieme relaties en ontmoetingen, moet enige aandacht worden besteed aan stand- en statusverschillen tussen gevangenen, aan sociaal-economische ongelijkheid en dat kan dan
weer niet al te best ingekaderd worden in doel en functie van de getuigenis.
Er is dus geen statistisch beduidende correlatie tussen het stilzwijgen over de emotioneel-affectieve band tussen Mala en Edek en de joodse afkomst van de getuige.
Correlatie is er wél als men hier een derde factor bij betrekt. De liefdesverhouding
wordt niet vermeld dóórjoodse getuigen die reeds vóór hun internering in het verzet
stonden. Fénelon (koerierster in het verzet) vormt mogelijk een uitzondering op deze regel, maar ze is half-joodse en haar late getuigenis is sterk geromanceerd en vrij
fantaisistisch. Niet-joodse, Poolse verzetsstrijders die over Mala getuigden (Zywuls374

ka en Kielar), vermelden de liefdesverhouding wel.
De neiging liefde en verzet als elkaar uitsluitende kenmerken te beschouwen, zet
zich blijkbaar in bepaalde kringen door. Bernadac b.V. (p. 263) ontkent de liefdesband bij monde van ooggetuige Tatania Maik. Zij zegt dat "verschillende geruchten
de ronde deden over Mala's vlucht, en dat ze allemaal verkeerd waren. Men beweerde zelfs dat de Pool haar minnaar was." In 1985 gaf het Onafhankelijkheidsfront (in
samenwerking met het Nationaal Museum van de Weerstand) de brochure Femmes
dans la Résistance uit. In de aan Mala Zimetbaum gewijde bladzijden (blz. 118-119)
wordt o.m. verhaald dat Mala politiek bewust werd door de confrontatie met de afschuwelijke concentrationaire onrechtvaardigheid en dat ze ·daarom tot de internationale verzetsorganisatie toetrad. Mala "werd door de omstandigheden een personaliteit van internationale betekenis." Toen de clandestiene verzetsorganisatie besloot afgevaardigden (voorzien van een dossier over de gruwelen) naar de buitenwereld te sturen, bood Mala zich als vrijwilligster aan. De anonieme auteur van het artikel beklemtoont dat Mala en Edek hun vrijheid "enkel en alleen gebruikten om de
hun toevertrouwde informatie-opdracht uit te voeren en zeker niet om hun eigen veiligheid te verzekeren." Omdat het artikel (of de getuigenis) uit Femmes dans la Résistance nog andere elementen bevat die in geen enkele directe bron voorkomen, nam
ik contact op met het Onafhankelijkheidsfront. Mijn vraag naar de bronnen waarop
dit artikel steunde, werd aanvankelijk niet goed begrepen. Na hernieuwd contact
werd ik doorverwezen naar dhr. Rik Szyffer, voorzitter van de Vereniging van Joodse Weerstanders (Brussel). Ook hier werd mijn vraag geïnterpreteerd als een verzoek om meer informatie over Mala en verwees men me naar Fénelons getuigenis.
Nadat ik duidelijk had gemaakt dat de 'afwijkende' gegevens niet voorkwamen in
Fénelons boek, drukte men er zijn spijt over uit me niet te kunnen helpen. Uit een
toevallige ontmoeting met dhr. Szyffer enkele dagen later, bleek dat hijzelf (of Marianne Szyffer wiens naam voorkomt in de O.F. -brochure onder de hoofding 'redactie
- interviews en getuigenissen') het artikel over Mala had opgesteld. Hij had zich daarvoor o.a. gebaseerd op recente mondelinge getuigenissen. Meer kwam ik niet te weten. Blijkbaar werd heel wat ontleend aan de niet altijd betrouwbare reconstructie
door Bernadac. Stippen we nog aan dat de Auschwitz-Stichting dit artikel kritiekloos
overnam. 711
De neiging Mala's karnpbestaan en vlucht te romantiseren was van het begin af aan
aanwezig, maar ook deze tendens wordt sterker naarmate de gebeurtenissen verder
af liggen. Het hoofdstuk dat Nomberg-Przytyk aan Mala wijdt krijgt de titel 'De geliefden van Auschwitz' en in het nawoord dat Pfefferkorn in '85 aan dit ego-document toevoegt, wordt de liefde tussen Mala en Edek tot essentie verheven. Fénelons
hoofdstuk over Mala begint met de opmerking "dat ze bitter weinig weet over Mala
en Edek, maar dat degenen die hun samen hebben gezien, zeggen dat er geen vergissing mogelijk is, dat ze elkaar beminden." Mala leek haar "een soort heldin, een levende centsprent" (dit laatste wordt weggelaten in de Nederlandstalige versie). Elders in dit hoofdstuk beschrijft Fénelon als ooggetuige de ontmoetingen van Mala en
Edek in haar barak, hun liefdevol en platonisch samenzijn en geeft ze een romantische beschrijving van hun eerste liefdesnacht buiten het kamp.
In 1985 verscheen in Regards een Franse vertaling van Weisblums getuigenis (in '66
gepubliceerd in Jewish Frontier). De vertaalster Hélène Weissberg of de redactie van
Regards veranderde hier en daar wat (zo werd b. v. de datum waarop Mala werd ver375

moord overal met een maand verlaat) en kortte de getuigenis sterk in. Er zit een bepaalde lijn in de meeste weglatingen. Werden weggelaten: Mala's malaria-aanval; de
hulpeloosheid van de slachtoffers en van de toekijkende gevangenen; Mala's bekommernis om bij aankomst van een Belgisch konvooi in de eerste plaats kennissen op te
sporen en te redden; Mala's taak bepaalde gevangenen in werkcommando's in te delen (een functie waaruit immers blijkt dat zij hiërarchisch boven het gros der gevangenen stond); de uitbrander die Drechsler krijgt omdat ze Mala te veel vrijheid
en privileges heeft gegund (waaruit dus o.m. blijkt dat Mala aan iets minder slechte
levensomstandigheden onderworpen was); de vermelding dat in het kamp velerlei
fantaisistische versies de ronde deden over de wijze waarop Mala en Edek werden teruggegrepen, en Weisblums allusie dat de opwinding onder de gevangenen Mala's
zelfdodingspoging deed mislukken (zie hieronder). Andere zaken werden waarschijnlijk weggelaten omdat de vertaalster (of de redactie van het tijdschrift) ze niet
volkomen begrepen: de lavabo en de niet al te duidelijke verklaring waarvoor die
moest dienen, buitencommando Budy en Weisblums verwondering over het feit dat
er bij de terechtstelliJ?g geen galg te bespeuren viel. Door deze weglatingen worden
delen van Weisblums getuigenis inconsistent of onbegrijpelijk. Zo is het in deze vertaling bijzonder duister hoe Edek en Mala er in slaagden het kamp uit te wandelen
(de vertaalster schrijft dat Mala in gevangene-uniform gekleed was).
Waarschijnlijk waren zowel liefde als verzet in een bepaalde mate aanwezig, kregen ze in de loop der tijd door romantisering en heroïsering meer vorm en inhoud
dan ze in werkelijkheid hebben gehad, en hangt de beklemtoning van een van deze
aspecten samen met behoeften en doelstellingen van getuigen en buitenstaanders.
De meeste gevangenen hebben Mala alleen vanop afstand, als een legendarische
figuur gekend. Sommigen zagen haar slechts één keer van dichtbij, op het moment
dat Mala tussenkwam om hen te helpen of te redden. Toen deze gevangenen zich later , tij dens of na hun internering een min of meer consistent beeld probeerden te vormen over Mala, moesten ze afgaan op vage informatie en indrukken. Op mijn vraag
of ze Mala heeft gekend en wat ze zich over haar herinnert, antwoordde Regine Beer
b. v. (1985), dat ze haar niet persoonlijk heeft gekend en dat ze, tijdens en na haar gevangenschap in Birkenau, zoveel verhalen over Mala heeft gehoord dat ze zich niet
meer met juistheid herinneren kan welk 'haar' verhaal was. Ook dient rekening gehouden met de ten gevolge van de extreme situatie gewijzigde aandachtsrichting
(b.v. toegenomen egocentrisme), met de uitputtingstoestand van velen (perceptievervormingen). De uitzonderlijkheid van de gebeurtenissen rond Mala (vlucht, arrestatie, zelfdodingspoging, moord) drong niet direct tot alle ooggetuigen door. Uit
Alcans verslag van '45 blijkt b.v. dat ze pas bij Mala's terechtstelling te weten kwam
dat de vluchtelingen werden teruggegrepen.
Een vrij groot deel van de informatie van de ooggetuigen komt dus uit tweede
hand, maar op Alcan na doen allen alsof ze alles zelf hebben waargenomen. Dat is
verre van uitzonderlijk. Bijna iedereen neigt ertoe zijn of haar verslagzo geloofwaardig mogelijk te maken. Ooggetuigen of verslaggevers proberen hun verhaal zo overtuigend mogelijk te maken, zeker als ze er een volgens hen uiterst belangrijk effect
mee nastreven. Een veel gebruikt procédé is afstandsreductie. Door toevoeging van
al dan niet ware details probeert de verslaggever de afstand tot de beschreven personen of gebeurtenissen letterlijk te verkleinen. Kielar en Weisblum b.v. schrijven dat
ze op de éerste rij stonden bij de terechtstelling van hun kameraad. Beiden zeggen
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ook dat ze een deel van hun informatie (nI. die over gebeurtenissen die ze niet zelf
hebben kunnen waarnemen) halen uit briefjes die Edek en Mala hun hebben geschreven. Fénelon schrijft dat de geliefden elkaar ontmoetten in haar barak. Bij Mala's terechtstelling zou ze ook op slechts negen meter van haar verwijderd geweest
zijn. Ze voegt hier nog aan toe dat de SS-officier zeer luid sprak en dat ze dus elk
woord kon horen. Zywulska schrijft dat "Mala haar toespraak zo luid uitschreeuwde
dat men haar woorden tot aan de Blockführerstube [waar Zywulska zich bevond]
kon horen." Van de gebeurtenissen in Auschwitz-I (waar teruggegrepen vluchtelingen verhoord werden) bleef Zywulska op de hoogte dank zij de briefjes die een
vriend haar vanuit dat kamp schreef en via een gevangene die pakketten naar Birkenau bracht.
De geloofwaardigheid van het verslag wordt ook beïnvloed door wat andere ooggetuigen schrijven (onder de publiek getuigende overlevenden zijn er heel wat die de
KZ-literatuur nauwgezet bijhouden, zeker wat betreft het of de kampen die zij hebben overleefd). Vandaar dat bepaalde gegevens uit vroege getuigenverslagen overgenomen of toegevoegd worden en dat, tussen de regels door, soms kritiek wordt
geuit op bepaalde beweringen van andere getuigen (hun versies worden soms als geruchten afgedaan, zie hieronder). Dat verklaart misschien dat Fénelon nogal
expliciet stelt dat niemand vooraf op de hoogte was van de vlucht, "als men een
vlucht plant, dan neemt men niemand in vertrouwen, zelfs zijn moeder niet. .. " (uit
de getuigenverslagen van Kielar en Weisblum blijkt dat verscheidene gevangenen op
de hoogte waren en dat dat ook noodzakelijk was).
De directe ooggetuigen zijn het eens over de belangrijkste feiten. Allen hebben
het over de uitzonderlijke offervaardigheid en kameraadschappelijkheid van Mala.
Uit de meeste verslagen spreekt wel een tendens tot romantisering en tot heroïsering. De "verbeelding heeft er soms een groter aandeel in dan de werkelijkheid"
schrijft historicus Mark in dit verband (zij het alleen m.b.t. Poolse verslagen). Een
bron vermeldt b.v. dat Mala de dochter was van een rijk diamantair-juwelier in Antwerpen,712 terwijl haar vader in werkelijkheid bediende of blind leurder was. Kenmerkend is ook dat vele ooggetuigen beweren dat Mala op het ogenblik der feiten 19
à 20 jaar oud was, terwijl ze eigenlijk de leeftijd van 26 jaar had overschreden (de hypothese dat Mala er uitzonderlijk jong uitzag, wordt deels gefalsifieerd door het feit
dat Birnbaum en Mevrouw Xhaar 28 jaar geven). Anderen overschatten haar interneringsduur (ze zou met een der eerste transporten uit België gearriveerd zijn), of
het aantal talen dat ze vloeiend sprak (beide 'overdrijvingen' kunnen nog een andere
functie hebben gehad, nl. als verklaring voor de hogere kampstatus van Mala). Fénelon bevordert Mala tot hoofdtolk. Ook over de omstandigheden die tot Mala's
aanstelling als tolk-koerierster leidden, vindt men een legendarisch verhaal. Fénelon
schrijft dat Mala, na als bij wonder aan de gaskamer ontkomen te zijn (die dag konden de crematoria de lij ken niet meer tij dig verbranden), samen met vijf vriendinnen
terechtkwam in het afschrikwekkende Block 25, waar nog nooit iemand levend was
uitgekomen. Mala en haar vriendinnen ontsnapten toch, en renden poedelnaakt het
kamp uit. Daar botsten ze op enkele SS-officieren die gezellig zaten te keuvelen voor
hun woonst (die buiten hetwerkelijke kamp lag). Kampcommandant Hoess vroeg de
vluchtelingen waar ze vandaan kwamen. Hij kwam zo onder de indruk van Mala's
onverschrokken houding dat hij haar na een korte ondervraging als tolk aanstelde.
De tendens Mala nog uitzonderlijker te maken dan ze al was, ligt waarschijnlijk ook
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aan de basis van Bernadacs (p. 256) bewering dat de kampfunctie van tolk-koerierster ('Läuferin') met en door Mala's talenkennis ontstond. Deze tendens verklaart
waarschijnlijk ook dat sommige ooggetuigen zich vergissen wat Mala's haarkleur betreft. Zij had donker, kastanjebruin haar. Nomberg-Przytyk en Mevrouw Ybeweren
dat ze blond was (bij mensen van joodse origine een eerder uitzonderlijke haarkleur). Volgens Zywulska verfde Mala der haar zwart om op haar vlucht niet herkend te worden. Kielar heeft het over roodbruin haar, maar spreekt ook over 'Mala's
gouden haarlok'.
De ooggetuigen verschillen ook van mening wat betreft motief en precieze omstandigheden van de vlucht, moment en wijze waarop ze werden teruggegrepen.
Hart en Nomberg-Przytyk vermelden b.v. dat alle gevangenen opgetogen waren
over Mala's ontvluchting omdat tot dan niemand er in geslaagd was uit Birkenau weg
te komen. Maar Mala's nicht en lotgenote, Giza Weisblum, wijst erop dat Mala zich
niet liet afschrikken door het feit dat de meeste van de toen talrijke vluchtelingen
werden teruggegrepen. Deze ogenschijnlijke tegenspraak wordt opgeheven door de
getuigenis van Alcan (1945) die schrijft dat er voortdurend ontvluchtingen waren,
maar bijna uitsluitend uit het mannenkamp. Kielar bevestigt dat het aantal ontsnappingen toen inderdaad in stijgende lijn ging en voegt eraan toe dat velen nog ontsnapten direct na de vlucht van Edek en Mala. Kagan (1947) meldt dat de ontvluchtingspogingen sterk waren toegenomen toen Mala haar kans waagde, maar dat zij de eerste jodin was die erin slaagde uit Birkenau te geraken.
Aan de hand van SS-bronnen (zeker niet altijd betrouwbaar) en ander onvolledig
bronnenmateriaal kwam Iwaszko (1964, 49) tot de volgende benaderende cijfers
voor de uit Auschwitz gevluchte gevangenen :

gevlucht
1940
1941
1942
1943
1944 (zeer onvolledige gegevens)
1945
datum vlucht ontbreekt

totaal

2

6
120
310
209

teruggegrepen

1 '
6
65
156
42

1
19

667

270
(hetzij 40,5 %)

(Niet inbegrepen zijn: de groep Russische krijgsgevangenen die op 6.10.42 werd ingeschakeld bij het zoeken naar een ontvluchte gevangene en die gebruik maakte van
de dichte mist om zelf te ontkomen - hun juiste aantal is niet gekend; de negen gevangenen van het strafcommando die er na een groepsvlucht in slaagden te ontkomen; en de gevangenen die in totaal andere omstandigheden ontsnapten, nl. tijdens
de opheffing en evacuering van Auschwitz).
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Het grootste aantal geslaagde vluchtpogingen situeert zich waarschijnlijk in '44.
Iwaszko schrijft dat aan tal van factoren toe. Relatief gezien waren er toen minder
SS-ers (meer gevangenen per SS-bewaker) en die SS-ers waren ook minder gedisciplineerd (onder meer omdat velen onder hen geen SS-opleiding gekregen hadden).
Een andere factor heeft te maken met de immense aanvoer van slachtoffers na '42 en
zeker in '44 (Hongaarse joden). De kostbaarheden die deze honderdduizenden
slachtoffers werden ontnomen vooraleer. ze in de gaskamer verdwenen, moesten
worden gesorteerd in bepaalde commando's. Gevangenen die in die commando's
werkten, konden - dikwijls met levensgevaar...:... soms enkele kostbaarheden bemachtigen en daarmee sommige SS-ers omkopen. Verder speelde ook de toenemende
chaos en het begin van de evacuatie van Auschwitz een rol 7l3 . Langbein (1981, 318)
wijst erop dat de stijging van het aantal ontsnappingen vanaf '42 en zeker vanaf '43,
voor de meeste nazi-kampen geldt. Hij schrijft dit toe aan de gunstige militaire evolutie waardoor gevangenen en omwonenden meer moed kregen, en aan de vermenigvuldiging van buiten het moederkamp gelegen buitencommando's. Het grootste aantal van de vluchtelingen uit Auschwitz kwam uit Birkenau en was tussen 20 en 35 jaar
oud. Polen en - in mindere maté - Russen (resp. 232 en 93 personen) waren oververtegenwoordigd (gezien de geografische ligging van Auschwitz hadden zij het meest
kans op succes). Zesenzeventig vluchtelingen waren van joodse afkomst. Solitaire
vluchten lijken eerder uitzonderlijk, de vluchtelingen waren vaak met zijn tweeën of
meer. Het aantal vrouwen onder de gevluchten was laag: zestien (4 in '42,9 in '43 en
3 in '44).714
Ondanks de zeer strenge SS-maatregelen om ontsnappingen te verhinderen en potentiële vluchters te ontmoedigen, ontsnapten toch minstens 397 gevangenen met
succes uit Auschwitz (de drie kampen plus buitencommando's). Dat vele getuigen
dat aantal serieus onderschatten, kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Hoe uitzonderlijker het aantal pogingen en het succes daarvan, hoe kleiner de
dissonantie dat men het er zelf niet op waagde. Waarschijnlijk hielden andere ontsnappingen, vooral de succesrijke, de aandacht minder lang gaande dan die van Mala. Haar persoonlijkheid en gerenommeerdheid, haar publieke terechtstelling en
zelfdodingspoging eisten meer de aandacht op. Ook van belang was waarschijnlijk
dat veel gevangenen hoopten dat Mala en Edek de buitenwereld zouden alarmeren.
Het feit dat toen toch al meer dan tweehonderd vluchtelingen niet waren teruggegrepen kon de gevangenen niet volkomen ongekend zijn, maar het werd waarschijnlijk
verdrongen omdat het die hoop ontkrachtte (Lengyel schrijft dat die hoop bij elke
vlucht weer opdook). Zo hadden b.V. twee groepjes van vier gevangenen in juni
en december '42 uit Auschwitz ontsnapt waren de geallieerden al een uitvoerig dossier over de dodenfabriek bezorgd. 715 Toen Mala en Edek ontsnapten was de hoop
sterker en realistischer dan ooit: het Rode Leger naderde met rasse schreden en de
gevangenen wisten dat; bovendien beschikten Mala en Edek door hun kampfunctie
over belangrijke informatie over Auschwitz. De gevangenen rekenden erop dat zij
die inlichtingen via het Poolse verzet zouden doorspelen aan de buitenwereld en dat
de bevrijding van Auschwitz daardoor op gang zou worden gebracht. Vandaar het
gerucht dat Mala documenten ontvreemd had die afdoende bewijzen bevatten over
de gruwelijkheden. 716
Kagan schrijft dat Mala's vlucht snel tot een legende uitgroeide. Direct nadien al
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deed het gerucht de ronde dat ze in de eerste plaats gevlucht was om de anderen te
redden (1947), ze had SS-documenten ontvreemd en wou die publiek maken (1961).
De gevangenen waren verbaasd en opgetogen (Birnbaum), ze verheugden er zich
over dat "er eindelijk iemand buiten was óm de wereld in te lichten" (Hart-1961).
Twintig jaar later twijfelt Hart er niet meer aan dat Mala en Edek waren ontvlucht
om de wereld kond te doen (vgl. overleven om te getuigen). Ze voegt eraan toe dat
de SS hun woede over de vlucht op de andere gevangenen luchtten, maar dat het dat
waard was als de twee maar in hun opzet slaagden. Alle gevangenen, schrijft Lengyel
(1946), hoopten uit het diepst van hun hart dat de vlucht zou slagen, maar "ditsolidariteitsgevoel tegenover de vluchtelingen was toch vermengd met een beetje egoïsme:
zij hoopten dat deze vlucht uit de hel ervoor zou zorgen dat de wereld te weten kwam
wat er in Birkenau gebeurde en dat men ons eindelijk te hulp zou komen. Het had
volstaan dat de geallieerden de verbrandings-ovens opbliezen. Het ritme van onze
exterminatie-fabriek zou er direct door vertraagd zijn geweest." Voor de achtergeblevenen, schrijft Alcan (1980), betekende de vlucht dat "alles nu mogelijk werd, de
buitenwereld zal tot in de kleinste details te weten komen wat er in Auschwitz-Birkenau gebeurt." "De gekste geruchten" , vervolgt ze, "deden de ronde: 'de geallieerden
gaan parachutisten zenden' , 'de Russen komen eraan'; ,de spoorweglij nen, de gaskamers en de verbrandingsovens zullen gebombardeerd worden'." (in haar eerste getuigenis heeft ze het alleen over vreugde en opwinding bij de gevangenen). Fénelondie blijkbaar niet weet dat het vluchtplan door Edek en diens kameraden werd gesmeed - stelt Mala's vlucht voor als geconcipieerd en georganiseerd om die reden.
Volgens haar was Mala na elke selectie ziek van afkeer en woede, ziek van het optekenen van de nummers van lotgenoten die vergast moesten worden. Mala kon niet
meer. Er moest een eind aan komen, ze zou de wereld op de hoogte brengen. Ze betrouwde erop dat Edek er wel iets zou op vinden. Ze straalde zoveel geloof uit, dat
ook de anderen ervan overtuigd geraakten dat het moest lukken. Mala's redenering,
vervolgt Fénelon, "was wel simpel, maar gaf hen moed: ze zagen Mala en Edek al aan
het hoofd van miljoenen soldaten terugkeren, ze trokken het kamp binnen om de SSers de ogen uit te steken en hun buik open te rijten. Die wraaklustige beelden maakten hen dronken. Voor het eerst sinds hun internering hadden ze weer hoop." De gevangenen "ijlden, als de kampen nog bestaan, dan is het omdat nog niemand eruit is
geraakt om de waarheid uit te schreeuwen! Ik weet niet wie van ons zelfs zo ver gaat
te beweren dat als de paus over hun bestaan zou weten, de ganse kristenheid gemobiliseerd zal worden voor een kruisvaart zonder weerga in de geschiedenis!". Toen liet
koppel teruggegrepen werd, raakten vele gevangenen verbitterd. De vluchtelingen
waren "toch voldoende lang buiten gebleven om door te vertellen wat in Auschwitz
gebeurde. Waarom snelde de wereld die nu alles wist hen niet te hulp?" (Fénelon).
Deze voorstelling van zaken wordt nog doorgetrokken in de destijds sterk geroemde
Poolse film De laatste etappe. Regisseur Wanda lakubowska en co-scenariste Gerda
Schneider, beiden Birkenau-overlevenden, besteden nogal wat aandacht aan Mala
(hier Martha geheten). In de film overhandigt Mala plannen van het kamp aan Poolse verzetslui opdat ze het kamp doeltreffend zouden kunnen vernietigen. De teruggegrepen Mala moet toezien hoe haar medevluchteling wordt gefolterd en gedood.
Op het ogenblik dat zij gehangen moest worden, beginnen de Russen het kamp te
bombarderen. Delbès korte getuigenis over Mala is in feite een reactie op deze film
nadat deze, eind april '70, op de Franse televisie werd vertoond. Delbès klaagt de ve380

Ie verdraaiingen in de film aan, maar is er zelf van overtuigd dat Mala vluchtte om de
wereld op de hoogte te brengen. Weisblum stelt Mala's vlucht voor als een persoonlijk initiatief. Sarah Goldberg (gesprek op 11.2.87) is ervan overtuigd dat Mala door
het verzet was uitgezonden. Tot ik haar Weisblums getuigenis precies in herinnering
bracht, was ze er ook van overtuigd dat Weisblum dat zo geschreven had.
Door de scherpe bewaking, de onbekend- en vijandigheid van de directe omgeving
van het kamp , het gebrek aan vluchtmiddelen en hun slechte fysieke conditie, waren
de meeste gevangenen ervan overtuigd dat men niet uit Auschwitz kon weggeraken.
Vandaar dat de reconstructies van Mala's vlucht niet zelden ver gezochte en soms
contradictorische elementen bevatten. Waren er meer voor de hand liggende ontsnappingsmethodes geweest, dan hadden de gevangenen die wellicht zelf uitgeprobeerd. Hart, Mevrouw X en Mevrouw Y zijn ervan overtuigd dat zowel Edek als Mala in SS-uniform gekleed waren. Maik meent dat ze zich, verkleed als SS-ers, verscholen hebben in een transport voor Buna. Kagan (1947 en 1961) meent dat Mala en
Edek het kamp niet samen maar afzonderlijk verlieten , hij gekleed als SS-man, zij als
SS-opzichtster. Volgens SS-rapporten, schrijft Kagan (1947), kwam Edek als eerste
op de afgesproken plaats, de oever van de Weichsel. Mala arriveerde pas tegen de
avond, toen het donker was (om niet herkend te worden?). Hieruit kan men waarschijnlijk concluderen dat de SS nooit precies te weten kwam hoe het koppel ontvluchtte (dat verklaart ook dat enkele weken later een ander koppel op gelijkaardige
wijze kon ontvluchten -zie blz. 423). Over Mala's haartooi tijdens de vlucht bestaat geen
eensgezindheid. Kielar schrijft dat het kort geknipt was; Mevrouw Y daarentegen
meent dat Mala haar korte haar moest laten groeien, maar dat de SS-ers dat niet
mochten merken , dat ze daarom het haar onder een muts verborgen hield en zich de
drie laatste dagen voor haar vlucht verschool in het Revier (waar Mevrouw Ywerkte). Deze laatste getuigenis "is ten dele onjuist. In tegenstelling tot andere gevangenen, mochten kampfunctionarissen zoals Mala het haar wél laten groeien. Weisblum
schrijft in dit verband dat Mala's lange haar een probleem stelde, vermits ze als man
vermomd moest zijn.
Volgens de getuigen werden de vluchtelingen de volgende dag, na enkele dagen of
na vele weken gevat. "In het kamp" schrijft Weisblum , "deden verscheidene fantastische versies over hun arrestatie de ronde , maar niemand wist in feite hoe dat in zijn
werk was gegaan. Een kapper die voor de SS werkte had gehoord dat ze in een restaurant voor SS-ers waren gegrepen. De nog in uniform geklede Edek werd herkend
door een SS-er uit Auschwitz. Gevangenen van de Politische Abteilung hadden een
andere versie: de twee werden gegrepen aan de grens toen ze op het punt stonden
naar Tsjechoslovakije over te steken." Kagan meldt inderdaad dat Mala en Edek op
"idiote wijze gegrepen werden, namelijk toen ze de weg vroegen aan douaniers aan
de Slovaakse grens" . Kielar heeft het verhaal over de arrestatie uit directe bron.
Edek vermoedde dat allerlei geruchten de ronde zouden doen over hun verijdelde
vlucht en smokkelde daarom een briefje uit de Bunker. Daarin verklaart hij onder
meer dat ze in het Zywieckgebergte (ten zuiden van Auschwitz) op een Duitse grenspatrouille waren gebotst. Zij werden naar de gevangenis van Bielsko gebracht, waar
men hen niet direct kon identificeren717 • In het kamp bleven echter meer onwaarschijnlijke versies de ronde doen (teruggegrepen in een hotel te Katowice, in het
dorp Oswiecim, in een Duits restaurant of hospitaal te Myslowice, of in een trein718 ) .
Een gerucht wou dat Edek in een winkel of herberg in Bielsko de aandacht trok door
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kwistig met geld of goud om te springen (Kielar, toegevoegd-in '72). Volgens een ander gerucht had Edek zich al even onvoorzichtig gedragen. Hij had Mala naar een
tandarts gebracht en de arts, die een Duitser bleek te zijn, met goud willen betalen.
Fénelon schreef een van deze geromantiseerde en gedramatiseerde versies neer.
Mala zou "om redenen die voor altijd onduidelijk zullen blijven, naar een café gegaan zijn om er op Edek te wachten." In dat café zaten heel Wat SS-ers. Een gestapoofficier nam haar brutaal op , waarschijnlijk omdat hij haar mooi of vreemd vond.
Mala, wie het nochtans niet aan koelbloedigheid ontbrak, voelde zich op haar ongemak (in de Nederlandse vertaling wordt dat: "Aangezien Mala niet koelbloedig genoeg was geweest, had ze zich opgesloten gevoeld. Ze had besloten weg te gaan en ,
was opgestaan"). Ze wou het café verlaten, maar hij was haar te vlug af, stroopte
haar mouw op en ontdekte haar interneringsnummer. Net op dat moment kwam de
als SS-er uitgedoste Edek binnen, maar omdat hij "zonder haar niet verder leven
kon, het zonder haar zou opgeven, liet hij zich arresteren." (ook in Salus' relaas komt
een café,'nu in Katowice; Lengyel verhaalt dat ze teruggegrepen werden in het dorp
Oswiecim [Auschwitz], een hoger officier bespeurde daar iets ongewoons aan Mala's
kledij en vroeg haar daarom om haar papieren). Een andere ooggetuige, Lena Berg,
draait de rollen om: Edek werd als eerste gearresteerd toen hij op een kantoor in
Krakau bepaalde papieren ging halen en de buiten wachtende Mala voegde zich bij
hem toen hij gevankelijk werd opgeleid. Volgens Mevrouw X werden ze in Bielsko
gearresteerd. Mala deed er boodschappen in een kruidenierszaak en Edek - wiens
foto verspreid was -werd door een Duitse schildwacht gearresteerd. Mala viel in hun
handen toen ze buitenkwam.
De vermoedelijk op 6 juli '44 (misschien 24 juli) teruggegrepen Mala en Edek,
werden in de Bunker (Auschwitz-I) opgesloten. Of Mala daar gefolterd werd, is niet
zeker. Edek werd in elk geval wel gefolterd. Mevrouw Z schrijft dat Mala opgesloten
werd in een cel waarvan vloer en muren bekleed waren met zeer puntige stenen, zodanig dat men niet kon zitten, leunen of liggen. Hart schrijft dat de SS de cellen van
de Bunker liet vollopen met koud water dat tot aan de kin reikte van de slachtoffers
(in '81 laat ze dit weg). Mala noch Edek losten ook maar iets over degenen die hen
hadden geholpen met de voorbereiding van de vlucht. Edek werd op 22 augustus' 44
opgeknoopt voor het voltallig aangetreden mannenkamp van Birkenau, Mala werd
waarschijnlijk dezelfde of de volgende dag vermoord (Schmidt E. heeft het over begin juli, Mark over 2 augustus, Sichelschmidt over 15 of22 september; volgens Ourisson en Delbès bleef Mala twee maanden opgesloten in de Bunker).
Wat Mala betreft is niet helemaal duidelijk of de SS de bedoeling had haar terecht
te stellen op het speciaal appèl voor de joodse gevangenen van het vrouwenkamp.
Volgens Weisblum stond er geen galg en vroegen de gevangenen zich af wat voor
dood de SS in petto kon hebben voor Mala (ook Birnbaum schrijft dit laatste). Berg
en Mevrouw X menen dat de SS haar publiek wilde hangen als afschrikwekkend
voorbeeld. ·Ourisson en Glas-Larsson zij n ervan overtuigd dat er een galg werd opgericht. Nomberg-Przytyk heeft het over een bizar schijntribunaal waarna de galg opgericht werd. In Femmes dans la Résistance heet het, dat de SS ervan overtuigd was
dat Mala in elkaar zou storten bij het zien van de galg. Salus meent dat zowel Edek als
Mala tot de gasdood werden veroordeeld.
De ooggetuigen verschillen ook van mening wat betreft de uitzonderlijkheid van
de geplande terechtstelling. Volgens Nomberg-Przytyk was het voor het eerst dat de
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dood van een gevangene met zoveel ceremonieel gepaard ging. Alcan, Hart en Lengyel menen dat het toen de gebruikelijke procedure was voor teruggegrepen vluchtelingen (Hart beweert evenwel ook dat Mala de eerste was die erin slaagde te ontvluchten). Volgens Ourisson werden sedert '43 alle ontsnappingspogingen met ophanging bestraft. Kagan (1947) stelt dat ontvluchtingspogingen tot dan met strafcompagnie werden bestraft. Omwille van het toenemend aantal ontvluchtingen had de
SS, kort voor Mala's vlucht, strengere maatregelen uitgevaardigd. Alle teruggegrepen joden werden zonder pardon terechtgesteld. Ook niet-joodse gevangenen die op
hun vlucht burgerkleding hadden aangetrokken werden omgebracht (wegens 'diefstal' en inbraak). Lingens-Reiner meent dat teruggegrepen niet-joodse vrouwen
doorgaans gegeseld werden; jodinnen werden publiek terechtgesteld. Volgens Fénelon had een SS-er Mala moeten neerschieten. Uit het feit dat alleen de joodse gevangenen moesten aantreden en de niet-joden in de barakken moesten blijven, leidde Delbès af dat er een selectie (voor de gaskamers) plaats zou vinden. Toen ze de SS
hoorde schreeuwen dat Mala zou térechtgesteld worden, was ze dan ook aanvankelijk opgelucht.
Toen de gevangenen waren aangetreden, hield kampleidster Mandel een korte
toespraak: "Ik eis discipline en gehoorzaamheid, wie het waagt te ontvluchten wacht
een zelfde lot" (Ourisson) of, bij Birnbaum: "Joden, wij gaan vanavond een voorbeeld stellen. De gevangene Mala heeft willen ontsnappen en wij hebben haar teruggegrepen; ge zult haar dood bijwonen, want ze wordt gehangen. Joden, als ge niet
wilt dat Mala's lot ook het uwe wordt, probeer dan niet te ontkomen. Werk, blijf
kalm en er zal u geen enkel kwaad worden berokkend." Waaraan Birnbaum toevoegt: "Bij deze woorden konden we niet beletten dat we naar het crematorium keken dat dag en nacht brandt voor de lijken van vergaste joden." Alcan schrijft de toespraak toe aan een ondergeschikt SS-er, Mevrouw X en Mevrouw Z aan de kampcommandant. Ook Nomberg-Przytyk heeft het over de kampcommandant, volgens
haar was dat niemand minder dan de gevreesde Ilse Koch, vrouw van de eerste
kampcommandant van Buchenwald.
De meeste getuigen halen namen en functies van de betrokken SS-ers door elkaar.
Dat hoeft niet te verwonderen: de gevangenen hadden wel andere bekommernissen;
uitputting verminderde en vervormde soms het waarnemingsvermogen; de Duitse
namen en functies klonken de meesten vreemd en onbegrijpelijk in de oren; het gros
der gevangenen had zelden of nooit contact met SS-ers, laat staan met hogere officieren en - vooral wat latere getuigenissen betreft - herinneringen vervagen of vervormen. Men mag ook niet vergeten dat de gevangenen in het Duits werden toegesproken en dat velen onder hen daardoor niet alles konden begrijpen. De 'toespraak'
waarover velen getuigen was waarschijnlijk kort en krachtig, enkele gebruide zinnen
waaruit blijken moest dat Mala 'als voorbeeld' terecht zou worden gesteld (Delbès).
Maria Mandel was leidster van het Schutzhaft-vrouwenkamp Birkenau (zij werd op
22.12.47 in Krakau ter dood veroordeeld en terechtgesteld); Margot Drechsler was
hoofdopzichtster van het vrouwenkamp (in Polen ter dood veroordeeld en terechtgesteld) en SS-er Ritter was de 'Arbeitsdienstführer' van het vrouwenkamp. Vanaf
voorjaar '44 was Josef Kramer kampcommandant van Birkenau. Karl Koch, de eerste kampcommandant van Buchenwald (van 1 augustus '37 tot december '41), werd
eind '41 gearresteerd wegens corrupte praktijken in dat kamp (verduisteringen) en
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omdat de terreur die hij er deed heersen (0. m. moord op ondergeschikte SS-ers) zelfs
de SS te gortig werd. Na tussenkomst van Hitler werd hij in vrijheid gesteld en tot
commandant benoemd van KZ-Lublin. In december '43 werd hij, samen met zijn
vrouwen andere medeplichtigen, opnieuw door de SS gearresteerd. Het daaropvolgend SS-onderzoek .duurde van augustus '43 tot april '44. Zeven dagen voor de aankomst van de Amerikaanse troepen in Buchenwald werd Kiul Koch gefusilleer;d. Ilse
Koch zat vanaf haar arrestatie tot op het moment dat ze werd vrijgesproken en vrijgelaten ( even voor Kerstmis' 44), in de gevangenis. Kort na de oorlog werd ze in Ludwigsburg door een ex-gevangene herkend. Op het Dachau-proces (1947) werd ze
veroordeeld tot levenslange opsluiting. Omdat die straf werd omgezet in vier jaar opsluiting, volgde eind '50 een proces in Augsburg, waarop de enige beschuldigde Ilse
Koch opnieuw levenslang kr€?eg. Op 2.9.1967 pleegde Ilse Koch zelfmoord in de
vrouwengevangenis van Aichach, nadat het Ministerie van justitie van Beieren haar
gratieverzoek had afgewezen. 719
Alle ooggetuigen zijn het er over eens dat de terechtstelling van Mala geen normaal
verloop kende. Bijna allen melden dat Mala over haar eigen dood wou beschikken,
dat ze zich met een scheermesje (dat ze in haar mouw of haren had verstopt) één of
twee polsen oversneed. De triomf van een zelf gekozen dood werd haar evenwel niet
gegund. Een woedende SS-er stortte zich op haar. Mala beet van zich af en gaf hem
met haar vrije' hand een klinkende oorveeg (Kagan, Ourisson, Zywulska, Salus).
Volgens Alcan, Lengyel en Fénelon zou de SS-er eerst Mala hebben geslagen, zou zij
hem daarop een slag hebben toegediend en zich dan de polsen hebben overgesneden.
Het zo belangrijke voor de eigen dood kiezen, komt bij Fénelon ineen andere vorm
aan bod: Mala weigerde zich te laten neerschieten en eiste luidkeels vergast te worden zoals haar ouders en vele duizenden onschuldigen. Historica Wormser-Migot
meent dat Mala erin slaagde de revolver van de SS-er te bemachtigen en tegen hem te
gebruiken vooraleer ze werd geëxecuteerd (ze verwijst naar Témoignages sur Auschwitz en noemt Mala niet bij naam, maar neemt bijna tekstueel over wat Hafner in dat
boek over Mala verhaalt). Wormser-Migot vermengde het verhaal over de jonge jodin die Schillinger neerschoot (zie blz. 236-238) en dat over Mala. Geen verbazingwekkende vergissing, als men bedenkt dat veel getuigen (Hafner, Hart, NombergPrzytyk en Glas-Larsson) beide hoogst uitzonderlijke gebeurtenissen in één adem
vermelden.
Dat de getuigenissen vooral m.b.t. de 'terechtstelling' van elkaar afwijken, ligt in
feite voor de hand. Alles gebeurde immers razend snel. De gevangenen "bleven verbouwereerd en verbluft achter; het duurde enkele minuten vooraleer ze begrepen
wat er gebeurde." (Birnbaum). Bovendien stonden uiteraard niet alle aangetreden
gevangenen even goed geplaatst om te zien en te horen wat er gebeurde. Ook de door
verscheidene getuigen vermelde chaos en opwinding bij SS-ers en gevangenen,
speelden een rol. De flarden informatie die de ooggetuigen toch nog opvingen, werden later aangevuld met wat anderen hadden gezien of meenden gezien te hebben.
Een belangrijk deel van hun informatie betrokken ze uit de vele geruchten. Alcan
(1945) is de enige getuige die expliciet zegt dat ze niet in de voorste rijen stond en dat
ze bijna alles later van anderen hoorde.
Ook rond de 'terechtstelling' ontsponnen zich quasi onmiddellijk allerlei legendes
(Kagan), legendes die Mala velerlei heldhaftige woorden in de mond leggen. Direct
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na de door haar toegediende slag zou ze b.v. uitgeschreeuwd hebben: "Ik zal als een
heldin sterven, maar jij zult sterven als een hond!" (Kagan); of "Moordenaars! Weldra zult ge boeten voor ons leed! Vrees niets meisjes! Hun einde is nabij. Nu ben ik er
zeker van, ik weet het. Ik ben vrij geweest!" (Weisblum). Zoals gezegd, geven Zywulska en Hart deze heldhaftige woorden op bijna identieke wijze weer: "Ik weet dat
ik ga sterven, maar dat doet er niet toe. Van bel~ng is dat gij allen zult creperen, dat
uw uren geteld zijn! Ik ga sterven, vuile adders, en miljoenen adders zoals gij. Niemand zal u helpen, niets kan u redden!" (in haar tweede getuigenis laat Hart dit weg).
Hart laat de SS-er, nadat Mala had geprobeerd zichzelf van het leven te benemen,
ook nog spottend zeggen: "Ha! Je dacht te ontkomen? Onze arm reikt ver genoeg,
wij krijgen iedereen. Niemand ter wereld kan het Derde Rijk om de tuin leiden." Bij
Berg wordt dit: "Jij stomme joodse hoer, je dacht ons te slim afte zijn, te kunnen ontkomen?! Jij zwijn, is dat de wijze waarop je ons dankt voor onze vriendelijkheid?".
De getuigen hadden Mala en een of meerdere SS-ers horen of zien spreken. Het is
bijzonder moeilijk om - zoals Alcan en ook Weisblum doen - toe te geven dat men
geen woord gehoord of onthouden had. Dat zou een breuk in hun verslag en in de geloofwaardigheid ervan (zowel voor henzelf als voor buitenstaanders) }mpliceren.
Sommigen vingen slechts enkele woorden op, maar ze kónden zich voorstellen wat er
werd gezegd ofwat er volgens hen gezegd had moeten worden. Dege(re )construeerde 'toespraken' bevatten dus ook dikwijls de vrees en de hoopvande gevangenenén
hun verklaring voor de gebeurtenissen.
Sommige ooggetuigen menen dat de SS-ers Mala ter plekke mishandelden en afmaakten. Anderen berichten dat Mala werd neergeslagen en naar het Revier gebracht, waar SS-ers haar meedogenloos afranselden. In het Revier zou iemand nog
Mala's wonden verbonden hebben (Weisblum en Delbès schrijven dat de SS-ers haar
arm afbonden om te beletten dat ze doodbloedde). Vele ooggetuigen die het gebeuren in het Revier niet vermelden (omdat ze er niet bij waren of geen weet van hadden), verhalen de gebeurtenissen op zo'n wijze dat alle gevangenen gezamenlijk afscheid konden nemen van Mala. Volgens Lengyel b.V. moesten 'teruggegrepen
vluchtelingen voordat ze in de gaskamer verdwenen of werden gehangen, de ronde
van het kamp doen met een bordje in de hand waarop hun 'misdrijf' stond (dit waarschijnlijk mythisch detail ontleent ze aan de cynische nazi- en SS-praktijk mensen
dergelijke bordjes om te hangen - zowel binnen als buiten de kampen. In bepaalde
kampen en periodes kregen teruggegrepen vluchtelingen inderdaad een bordje omgehangen met 'Hoera, ik ben er weer!' erop. Alcan vermeldt dit b.v. in de context
van haar relaas over Mala. Maik beweert dat een SS-er een bordje met die tekst om
Mala's hals had willen hangen). Tot verbazing van gevangenen en SS-ers, vervolgt
Lengyel, weigerde Mala het bordje te dragen. Daarop ontstond een handgemeenen
werd ze zwaar mishandeld. Zywulska, Berg en Hart vermelden iets analoogs: na haar
zelfdodingspoging werd Mala in een karretje het kamp rond gereden. Allen moesten
zien hoe vluchtelingen werden gestraft, allen moesten weten dat niemand kon ontkomen. Dank zij deze rondrit konden duizenden gevangenen Mala een laatste groet
brengen.
De zwaar mishandelde Mala werd bij het invallen van de duisternis in een handkar
naar het crematorium gevoerd (Kagan). Onder de gevangenen deed het gerucht de
ronde dat Mala nog leefde toen ze in de vlammen werd geworpen (Alcan, Berg, Birnbaum, Delbès). Ourisson en Mevrouw Z zijn ervan overtuigd dat Mala als straf le-
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vend werd verbrand. Anderen zijn van oordeel dat Mala overleed op weg naar het
crematorium (Kielar) of dat zij gefusilleerd werd (Goldberg). Birnbaum vermeldt
beide mogelijkheden als gerucht. Mevrouw X voegt hier vergassing aan toe. Nomberg-Pt:zytyk meent dat Mala levend in het vuur had moeten verdwijnen, maar dat
een SS-er dat bevel negeerde en haar het genadeschot gunde. Inde Geschiedenis van
de joden in Antwerpen staat dat zij "door een begeleidend officier werd neergeschoten, omdat 'die schöne Mala' te mooi was voor de gaskamer. "no Zywulska schrijft dat
de SS-er die Mala met een revolverschot afmaakte haar graag mocht, dat hij tranen in
de ogen had toen ze werd mishandelq. Uit tal van andere indicaties blijkt dat Mala op
een goed blaadje stond bij de SS van het vrouwenkamp. Velen melden dat zij hun
vertrouwen had gewonnen, sommigen schrijven dat de hoofdopzichtster niet kon geloven dat Mala gevlucht was, laten Drechsler of Boger (Ourisson) zeggen dat ze haar
toch goed hadden behandeld, of schrijven dat Drechsler de mantel uitgeveegd kreeg
omdat ze Mala te goed had behandeld. Hart (1961) zegt het expliciet: "alle SS-ers
kenden en mochten haar" (in haar tweede getuigenis wordt dat: "De SS-leiders,
waaronder velen haar mochten en haar efficiëntie hadden bewonderd, woonden de
ceremonie [d.w.z. de terechtstelling] bij.").
Uit Hafners korte relaas blijkt hoe sterk de geruchten al vervormd warèn toen ze
tot het mannenkamp doordrongen. Mala moest, schrijft hij, ten aanschouwe van het
voltallig aangetreden kamp worden kaalgeschoren, daarna zou ze vijftig stokslagen
toegediend krijgen en tenslotte gehangen worden. Mala weigerde echter zich te laten
scheren, ze sneed zich de aders over en, qndanks overvloedig bloedverlies, belette ze
de SS-ers haar te hangen en waren zij verplicht haar levend te verbranden.
De afscheidswoorden van Mala (op de appèlplaats of in het Revier uitgesproken)
worden in het verhaal en in de gevoelens van de gevangenen ingekaderd. Zo zou de
halfdode Mala bij haar wegvoering nog de moed hebben opgebracht om de gevangenen toe te schreeuwen: "Moed vriendinnen. Ze zullen boeten. De bevrijding is in
zicht." (Lengyel), of: "Het doet er niet toe dat ik omkom, hun dagen zijn geteld.
Niets kan dat nog verhinderen" (Hart en Berg), of bij Fénelon: "Kom in opstand!
Neem dit niet! Jullie zijn met zovelen! Val ze aan - het zijn toch lafaards, zelfs als het
jullie dood betekent, alles beter dan dit, dan zijn jullie tenminste vrij! Verweer je
toch!". Deze (zelf)kritiek, deze nauw verholen 'schuldgevoelens', komen ook bij
Namberg-Przytyk aan bod. Zij beklemtoont dat de aangetreden gevangenen machteloos waren, Mala niet konden redden. Dat proberen, stond gelijk met zelfmoord.
Volgens haar stond Mala achter de kampcommandante (bij haar Ilse Koch) toen ze
zich de polsen oversneed. De SS-ers hadden alleen oog voor de commandante en de
aangetreden gevangenen. Geen van hen had in de gaten dat Mala probeerde te ontkomen. Hun aandacht werd hier maar op getrokken door de opgeluchte en bewonderende blikken van de gevangenen. Zij waren het die haar 'verrieden'. Weisblum
schrijft iets analoogs: "Wij waren als versteend door afgrijzen, we beten onze lippen
stuk om het niet uit te schreeuwen en bleven als vastgespijkerd staan. Ritt:rs [eigenlijk Ritter] moet de uitdrukking op onze gezichten bespeurd hebben, hij keerde zich
om en greep Mala vaSt. "
In de ooggetuigenverslagen wordt ook vrij veel kritiek geuit op het feit dat Mala en
Edek zich zo 'makkelijk' h'ldden laten vangen. Zij waren te zelfzeker , overmoedig
en daardoor onvoorzichtig geweest (Weisblum, Nomberg-Przytyk, Fénelon,
Lengyel-1965). Volgens Fénelon had deze kritiek vooral te maken met het feit dat de
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gevangenen beducht waren voor represailles. "Het egoïsme", schrijft ze, "nam opnieuw de bovenhand. Wij, degenen die achterblijven, zullen moeten boeten!". Mala
en Edek kregen de schuld, men verweet hen hun roekeloosheid, hun stommiteit. Zoals gezegd, meenden sommigen dat het heldenpaar werd teruggegrepen doordat
Edek de aandacht op zich vestigde door ostentatief met geld of goud om te springen.
Dit waarschijnlijk mythisch detail is misschien gebaseerd op een waar gebeurd feit.
Sarah Goldberg (1983) verhaalt nI. dat Mala en Edek de gren~poli~ie die hen arresteerde, probeerden om te kopen met goud en diamanten. Tussen de regels uiten enkele ooggetuigen nog andere kritiek. Fénelon schrijft b.v. dat "men niet wist waarom
de SS Mala vertrouwde zonder het gebruikelijk onderpand te eisen: verklikking en
dienstijver bij de selecties;" en dat Mala als hoofdtolk ook "fungeerde als boekhouder van de dood, dat ze de dienstdoende officier moest helpen en de namen van de
veroordeelden aankruisen." Hart vraagt zich af of Mala "misschien beter niet had
proberen te vluchten, dan was ze nu nog in leven geweèst, maar zij begrepen dat ze
het niet meer aankon ." (in haar tweede getuigenis laat ze dit weg).
De drang tot kritiek leidt tot allerlei mythische toevoegingen. In sommige reconstructies van Mala's verleden luidt het zelfs dat zij samen met haar ouders op de trein
naar Auschwitz werd gezet (Liebermann), na of omwille van een ontvluchtingspoging van Mala uit de Dossinkazerne. 721 Dit is vrij onwaarschijnlijk: Mala bleef slechts
2 à 3 dagen in de Dossinkazerne. Ze vertrok met het tiende transport vanuit Mechelen op 15 september '42, haar ouders en hun kleinkind (een neefje van Mala, geboren
op 15 januari '40) volgden met het achttiende transport op 15 januari '43 (nummers
635,636 en 637). Aangezien Mala's ouders waarschijnlijk werden gearresteerd toen
Mala reeds in Birkenau zat, verbleven ze nooit samen met haar in de Dossinkazerne.
Volgens Weisblum was Mala inderdaad van plan uit die kazerne te ontsnappen, maar
vertrok het transport vroeger dan Mala verwacht had (weggelaten in de Franse vertaling van Weisblums getuigenis). Clarissa Henry vernam van een van Mala's zusters
(die nu in Antwerpen woont) dat Mala in Breendonk werd opgesloten vooraleer ze
naar de Dossinkazerne werd gebracht. Mala zou bijgevolg heel wat vroeger gearresteerd zijn dan tot nog toe verondersteld werd. Volgens Clarissa Henry zat Mala in
Breendonk in afwachting dat de Dossinkazerne in gebruik werd genomen als verzamelkkamp (dat gebeurde op 27 juli' 42). Wat zou b(:(tekenen dat Mala reeds vóór die
datum gevangen zat en dat ze pas anderhalve maand nadat het verzamelkamp begon
te functioneren werd weggevoerd. Dat is meer dan onwaarschijnlijk. Het tiende
transport uit Mechelen bestond integraal uit joden di~ op 11 en 12 september in Antwerpen waren opgepakt (in totaal 1.048 mensen), en op de naamlijsten van Breendonk komt geen Mala Zimetbaum voor. (Voor zover bekend werden alle In Breendonk binnenkomende gevangenen geregistreerd, met uitzondering van degenen die
uit de gevangenissen van Mechelen en Antwerpen voor verhoor naar Breendonk
werden gebracht en er doorgaans slechts enkele uren bleven) . .
Als vrouw uit Birkenau ontvluchten, was hoogst uitzonderlijk. Mala's vlucht was
nóg uitzonderlijker. Mogelijk was zij de eerste jodin die weggeraakte, maar vooral
belangrijk was dat zijzelf uitzonderlijk - een uitzondering - was en dat velen haar bijgevolg kenden. Allen waren, melden verscheidene ooggetuigen, stomverbàasd toen
zij haar vlucht vernamen. Omdat zij zo uitzonderlijk was, raakte het verhaal over
haar vlucht, arrestatie, zelfdodingspoging en dood al snel bekend in buiten Birkenau
gelegen commando's (b. v. Posner in het commando Raisko). Omdat Mala steeds ge387

probeerd had anderen te helpen, en omdat zij door haar kamppositie meer afwist van
infrastructuur en organisatie van het kamp én van de genocide, lag het ook voor de
hand aan te nemen dat zij de wereld zou alarmeren. Hoop en identificatie zijn sleutelbegrippen in de reacties en interpretaties van de achterblijvende gevangenen. Met
Mala's vlucht "leek een onmogelijk lijkende droom bewaarheid te ' worden", "er
groeide hoop. Mala's lot was hun voornaamste bekommernis." (Berg). Zywulska beschrijft haar reactie als volgt: "Mala gearmd met haar geliefde, glimlachend, gelukkig, zonder prikkeldraad om haar heen. Ze waren weg, het was ongelooflijk." Toen
de gevangenen in de daarop volgende dagen niets meer over Mala hoorden, eiste de
dagelijkse strijd om het voortbestaan terug alle aandacht op, "het onderwerp Mala
werd op de achtergrond gedrongen door indrukwekkender gebeurtenissen" (Zywulska ). Alleen de kleine groep getrouwen bleef aan haar denken CWeisblum). Ware
Mala niet teruggegrepen, dan zou ze - toen en nu - niet of minder lang aandacht getrokken hebben. Haar ultieme weerstandsdaad en zelfbepaling - zelf over haar dood
beschikken - vormen de dramatisering die aan de basis ligt van het Mala-epos. Mala's arrestatie bracht de ontkrachte hoop in herinnering. Bijna alle getuigen melden
dat ,de gevangenen weigerden te geloven dat ze was teruggegrepen. Het mocht en
kon niet waar zijn: "Alles was dus tevergeefs geweest! Deze zo goed voorbereide
vlucht en onze vreugde! Want het ging niet alleen om Mala. Alle dagen komen duizenden vrouwen zoals zij om. Het was niet Mala's zaak, het was onze zaak. Het is dus
niet mogelijk te ontkomen. De Gestapo was almachtig. ( ... ) Iedereen voelde zich
persoonlijk geraakt." (Zywulska). Vele gevangenen geloofden dan ook aanvankelijk dat de arrestatie niet meer was dan een vals geruëht, verspreid door de kampautoriteiten om potentiële vluchtelingen af te schrikken, om de gevangenen te ontmoedigen of te bewijzen dat toch niemand kan ontsnappen (B'irnbaum, Salus, Zywuiska, Hart-1961). Om het algemeen ongeloof de kop in te drukken, voegen onder
meer Zywulska en Hart hieraan toe, bracht de SS Mala naar het vrouwenkamp terug
om haar aan de aangetreden gevangenen te tonen. Na Hart spreekt geen enkele ooggetuige meer over een door de SS verspreid gerucht i.v.m. arrestatie van Mala en
Edek. Hun ongeloof vermelden ze nog, maar ze wéten nu dat het géén gerucht was
en houden ook meer rekening met mogelijke reacties vanwege buitenstaanders (invloed van latere kennis op het verslag). Vandaar dat b.V. Hart dat deel weglaat als ze
het. twee decennia later nog eens vertelt.
De gevangenen hadden al hun hoop op Mala gevestigd. Hun ontgoocheling was
dan ook bijzonder groot. Ze had "hen ontgoocheld toen hun stoutmoedige droom
van geluk en vrijheid instortte, maar zou hen nu [bij de terechtstelling] niet ontmoedigen." Zij was hun "gouden droom geweest, een straaltje licht in een donker bestaan en daarom trof haar lot hen zo diep" (Berg). De enorme identificatie met een
uitzonderlijk individu verklaart dat "gevangenen die elk moment naar de gaskamers
konden worden geleid, die in de schaduw van de crçmatoria leefden waardoor reeds
miljoenen mensen" in rook waren verdwenen, bitter schreiden toen Mal~ gedood
werd. Eén dood spreekt de verbeelding sterker aan dan die van miljoenen; één dood
is een drama boordevol emotie, een miljoen doden is niet meer dan een as-droge statistiek" (Berg, vgl. ook Salus' opmerking over minder in het oog springende heldenmoed, zie blz. 365).
Voornaamste grondslag van de impliciete en expliciete kritiek is ongetwijfeld de
mateloze hoop en identificatie van de gevangenen. Maar er zijn ook meer concrete
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oorzaken aanwijsbaar. Bijvoorbeeld de represailles na Mala's vlucht of het feit dat
haar vlucht ook inhield dat sommigen een relatief machtige bondgenote verloren, of
nog, gevoelens van machteloosheid en schuld (omdat ze zelf niets ondernomen hadden) bij de terechtstelling. Birnbaum brengt dit laatste onder woorden: "En denkend aan Mala, schudt een rilling ons door mekaar, een eindeloze pijn, een grote
troosteloosheid omdat we niets voor haar kunnen doen, niets kunnen doen om haar
te redden die zoveel voor ons heeft gedaan", en "Bijna allen schreiden bittere tranen, geroerd door dit afschuwelijk drama. Wilden, bende wilden, hoe kunnen jullie
het! We zouden willen schreeuwen, brullen, slaan, maar wij blijven daar staan,
machteloos, diep bedroefd, ontsteld."
Wat Kielar bericht over Edeks executie stemt in grote lijnen overeen met Mala's
dood. Terwijl een SS-er het vonnis voorlas, stak Edek heel beslist zelf zijn hoofd
door het strop en schopte de schemel van onder zich weg. Hij wou niet door de hand
van een vijand sterven. Doch de SS-ers lieten zo'n demonstratie niet toe. Het touw
werd gelost, het vonnis werd herlezen. Edek wachtte tot het einde en riep dan 'Lang
leve Polen!' . Daarop riep een van de gevangenen 'mutsen af!' en tot ergernis van de
SS bewees het voltallig mannenkamp Edek de laatste eer. Fénelon zegt dat ze na Mala's dood, Edeks executie vanuit de verte gadesloeg. Ze voegt eraan toe dat het nogal
ver af was en dat bepaalde details haar dus kunnen ontgaan zijn (dit laatste werd weggelaten in de Nederlandstalige editie). Haar verslag wijkt slechts op een futiel detail
van dat van Kielar af (waarschijnlijk werd het er grotendeels aan ontleend). Nomberg-Przytyk vernam van andere gevangenen dat toen Mala terug het vrouwenkamp
binnen gebracht werd, het lichaam van haar geliefde aan de karnppoort bengelde en
dat ze 'met stervende lippen' afscheid Van hem nam. In Femmes dans la Résistance
heet het, dat Edek in de Bunker bezweek aan de gevolgen van de folteringen. Bernadac schrijft dat Edek een week later vermoord werd dan Mala, in de cel van de Bunker.
Over de 'materiële' nalatenschap van het heldenpaar bestaat geen eensgezindheid. Fénelons aan Mala gewijd hoofdstuk eindigt met de opmerking: "In hetmuseum van Auschwitz kan men twee verenigde en door elkaar gemengde haarlokken
zien: die van Mala Zimetbaum en Edek Kalinski [zoals ze Edeks familienaam
schrijft] . Alles wat van hen overblijft." (dit slot werd in de Nederlandstalige editie
weggelaten). Kie/ar schrijft dat hoge karnpfunctionarissen hem na Edeks t~rechtstel
ling een pakje overhandigden. Dit pakje bevatte een haarlok van Edek en Mala, en
een voor Edeks vader bestemd kaartje met daarop de namen en de gevangennummers van de geliefden. Kielar kon alleen Mala's portret redden en dat bevindt zich nu
in het Auschwitz-museum. Volgens Sichelschmidt kan men daar zowel de haarlokken, het portret (dat in '43 door een medegevangene zou zijn getekend) als de inscripties bezichtigen. De namen en nummers van Mala en Edek, aangevuld met de datum waarop zij waarschijnlijk werden teruggegrepen (6.7.44), zijn volgens Sichelschmidt graffiti op de muur van cel 20 van de Bunker.
Tientallen overlevenden danken hun overleving aan Mala, velen hebben later hun
kinderen naar haar genoemd. In Borgerhout werd op het huis waar ze laatst gewoond
heeft (in de Marinisstraat) een gedenkpla~t bevestigd: "Aan Mala Zimetbaum, symbool van solidariteit. Op 22 aug. '44 in Auschwitz door de nazi's vermoord". In overeenkomst met het Israëlisch instituut der herinnering, Yad Vashem, hebben overlevenden ~~en Mala Zimetbaum-fonds opgericht dat ieder jaar een studie bekroont die
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gewijd is aan de Endlösung en het heldendom der Europese joden722 •
Het is zeer de vraag of de fascinatie voor Mala alleen toe te schrijven is aan het feit
dat zij en Edek als 'de geliefden van Auschwitz>723 tot symbool werden van de over tirannie en dood triomferende liefde. 724 Of "hun liefdesgeschiedenis, hun moedige
vlucht en hun lijden alle elementen in zich droeg van de tragedie van Romeo en Juliette, geplaatst in Auschwitz" (Nomberg-Przytyk, 102), of die "liefde heel even de
schoonheid van de wereld bracht" voor de andere gevangenen (Fénelon, 183), hangt
af van het belang dat aan die liefdesgeschiedenis wordt gehecht. Zoals gezegd, wordt
deze ongetwijfeld uitzonderlijke liefdesgeschiedenis in de meeste getuigenissen
slechts terloops vermeld of zelfs verzwegen, waarschijnlijk omdat dit romantisch element wordt aangevoeld als een mindering van Mala's heldenmoed of als een smet op
het po!itiek karakter van haar vlucht (volgens Nomberg-Przytyk was haar passie voor
Edek de bron van haar trots, moed en geloof in mensen). Deze liefdesgeschiedenis is
waarschijnlijk slechts de romantiserende factor in een verderreikende fascinatie. De
fascinatie voor niet te breken vrijheidsliefde, zelfbepaling en kameraadschappelijkheid, eigenschappen waaraan liefde vaak ten grondslag ligt en die ook door haar gesymboliseerd worden. Of met nog andere woorden: de fascinatie voor het anders
zijn.
Niet Mala en Edek, maar Mala groeide uit tot wat getuigen zelf een legende noemen. Mala wordt bewonderd omdat ze ondanks alles nog in staat was tot acties en gevoelens waar 'gewone' gevangenen alleen konden van dromen. Waarschijnlijk omdat Mala haar minder slechte kamppositie aanwendde om het lot van gewone gevangenen in de mate van het mogelijke te verbeteren, maakt men abstractie van het
feit dat die kamppositie een noodzakelijke - maar zeker geen voldoende - voorwaarde was voor haar ongetwijfeld heldhaftig gedrag (alleen Ourisson, Hart, Fénelon en
Goldberg vermelden expliciet dat Mala en Edek geprivilegieerde gevangenen waren). Sarah Goldberg vertelde me dat Mala in het kamp alleen al door haar verschijning de aandacht trok: "In tegenstelling tot ons, kleine nietige 'muzelmannen', liep
zij rechtop, het hoofd geheven, mooi en groot. Ze was als een koningin." Langbein
(1981,232) schrijft in dit verband dat "zij die de duidelijkste herinnering hebben nagelaten - goede of slechte - over 't algemeen degenen zijn die door hun functie boven
de anonieme massa uitstaken."
Mala betekent méér dan een "zinnebeeld van dapperheid en heldendom" (Kagan) , zij is een ontkenning. Goldberg (1986) schrijft over Mala omdat die "enkele po·sitieve feiten zo zeldzaam waren in een kamp waar alles voorzien, geprogrammeerd
en uitgekiend georganiseerd was om te vernietigen, te bevuilen en te ontmenselijken." Mala wordt bewonderd omdat ze desondanks weerstond. Ze gáf niet alleen
hoop, als negatie van wat anderen geworden waren of dreigden te worden (en ook
van wat wij, buitenstaanders, zouden kunnen worden), belichaamt ze de allerlaatste
hoop. Na Mala's terechtstelling, getuigt Delbès, "was er binnenin ons iets veranderd;
wij hadden (nu) Mala om de afkeer die we voor onszelf voelden tegen te spreken."
"Mala" , zegt Maik, "was onze weerstand, onze hoop, ons leven. Plots hadden we begrepen dat we allen Mala's zouden kunnen zijn. Haar voorbeeld liet me toe te overleven. Ik heb me vastgeklampt aan de herinnering aan haar, aan haar gelaat. Maar
geen van ons was haar waardig. Geen enkele." "Haar leven en dood in het kamp
moeten", schrijft Alcan reeds in '45, "een voorbeeld zijn. Ze heeft zoveel mogelijk
goed gedaan, zette daarbij alles op het spel en ze is gestorven terwijl ze haar moorde~QO

naars beledigde." Over de oorvijg die Mala de SS-er toediende, schrijft Lengyel (in
de Engelse versie van haar verslag): "toen gebeurde iets ongelooflijks. Iemand had
teruggeslagen!". "Zij was", zoals Fénelon schrijft, "wat wij graag zouden zijn: de
personnificatie van trots en dapperheid." In haar verslag verdedigt ze Mala tegen de
bittere kritiek van medegevangenen. Mala en Edek hebben hen getoond "dat leven
geen kwestie is van er zich bij neerleggen, maar van strijd, dat men elkaar moet helpen, solidair moet zijn, blok moet vormen, tot alles bereid ... ". "Door de herinnering
aan Mala levendig te houden," zegt Sarah Gutfreint (vriendin en lotgenote van Mala), "bewaren wij een moment van menselijkheid, we herinneren eraan dat er onder
Auschwitz-condities mensen waren die zich edelmoedig, solidair en liefhebbend
konden tonen, die mens bleven tot het einde. Dát is belangrijk voor ons, voor onze
kinderen. Dat kan nuttig zijn voor mensen.,,725 Mala is "de incarnatie van de verhevenheid die een mens bereiken kan." (Mevrouw X). Het toch merkwaardige feit dat
overlevenden, waaronder velen die reeds heldhaftig in het verzet streden vooraleer
ze werden opgepakt, een bijna mateloze verering hebben voor Mala die in en door
het kamp politiek bewust werd en mede dank zij haar minder slechte kamppositiedat
bewustzijn ook in daden kon omzetten, heeft mogelijk iets te maken met een overlevingsschuldgevoel (over Mala, zie ook blz. 422-423).
De geanalyseerde kenmerken zijn waarschijnlijk typerend voor heroïsering in het
algemeen. In een notedop geven ze de psychische oorzaken of behoeften, de morele
essentie en moraliserende strekking van heldenverering en heroïsering weer.
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VII Oorspro~g en functies
van het stereotiep beeld

Het stereotiep beeld is, zoals gezegd, de neerslag van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen die zich in de kampen hebben afgespeeld. Meer in het bijzonder die
welke zich hebben voorgedaan in de meest chaotische en catastrofale periodes van de
kampen, met name de begin- en eindfase ervan. De krasse verhalen en kampmythen
over de opbouwfase werden gekoppeld aan wat de ooggetuigen in de laatste maanden van de oorlog zelf hebben waargenomen. Het gros van de ego-documenten handelt overigens over die laatste maanden (vandaar dat b.v. Lingens-Reiner spreekt
van 'toespitsing op de finale gruwelen' - zie blz. 256). Dat komt, ten eerste, doordat
gevangenen 'die relatief laat werden geïnterneerd, oververtegenwoordigd zijn in de
groep der overlevenden. Ten tweede, vermelden ooggetuigen begrijpelijkerwijze de
meest recente en meest schrijnende ervaringen, die ook welke onuitwisbaar in het
geheugen gegrift staan, zeker als ze het ondertussen gevormd beeld kracht bijzetten.
"Wij worden met 'Sie' aangesproken, en er wordt niet geslagen", noteert Laqueur
(p. 19) in haar dágboek. In '46 voegt ze hieraan toe: "Het is mij onmogelijk om nu,
terwijl ik mijn dagboek uitwerk, deze zin zonder meer neer te schrijven. Toen ik hem
immers voor het eerst opschreef, werd er inderdaad bij ons niet geslagen, maar nu
schrijf ik terwijl er dertien maanden Belsen achter mij liggen en ik weer als vrij mens
in eigen land terug ben;en de herinnering aan de latere ellende doet de belevenissen
van de eerste tijd en vooral de weken in quarantaine op de achtergrond geraken.
Maar inderdaad, toen werd er niet geslagen." De extremiteit werd dikwijls reeds gedurende de internering benadrukt door selectieve perceptie. Ervaringssubjecten nemen vooral de afwijkende, sterk aansprekende en beklemmende aspecten in zich op.
Sommige gevangenen oefenden zich in het kamp om de meest karakterisitieke en
markante aspecten of gebeurtenissen in het geheugen te prenten. 1 Veel ooggetuigenverslagen zijn dus moment-opnames van de gruwelijkste periodes uit de geschiedenis
van de kampen, en werden opgesteld door de minst goed geplaatste ooggetuigen393

wat de toegang tot betrouwbare informatie betreft gevangenen die in de ogen van
meer ervaren kampbewoners zélf buitenstaanders waren. Zonder duidelijk aan te
geven wat ze zelf gezien en wat ze van horen zeggen hebben, extrapoleren de meesten hun bevindingen tot álle periodes en alle kampen.

1 Bewuste en onbewuste informatiecontrole of
-manipulatie door de communicator
Men kan zich afvragen in hoeverre dit beangstigend stereotiep beeld - de grondtoon
van angstverwekkende geruchten - reeds in het kamp bestond, en in welke mate gevangenen er toen geloof aan schonken. Doordat overlevenden bij de redactie van
hun ooggetuigenverslag geleid worden door het nagestreefde doel, kan het beeld immers achteraf tot stand zijn gekomen. Zo zal het ten behoeve van buitenstaanders
steeds weer herhaalde relaas over hun ervaringen ongetwijfeld stereotypering in de
hand hebben gewerkt. Na enige tijd vertelden sommigen niet meer over hun ervaring
maar over hun verhaal2 (zie ook blz. 104).
Ook motief en doel van de communicator beïnvloeden inhoud en vorm van zijn
communicatie. Kampgetuigenissen zijn bijna alle (ideologisch) geladen aanklachten
met een dikwijls uitgesproken pamflettair karakter. De waarschuwingsfunctie overheerst. De getuigen willen niet puur rationeel overtuigen maar ook suggestief overreden. Hun argumenten moeten zo 'krachtig' mogelijk zijn opdat buitenstaanders
door een kreet van afgrijzen worden gesensibiliseerd en tot inzicht komen. Alleen
dan zullen buitenstaanders de intense gevoelens van wraak of schuld bij zovele overlevenden begrijpen, en kunnen zij massaal gemobiliseerd worden in de strijd tegen
onderdrukking, verknechting en fascisme. Om hun appèl kracht bi{ te zetten en elke
twijfel bij buitenstaanders (én zichzelf) weg te nemen, of omdat ze het gevoel hebben
niet bij machte te zijn de intensiteit van hun ervaringen over te brengen, vertonen velen de neiging om de consistentie van hun relaas te vergroten. Volkomen te goeder
trouw laten velen gegevens weg die naar hun mening of aanvoelen het doel kunnen
schaden. Gegevens die verondersteld worden de opbouw van het beeld ten goede te
komen, worden toegevoegd. 3 "Het is triest", meent Rougier-Lecoq (in, Breuer,
256), "dat sommige mensen zo fantaseren over de oorlog, zich op de borst slaan voor
daden die niet zij, maar anderen hebben volbracht. Over wat hen in de kampen is
aangedaan, en wat eenvoudig niet waar kán zijn. Dan zwijg je maar, maar het werpt
een smet op ons allen. Een ex-kampgenote vertelde hoe zij tegen haar wil door de nazi's is gesteriliseerd. Ik weet dat zij dat litteken al in 1939 had. Wat moet je dan zeggen? Het verschijnsel maakte me kwaad en bezorgd." In verscheidene ooggetuigenverslagen keert het relaas terug van het bij aankomst in een kamp verplicht stortbad
dat opzettelijk afwisselend ijskoud en gloeiend heet was. Sommige ooggetuigen reppen hier evenwel met geen woord over. Sommigen onder hen verzwijgen waarschijnlijk wat Hemelrijk (p. 52) wel vermeldt m.b.t. zijn aankomst in Sachsenhausen
(1944), nl. dat het stortbad in hun geval weldadig was: "Heerlijk, zo'n warme douche! Honderd man snuiven, proesten en wrijven hoofd en lijf en benen." Volgens pater Birin (p. 35) was die douche het enige moment van welbehagen in de kamphel.
Rassinier (1961, 140) vraagt zich af waarom andere ooggetuigen "vergeten of nege39,(1

ren dat bij de twintig gram margarine 's morgens of 's avonds geregeld ook een halve
liter koffie, een schijfje worst of een lepeltje kaas of cOllfituur kwamen? De ontoereikendheid van de dagelijkse voeding zou er niet minder schril om zijn geweest en de
inform~tie zou er minder door zijn vervormd." In vroege ego-documenten opgesteld
door 'gewone' gevangenen komen bepaalde uitzonderlijke wreedheden met een iets
te grote regelmaat terug. Vele gevangenen beweren b .V. de gaskamer(s) gezien te
hebben, ook al is dat niet altijd waar. 4 Omdat ze de extremiteit van een onwaarschijnlijk extreme ervaring willen overbrengen, beklemtonen ze vooral het afwijkend karakter. De inhumaniteit wordt dik in de verf gezet en soms overdreven. 5 Zo
kon het b. v. gebeuren dat een in vrij heid gestelde gevangene de door lotgenoten verspreide kwakkel moest weerleggen dat de gedetineerden in Breendonk aarde moesten vervoeren in kruiwagens met vierkante wielen. 6
In een aanklacht komt het niet op precisie of volledigheid, maar op overredingskracht aan. Van het stereotiep gruwelbeeld verwacht men dat het het grootste effect
zal sorteren. Ooggetuigen rapporteren wat hen sterk heeft aangegrepen en daarom
verondersteld wordt ook buitenstaanders sterk te beroeren. De getuigen brengen
dan ook een samengebald gruwelbeeld. Iedere mildere voorstelling zou de impact
afzwakken. Wil men efficiënt aanklagen, dan mogen geen 'verzachtende omstandigheden' worden aangevoerd. Nuancering is uit den boze. Wat niet past in het afschrikkingspatroon, wordt liefst niet vermeld. Het ware tactisch fout - in de veronderstelling dat de betrokkenen er psychologisch en emotioneel toe in staat zouden zijn geweest (zie ook blz. 100 e. v.)- veel aandacht te besteden aan perifere aspecten als b. v.
topografie van het kamp, attitude-change, verschillen onder de gevangenen, e.d.m. 7
Die facetten van het kampleven kunnen slechts aan bod komen als ze de aanklacht
kracht kunnen bijzetten. De relatie tussen beul en slachtoffer primeert uiteraard op
al de rest en wordt maximaal gepolariseerd. 8 Minder slechte ervaringen ~ periodes of
SS-ers, zijn vanuit deze optiek irrelevant of storend. Alleen een ongedifferentieerde
hecatombe lijkt het doel te dienen. Sommigen zwijgen liever over het "alles overheersend egoïsme" der gevangenen (lVilkens, 72). Overlevenden zullen nooit alles
vertellen over hun ervaring9 (zie ook blz. 109 en 444, citaat Wiesel). 'Goed' en 'kwaad'
worden manicheïstisch aangevoeld en uitgebeeld, in de vorm van een absoluut contrast dat ook ter plaatse de waarneming al vervormen kon. 10
Andere onbewuste doelstellingen kunnen in dezelfde richting hebben gewerkt.
Door hun verslag wilden gevangenen dikwijls ook verduidelijken wat voor henzelf
mysterieus of onáanvaardbaar bleef: hun kampgedrag en overleving. (Dat vele overlevenden nooit loskwamen van hun verleden en er dwangmatig mee bezig blijven,
duidt niet altijd op schuldgevoelens. Sommigen proberen op die wijze hun verleden
te vatten. Leiser - p. 18-19 - stelde b.V. in 1961 in een kibboets van oud-getto-strijders vast, dat ze elke avond dezelfde film bekeken: beelden over de opstand in het
getto van Warschau, over andere Poolse getto's en van vernederde en mishandelde
mensen die tesamen werden gedreven om naar een vernietigingskamp te worden gebracht). Het complexe kampleven en hun gevoelens konden zij niet accuraat beschrijven. In de communicatie naar buitenstaanders toe, moest het stereotiep beeld
overleving en kampgedrag duidelijk en aanvaardbaar maken. Daarom bevat het een
synthese van wat volgens de overlevende dat (overlevings )gedrag kon veroorzaken
en 'verontschuldigen'. Ook de behoefte aaneen totaalbeeld, die soms uitmondde in
een simplifiërende totaalverklaring, kan hierin een rol gespeeld hebben (de deculpa395

biliserende en simplifiërende functie van het stereotiep beeld komt hieronder nog ter
sprake -zie blz. 399 e .v.) . Volgens Rassinier eindigden heel wat gesprekken in Buchenwald op een onheilspellend 'als we dát later zullen vertellen ... !'. Hij dacht daarbij onwillekeurig terug aan de sterke verhalen van oud-strijders van de eerste wereldoorlog en vreesde dat de verhaJen van KZ-gevangenen, die nog gruwelijker belevenissen hadden, nog sterker zouden worden overdreven. Hij nam zich voor over zijn
ervaring te zwijgen als hij ooit vrij kwam. De meeste overlevenden keerden volgens
Rassinier vol haat en wraakgevoelens terug. Ze fantaseerden er maar op los, spiegelden zich als helden en martelaars af. Ze boden tegen elkaar op, "cultiveerden de gruwel om zekerder te zijn dat ze medelijden en erkeniling zouden krijgen van een publiek dat Oradour had gekend en steeds sensationeler verhalen wou horen. "11 (dit is
een ongerechtvaardigde veralgemening, denken we b.v. maar aan de ego-documenten van Cohen, Borowski, Levi, Arnoni, Wiesel e,. a., waarin de overlevende zichzelf
aanklaagt en beschuldigt). Daarom verbrak Rassinier zijn stilzwijgen en begon zijn
'kruistocht' tegen overdrijvingen en contradicties, maar verviel zelf in ongerechtvaardigde veralgemeningen die uitdraaiden op schandelijke aantijgingen tegen zijn
vroegere lotgenoten.
Sommige ooggetuigen verslaan gebeurtenissen waar ze geen ooggetuige kunnen
van zijn geweest. Ze houden niet duidelijk uit elkaar wat ze zelf hebben waargenomen en wat ze uit tweede hand hebben. Dat doen ze omwille van het supplementair '
krediet dat het statuut van ooggetuige aan hun verhaal verleent, alsook omdat ze zelf
van de waarachtigheid ervan zijn overtuigd geraakt. Ze hadden die verhalen dikwijls
reeds in het kamp tot de hunne gemaakt. Doordat dagboekschrijvers in het kamp een
iets minder slechte positie bekleedden en doordat ze zich niet uitdrukkelijk tot buitenstaanders richtten, ontbreekt het stereotiep beeld meestal in kampdagboeken en
bevatten die doorgaans minder gruwelen dan achteraf opgestelde herinneringen. Uit
die dagboeken blijkt b.v., dat het beeld van de immer neerslachtige of altoos hoopvolle gevangene niet klopt, maar dat buien van optimisme en pessimisme elkaar vaak
snel afwisselden.
De poging om niet-gevangenen tot inzicht te brengen, mondt uit in een zwart-wittekening die weinig ruimte laat voor nuancering. Het stereotiep apocalyptisch beeld
van de nazi-kampen is een aaneenrijging van afschrikwekkende momentopnamen.
Men begrijpe dit niet verkeerd. Uit enkele veralgemeningen en overdrijvingen kan
men uiteraard niet concluderen dat de hele Endlösung overdreven is. Dat zou geschiedvervalsing en smaad zijn. Maar de in alle sociale omstandigheden optredende
tendens tot generalisering diende hier vermeld omdat deze evidentie meestal uit een
soort 'eerbied' voor de slachtoffers wordt ontkend.

2 Stereotypering bij de opbouw van het
werkelijkheidsbeeld : eufunctionaliteit van het
stereotiep beeld in het kamp
Het stereotiep kampbeeld is slechts ten dele van intentionele of motivationele oorsprong. Vele ooggetuigen geven impliciet enkele mechanismen aan die creatie, instandhouding en overbrenging van het stereotiep beeld reeds in het kamp bevorder396

den (de eerder vermelde geruchten en de sterke verhalen). Bovendien kwam de kern
van dit karripbeeld, het leidmotief dat waarneming en interpretatie stuurde en stuurt,
nl. de komplottheorie, in het kamp zelf tot stand.
Het stereotiep beeld berust op elkaar versterkende factoren: niet alleen het communicatiedoel maar ook de specifieke beperkingen van de ooggetuigen, zowel wat
betreft hun kennis over het kamp als wat betreft hun communicatievermogen. Het
stereotiep beeld is een versterkte weergave van het beeld dat sommige gevangenen
zich gedurende hun gevangenschap vormden. Dat door de fatale kwantitatieve en
kwalitatieve beperktheid der kennis "het individu voor de opbouw van zijn werkelijkheid niet alleen gebruik maakt van de kennis waarover hij beschikt~ maar daarin
evenzeer bepaald wordt door het ontbreken van kennis" (C.L. Kruithof, 36), geldt a
fortiori voor de bijna compleet van betrouwbare informatie verstoken gevangene. In
hoge mate geldt voor hem dat "in de totaliteit van elementen waarmee een werkelijkheid wordt opgebouwd, meer informatie-leemten (en leemten van inzicht) dan kennisgegevens voorkomen" (ibid). Niet vatbare partikels van de kampwereld werden
geïnterpreteerd d.m. v. het reeds gekende.
Een voorbeeld hiervan is wat dr. François Wetterwald (p. 95) direct na de bevrijding schrijft i. v.m. de ontluizing te Ebensee: " ... het hiervoor gebruikt produkt is het
'Cyclon B' afgeleid van cyaan (Cyclon A gebruikt men in de gaskamers)." Zo'n twintig jaar later schrijft Rubenstein in De god van de joden na Auschwitz (p. 47) dat de
slachtoffers werden omgebracht d.m.v. een gas waarmee insecten werden gedood,
Cyclon B. Volgens hem was dit "een variant van Cyclon A, een insecticide" en is
"Cyclon een afkorting van de voornaamste chemische stoffen waaruit het gas is samengesteld: cyaan, chloor en nitrogeen." Deze auteurs werden misleid door de voor
de hand liggende gedachte dat aan elke 'B' steeds een 'A' zou voorafgaan. De 'B' in
Zyklon B staat evenwel voor 'Blausäure', blauwzuur of cyaanwaterstof (ook wel
'Pruisisch gas' genoemd), een verbinding tussen koolstof, stikstof en waterstof
(HCN). 'Zyklon' is het Duitse woord voor wervelstorm of cycloon. Zyklon B is de
merk- of productnaam waaronder de Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung (Degesch) vanaf 1923 blauwzuur, opgeslorpt door 'Kieselgur' (kleine, grijsblauwe keitjes die onder druk het dubbel van hun gewicht kunnen vasthouden), als
desinfectiemiddel commercialiseerde (als insecticide was het reeds vanaf het begin
van deze eeuw over de hele wereld gekend). Aan het enorm giftige Zyklon B (1 mg
per kg lichaamsgewicht is dodelijk) was normaliter ter waarschuwing een traanverwekkend middel toegevoegd. 12 Op de etiketten van de metalen dozen die het Zyklon
B voor de gaskamers bevatten, staat de verwittiging dat géén waarschuwingsmiddel
werd toegevoegd. Zyklon B (dat een zeer laag kookpunt heeft, nl. 25,7 °C) werd in
gas omgezet door de lichaamswarmte van de vele op elkaar gedrongen slachtoffers in
de gaskamers.
De behoefte aan een alles omvattend en verklarend beeld van het Derde Rijk, van
de kampen en van de SS-ers, ontstond precies uit gebrek aan informatie, uit de onwetendheid en onzekerheid van de 'gewone' gevangenen. Hoe geringer de cognitieve
greep op de werkelijkheid, hoe groter de rol van de verbeelding (in mythen worden
tegenspoed en heel wat voorspoed toegeschreven aan de interventie van goed- of
kwaadgezinde goden, later aan goden en boze geesten). Hoe geringer en onbetrouwbaarder de beschikbare informatie, hoe sterker de nood en hoe kleiner de twijfel aan simplifiërende en generaliserende werkelijkheidsconstructies. Hoe kleiner de
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relevante kennis, hoe alomvattender de verklaringssystemen (wereld- en mensbeelden) en hoe sterker de overtuiging waarmee ze beleden en verdedigd worden. Meer
algemeen kan gesteld worden dat wie geen toegang heeft tot min of meer betrouwbare kennis zijn toevlucht neemt tot meer irrationele, magische en esoterische werkelijkheidsconstructies. Men kan hierbij denken aan de onderscheidene werkelijkheidsbeelden van jonge kinderen, van mens~n in voorschriftelijke culturen, van bevolkingsklassen met een lagere scholingsgraad, van mensen tijdens langdurige economische recessies. Allen hebben zij gemeen dat ze geen vat krijgen op een complexe
realiteit doordat relevante en controleerbare kennis voor hen ontoegankelijk blijft. 13
De komplotfilosofie beantwoordde zoals gezegd aan een sterke behoefte. De aard
van de behoeftebevrediging laat toe iets over de psychologische oorsprong en functie
van deze filosofie in deze context te weten te komen. Samenzweringstheorieën vindt
men op alle terreinen van het menselijk streven en begrijpen. Ze tieren vooral welig
in tijden van sociale, politieke en economische wanorde, wanneer gangbare concepten en verklaringen te kort schieten. De behoefte aan causaliteit en daarmee ook de
causaliteitsfout (de neiging om meer causaliteit tussen verschijnselen te zien dan op
grond van de empirie gewettigd is) nemen dan toe. 14 Komplotfilosofieën brengen een
bepaalde orde in chaotische, bedreigende gebeurtenissen. Ze laten ogenschijnlijk
beter begrip toe. IS De gevangenen beleefden chaos en ellende, in het kwadraat. Gezien de isolering van de gevangene, de ontoegankelijkheid van betrouwbare kennis,
het beperkt inzicht in de uitermate complexe kamp- en oorlogssituatie, de onzekerheids- en onveiligheidsgevoelens bij constant bedreigde gevangenen, hoeft het gebrek aan nuancering in het beeld dat zij zich vormden van het concentrationair universum, zeker niet te verbazen. Velen onder hen geloofden dat alles wat hen overkwam, gevolg was van een diabolische intentie (hetzelfde gold b .V. voor gevangenen
in Jappenkampen in voormalig Nederlands Indië I6 ).
De komplotfilosofie levert antwoorden op vele, zoniet op alle mogelijke vragen.
Ze biedt een sluitende totaalverklaring van het kampsysteem. De ingewikkelde,
meerduidige, dubbelzinnige en dus moeilijk vatbare werkelijkheid wordt d.m.V. een
eenvoudig - en dus aantrekkelijk - schema verklaard. Door alles als voorbedacht te
veronderstellen, wordt een perfecte consistentie bereikt. Zelfs uitzonderingen lijken
dan de regel te bevestigen. Lieten de SS-ers gevangenen zinloos werk doen (een stereotiep voorbeeld: stenen van A naar B versjouwen en dan weer van B naar A, en zo
door), dan deden ze dat omdat ze hen zelfs de elementaire vreugde van zinvolle arbeid niet gunden. 17 Verplichtten ze de gevangenen 'zinvolle' arbeid te verrichten,
dan-> heette het dat ze tegen wil en dank tot collaboratie werden aangezet, dat de SS
hen aldus nog meer wou demoraliseren. De relatief grote onwetendheid van de gevangenen speelde hierin een grote rol. Wat de gevangenen niet begrepen - weinigen
kregen de kans iets te doorgronden-werd d.m.v. het komplot verklaard. "Want die
treinen", schrijft b .V. Herzberg (1977, 93-94), "waren voor ons. De Satan, die wij
kennen uit het verhaal van Job, de dulder, begon zich blijkbaar op een goede dag te
vervelen met de kampen. Want de ellende kan nog zoveel toenemen, zij houdt op indruk te maken, zodra zij eentonig wordt ( ... ). Er moest iets nieuws gebeuren, en
daarom zei de Satan: 'Wij gaan de heleboel op wielen zetten en ermee door de wereld rollen'." Sommige nieuwkomers hadden vooraleer ze het kamp betraden dikwijls reeds allerlei verschrikkelijke geruchten opgevangen over het lot dat hen te
wachten stond. Wat hen bij aankomst in het kamp overkwam, werd dikwijls in dat
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licht gezien en later ingepast in de rest van de geïnterpreteerde kampervaring (de
meestal bevreemdende en vaak brutale 'ontvangstceremonie' werkte overigens dergelijke verklaringen in de hand). Ook Lingens-Reinerwas bij haar aankomst aanvankelijk van mening dat de gebeurtenissen onheilspellend waren. Het verder niet ongunstig verloop van haar kampervaring liet haar toe deze visie te herzien. Dat zij b.v.
urenlang in de kou moesten wachten, schrijft ze, "had niets te maken met een bepaalde boosaardige intentie, ze moesten wachten omdat niemand tijd had om zich om
hen te bekommeren." Ook het feit dat ze de eerste dag geen voedsel kregen was niet
gepland, ze kregen geen eten "omdat ze nog niet op de 'broodlijst' waren geplaatst."
Natuurlijk, vervolgt ze, "ware het niet onmogelijk geweest hen wat soep te verstrekken; maar niemand zorgde daarvoor, omdat niemand er persoonlijk belang bij had."
(pp. 23 & 28). Onwetendheid was oorzaak én basis van de behoefte aan een totaalverklaring. Vele gevangenen gingen ervan uit dat wat zij op een bepaald moment in
een bepaald kamp meemaakten, steeds en voor alle kampen gold. 18 Vandaar dat b .v.
Van Hoorick, toen hij in juni '44 vanuit Breendonk in Buchenwald aanl<:wam, zeer
verrast was dat het regime er minder hard was ('een hemel in vergelijking met Breendonk'). Zonder na te gaan hoe het er in Buchenwald aan toeging vooraleer hij arriveerde, schrijft hij de 'verbetering' toe aan de nederlagen van de nazi's aan het front
en aan hun schrik voor de ultieme afrekening. 19 Tillion schrijft in haar ooggetuigenverslag van' 45 , dat de getuigenis van een Duits communist over een vooroorlogs KZ
(getuigenis die Til/ion las vóór haar internering) ver beneden de waarheid was. Ze
kon toen niet aanvaarden dat kampervaringen konden verschillen. Bijna dertig jaar
later kan ze dit recht zetten. Het verslag van de communist, schrijft ze dan, was beneden noch boven de wa,arheid. De ervaringen die erin werden beschreven, verschilden
van de hare omdat de kampen een evolutie hadden doorgemaakt. 20 Vele j aren nadat
Levi zijn ego-document had opgesteld, zegt hij dat het "een vertekend beeld geeft, al
was het alleen maar omdat het kamp waarin ik zat, Monowitz, niet typerend was voor
het hele Auschwitz-complex ( ... ). Ik dacht dat ik een authentiek verhaal over de concentratiekampen schreef, terwijl het in feite alleen iets over dat ene kamp vertelde. ,, 21 Door gebruikmaking van de komplottheorie slaagden velen erin de onwetendheid minstens tijdelijk op te heffen. Sommigen deden dat zelfs door die onwetendheid te betekenen als door de SS-ers gepland (zie blz. 239,254 en 388) .
De komplottheorie was méér dan een reactie op onwetendheid. Het was tevens
een antwoord op een andere soort onzekerheid, die welke voortvloeide uit de veranderingen in gedra~ en attituden en uit het aangetast gevoel van eigenwaarde . De samenzweringstheorie werd (en wordt) vooral gebruikt ter verklaring van gedachten
en gedragingen die sterk conflicteren met de verwachtingen en waarden van gevangenen (en buitenstaanders). Dank zij deze theorie kunnen 'dehumanisering' en
'verdierlijking' geweten worden aan externe krachten. Het samenzweringsargument
wordt alleen gebruikt voor negatief gewaardeerd gedrag; positief gewaardeerde attituden blijven verdienstelijk heten: "alles wat goed gaat is een effect van goede wil,
alles wat fout gaat is het gevolg van kwade bedoelingen" (Hagendoorn, 151).22 Hierboven werden reeds enkele voorbeelden gegeven van dit soort dissonantiereductie :
de onbehaaglijke gevoelens rond de machteloosheid anderen bij te staan zonder het
eigen leven in gevaar te brengen, worden gerationaliseerd door de stelling dat hulpverlening streng verboden was; de onmin rond de voedselverdeling, de verontwaardiging van sommigen over het bekvechten van bepaalde politieke gevangenen om
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een korst brood, leiden tot de hypothese dat de etensverdeling werd georchestreerd
om onmin te creëren. 23 Ook diefstal wordt soms op die wijze 'verklaard'. Vandekerkhove schrijft b.v. dat gevangenen in Neuengamme's avonds een stuk brood kregen,
bestemd voor het ontbijt van de volgende dag. Dit was volgens hem (p. 46) "een
deugnieterij temeer van de SS want zij wisten goed genoeg dàt er zodoende onvermijdelijk zou gestolen worden. Wie nog de moed bezat om zijn brood te sparen tot de
volgende morgen liep groot gevaar dat het in de nacht zou verdwijnen." Sommige gevangenen menen - terecht - dat als ze maar even aan de overcrowding hadden kunnen ontkomen , ze een meer sociaal gedrag hadden kunnen opbrengen. Doch ook de
verdorven SS-ers beseften dit en maakten daarom elke privacy onmogelijk. Ze wilden. de gevangenen aldus een afkeer bijbrengen voor elkaar en voor het samenleven. 24
Een ander berucht voorbeeld van zulke dissonantiereductie heeft te maken met de
teloorgang van de - doorgaans sterk affectbeladen - seksualiteit. 25 Deze aseksualiteit
kwam ook fysiek tot uiting. Bij het ,gros der gevangenen bleven erotische fantasieën,
erecties, ejaculaties en menstruaties (amenorrhea wordt door de betrokkenen vanuit
een voortplantingsvisie steevast in deze context vermeld) achterwege. 26 Relatief weinig gevangenen besteden in hun ego-document enige aandacht aan erotisch-seksuele
uitingen tijdens hun gevangenschap. Een eerste oorzaak hiervan dient gezocht in de
omstandigheid dat gevangenen doorgaans per geslacht werden afgezonderd. In de
meeste kampen was er dus weinig mogelijkheid tot heteroseksueel verkeer. Seksuele
bevredigingswijzen die afweken van de 'traditionele' seksuele norm, worden zelden
openlijk vermeld omdat ze bij de meeste gevangenen op morele weerstand stuitten.
In zijn verklaring van het verdwijnen van erotiek en seksualiteit gaat Hemelrijk (p.
168) zelfs voorbij aan de mogelijkheid van homoseksueel contact. Slechts enkele auteurs vermelden masturbatie,27 Cohen schrijft dat ze veel voorkwam,28 maar Bettelheim is de enige ooggetuige die van mening is dat de meerderheid der gevangenen
masturbeerde (volgens hem in hoofdzaak om zichzelf te bewijzen dat ze nog potent
waren) en zich homoseksueel gedroeg (beide uitingsvormen worden geweten aan regressie). 29 Een tweede oorzaak van het relatieve stilzwijgen over seksualiteit en erotiek in het kamp, dient gezocht in de ervarings- en getuigeniscontext. Gezien de onbewuste en (vooral) de bewuste motieven en doelen van de getuigenis was het niet
nodig of niet wenselijk over dit aspect van het kampbestaan te spreken. Het leek niet
relevant. Integendeel, spreken over masturbatie, occasionele homoseksuele relaties
e.d.m. kon de getuigenis schaden en politieke gevangenen eventueel in een 'slecht'
daglicht plaatsen. Als een van de redenen waarom de 'echte' politieken geen gebruik
maakten van het kampbordeel van Buchenwald, vermeldt b.v. Kogon (p. 195) "dat
het als een schande moet worden beschouwd dat gevangenen de toegangsprijs tot het
bordeel- twee mark - zouden betalen van het geld dat hun vrouwen en moeders hen
toezonden en dat ze dikwijls met veel moeite bijeen hadden gespaard." (kampbordelen, zie ook blz. 262). Bij sommige auteurs kan ook de overweging dat hun ervaringsbericht door dierbaren kon worden gelezen, enige zelfcensuur in de hand hebben gewerkt. Vandaar waarschijnlijk ook, dat slechts twe~ van de ooggetuigen die over erotiek en seks gewagen, iets over de eigen terzake relevante beleving vertellen (niet
toevallig gebeurt dat in dagboeken).
In kampdagboeken die zonder communicatieve intentie werden geschreven (wat,
zoals gezegd vrij uitzonderlijk is) wqrdt iets openlijker over seks gesproken. Het feit
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dat deze dagboekschrijvers intellectuelen waren en dat ze - zolang ze schreven - aan
iets minder slechte levensomstandigheden waren onderworpen, zal hier natuurlijk
ook niet vreemd aan zijn. Vogel en Mechanicus schrijven vrij uitvoerig over erotiek
en seksualiteit. De eerste op de hem kenmerkende egocentrische wijze, de tweede
als spectator. Herzberg vermeldt in zijn dagboek de geleidelijke verdwijning van seksuele interesse ten gevolge van verslechterende levensomstandigheden. De meer uitgesproken politiek gemotiveerde Rost, die zijn dagboek bijhieldals.middel om zijn
persoonlijkheid te vrijwaren, vermeldt sporadisch het kampbordeel30 en heeft het
een enkele keer over erotische prikkeling. Over het feit dat hij meer aandacht besteedde aan de benen van een toezichtster dan aan de vele lijken, kwam hij na lang
nadenken tot het besluit dat het geen "verraad aan de doden" was, dat hij zich "tot
het Leven, niet tot de Dood" moest wenden als hij er niet zelf wou aangaan (Rost1963, 171). Niet onbelangrijk misschien, is dat Nico Rost in zijn in '46 geschreven
'woord vooraf' aanstipt, dat hij vele dagboekaantekeningen vanzelfsprekend niet
heeft opgenomen omdat ze "al te bij zakelijke gebeurtenissen of alleen-maar-privégevoelens betreffen ." (ibid, p. i).
Genot en lust waren moeilijk in overeenstemming te brengen met het kampleed,
ze konden moeilijk worden ingekaderd in de boodschap (vandaar waarschijnlijk ook
dat weinig getuigen iets zeggen over de rol van humor in het kampleven), zeker niet
als hun belevingsvorm indruiste tegen de geldende moraal. Ook hier is dus het moment waarop wordt getuigd van belang. In de jaren veertig en vijftig waren erotischseksuele onderwerpen zo goed als niet publiek bespr.eekbaar. In sommige late ego~ocumenten (b.v. dat van Kielar) wordt meer plaats ingeruimd voor deze onderwerpen en worden ze minder verbloemd besproken. Maar dat blijft eerder uitzonderlijk,
waarschijnlijk omdat seksuele bet'evingen in deze context toch als desacraliserend
worden ervaren. De getuigen zijn zich ook bewuster geworden van de mogelijk vooringenomen of kritische kijk van buitenstaanders. Het wordt in feite nog moeilijker
om uit te leggen hoe sommige gevangenen toch nog sporadisch konden genieten, al
was het maar om de hel te ontvluchten. Men ziet b.v. dat Van Hoo.[ick op zijn beschrijving van het kampbordeellaat volgen: "Ik zie de lezer verwonderd opkijken en
de bedenking maken dat het daar niet zo slecht was in Buchenwald want wie een
vrouw versieren moet, kan moeilijk een uitgemergelde gevangene zijn. Dat is waar"
(p. 157), waarna hij uitlegt dat de levensomstandigheden verschilden volgens periode en kamppositie.
Dit alles verklaart dat deze onderwerpen doorgaans slechts aan bod komen in zoverre ze van nut lijken voor het getuigenisdoel, m.a.w. als ze toevoegen aan de verdienste van politieke gevangenen, aan de boosaardigheid van de SS of aan de gemeen- of onmenselijkheid van geminachte gevangenen of interneringscategorieën
(seks als depreciatiemiddel). Vandaar dat de minderheid der getuigen die tóch over
seks spreekt, zich meestal beperkt tot de vaststelling dat de 'gewone' gevangenen er
geen behoefte aan hadden en dat ook niet betreurden; tot een krachtige afkeuring
van seksuele relaties met SS-ers, van hetero- of homoseksuele 'prostitutie' (met
kampfunctionarissen), v<!n het kampbordeel en van de gevestigde gevangenen die
het bezochten, waarbij wordt benadrukt dat geen of zeer weinig politieken zich daaraan 'bezondigden'. 31
Gezien deze door de getuigeniscontext veroorzaakte zelfcensuuF, hoeft het niet te
verbazen dat bijna alle getuigen die dieper ingaan op seksueel gedrag in de kampen
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intellectuelen zijn, en dat zij die er uitvoerig over uitweiden medisch geschoold zijn.
Het lijkt dus niet uitgesloten dat het aandeel van erotiek en seks in het kampleven in
veel ego-documenten bewust of onbewust enigszins geminimaliseerd wordt. Deze
vertekening wordt waarschijnlijk ook in de hand gewerkt door de omstandigheid dat
'gewone' gevangenen van het 'laatste uur' oververtegenwoordigd zijn onder de getuigende overlevenden. Deze gevangenen hadden zich, zoals gezegd, minder aan het
kamp kunnen aanpassen, hadden niet de kans gekregen een iets minder slechte
kamppositie te verwerven en waren bovendien in het kamp terecht gekomen toen
ontbering en ellende in stijgende lijn gingen. Dit houdt in dat ook hier moet worden
gedifferentieerd volgens kamp, periode, interneringsmoment en -categorie (wat b. v.
de afwijkende visie van Bettelheim - die vóór de oorlog gevangen zat - m. b. t. frequentie en omvang van seksueel gedrag kan verklaren).
Over bepaalde gemengde kampen (doorgangs- of uitwisselingskampen voor joden, zigeunerkamp in Birkenau), b.v. Westerbork, wordt gemeld dat "een met buitengewoon zwoele erotiek geladen atmosfeer over het hele kamp hing. ,,32 In zijn in
Westerbork bijgehouden dagboek (van midden '43 tof begin '44) heeft Mechanicus
het over talrijke vrijende paartjes, veelvuldige echtelijke ontrouw, levendig en noodgedwongen - vrij openlijk heteroseksueel contact, veel zwangerschappen en
geboorten (ten gevolge van "de onmogelijkheid om zich van anti-conceptiemiddelen
te voorzien"). 33 Mechanicus ergert zich vooral aan de verbale schunnigheden, de geile spot waarvan vrouwen het slachtoffer zijn en de openbaarheid van het seksueel
verkeeL 34 Die sfeer verdween bij verslechtering der levensomstandigheden zoals uit
Herzbergs dagboek over het Bergen-Belsen van '44 blij kt. 35 Ook Vogel bericht dat
daar behalve bij de 'regerende kliek', "de normale geslachtsdrift met alle vertakkingen ontbreekt (er is geen gêne, er wordt niet gevuilbekt, er wordt niet geflirt, niemand is hoffelijk)." (p. 79). Bij Vogel zelf waren seksueel-erotisc~e preoccupaties
zeker niet verdwenen. Doordat hij oorspronkelijk geen communicatie beoogde,
sterk geboeid werd door psycho-analytische theorieën en ook vrij jong was, biedt
zijn dagboek wat dit betreft een ongewoon rijk panorama. Hij maakt zich veel zorgen over zijn seksuele potentie, schrijft dat hij er soms wel en soms niet in slaagt een
erectie te provoceren, hoe het zien van een aantrekkelijke vrouw hem daarbij helpt
en dat dergelijke prikkelingen aanleiding vormen tot erotische dromen en polluties
(juli '44 tot april '45).36 Ook meldt hij dat vele vrouwen in Qet kamp er een minnaar
op nahielden (p. 149), maar uit andere aantekeningen kan worden afgeleid dat het
hen daarbij vooral om den brode ging (pp. 79, 134). Ook Hemelrijk bericht dat bij
zijn weten in Sachsenhausen ('44-'45) niet over seks werd gerept, dat er zelfs geen
toespeling of dubbelzinnige grap werd gemaakt. Zelf heeft hij er noch aan gedacht,
noch over gedroomd. 37
Verschillen volgens kamp en periode blijken ook uit de getuigenis van een gevangene die van Buchenwald naar Auschwitz werd overgebracht. 38 Deze Buchenwal der was hoogst verbaasd dat in Auschwitz elke avond lange rijen gev.angenen,
waaronder ook gevestigde 'roden' (vooral Duitsers en Polen), voor het bordeel stonden aan te schuiven. Ook het 'illegaal' verkeer tussen mannen en vrouwen in Birkenau was volgens hem in het laatste oorlogsjaar r~latief intens. Dit laatste wordt bevestigd door andere getuigen, zowel mannen als vrouwen. Heteroseksuele contactmogelijkheid kwam er aanvankelijk (begin '42) doordat gedeporteerde vrouwen die
niet bij aankomst waren vergast, tijdelijk werden ondergebracht in een afgezonderd
402

deel van Auschwitz-1. 39 Eens het vrouwenkamp in Birkenau in gebruik genomen,
was er nog contactmogelijkheid met mannen die deel uitmaakten van de werkcommando's die in het vrouwenkamp allerlei klusjes moesten opknappen,4o alsook met
SS-mannen die in bepaalde kampafdelingen bewakingsfuncties uitvoerden. 41 Dergelijke relaties lagen alleen binnen het bereik van bevoorrechte gevangenen. Tot in'44
nog, resulteerden die relaties in een aantal geboorten in het kamp. Het feit een
'vriend' te hebben~ verleende bepaalde vrouwen een zekerprestige. 42 Lengyelbevestigt dit laatste maar ze is blijkbaar van mening dat, vooral gedurende de laatste maanden van het kamp, ook andere vrouwen hierbij waren betrokken. Volgens haar
werkten psychische spanning en angst als seksuele stimuli (1946, 280-282). Homo- en
heteroseksuele contacten en relaties beschouwt zij als een bewijs dat de Duitse~s er
"zeker niet in zijn geslaagd het seksueel instinct der gevangenen weg te nemen, dat
het hooguit verdrongen of gedevieerd werd." (ibid, 285). Klieger (p. 61) verhaalt dat
er in de laatste weken vóór de bevrijding van Auschwitz, drie- à vierduizend vrouwen
werden ondergebracht in afgezonderde barakken in Auschwitz-I en dat er toen duchtig werd gevrijd , ondanks alle daaraan verbonden gevaren. Volgens hem "bootsten
mannen en vrouwen honden na, ze besprongen elkaar telkens ze de kans kregen.
Beide partijen waren uitgehongerd."
In de kampen waren niet alleen de erotisch-seksuele bevredigingskansen maar ook
de behoeften zelf sociaal-economisch bepaald. Uitbreiding van overlevingskansenin de eerste plaats opheffing van de hongertoestand - door verbetering van de individuele kamppositie, vormde bij 'gewone' gevangenen meestal de sterkste beweegreden tot seksueel contact. Zowel mannelijke als vrouwelijke getuigen geven honger
en statusverbetering op als motief van vrouwen die in het kamp een heteroseksuele
relatie aanknoopten. 43 Uit geschriften van vrouwelijke ooggetuigen spreekt over 't
algemeen een groter begrip voor dit soort relaties dan bij mannen het geval is. In
door mannen opgestelde getuigc;nissen keert verbetering van kamppositre steeds
weer terug als verklaring voor homoseksuele relaties tussen mooie knapen en kampfunctionarissen die deze 'Pipels' omkochten of beloonden d.m.v. voedsel en bescherming. Deze 'prostitutie' is meestal de enige vorm van homoseksualiteit die door mannelijke getuigen wordt vermeld en die doorgaans streng wordt afgekeurd. 44 Kielar
(1982, 81) probeert duidelijk te maken dat het om exogene homoseksualiteit (of gelegenheidshomoseksualiteit) ging. De tolerantie voor homoseksuele relaties is heel
wat groter bij de vrouwelijke getuigen. Verwijzingen naar lesbische relaties zijn relatief talrijk. Pawelczynska schrijft (p. 98) zeer positieve gevolgen toe aan wat ze 'authentieke' lesbische relaties noemt. Lengyel (1946,283-285) en Lingens-Reiner (pp.
106-107) spreken over een toename van lesbische relaties in Birkenau naar het einde
van de oorlog toe (Lengyel schrijft dit toe aan de minder scherpe bewaking). Meestal
werden vrouwen hiertoe gedreven door de omstandigheden: omdat hetero-contact
onmogelijk was, uit honger naar voedsel, affectie of lust. Volgens Lingens-Reiner
kwamen lesbische relaties vooral voor in het Revier (waar zij als arts werkte), omdat
daar geen mogelijkheid bestond tot heteroseksueel contact. Beide auteurs vermelden dat sommige vrouwen mannenkleding aantrokken. Lesbische relaties kwamen
volgens Lingens-Reiner meest voor onder Duitse gevangenen (die toen in Birkenau
een bevoorrechte positie bekleedden). Ze schrijft dat toe aan de lange interneringsduur van Duitse gevangenen en aan het feit dat zij volgens haar niet waren vervuld
van een ideaal dat hen hielp hun drift te sublimeren (p. 107). Lengyel maakt wat deze
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relaties betreft geen onderscheid volgens sociaal-economische kamppositie.
Voor zover me bekend, is Heger - of diens homoseksuele, mannelij ke informant de enige auteur die ervan overtuigd is dat de seksuele appetijt bij niemand afnam.
Over de gang naar het kampbordeel schrijft hij (p. 139) b.v.: " ... genoeg deerniswekkende gestalten, uitgemergelde en uitgehongerde menselijke wrakken die steeds tussen leven en dood zweefden en er uitzagen alsof ze elk moment dood in mekaar
moesten storten, maar die ook nog hun 'vermaak' bij de 'vrouwen' wilden hebben.
Een duidelijk bewijs dat de seksualiteit de machtigste drift is van het menselijke lichaam." Waarschijnlijk zijn getuigenismotief en instelling van deze auteur niet
vreemd aan deze unieke stellingname.
Alle rapporterende ooggetuigen zijn het erover eens dat wie in het kamp geen minimum aan bestaanszekerheid bezat alleen aan voedsel kon denken. Volgens Kautsky (p. 192) bestond er voor 90 % der gevangenen geen seksueel probleem. Alleen de
sociaal-economisch beter geplaatste gevangenen (gemiddeld inderdaad zo'n 10 % 45)
kenden nog seksuele behoeften. 46 Lagere kampfunctionarissen (de 'middenstand')
hadden normale seksuele behoeften, hogeren (de 'aristocratie') kenden een 'woeste
seksuele drift', maar bij de ondervoede massa (de 'gewone' gevangenen, het kampplebs) verdrongen honger- en voedselfantasieën de seksuele lust. 47 Elke erotische interesse, erecties, ejaculaties en ook menstruatie, verdwenen dikwijls abrupt door de
interneringsshock en kwamen na de bevrijding meestal even abrupt terug. 48 Volgens
Langbein waren erecties en ejaculaties pas na een jaar internering volledig verdwenen. 49 Lingens-Reiner verhaalt dat een jonge Duitse gevangene sedert haar arrestatie
niet meer had gemenstrueerd, ondanks de voor haar relatief goede levensomstandigheden in Birkenau, en dat de bloeding .hernam toen ze na drie jaar gevangenschap
vernam dat ze zou worden vrijgelaten. 5o Zoals we gezien hebben gold dit niet, of in
mindere mate, voor bepaalde periodes en kampen. Uit het beschreven seksueel verkeer en de zwangerschappen te Westerbork volgt dat amenorrhea daar minder frequent was. De internering aldaar lijkt door sommigen ook minder sterk als een shock
ervaren geweest te zijn. Mayer verhaalt (p. 21) dat ze in Westerbork (waar ze maar
korte tijd bleef) haar eerste bloeding kreeg. Verklaringen voor de minder felle interneringsshock kunnen misschien gevonden worden in de omstandigheid dat families
en seksen in dit kamp niet uit elkaar werden gerukt, maar vooral in de relatief minder
slechte levensomstandigheden (minder slecht voedsel en, ondanks alles, minder terreur; vele gevangenen vermoedden niet wat hen te wachten stond, velen meenden
aan de transporten te kunnen ontsnappen, vele anderen overtuigden zichzelf van de
waarachtigheid van de verklaring die de SS gaf voor de wekelijkse transporten naar
het oosten waar zogenaamd land ontgonnen moest worden).
Sommige auteurs zien honger en verzwakking als hoofdoorzaak van het verdwijnen
van de seksualiteit, 'de maag sprak luider dan het geslacht';51 anderen wijten het vooral
of uitsluitend aan psychische factoren (angst, spanning, onzekerheid). 52 Hemelrijk (p.
168) geeft als verklaringen: bedreigd- en onzekerheid van het bestaan, gewenning aan
eenzijdige mannenmaatschappij, onbereikbaarheid en onwezenlijkheid van vrouwen,
uitputting en afzondering. Als verklaring voor zijn 'aseksualiteit' ziet Vogel behalve eiwittekort en psychische druk, ook het gebrek aan erotisch en seksueel begeerlijke 'liefdesobjecten' (p. 84). Dat de seksuele behoeften niet verdwenen bij gevangenen die
wel voldoende te eten hadden,53 biedt geen uitsluitsel, vermits hun bevoorrechte
kamppositie tevens vermindering van psychische druk impliceerde.
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Zowel neurovegetatieve als psychische factoren speelden een rol. Als men afgaat
op de zeer schaarse vaststellingen over de rol van seks in de vooroorlogse KZ, ontbrak het de meeste gevangenen, ondanks het toen nog toereikend voedsel, aan enige
seksuele behoefte. 54 Psychische factoren zouden dus doorslaggevend kunnen zijn (de
directe gevolgen van felle interneringsshock wijzen in dezelfde richting). Langhoffdie lang voor het uitbreken van de oorlog gevangen zat - vermeldt als bijkomende
oorzaak het zware werk in het veen en de bezorgdheid om de familie. Bettelheim
(eveneens vóór de oorlog gevangen) is van mening dat seks de gevangenen sterk bezig hield. Moeilijkheid hierbij is dat Bettelheims verslag in feite geen ego-document
is . Hij beperkt zich niet tot zij neigen internering( speriode) maar verwerkt ook gegevens uit andere ooggetuigenverslagen en studies, en heeft een sterke neiging tot verregaande veralgemening. Ook het feit dat hij als psycho-analyticus misschien minder
geneigd was een 'falsificatie' te aanvaarden van de psycho-analytische opvatting van
de libido als oerdrift, maant "tot voorzichtigheid aan. Als zijn vaststelling over erotisch-seksuele preoccupaties alleen op eigen waarneming berust dan is ze des te verwonderlijker, vermits zoals gezegd de interneringsgolf waarvan hij deel uitmaakte
(de mannelijke joden die bij de 'Rath-Aktion' na de Kristalnacht werden opgepakt)
aan een terreurregime werd onderworpen. Een mogelijke verklaring van de verschillende seksuele preoccupatie zou misschien kunnen worden gezocht in de verschillende betekeningsmogelijkheden van sterk politiek gemotiveerde gevangenen en minder uitgesproken politiek geïnspireerde joden. In het eerder vermeld neuro-psychiatrisch onderzoek van 227 Noorse overlevenden, die meer dan tien jaar na hun bevrijding aanpassingsmoeilijkheden hadden (zie blz. 213), kloeg 35,5% van de mannelijke overlevenden over seksuele impotentie of sterk afgenomen potentie. Uit het
onderzoek bleek dat deze impotentie kan toegeschreven worden aan een conditie
van het centraal zenuwstelsel, een algemene uitputting, aan organische hersenbeschadiging. 55
De sociobiologische hypothese m.b.t. deze 'aseksualiteit' luidt dat "het verdwijnen van de seksuele lust een biologisch fenomeen was in dienst van collectieve overleving. Had de natuurlijke staat overheerst, dan zouden mannen en vrouwen onderling hebben gevochten voor seksuele privileges, en het soort gemeenschap dat dan
zou zijn ontstaan zou moeilijker zijn geweest en meer vatbaar voor verraad." (des
Pres, 191). De psycho-analytische hypothese luidt: "seksuele onthouding, die een
van de meest opvallende effecten was van het concentratiekampleven [vooral voor
psycho-analytici die, zoals gezegd, ervan uitgaan dat de seksuele drift de meest fundamentele behoefte, de oerdrift is] is karakteristiek voor het primitief en narcissistisch stadium tot hetwelk de gevangenen waren geregresseerd ( ... ). Men kan speculeren over de mogelijkheid dat de voortdurende doodsbedreigingen oude castratieangsten opriepen die seksueel genot blokkeerden, alsof de gevangenen aanvoelden
dat ze door af te zien van seksuele activiteit ook hier aan straf zouden ontkomen, de
straf der gaskamers en crematoria." (Friedman, 604).
Sommige vrouwelijke gevangenen waren er rotsvast van overtuigd dat de voor hen
onverklaarbare en onaanvaardbare bruuske stopzetting van seksuele lichaamsfuncties te wijten was aan boos opzet. Het kampgerucht wou dat er een chemisch produkt
- een wit poeder - in grote hoeveelheden door het eten werd gemengd om de seksuele behoeften te onderdrukken en de menstruatie te ontregelen. Lengyel voert als
'bewijs' aan dat de met gezag beklede gevangenen gespaard bleven van deze 'seksuele'
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problemen. 56 Lewinska (p. 109) meent met zekerheid te weten dat salpeter het
hoofdbestanddeel was van dit mysterieus anti-afrodisiacum. Wat zij als 'bewijzen'
beschouwt, zijn in feite gevolgen van de minderwaardige kwaliteit van het voedsel en
van de ondervoeding: de soep stonk, slijmvliezen en slokdarm reageerden geprikkeld, de ingewanden brandden en de darmwerking liep in het honderd.
De menstruele cyclus wordt beïnvloed door velerlei factoren: hormonen van de
ovaria, zelf afhankelijk van gonadotrope hormonen van de hypofyse, wier secretie
wordt geregeld door 'releasing factors' uit de hypothalamus. De etiologie van amenorr~ea is daardoor zeer verscheiden: congenitaal, hypofysisch, ovarieel (b.v.
menopauze), uterus-aandoeningen, schildklierziekten , bijnierschorsaandoeningen,
hypothalamisch (neurovegetatief - door ondervoeding; psychogenetisch - shock,
spanning, geestesziekte).57 Het motief dat deze getuigen de SS toedichten, houdt
overigens geen steek. Indien de SS gevangenen op die wijze had willen kwellen, dan
hadden ze er meer belang bij de seksuele frustratie aan te wakkeren door de behoefte
aan seks te stimuleren. Ook het voortduren van de maandstonden ware een 'geschikt' middel geweest om gevangenen bijkomend te vernederen. 58 Reagerend tegen
het geloof dat enkele van haar medegevangenen aan het wit poeder hechtten, stipt
Fénelon dit aan. Haar argumentatie illustreert ook duidelijk hoe frustrerend de amenorrhea voor vele vrouwen was: "En dat was maar goed ook, want in het begin was
het uiterst vervelend als een vrouw nog de menstruatie kreeg: er was niets om zich
mee te wassen, niets om om te doen. Het bloed liep gewoon langs je benen omlaag.
De blockowas [barakoudsten, Blockälteste], die zeer op netheid waren gesteld,
dwongen zo'n vrouw dan om de plekken schoon te maken. En toch was op dit moment iedereen jaloers op die onbekende, en Margot, een Tsjechisch meisje, vertolkte de gevoelens van iedereen: 'Wat zou ik graag in haar plaats zijn'. 'Het is vervelend
om die menstruatie niet meer te hebben', antwoordde Hilde, 'je gaat je een oude
vrouw voelen.' Lange Irene vroeg timide: 'Stel je voor dat het later niet meer terugkomt.' De schrik sloeg ons om het hart." (Fénelon, 109). Ook in jappenkampen in
het toenmalig Nederlands Indië verdwenen maandstonden als bij toverslag. Chagoll
schrijft (p. 50) daarover: " ... en het uitblijven kwam zo goed van pas. Tenslotte had
het 'vrouw-zijn' in de kampen toch geen zin ( ... ) ... was ik blij dat ik niet meer ongesteld werd."
Eigenaardig is dat dergelijke rationaliseringen van het wegvallen van de seksuele
lust (die geen direct verband houdt met de voortplanting) vrijwel ontbreekt in egodocumenten opgesteld door mannen (alleen Bettelheim en Vogel spreken over bezorgdheid i. v.m. seksuele potentie). Dit is des te merkwaardiger als men bedenkt dat
zulke redeneringen wél gebruikelijk zijn bij mannen die in andere totale instituties
zijn geïnterneerd. Men denke b.v. aan de mythische kamfer (of salpeter) die door
het eten van soldaten en gehospitaliseerde (oude) mannen zou worden gemeng<i
(een mythe die dan weer niet voorkomt bij vrouwen in dergelijke uniseksuele instituties).
De enige effecten van kamfer en salpeter die verband vertonen met het geslachtelijke, zijn een respectievelijk anti-diuretische en diuretische werking. Kamfer werkt
-ook kalmerend, maar kan niet als een anti-afrodisiacum worden beschouwd. Money
(p. 102) meent dat de mythe over de seksueel afremmende werking van salpeter ontstond bij zeelui die op hun lange reizen per zeilschip op een dieet leefden van brood
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en in salpeter gepekeld vlees, zonder vers fruit en groenten. De vermindering van
seksuele lust, die meer te wijten was aan een desastreus tekort aan vitamine C
(scheurbuik), werd toegeschreven aan het meest opvallende verschil in de voeding,
de pekel of salpeter. Anti-afrodisiaca zijn grotendeels een mythe. Driftremmende
werkingen zijn neveneffecten van farmaceutische middelen (psychiatrische tranquilizers en middelen tegen hypertensie). Hyperseksualiteit of -erotisme - priapisme,
ook wel satyriasis, nymfomanie- worden sederend, bij mannen eventueel hormonaal (niet-feminiserende anti-androgenen) behandeld. Medroxyprogesteron-acetaat
- een synthetisch hormoon - zou behalve een anti-androgeen en testiculair inhiberend effect, ook een kalmerende werking hebben op hersencellen die tussenkomen
bij erotisch-seksueel gedrag. 59
Vrouwen beklemtonen in hun ego-document vooral de amenorrhea (die optrad bij
80,97 of 100 % der vrouwen 60). Mogelijk omdat dit het meest opvallende, meest verontrusténde en meest direct waarneembare gevolg was. Misschien kan uit dit alles
worden afgeleid dat de menstruatie - zinnebeeld van het vrouw-zijn, van de voortplantingsmogelijkheid - bij deze vrouwen meer affectbeladen was dan de seksuele
potentie het was bij hen en hun mannelijke lotgenoten (vgl. de progestagenen die om
sociaal-culturele redenen aan de anticonceptieve pil worden toegevoegd).
Terreur, ondervoeding en excessieve arbeid volstaan ruimschoots om het wegvallen van seksuele behoeften en de ermee samenhangende lichaamsfuncties te verklaren. Het 'wit poeder' behoort tot de kampmythologie. 61
Enkele gevangenen probeerden de lijdzaamheid van lotgenoten die op het punt stonden opgeknoopt te worden, te verklaren door èen ingespoten of door het eten gemengde drug te fantaseren. 62 Ruth A. is nu nog van mening dat de apathie van gevangenen dient geweten aan de kaliumbromide (een zenuwstilllend middel) die de
SS volgens haar aan het voedsel toevoegde, en dat de verschrikkelijke diarrhee waardoor veel gevangenen werden gekweld soms werd veroorzaakt door ricinus- of wonderolie (een sterk purgerend middel) die SS-ers door het eten mengden om zich te
amuseren. 63
De komplottheorie deed dus ook dienst ter rationalisering van dissonant, in de ogen
van de actors onaanvaardbaar gedrag. Een laatste voorbeeld is de eerder ter sprake
gekomen 'verdeel-en-heers' hypothese, waardoor alle 'tekortkomingen' op het vlak
van medemenselijkheid en solidariteit op een aannemelijke wijze konden worden
verklaard.
Vele gevangenen waren niet bij machte de attitudinale wijzigingen, de 'breuk' in
hun persoonlijkheid te aanvaarden. "Ik moet het herhalen", schrijft Lewinska (p.
138), "de morele strijdkostte ons veel meer moeite dan de strijd tegen materiële condities die de dood veroorzaakten." De extremiteit van de situatie voldeed niet als
verklaring. De discontinuïteit moest te wijten zijn aan krachten die het menselijk
weerstandsvermógen te boven gingen. Daarom wordt het afwijkend gedrag aan één
factor, een demonisch en toch menselijk agens geweten (ook in het volksgeloof
wordt dikwijls een deel van de 'schuld' afgewenteld op de duivel en zijn accolieten).
Een antropomorfe vijand omdat een ongrijpbare, niet personaliseerbareoorzaak
evenmin voldoet. De vijand moet herkenbaar zijn. Hij moet bewust en intentioneel
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te werk gaan (vandaar de SS als meesterbrein), hij moet schuldig kunnen zijn. Onder
die voorwaarden kan de SS als bliksemafleider fungeren. Omdat ze verantwoordelijk zijn voor de extreme situatie, worden zij ook verantwoordelijk gesteld voor het
gedrag in die situatie. Dit duidingsprocédé lukt, zoals we hierboven gezien hebben,
maar tot op zekere hoogte. Velen blijven zich desondanks schuldig voelen ('inwaarts
gerichte agressie'), enkelen (Rassinier, d'Harcourt) geven de schuld aan hunlotgenoten. Heel wat gevangenen meenden zichzelf alleen dan te kunnen vrijspreken als
hun gedrag aan hun wil ontsnapte, als het door een diabolische wil werd bepaald. Als
alles wat in het kamp geschiedde voorbeschikt was, dan hoeven de slachtoffers zich in
geen enkel opzicht verantwoordelijk of moreel aansprakelijk te voelen. Hun gedrag
en attituden veranderden wel, maar dat was het gevolg van een buiten het subject gesitueerde oorzaak. De veranderingen werden van buitenaf gedirigeerd. De denk- en
gedragspatronen die zij afkeurden, waren methodisch en minutieus door de SS gepland en veroorzaakt, kortom, waren in feite de hunne niet.
In andere extreme situaties waarin duidelijk aanwijsbare 'verantwoordelijke buitenstaanders' ontbreken, wordt het 'wangedrag' evenmin integraal geweten aan situationele factoren. Het schuldgevoel kan dan niet gemilderd of gerationaliseerd worden
door de schuld aan derden toe te schrijven en de agressie richt zich vaker inwaarts of
tegen mede-slachtoffers. Meestal probeert men het 'wangedrag' verborgen te houden voor de buitenwereld. Een berucht voorbeeld is dat van de 'George Donner Party' . In 1846 sloegen 89 kolonisten een zogenaamd kortere weg naar Californië in. Ze
verdwaalden en werden verrast door de barre winter. Meer dan de helft van de kolonisten kwam in verschrikkelijke omstandigheden om, de rest kon slechts overleven
door zich te voeden met het vlees van de doden. Enkele teruggekeerden beschuldigden elkaar van lijkenpikkerij en kannibalisme, en het kwam tot een proces tussen enkele overlevenden. 64
De komplottheorie is dus ook een cognitief construct om dissonanties te reduceren .
Door de predestinatie-hypothese konden gevangenen proberen de verantwoordelijkheid voor hun 'tekortkomingen' af te wentelen. Ware er dat machiavellistisch
plan niet geweest, dan waren zij nooit zo 'diep gezonken'. De mens is goed in se , gedraagt zich alleen dan 'slecht' als hij daartoe door anderen, door 'onmensen' met een
abnormaal brein wordt gedwongen .65 De deculpabiliseringspoging door negatie van
elk restje vrijheid leidt ertoe dat die vrijheid in een diabolische (almachtige, alomtegenwoordige) en in feite ongeloofwaardige gedaante in de beul wordt geprojecteerd.
Hoe diabolischer de vijand, hoe onschuldiger het slachtoffer. Dramatische, onbegrijpelijke gebeurtenissen vrágen bijna om uitzonderlijke, dramatische verklaringen66 en "bovendien lijkt een hevige en concrete bedreiging a.h.W. te vragen om een
tastbare en sinistere oorzaak." (Hagendoorn, 150).
De gevangenen 'verdierlijkten' of - in een mildere versie - boetten aan menselijkheid in, zonder eraan te kunnen verhelpen. Ze veranderden niet, ze werden veranderd. Geen adaptatie om te overleven, maar een gepremediteerd en gepredetermineerd oV,e rleven om zich op een bepaalde manier te adapteren. Ze konden zich niet
actief aanpassen, ze werden gekneed of geboetseerd. Ze waren geen subjecten maar
objecten. Volkomen passiviteit was een van de belangrijkste streefdoelen van de
beul. Ze waren speelbal en werktuig van de SS. 67 Gedetineerden veranderden niet
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omdat ze in een mensonwaardige of onmenselijke omgeving terechtkwamen, ze werden in een omgeving gestopt opdat ze mensonwaardig en onmenselijk zouden worden. Dehumanisering wordt gezien als een onontkoombaar, door anderen gefixeerd
lot en 40el. Solonévitch (p. 66-67) geeft onbedoeld een goede beschrijving van de
mogelijke genese van deze gedachtengang: "Wij begonnen ons trouwens allemaal,
zonder uitzondering, volledig te realiseren wat honger is; echte honger, die welke elk
ander gevoel verstikt, het denken verlamt, de morele principes opheft, de gedragsregels wijzigt en één enkele, onbarmhartige wet opdringt: eten, nog eten, om 't even
wat eten ... Op dergelijke momenten is men bereid om te stelen, zelfs te doden voor
een beschimmelde korst brood, is men bereid compromissen te sluiten met zijn geweten, zijn gevoel van eigenwaarde en eer met voeten te treden. EÖ dit soort gevallen was, helaas, niet uitzonderlijk ... Wie weet trouwens, of Breendonk niet door de
Duitsers werd uitgedacht om zowel lichaam als ziel van hun slachtoffers te ruïneren?". In het woord vooraf bij pater Birins getuigenis schrijft medegevangene Emile
Bollaerl (p. 13) dat de nazi's een hel wilden creëren waarin "de gevangenen elkaar
uitmoordden voor een pollepel soep, de dood van de medegevangene afwachtten om
zijn schamele bezittingen, ja, zelfs zijn lijk te verdelen, waarin onder de gevangenen
een sfeer van wantrouwen heerste en elke gevangene zijn buur als zijn ergste vijand
beschouwde." Deze getuige meent dat de nazi's erin zijn geslaagd de meerderheid
der gevangenen te laten handelen volgens een tot het uiterst gedreven Hobbesiaanse
psychologie. "Alles", schrijft ook Lengyel (1965,219), "was door de SS uitgekiend
om ons terug te brengen tot het laagste moreel niveau. En ze konden zich op prachtige resultaten beroepen: mensen die hun levenlarrg bevriend waren geweest, begonnen elkaar te haten met echte afkeer; broers bevochten elkaar voor een korst brood;
mensen die vroeger volkomen integer waren, steelden nu alles wat ze konden en dikwijls was het een joodse kapo die zijn joodse leedgenoot sloeg. Net als in de door de
nazi's verheerlijkte maatschappij, overheerste in Birkenau de theorie dat macht alles
rechtvaardigt ('might makes right'). Alleen macht werd gerespecteerd. De zwakken
en de ouderen konden het niet wagen op mededogen te rekenen. Elk kamp, elke barak, elke slaapplaats was een kleine, van de rest afgezonderde jungle, maar allen gehoorzaamden aan mensverslindende standaarden. Om de top van de piramide in elk
van deze jungles te bereiken, moest men een soort nazi-schepsel worden, ontdaan
van alle scrupules, vooral ontdaan van alle gevoelens van vriendschap, solidariteit of
menselijkheid." (deze passage werd weggelaten uit de in '46 verschenen Franse versie van haar verslag).
Dit soort redenering doet denken aan wat Hofstadter (in een andere context) de
'paranoïede stijl' noemt, het geloof in imminente ondergang van belangrijke
waarden en instellingen, waarbij de bedreiging wordt geweten aan een zorgvuldig
beraamd geheim actieplan dat wordt gecontroleerd en geconditioneerd door een
almachtige diabolische vijand. In dergelijke samenzweringstheorieën staat het gevoel vervolgd te worden centraal. Anders dan de paranoïede patiënt, ziet het subject
de samenzwering niet als direct tegen hem, maar tegen een natie, een cultuur of een
levenswijze, dus tegen miljoenen anderen gericht. Bakels (1977, 216) schrijft b. v. :
" ... dat ik zeker wist geheel alleen en zonder het geringste hulpmiddel een vijfentwintig eeuwen oude beschaving te moeten verdedigen. Dat betekende, in mijn deplorabele conditie, een zware inspanning ( ... ). Zo bouwde ik ondermijn voeten en in mijn
rug een onneembare vesting op: de westerse beschaving die ik nu te verdedigen had;
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nu, hier, ik, een bibberend skelet, een kaalgeschoren slaaf, een hongerende bedelaar
vol zweren en luizen ."
Zoals Hagendoorn in zijn analyse van de aantrekkingskracht van de 'joodse samenzwerings'-hypothese in de nazi-ideologie (de 'geheime internationale joodse samenzwering') uiteenzet , zijn mono-causale conspiratie-theorieën bijzonder werkzame causale attributieschema's omdat ze alomvattend, ontoetsbaar en emotioneel attractief zijn én het handelen richten . Hun sterk vereenvoudigend karakter laat toe
veel te 'verklaren' en dat bevordert de consensus onder de betrokkenen. Omdat het
om een 'geheim' komplot gaat, is de geboden verklaring bovendien moeilijk weerlegbaar. Door het komplot-aspect worden de vele ondefinieerbare bedreigingen teruggebracht tot één oorzaak, "de boze intentie van een kleine groep". De komplottheorie biedt tevens een concrete oplossing "door het kwaad te localiseren in één
oorzaak" (resp. de 'joodse internationale' en de 'diabolische SS'), "namelijk in de
aangeboren eigenschappen van een volk of ras. " . De samenzweerdershypothese verschaft 'inzicht' , zekerheid en "duidelijkheid over de morele orde in de wereld ." (Hagen doorn , 150-154).
Dát slachtoffers en overlevenden geen schuld treft, hoeft geen betoog. Het nazisme
maakte de kampen mogelijk en de SS richtte ze op. Zij zijn dus aansprakelijk en
schuldig. 'Onbevredigend' gedrag van gevangenen was gevolg van de internering in
die kampen. Hieruit kan men evenwel niet logisch concluderen dat de kampen werden op touw gezet om die 'onmenselijke' attituden tot stand te brengen. Niet alles
waarvoor men ter verantwoording kan worden geroepen, werd met voorbedachte rade gepland. Anders uitgedrukt: waren de SS-ers moreel gezien verantwoordelijk
voor alle gevolgen , dan houdt dat niet in dat ze die gevolgen exhaustief gepland of
voorzien hadden. Dat de SS probeerde de politieke en ideologische opponenten zoveel mogelijk te kleineren en te vernederen, lijdt geen twijfel. Dat zij hen om die reden interneerden en een waterdicht systeem uitdokterden om hen' te 'ontmenselijken' , is op zijn minst onwaarschijnlijk. Rekening houdend met de toenmalige en
zelfs met de hedendaagse stand van de menswetenschappen, kon attitude-change op
zo grote schaal niet perfect gepland of uitgevoerd worden. Indien er sprake zou kunnen zijn van een komplot, dan zou uit de resultaten blijken dat het alleen qua intentie
'duivels' was. Totale demoralisering (waarbij het slachtoffer er zelfs niet meer om
geeft 'ontmenselijkt' te zijn) kwam relatief weinig voor. Alleen 'muzelmannen' verkommerden in die mate . Gevangenen gebruikten het begrip 'dehumanisering' figuurlijk, niet letterlijk. Het vertolkt hun subjectieve , introspectieve ervaring. Zij
voelden zich gedehumaniseerd en concludeerden dat dit een door anderen gepland
resultaat was.
De hele discussie over wat nu precies de intentie van de nazi's was (zie blz. 268
e.v.), is gezien de onmogelijkheid om dat ooit precies te achterhalen en de zekerheid
dat die intentie meerduidig, dubbelzinnig en aan evolutie onderhevig was, zo opvallend zinledig, dat haar voortdurende herhaling tot nadenken stemt. De discussie
vindt steeds weer haar oorsprong in de poging lijden en dood in de kampen te verklaren door ze aan een nooit wijzigende intentie toe te schrijven. De complexe werkelijkheid wordt op een ogenschijnlijk consistente wijze begrijpelijk gemaakt. Door
het leggen van een alles verklarend causaal verband (in casu, een persoonsattributie), wordt de 'werkelijkheid' op een psychologisch bevredigende manier gestructureerd. De idee dat al die niet teruggekeerde gevangenen niet planmatig en niet inten410

tioneel vermoord zouden zijn, wordt blijkbaar als ontluisterend of bedreigend ervaren. Het is dan alsof de slachtoffers een zinloze dood stierven. Dat hun dood niet
voorbeschikt, maar voor een stuk aan 'toeval' (situationele en dispositionele variabelen) t~ wijten zou kunnen zijn, is voor velen emotioneel onaanvaardbaar (zoals velen bij de dood van een dierbare aan het fatum of de wil van god denken). Gevoelsmatig ervaren ze dit alsof de slachtoffers vermoord werden omdat er geen plan was.
(Misschien heeft ook dit uitstaans met schuldgevoelens. Immers, als alles voorbestemd was, dan kon niet worden verholpen aan de dood van de achtergeblevenen.
Als er geen alomvattend plan bestond dan zou dat gevoelsmatig impliceren dat de
overlevende niet meer kans had gehad dan de doden, dat hij slachtoffer had moeten
zijn. Dit is niet meer dan speculatie. De niet-voorbestemde overleving wordt door
velen als het resultaat van louter geluk en toeval verklaard). Onder die voorwaarden
lijkt hun dood onaanvaardbaar vruchteloos, verdwijnt de 'zin van het lijden'. Het geloof aan een onveranderlijke en boosaardige intentie bezit een intrinsieke verklarings- en bevredigingswaarde , is (a posteriori) zingevend . Een tweede functie van, of
verklaring voor, het apodictisch invullen van de intentie is, dat men daardoor meer
afstand kan creëren of bewaren. Als de SS ook KZ-gevangenen intentioneel en massaal uitmoordde, kan niet meer aan hun uitzonderlijk sadisme worden getwijfeld.
Immers, anders dan voor de slachtoffers van de Endlösung, was hier zelfs geen ideologische rationalisering voorhanden. De intentie mag niet aan evolutie onderhevig
zijn omdat dit zou kunnen impliceren dat nazi's, dat SS-ers, ooit - 'normale' - mensen waren.
Tijdens de gevangenschap was het geloof aan deze komplottheorie eufunctioneel.
Dank zij haar slaagden gevangenen erin enig zelfrespect te bewaren en konden ze
een hogere dimensie of zin geven aan attitude-behoud. Omdat de meeste ('gewone')
gevangenen niet over de middelen beschikten om de aartsvijand daadwerkelijk en
afdoend te bestrijden, leverden ze een 'symbolische' strijd. Het gevecht tegen ongewenste attitude-change werd een vorm van weerstand, een politieke verdienste.
Door de chaos als gewild en georganiseerd te denken, werd ze begrijpelijker. Vandaar de in vele ego-documenten terugkerende uitroep 'nu heb ik het door!' . Van dan
af kon de gevangene zich beter teweer stellen ,68 kon hij zich vastklampen aan attituden die in het kamp hun normale functie hadden verloren maar het symbolisch karakter van zelfbehoud verwierven. De gevangene probeerde dan enkele kleine gebieden van zelfstandige actie te behouden, iets van zijn vroegere persoonlijkheid te
vrijwaren, kortom, een beetje 'individu' of 'mens' te blijven. De SS-ers wilden hen
verdierlijken, maar dát zou ze niet lukken ... Overleven werd strijden voor attitudebehoud, strijden tegen ontmenselijking. Voor velen begon dit bij het zo goed mogelijk bewaren van geciviliseerde attituden, van de uiterlijke aspecten van het 'menszijn' . Dit is de diepere betekenis van de stelling dat de strijd om de overleving moreel
was, dat het een gevecht was om de moraal en om dé mens (zie blz. 310, 408e.v.). Vandaar ook de klemtoon die velen leggen op het belang van de hygiëne. Zij wasten zich
dagelijks, zelfs zonder zeep of water;69 ze trachtten zich op te knappen, ook al was dat
onbegonnen werk. Sommige vrouwen bemachtigden cosmetica of ruilden hun rantsoen voor zijden kousen, sommige mannen dwongen er zich toe zich elke dag te scheren en beschouwden dat als een overwinning op de vijand. 70 Ze bewezen zichzelf dat
hun wil niet gebroken was, dat ze ondanks alles 'mens' bleven. 71 Laqueur (p. 143144) schrijft hierover: "Toch geloof ik, dat als ik het gevoel voor deze kleine dingen
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ook nog kwijt geraakt zou zijn, ik eerder onder moeilijkheden en ellende bezweken
zou zijn. Ikheb steeds getracht, zelfs in de ergste ellende en hongertijd om er enigszins aardig uit te zien, afgezien van de intensieve pogingen om niet te vervuilen ( ... ).
Steeds heb ik getracht om uiterlijk onveranderd te blijven."
De komplottheorie was de sleutel tot een goed in elkaar gezet mechanismen en
voorzag in een ultieme en realiseerbare zingeving voor de strijd tegen ontmoediging
en dood. Dat met leeuwenmoed gestreden gevecht kreeg daardoor een het individu
overstijgende betekenis. De komplottheorie liet hen toe te geloven dat ze hadden
weerstaan aan de toepassing van de meest vooruitstrevende sociaal-technologische
middelen om mensen te ontmenselijken. Het 'sociaal experiment' van de nazi-gangsters bracht, aldus Pawelczynska, de door hen beoogde biologische effecten teweeg:
snel fysiek verval van een massa gevangenen; doch het experiment mislukte op het
vlak van de psychologische terreur vermits deze niet leidde tot passieve gehoorzaamheid en aanvaarding van brute macht als hoogste waarde. 73 Het 'experiment' mislukte omdaCde nazi's onvoldoende rekening hadden gehouden met de psyschische
weerstand, met de solidariteit en met de niet aflatende vechtlust van de gevangenen. 74 De SS-ers zijn er ondanks hun duivels vernuft niet in geslaagd de solidariteit te
breken die allen, zonder onderscheid van categorie, elkaar hebben betoond. 75 Lewinska (p. 71) bracht deze gedachtengang goed onder woorden: "Wat me eerst verwaarlozing toeleek was in feite perversiteit. Dat wat de indruk wekte wanorde te
zijn, was voorbedacht; wat onwetendheid leek was raffinement. Voor de organisatie
van een concentratiekamp had men alle talent van de Duitse precisie aangewend,
gans de gedegenereerde cultuur van de Duitse gees( alle absolute brutaliteit van het
Hitlerisme. Niets was daar toevallig, alles was welbewust, alles met een bepaald
doel. Eindelijk heb ik het ontdekt, heb ik het gevat, heb ik het begrepen! Ik heb de
ware betekenis van het kamp begrepen ( ... ). Maar vanaf het ogenblik dat ik het leidend beginsel van de Duitse bandieten had begrepen, was het alsoÎi k uit een droom
werd gewekt. Ten onder gaan was dus de intenties en de plannen van de vijand verwezenlijken? Neen! Dat niet! ( ... ) Ik moet leven, ik moet al mijn krachten aanwenden om niet ondanks alles te creperen. En zelfs indien ik hier sterf, dan zal ik sterven
als een menselijk wezen, ik zal mijn waardigheid bewaren. Ik zal niet omkomen op
de wijze die mijn vijand wil, als een beest dat minachting en afschuw opwekt."
De komplottheorie voorzag veel gevangenen dus van een belangrijke supplementaire overlevingsreden (voor sommigen was het zelfs de enige) en bevorderde ook de
overleving. In een bepaalde fase van de aanpassing was de wens min of meer onveranderd naar de buitenwereld terug te keren zelfs een uitzonderlijk sterk overlevingsmotief.
De auteurs die overtuigd zijn dat het 'nazi-experiment' zo geperfectioneerd was
dat 'verdierlijking' onontkoombaar was ; zijn meestal ook degenen die verwijzen
naar de precies daarom bewonderenswaardige helden die er toch in slaagden 'mens
te blijven'. De komplottheorie wordt dus zowel aangevoerd om het 'menselijk falen'
te verklaren, als om het 'menselijk welslagen' te beklemtonen.
De voor gevestigde en 'gewone' gevangenen verschillende mogelijkheden en vormen van aanpassing en interpretatie (gevestigden: beter geïnformeerd, meer
machtskansen en overlevingsmogelijkheden, relatief minder attitude-change, meer
gewennende ervaring) liggen aan de basis van belangrijke verschillen wat betreft motief, vorm en inhoud van de getuigenis. In termen van identiteitsbeheer (vgl. blz.
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117 e.v.) kan worden gesteld dat de identiteit van 'gewone' gevangene, in het algemeen
gesproken, sterker werd bedreigd en veranderd dan die der gevestigden. Bij deze
laatsten waren veel attituden tot op grote hoogte in overeenstemming met' het noodzakelijk overlevingsgedrag, zij handelden in overeenstemming met hun waarden. Bij
'gewone' gevangenen waren veel centrale attituden van hun persoonlijkheid waaraan ze hun identiteit ontleenden in contradictie met dat gedrag. Gevoelens van ontmenselijking, van depersonalisatie (identiteitscrisis, zie blz. 323) en van schuld, kwamen bijgevolg vooral voor bij niet langdurig geïnterneerde 'gewone' gevangenen.
Hun ego-documenten worden bijgevolg meer bepaald door identiteitsbeheer. De
koppeling van geringe interpretatie- en machtsmogelijkheden aan gedrag dat sterk
conflicteerde met hun waarden, werkte stereotypering (komplotfilosofie met haar
deculpabiliserend effect) in de hand. Uit de analyse van de ego-documenten die voor
dit boek werden geraadpleegd volgt, dat dissonantie-gevoelens over kamp-attituden
en -gedrag leiden tot ofwel bittere zelfbeschuldiging ('ontmenselijking'), vaak gekoppeld aan een uitgesproken pessimistisch of cynisch mensbeeld (essentialistische,
ethisch-antropologische conclusies); ofwel stereotypering (diabolisering van de vi jand, heroïsering van moedige lotgenoten en soms van de eigen persoon). Deze reacties sluiten elkaar gewoonlijk uit (Bakels, een fanatiek religieus man, vormt hierop
een zeldzame uitzondering). Bij sommige gevangenen ging de diabolisering aan de
internering vooraf, anderen namen ze quasi direct over van kameraden die al langer
in het kamp waren. Men mag gerust aannemen dat daardoor heel wat dissonantie-gevoelens werden voorkomen of in elk geval minder hevig waren.
Door hun minder slechte kamppositie en alles wat daarmee samenhing (b.v. betrouwbaarder informatie die stereotypering kan voorkomen), hadden gevestigde gevangenen geen of minder behoefte aan heroïsering en diabolisering. Heldendaden
waarover 'gewone' gevangenen op een dikwijls mythologiserende wijze breed uitweiden, worden niet uitgesponnen in ego-documenten opgesteld door gevestigden.
Lingens-Reiner wijdt b.v. slechts twee zinnetjes aan Mala Zimetbaum, die ze niet
eens bij naam noemt. Typerend ook is de uitvoerige psychologiserende en heroïserende behandeling van de gebeurtenissen rond het 'danseresje' bij Bette/heim - een
'gewoon' gevangene - die zich daarvoor baseert op een viertal regeltjes die Kogon gevestigd gevangene - daaraan had gewijd. De afwezigheid van diabolisering kan
door nog andere factoren worden verklaard. Zoals gezegd speelde vertrouwdheid en
betrokkenheid bij de Duitse cultuur een rol. Dat verklaart voor een stuk dat de stereotiepe voorstelling van SS-ers ontbreekt in het zeer vroege ego-document van Langhof! (De Veensoldaten, 1935) die geen gevestigd gevangene was maar wel een Duitser. Net als bij de dertien jaar later getuigende Lingens-Reiner, vindt men bij hem
een genuanceerde beschrijving van de SS-ers. Beide auteurs knoopten gesprekken
aan met SS-ers (Lingens-Reiner kon dat door haar betere kamppositie, Langhof!omdat in '33-'34 in de veenkampen 'gewone' gevangenen nog persoonlijk contact konden hebben met SS-ers), poogden hun motieven te vatten en maken in hun beschrijving onderscheid tussen de geschikte en boosaardige elementen onder hen. Langhof!s instelling werd nog door andere omstandigheden bepaald. Hij was een humanitair ingesteld intellectueel (dit gold voor vele andere getuigende gevestigde gevangenen) zonder uitgesproken politieke mo!ivatie, hij zag de SS-ers eerder als bewakers
dan als directe tegenstanders én hij getuigde op een moment dat de kampen nog bestonden en uitgebreid werden. Het feit dat gevestigde gevangenen weinig of niet ge413

bukt gingen of gaan onder schuldgevoelens is niet vreemd aan dit alles. Diabolisering
. en heroïsering zijn kenmerkend voor de 'gewone' gevangene behept met sterke dissonantie- en schuldgevoelens. Het ontbrak de meeste gevestigde gevangenen aan de
sterke dissonantie- of schuldgevoelens die voor vele 'gewone' gevangenen een sterk
bijkomend en dikwijls dwingend getuigenismotief vorm( d)en.
Blijft het ogenschijnlijk paradoxaal gegeven dat het beeld dat (vooral 'gewone')
gevangenen zich van het kamp en van hun lot vormden eerder angstverwekkend dan
hoopgevend was. Het meest opvallende kenmerk van het kampbeeld is immers dat
het ternauwernood ruimte laat voor hoop. Alles is onafwendbaar, zorgvuldig uitgekiend en gepland. Er valt niets tegen te beginnen. Gevangenen konden in feite alleen
hopen dat de macht van de SS-ers van buitenaf zou worden doorbroken. Alhoewel,
zelfs dan zouden ze niet aan hun fatum ontsnappen, zouden de SS-ers hen uitroeien ... Konden gevangenen dank zij dit kampbeeld de onzekerheid enigszins reduceren, toch blijft het verwonderlijk dat dit op een angstbekrachtigende wijze gebeurde.
Dat interpretaties die de reeds zo hopeloze en bedreigende situatie nog meer accentueerden toch succes kenden, wijst erop dat de angstverwekkende verhalen en totaalverklaringen aan andere dan louter informatieve behoeften voldeden.
Het verbazingwekkend succes van angstverwekkende geruchten in crisissituaties
vormde de aanzet tot Festingers beroemde 'theorie der cognitieve dissonantie' .76
Volgt men Festingers interpretatie, dan verschilde de situatie die hij als model nam
drastisch van de kampsituatie. Festingers aandacht werd getrokken door een studie
over geruchten na een zeer hevige en langdurige aardbeving (India, Bihar, Gangesvallei, 1934). Het gaat om geruchten die de ronde deden onder mensen die woonden
in omliggende maar niet direct door de aardbeving getroffen gebieden, die de aardschok wel hadden gevoeld doch zelf geen schade hadden geleden en die op dat moment geen contact hadden met de directe slachtoffers. Al hadden deze mensen, dixit
Festinger, geen reden tot angst/7 toch bevatten bijna al de geruchten die onder hen
de ronde deden angstverw~kkende cognities: sterke overdrijvingen en precieze
voorspellingen over nog heviger rampen die het gebied binnenkort zouden treffen.
Deze paradox wordt, aldus Festinger, opgeheven door het inzicht dat die geruchten
geen angst verwekten maar irrationele angsten justifieerden. De geruchten voorzagen de bange mensen van cognities die in overeenstemming waren met hun angst
(consonante geruchten) en de dissonantie ('angst zonder reden') wegnamen. De implicatie dat geruchten in het direct getroffen gebied, onder diegenen die reden te
over hadden om beangstigd te zijn, dan minder overdrijvingen moeten bevatten en
hoopvoller zullen zijn, werd volgens Festinger door de feiten bevestigd. Festinger is
ervan overtuigd dat waar een wijd verspreide, uniforme dissonantie heerst, dissonantie-reducerende cognities gretig gehoor vinden en zich razend snel verspreiden.
Bepaalde kenmerken van de aard en de inhoud van dergelijke dissonantie-reducerende geruchten kunnen voorspeld worden. 78
Deze hypothese van 'dissonantiereductie d.m.v. geruchten' wordt op het eerste
gezicht gefalsifieerd door de overwegend pessimistische geruchten onder gevangenen. Net als de bewoners van een direct door een ramp getroffen gebied hadden zij
reden te over om angstig te zijn. Ze konden dus weinig of geen behoefte hebben aan
angst-justifiërende geruchten. Omdat de angst van de gevangenen bezwaarlijk irrationeel kan worden genoemd, zouden deze geruchten niet als middel ter dissonantiereductie kunnen worden verklaard (Festinger beklemtoonde overigens dat niet alle
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geruchten aldus kunnen worden verklaard). Toch lijkt Festingers hypothese ook
voor deze geruchten een verklaring te bieden. Bij kritisch onderzoek van Festingers
analyse van angst-justifiërende geruchten, valt de aanleiding tot de dissonantie op:
angst zonder feitelijk aanwijsbare reden. Dat de angst van degenen die een aardschok alleen maar voelden, irrationeel of zonder voorwerp (alsof er geen aardschok
was ... ) zou zijn, is een betwistbaar uitgangspunt. Alsof angst alleen door de zichtbare gevolgen van een ramp 'gewettigd' wordt en de angst van diegenen die de gevolgen
konden zien dus 'rationeler' was. Volgt men Festinger hierin, dan zou ook de angst
die de direct getroffenen na de aardschok ervoeren zonder voorwerp zijn. Beide
groepen konden met even veel of even weinig reden vrezen dat er nog schokken zouden volgen en dat zij (opnieuw) zouden worden getroffen. Er hoeft geen twijfel over
te bestaan dat mensen een door irrationele angsten teweeg gebrachte dissonantie
d.m.v. fictieve cognities proberen te reduceren, maar Festingers voorbeeld is eerder
slecht gekozen.
De angstbekrachtigende geruchten kunnen nog op een andere manier als dissonantie-reducties worden geïnterpreteerd . Tussen de door de aardbeving getroffenen
en diegenen die ze alleen maar voelden, waren er andere relevante verschillen die
een verklaring kunnen bieden voor de uiteenlopende geruchten. De mensen in het
rampgebied moesten direct na de ramp in actie treden . Ze werden geconfronteerd
met een enorme vraag aan hulp en bijstand. Zieken moesten verpleegd, doden verbrand of aan de stroom toevertrouwd worden, er diende voor huisvesting en voedsel
gezorgd. Zij konden niet bij de pakken blijven zitten, moesten proberen nood te lenigen. De directe noden slorpten veel aandacht en energie op. Totaal anders was het
gesteld met de omwonende Indiërs. Vermits er op het moment dat de geruchten werden opgetekend geen verbindingsmogelijkheid bestond met de rampenzone, waren
zij tot passiviteit gedoemd. Zij konden de slachtoffers niet te hulp snellen. Vluchten
haalde niets uit. De aardbeving kon op elk momen.t om het even waar hernemen. Ze
waren volkomen machteloos tegenover de oorzaak van hun angst en konden niets
doen aan de gevolgen van de ramp . Zij konden hun angst en onzekerheid niet door
actie milderen, fixeerden zich dus op hun angst. In deze hypothese gaat het om een
andere dan de door Festinger aangegeven cognitieve dissonantie.: die tussen de overtuiging dat men iets zou moeten kunnen doen (b. v. vluchten of anderen gaan helpen)
en de overtuiging dat men machteloos is. Men bemerkt de analogie met het lot van de
gevangenen, vooral de 'gewone' gevangenen. Oók zij ervoeren sterke angst en kenden er de oorzaak van, maar konden weinig of niets ondernemen om eraan te verhelpen. Dissonant is niet het ontbreken van een reden voor de angst, wel de machteloosheid om die angst te bestrijden zonder het eigen leven te riskeren. Het is geen toeval
dat de geruchten de toch al zo extreme situatie nog extremer en hopelozer maakten.
De overdrijving is de 'verklaring' voor de machteloosheid en passiviteit. Deze hypothese biedt het voordeel dat de tegenstelling die tussen de angstverwekkende geruchten in twee extreme situaties (rampgebied en nazi-kamp) leek te bestaan, wordt opgeheven. Zij laat ook toe een zeer belangrijke functie van het stereotiep kampbeeld
te verduidelijken.
Festingers visie is slechts een van de mogelijke vérklaringen. Dissonantie-reductie
is een bruikbaar maar, in zoverre de ob,Servator het voorwerp van dissonantie infereert of 'kiest', een vrij speculatief begrIp. Dissonantie en dissonantie-reductie moeten niet alleen uit het gedrag van de betrokkene(n) blijken, de verklaring ervan moet
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ook plausibel zijn. Schenkt men hieraan te weinig aandacht, dan kan zowat alles ,dus niets - d.m.v. 'dissonantie-reductie' worden verklaard. Dat blijkt uit nog een ander - ook in de context van dit boek relevant - voorbeeld van Festinger. Voortgaand
op een Amerikaanse studie, bespreekt hij de geruchten onder Japanse gevangenen
(burgers) in Amerikaanse kampen (WO-11). Een hardnekkig gerucht onder hen wou
b.v. dat de slechte geografische en klimatologische ligging van het kamp opzettelijk
werd uitgezocht om de gevangenen zo snel mogelijk te doen omkomen (meer dan
een opvallende overeenkomst met bepaalde geruchten in nazi-kampen -zie blz. 250252). Merkwaardig genoeg spreekt Festinger in dit verband niet van angstverwekkende geruchten, hoewel ze dat zonder twijfel waren. Festinger 'kiest' voor een andere dissonantie, die tussen de vooropgestelde vijandigheid en de feitelijke min- '
zaamheid van de Amerikaanse bewakers. Dat de door de Japanners als vijanden beschouwde Amerikanen toch vriendelijk waren en alles deden wat in hun macht lag
om de levensomstandigheden in het kamp te verbeteren, creëerde bij de gevangenen
een dissonantie. De hardnekkige geruchten over de vijandige attitude van de Amerikanen moesten hieraan verhelpen. 79 Een voorbeeld van de relatieve willekeur waarmee een onderzoeker iets tot dissonantie kan bestempelen. De geruchten die onder
deze gevangenen de ronde deden kunnen een grond van waarheid hebben bevat, de
bewakers hoeven niet zo mededogend geweest te zijn als Festinger aanneemt, de gevangenen kunnen reden te over hebben gehad om bezorgd en angstig te zijn (men
mag er niet aan denken, dat met alle klachten van mensen in nood - b.v. KZ-gevangenen - even lichtzinnig zou worden omgesprongen).
Bij gevangenen waren de subjectieve ervaring (angst) en de objectieve situatie (levensbedreigende factoren) consonant. Zij hadden reden om doodsbenauwd te zijn,
behoefden dus geen fictieve invullingen voor hun angst. Het met behulp van geruchten opgebouwd stereotiep beeld was een soort collectief antwoord op de bedreigende, maar in zijn onderdelen onvoorspelbare werkelijkheid (men weet niet wie, waar,
wanneer, waarom, hoe ... het volgende slachtoffer zal zijn). Geruchten zijn dan, zoals Shibutani het stelt, geïmproviseerd nieuws. De betrokken~n pogen door onderlinge communicatie een gemeenschappelijk antwoord te vinden op het kennisgebrek
in de dubbelzinnige situatie. Voor de betrokkenen zijn het zinvolle interpretaties of
definities van de dreigingssituatie waarin ze leven. Definities die de onzekerheid helpen reduceren en toelaten zich mentaal aan die situatie te adapteren. 8o
Dat men die ondraaglijlçe onzekerheid inruilt voor een dermate desillusionerende
en onverteerbare zekerheid als d~e die tot uiting komt in het extremistisch kampbeeld, lijkt contra-intuïtief. Begrijpelijker wordt het, als men bedenkt dat de onzekerheid van de gevangenen niet alleen betrekking had op hun (directe) toekomst,
maar ook op hun persoon (kampgedrag, attitude-change) en dat het kampbeeld nog
andere functies had dan opheffing van onzekerheid.
De beklemtoning van de hopeloosheid van de situatie en van de zinloosheid van
openlijk verzet, verklaart (ten dele) het succes van het kampbeeld bij-gevangenen.
De angstverwekkende cognities beïnvloedden hun attituden en gedrag. Dat blijkt
b. v. uit de reacties van Neuzugänge op het kampbeeld. De door veteranen opgediste
gruwelverhalen werkten als intimidaties. Sommige nieuwelingen voelden zich gegeneerd 'het zoveel beter te hebben' , smeekten de 'oude' g~vangenen ermee te stoppen. 81 Die sterke verhalen - het doorgeven van de kern van het stereotiep beeld zorgden ervoor dat ze de passiviteit waarover ze zich eerst schaamden, gingen aan-
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vaarden en rationaliseren en hun lot met meer gemoedsrust gingen beschouwen. 82
Wat ook de beweegredenen mogen zijn geweest van de veteranen (zich laten gelden,
imponeren, intimideren, verantwoording van hun minder slechte kamppositie), de
nieuwelingen kregen door de manier waarop zij werden ontvangen en geïnformeerd,
een bepaalde interpretatie van de kampmaatschappij voorgeschoteld. De verhalen
over de wreedheid en almacht der SS-ers,83. over het doorstane leed en over in het
licht daarvan uitzonderlijke heldenmoed (die ook in die verhalen gewoonlijk de
dood tot gevolg had), waren verbale expressie en justificatie van een levenshouding.
De sterke verhalen bevatten een 'verborgen boodschap'. Ze leerden wat je te laten
had indien je wou overleven. 84 Door de ernst van de situatie een beetje te overdrijven, verlamden gevangenen zichzelf. Het behoedde hen voor ondoordachte rebellie,
voor heldhaftigheid die behalve postuum eerbetoon weinig kon opleveren. Het
kamp beeld is o.m. een justificatiepoging voor het begrijpelijk gebrek aan blinde
moed, voor de uit zelfbehoudsreflexen ingegeven 'passieve' houding. Het stereotiep
beeld bood veteranen een justificatie voor hun kampgedrag (passiviteit en attitude
tegenover de nieuwelingen inbegrepen), voor hun bevoordeligde kamppositie, voor
de toestandbestendigende (ook wat betreft die positie) intimidatie van de nieuwkomers. Neuzugänge bood het een kant en klare dissonantie-reductie voor een nog als
onaanvaardbaar en schuldig ervaren passiviteit. Bettelheim heeft niet helemaal ongelijk met de bewering dat de intimidatie in het voordeel werkte van de SS omdat ze bij
de nieuwkomers de wil en het vermogen tot verzet wegnam zonder die van de ouden
te sterken. 85 Zoals het geïntrojecteerd beeld van een almachtige, alwetende en strenge god (of Über-Ich), was het kampbeeld o .m . een middel tot (zelf)controle en zelfbeheersing. De bedreigende geruchten, het verlammend kampbeeld werkten attituden in de hand die de individuele overleving bevorderden (wat ook geldt voor de
hoopvolle geruchten die minder op het kampleven, meer op buitenwereld en vrijheid
betrekking hadden). Het op het eerste gezicht inhiberend effect van het kampbeeld,
verklaart op paradoxale wijze het succes ervan.
"Elke interpretatie", aldus c.L. Kruithof (p. 53), "wordt bepaald ~oor de gecombineerde uitwerking van drie elementen, namelijk de situatiebinding van de mens,
de informatie-onvolmaaktheid en de interpretatieneiging bij de mens." ('situatiebinding' verwijst naar de belangenpositie van de betrokkene in zijn sociale omgeving;
deze belangentoestand geeft aanleiding tot een oriëntatiebepaling die de interpretatie beïnvloedt86). Situatiebinding en beschikbare informatie bevorderen een perspectivische interpretatie; een interpretatie "in de richting van de onvolmaakte inhoud van deze informatie." (ibid, 54). Bij mensen in grenssituaties bereikt de informatie een ongekende graad van onvolmaaktheid. De interpretatieneiging wordt een
absolute nood aan verklarende, zingevende en geruststellende interpretaties. De
kwalijke en hoopvolle geruchten bevatten onvolledige, uit hun context gelichte kennispartikels. De geruchten leiden inderdaad tot collectieve interpretaties in de richting van de onvolmaakte informatie, doch interpretaties van de werkelijkheid worden niet exclusief bepaald door de informatiegraad of het kennisniveau (of: door de
onwetendheid) van de interpretator(s). Dát bepaalde geruchten en kampbeelden bij
zovele gevangenen succes kenden, vindt zijn verklaring in hun behoeftenbevredigend effect. Alleen die interpretaties die op een of andere wijze houvast bodén (zinof hoopgeving, rationalisering, justificatie), werden doorverteld en vonden gretig
gehoor (Shibutani - p. 176 & 182 - spreekt in dit verband van 'natuurlijke selectie van
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geruchten'). Door de beperktheid van de beschikbare inform~tie, de uitgesproken
situatiebinding8~ en de tot nood geworden interpretatieneiging, vonden vooral die
verklaringen gehoor die toelieten een brede waaier van feno!Denen te vatten. Verklaringen die psychis~he spanningen ophieven, vonden een vruchtbare voedingsbodem en kenden via de informele informatiekanalen een ruime verspreiding.
Dank zij de simplifiërende (reductie van complexiteit) en generaliserende verklaringen konden vele voorheen ongrijpbare gebeurtenissen in een begrijpelijke context worden ingepast en geduid. Zij fungeerden als selectiecriteria voor de waarneming (afweer van dissonante informatie). Nieuwe f~iten werden ermee omgebogen
in de richting van vooropgezette meningen. Die meningen werden sociaal bekrachtigd omdat ze vooral door 'oude' gevangenen werden voorgehouden en omdat zovelen er geloof aan hechtten (Shibutani -po 143-144- ·h eeft het in dit verband over
groepssancties ). Het stereotiepe totaalbeeld fungeerde dus als een scenario dat de
onvoorspelbaarheid en onzekerheid reduceerde door de gevangenen een cognitieve
greep te bieden op de kampwereld. Dat totaalbeeld is dan ook dikwijls de essentie
van de boodschap die ze aan buitenstaanders willen overbengen. Hetbelang dat aan
de communicatie van dit beeld wordt gehecht, vindt zijn verklaring in de genoemde
functies van dat beeld.
De opbouw van dit kampbeeld (de werkelijkheidsconstructie ) gebeurde dus niet
alleen vanuit de specifieke interpretatie-situatie van de gevangenen (verpletterende
situatie-afhankelijkheid en uitzonderlijke onwetendheid), maar ook in functie van
de behoeften van de interpretator( s). Het is de neerslag van een perspectivische interpretatie, die door de beklemtoning van de diabolische planning van hun lot aanvaardbare verklaringen bood voor hun kampgedrag.
De meeste 'gewone' gevangenen waren uiteraard niet in staatbet kamp, de bedoelingen van de SS of het eigen lot correct te interpreteren. Hun interpretaties waren
dus fataal onvolkomen en stereotiep. Zinloos waren ze evenwel niet. Zij waren hun
antwoord op onwetendheid en onzekerheid, hun cognitieve respons op de vernederende en verlammende situatie, een door selectieve perceptie en selectieve communicatie tot stand gekomen collectieve definiëring van de situatie, een interpretatie die
enig houvast bood. Lijden en dood, attitude-change en afwijkend gedrag werden
erdoor verklaard. Het stereotiep beeld en de komplottheorie zijn cognitieve overlevingsstrategieën. Ze droegen ook bij tot zinvol gedrag dat indirect de overleving bevorderde, omdat levensgevaarlijke acties erdoor werden geQlokkeerd of uitgesteld.
Overlevenden rapporteren te goeder trouwen twijfelen zelden aan hun objectiviteit. Ze zijn zich meestal niet (meer) bewust van veralgemeningen of overdrijvingen.
Dit én hetfeit dat het kampbeeld bepaalde psychische behoeften bevredigde, maken
dat beeld voor velen onaanraakbaar. Het beeld is zó sterk affectbeladen dat pogingen om het te nuanceren of te corrigeren, felle weerstand oproepen. Kritische benadering door buitenstaanders die in deze minder behoefte hebben - of althans geen
door directe betrokkenheid bepaalde behoefte - aan simplifiërende veralgemeningen en rationaliseringen, worden afgeweerd omdat ze de deculpabiliserende functie
ervan dreigen te niet te doen. Hun communicatie is credo, dogma, sacrosanct (daarom spreken sommige overlevenden over de Endlösung als over een heilig mysterie,
daarom wordt bemoeienis door buitenstaanders 'desacraliserend' genoemd). Het
beeld is normatief geworden. Dat het uitgaat van mensen die er bijna het leven bij inschoten, dat het als een laatste eer aan de slachtoffers geldt, geeft er een supplemen418

tair aureool aan. De ellende van miljoenen dient soms als waarmerk van authenticiteit en dreigt de communicatie voor alle niet-participanten taboe te maken. "De
waarheid is", schrijft Rousset (197413, 125), "dat zowel slachtoffer als beul gemeen
waren; dat broederlijkheid in de verachtelijkheid dé les der kampen is ( ... ). Wie zal
het geloven? Vooral omdat zij die zullen ontkomen niet meer zullen weten. Ook zij
zullen hun centsprenten ('images d'Epinal') uitvinden. Hun flauwe helden in papiermaché. De ellende van honderdduizenden doden zal als taboe dienen voor deze
prenten."

3 Het stereotiep beeld:
een dysfunctionele communicatie
In zijn rol van informant vormt de participant zich een bepaald beeld van wijze, doel,
nut en efficiëntie van zijn communicatie en houdt hij er bepaalde opvattingen op na
over het inlevings- en begripsvermogen van zijn publiek. In het licht daarvan doet
hij, min of meer bewust aan informatiecontrole of -mimipulatie. De opvatting dat
niet-participanten de ervaring nooit kunnen vatten, fungeert soms als self-fulfilling
prophecy. Een voorbeeld hiervan is het ooggetuigenverslag opgesteld door D.
Fraenkel (journalist, eind '43 vermoord). Zijn verslag, aldus Borwiez, draagt de onmiskenbare sporen van de obsessie dat de buitenstaanders tot wie hij zich richt zich
geen voorstelling kunnen maken van de hel die gevangenen doormaakten. Om in de
mate van het mogelijke aan dat vooropgesteld onvermogen van het publiek te verhelpen, spande Fraenkel zich tot het uiterste in. Daardoor werd zijn reportage een
aaneenschakeling van herhalingen, rethorische vragen, onnodige uitweidingen, storende uitroepen. Aldus werd zijn manuscript verward en onbegrijpelijk, zelfs voor
insiders. 88 De angst niet begrepen te worden, maakte dus sommige ooggetuigen onbegrijpelijk (zie ook blz. 454).
Andere vroege ego-documenten werden door emotionaliteit en eenzijdigheid in
de voorstelling onbegrijpelijk, soms zelfs onaanvaardbaar. Over zijn direct na zijn
bevrijding (midden april '45) geschreven verslag zegt Klieger zelf dat het druipt van
wraakgevoelens. Tot zijn verontwaardiging kon het in die vorm niet worden gepubliceerd. Dat hij al te wraaklustige uitroepen moest schrappen, beschouwt hij als een
bewijs van onbegrip van buitenstaanders die het leed van gevangenen en de misdaden van nazi's willen vergoelijken 89 (het aldus gezuiverd ego-document is het meest
wraakbeluste me bekend. Bij de lectuur ervan krijgt men - zoals een recensent goedkeurend schreef in Het Laatste Nieuws van 12.2.47 - het gevoel dat de vervolgde joden 'Übermenschen' en Duitsers conginetaal sadistische wezens zijn.).
Overgevoelig geworden voor elk symptoom dat op een opflakkering van fascisme
kan wijzen, neemt de achterdocht van sommige overlevenden soms overdreven pro~
porties aan. De wereld moge de genocide dan al vergeten zijn, de Duitsers zijn, aldus
b.v. Van Eek in 1967; in niets veranderd: "ze hebbèn alleen spijt dat ze de oorlog
hebben verloren. En ze dromen van hun revanche." Hij wijst op de sterke militaire
macht,van de BRD en op de snelle groei van de nieuwe nazi-partij en besluitdat 'de
Duitsers' het verleden zo snel mogelijk willen uitwissen door de nog niet vernietigde
tegenstanders d.m.v. een nieuwe krachtproef eens en voor altijd uit te toeien90 (in de
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latere, uitgebreide versies van zijn verslag - 1970 en 1981-laat hij deze en andere
passages weg). Ook sommige meer recente ooggetuigenverslagen werken afwijzing
en ongeloof bij buitenstaanders (en bij sommige insiders) in de hand. Rakels b.v.,
stelt in Nacht und Nebel de kampen voor als een goddelijke straf of beproeving, ontwaart overal tekens vàn nieuwe beproevingen voor de nog steeds niet gelouterde
mens (zie blz. 247). De afweer geldt dus niet altijd het communicatievoorwerp (KZ
en Endlösung), dikwijls geldt zij de manier waarop erover bericht wordt: het overdreven en daardoor ongeloofwaardig karakter van het gruwelbeeld dat sommigen
ophangen91 met de bedoeling om de extremiteit goed over te brengen. Het stereotiep
kampbeeld is dan een irrationeel instrument in een overredingspoging die wil inspelen op sterke emoties als angst, afschuw, verontwaardiging, medelijden, in de hoop
daarmee meer mensen tegen het fascisme te mobiliseren. (Het gaat me hier vanzelfsprekend niet om vraagtekens te plaatsen achter dit doel, wel achter de efficiëntie
vàn het middel).
Sommige overlevenden wekken verontwaardiging en angst op, mobiliseren 'negatieve' gevoelens zonder zich af te vragen of het verhoopt effect daarmee kan worden
bereikt. Sensibilisering door suggestieve overreding werpt vaak vruchten af. Irrationele overredingsinstrumenten boeken veelal meer resultaat dan rationele. Emotionele oproepen bezitten niet zelden een grotere persuasieve kracht dan logische argumentaties en feitenmateriaal. 92 Mensen kunnen b.V. tot actie worden gemotiveerd
door hen angst aan te jagen. Maar er zijn grenzen aan die mobiliseringskracht. Opdat
angst-opwekkende communicaties duurzame attitude:-change zouden bewerkstelligen , dienen ze minstens gekoppeld aan precieze en uitvoerbare instructies om de
angst te reduceren. Overdrijving werkt ontwrichtend. De opgeroepen angst kan het
vermogen van mensen om de boodschap constructief ter harte ie nemen, afzwakken
of te niet doen .93 Als de communicatie-ontvanger niet op een of a~dere wijze wordt
gerustgesteld wordt hij in feite gemotiveerd om de bedreiging te minimaliseren of te
negeren. Een 'self-defeating strategy' dus. Buitenstaanders worden zó overrompeld
dat zij afweerreacties ontwikkelen.
Getuigende overlevenden selecteren (onbewust of bewust) vaak die feiten die
naar hun mening de grootste overredingskracht bezitten. Wat zij irrelevant achten
komt in hun documenten weinig of niet aan bod omdat het niet typerend of afwijkend
genoeg is. Doch precies door hun 'participatie' zijn overlevenden in feite slecht geplaatst om te beoordelen welke voorstelling van zaken de grootste overredingskracht
heeft. Hun betrokkenheid maakt het hen moeilijk om te bepalen wat voor buitenstaanders het meest relevant zal zijn of tot hun verbeelding zal spreken. Overlevenden waren (en zijn) b.V. tot op zekere hoogte gewend geraakt aan het gruwelijke
kampleven. De 'alledaagsheid' van de kamprealiteit - de vrijheidsberoving op zich
bijvoorbeeld - had voor hen haar gruwelijkheid grotendeels verloren. De grenzen
van het gruwelijke en angstaanjagende waren (en zijn) verlegd. Omdat de semantiek
van sommige begrippen voor de participant afwijkt van die van de niet-participant,
legt de overlevende zonder het te beseffen vaak verkeerde klemtonen. Ook omdat
overlevenden hun relaas omwille van de overredingskracht consistenter maken dan
hun ervaring eigenlijk toelaat, besteden ze vaak onevenredig veel aandacht aan de
afschuwelijkste, doch minst typerende feiten. Dit gruwelbeeld kan op buitenstaanders een shock-effect hebben. Net als de Neuzugänge die bij de confrontatie met de
kampwereld de realiteit probeerden te ontkennen, ontstaat de neiging om de bedrei420

gende boodschap af te weren. Het ongenuanceerd verslag leidt bij de verbijsterde
buitenstaander soms tot onbegrip en ongeloof. 94 "Tijdens en direct na WO-IJ",
schrijft Rubenstein (1975, 3), "was de shock van de ervaring te groot. Toen de kampen werden bevrijd, werden brutale media-beelden van overlevenden die ternauwernood meer leken dan wandelende skeletten vermengd met beelden van hopen
onbegraven lijken. De beelden gaven de afschuwelijkheid aan van het gebeurde,
maar precies hun gruwel bemoeilijkte sterk het bevatten ervan." "Deze beelden
kloppen niet", meent ook Lautmann (p. 327), "en ze verhinderen ook inzicht in wat
gebeurd is en zich kan herhalen. Overdrijvingen en veralgemeningen laten waarschijnlijk kortstondige propaganda-successen toe in de randgebieden van de dagelijkse politieke bezigheid, maar op langere termijn gebeurt eerder het tegendeel,
aangezien ook bij welwillenden de opnamebereidheid wordt afgestompt door de mokerslagen van zo harde informatie." Van Eek meent dat hij de KZ-ervaring nog altijd
niet precies genoeg heeft uitgelegd en dat hij er daarom wel de rest van zijn leven mee
bezig zal blijven (zie blz. 436). Op de vraag of hij de gruwel van die ervaring in Het
boek der kampen al niet té precies heeft weergegeven, antwoordt hij dat hij wel weet
dat heel wat mensen dat boek snel dichtklappen, dat ze het gruwelijk fotomateriaal
niet aankunnen, maar hij meent dat dat komt omdat 'ze niet willen luisteren' .95
De verbazing van argeloze toeschouwers dat iemand de Dantesk afgeschilderde
hel overleefde, is niet zo verwonderlijk. Ze is des te begrijpelijker omdat in de vroege ooggetuigenverslagen de meeste aandacht gaat naar lijden en dood, terwijl het
overleven dikwijls wordt 'verklaard' door de factor geluk. Overlevenden proberen in
hun getuigenis vaak duidelijk te maken hoe onleefbaar het kamp was, bij herhaling
wijzen zij erop dat zij zélf niet begrijpe'n dat ze het hebben overleefd. Delbo (1971,
78) schrijft b. v. : "u gelooft niet wat we zeggen omdat, indien wat we zeggen waar zou
zijn, we niet hier zouden zijn om het te zeggen." Dat buitenstaanders, die niet altijd
tijd of zin hebben om een diepgaande studie van het fenomeen te maken, niet begrijpen hoe ze dan toch hebben overleefd, hoeft in feite niet te verbazen. 96 Als het stereotiep beeld een waarheidsgetrouwe weergave is, dan was overleven inderdaad onmogelijk. 97 Om van de waarachtigheid van hun relaas te overtuigen, overdrijven
sommige insiders de gruwelijkheid en consistentie en worden daardoor soms ongeloofwaardig. Hun relaas wordt een boomerang. Het verhoopte mobiliseringseffect
slaat om in immobilisering. Feiten en argumenten missen dikwijls hun doel omdat de
auteurs door hun ervaring niet (meer) in staat zijn de berichtende of persuasieve werking ervan in te schatten. Overlevenden zijn wat dit betreft outsiders (hetzelfde geldt
m.b.t. intenties van SS-ers die b.v. in Van Eeksoeuvre gedetailleerd beschreven worden).
Het stereotiep beeld beantwoordt - zoals hoger uiteengezet - aan bepaalde psychische behoeften van insiders (inpassen.van het kampbestaan in een begrijpelijke samenhang, rationalisering en justificatie van het kampgedrag). De komplotfilosofie
op zich, de diabolisering van de kampervaring, de ontrafeling van het komplot en het
feit aan dat komplot weerstaan te hebben; identiteitsbeheer , culpabilisering en deculpabilisering, vormen supplementaire en dikwijls dwingende getuigenismotieven
die efficiënte communicatie en begrip bemoeilijken. Het stereotiep beeld kan voor
buitenstaanders niet dezelfde betekenis of functie hebben als voor insiders omdat de
behoeften waaruit dat beeld is ontstaan sterk situatie- en ervaringsgebonden zijn.
Met het behoeftebevredigend effect verdwijnt ook de onbetwijfelbaarheid en de
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overredingskracht van het beeld. Anders dan de overlevingswaarde van het stereotiep beeld is het inhiberend effect ervan niet situatiegebonden. Meer nog dan op gevangenen in het kamp, heeft het komplotbeeld van de gruwelen een verlammend effect op buitenstaanders. Tegen wat uit vele ego-documenten naar voren komt, valt
niets te beginnen. En dat leidt tot fatalisme. Eens de oorlog voorbij, wordt het stereotiep beeld dus grotendeels dysfunctioneel. Het maakt het toch al zo sterk bemoeilijkt inlevings- en voorstellingsvermogen onmogelijk. Kernachtig uitgedrukt kan
men stellen dat het stereotiep beeld en de komplottheorie één der voornaamste obstakels vormen voor een vlottere communicatie tussen welwillende in- en outsiders.
De kamprealiteit is op zich gruwelijk en schrijnend genoeg. Overdrijvingen zijn
overbodig én gevaarlijk. Ze worden bijvoorbeeld gretig aangegrepen voor hernieuwde antisemitische en neo-fascistische propaganda. 98 Kleine onjuistheden worden door 'historische revisionisten' aan de kaak gesteld. Ze noemen opzettelijke leugen wat meer dan begrijpelijke herinneringsvervalsing of voor de hand liggende onkritische overdrijving is. Die getuigen "liegen niet", zegt Van Eek, "maar de herinneringen zijn verwrongen. Dat kan niet anders. Daarom worden er onjuistheden of onnauwkeurigheden verteld. En dáár kunnen onze vijanden zich op gooien. Zie je wel,
dát is niet juist, dus zal alles wel onjuist zijn. "99 In 'J'ai vu, j'ai vu et j'ai vécu' (een bijlage bij Birins ego-document ) schrijft Jean-Paul Renard, een Frans priester, o. m. dat
hij "vele duizenden mensen in de douches heeft zien binnen gaan, dàt ze er i.p.v.
door water besproeid, door verstikkende gassen werden gedood" en dat hij zag hoe
"de werkonbekwamen door een inspuiting in het hàrt werden omgebracht" (p. 126).
Rassinier vestigde er in '47 Renards aandacht op dat er geen gaskamers waren in Dora en Buchenwald, dat de inspuiting nooit werd toegepast in Dora, en in Buchenwald
niet meer werd gebruikt op het moment dat Renard er vertoefde (van'affebruari '44).
Renards antwoord luidde: "Akkoord, maar het is maar een literaire wending ... en
vermits deze dingen toch érgens hebben bestaan, heeft dit weinig belang". 100 Rassinier werd, het weze herhaald, de eerste historische revisionist m.b.t.de Endlösung.
Wat de anti-fascistische strijd betreft, doen de psychologisch meer dan begrijpelijke heroïseringen diabolisering van de extremekampervaring waarschijnlijk meer
kwaad dan goed. Al zijn er vanuit literair-dramatisch oogpuntb.v. goede redenen
om de diabolische kampcommandante van Buchenwald, Ilse Koch, te betrekken bij
de 'terechtstelling' van Mala Zimetbaum (zoals Nomberg-Przytyk doet, zie blz.
383), toch blijft het de vraag of dat een wenselijke of bruikbare overredingstechniek
is. Het Mala-epos, "de grote liefdesgeschiedenis van Auschwitz, dat zoals elke gemeenschap zijn legende, zijn mythe had" (Lena Berg in, Donat, 309), is door zijn
emotionele betekenis en zijn symboolwaarde een geschikt mikpunt voor revisionistische haarklieverij. Te ver doorgedreven detaillering en consistentie-constructie werken vaak anti-finalistisch. Dat wat met zekerheid geweten is over Mala's heldhaftig
gedrag en houding, is overtuigend genoeg. Gebrekkige kennis van de kampsituatie
en van de kampliteratuur bij een groot deel van het publiek en bij de meeste revisionisten verklaart hun misvattingen en het relatief 'succes' van de revisionisten. Om dit
te illustreren kom ik nog eens op het Mala-epos terug.
Sarah Goldberg (1983) vertelt over Mala's vlucht dat "als er twee waren die een
goede kans hadden om te overleven, het juist Mala en Edek waren. Ze konden goed
~ten, ze konden zich kleden zoals ze wilden en ze werden niet mishandeld ( ... ). Omdat ze overal in het kamp bekend was, zowel bij de gevangenen als bij de SS-ers, had
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ze een vermomming gekozen waardoor ze onherkenbaar was: ze droeg een lavabo
boven op haar hoofd. Ze zijn zonder problemen weggeraakt. .. " In het Vlaamse revisionistische tijdschrift TaboelOl werd de eerste paragraaf van dit citaat weggelaten en
werd aan de rest toegevoegd: "Wel degelij k, een lavabo!" , om dan te concluderen
dat het blijkbaar toch erg makkelijk was om uit Birkenau te ontsnappen.
Het verhaal over de lavabo lijkt op het eerste gezicht inderdaad nogal onwaarschijnlijk. Een kennis van Sarah Goldberg 'verklaarde' me dat het Franse woord '1<1vabo' (Sarah Goldberg is franstalig) slecht werd vertaald, dat 'lavabo' kampjargon
was voor een hoofddeksel, een soort tulband die gevangenen in het kamp vervaardigden. Deze spitsvondigheid is onjuist en overbodig, het gebruik van een lavabo is minder onwaarschijnlijk dan het lijkt. Mala kon waarschijnlijk alleen op die wijze door
de kamppoort weggeraken. (Toen ik er Sarah Goldberg om vroeg, bevestigde ze overigens dat ze wel degelijk een lavabo bedoelde. Neen , ze had die niet zelf gezien, Giza Weisblum had haar daarover verteld). Zowel Kielar, Weisblum, Glas-Larsson als
Fénelon vermelden de lavabo. (Glas-Larsson schrijft zelfs: "ik zie ze nog voor mij,
Mala had een lavabo op haar kop en Edek, geloof ik, ook").
Verscheidene ooggetuigenverslagen bevatten aanwijzingen dat Mala maar kon
wegkomen als ze zich als man vermomde. Eén van Kielars bezwareri tegen Mala's
participatie was dat ze nog op het kampterrein (binnen de Grosse Postenkette) als
vrouw kon worden herkend. In Anus mundi schrijft hij dat Mala als gevangene moest
vermomd zijn. Hieruit kan men afleiden dat Mala alleen al aan haar kleding en haartooi kon worden herkend als geprivilegieerde gevangene. Zoals gezegd, schrijft
Weisblum dat Mala een mannen-uniform moest dragen, dat ze het niet kort geknipt
haar daarom onder een muts moest stoppen en ook haar gezicht moest verbergen.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de SS-ers, die Mala goed kenden, maar al
te goed wisten dat zij als geprivilegieerde gevangene geen klusjes buiten het kamp
moest opknappen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat vrouwelijke gevangenen het kamp nooit op die wijze mochten verlaten (b.v. alleen al omdat het electricÏens- of installateurscommando uit mannen bestond). Ber Mark meent dat ook de
lavabo in dat pasje werd vermeld, maar dat lijkt eerder onwaarschijnlijk gezien het
feit dat Kielar daar blijkbaar niet van op de hoogte was. Uit zijn eerste getuigenis
blijkt immers dat hij de lavabo pas opmerkte toen Mala te voorschijn kwam (hij
schrijft dat hij het een goed idee vond). Nog een andere verklaring zou k~nnen zijn
dat Kielars gevangennummer op het doorlaatpasjestond dat, voor zover we weten,
reeds was opgesteld toen werd besloten dat Mala zijn plaats zou innemen. Hetgeleibiljet kan dus verhinderd hebben dat Mala en Edek de strategie toepasten die enkele
weken later door een ander koppel werd aangewend. Een als SS-man vermomde gevangene (Jerzy Bielecki) dèed alsof hij een vrouwelijke gevangene (Cecylia Cybulska) voor een verhoor moest voorleiden. Aan de kamppoort toonde hij de papieren
waaruit dat moest blijken en waarin Cybulska werd vermeld. Zij werden niet teruggegrepen. 102 Wat er verder ook van zij, transport van een lavabo dat in Budy moest
worden geïnstalleerd, bracht de oplossing. Bij gebrek aan meer geschikte transportmiddelen worden lavabo's nu eenmaal omgekeerd op het hoofd getorst.
Revisionisten extrapoleren wat zij 'leugens' noemen op cynische wijze tot de gaskamers en de genocide zelf. Dat gebeurde ook met de eerder vermelde 'mensenzeep' . Het dubieuze 'Institute of Historical Review' (Californië) loofde ter gelegenheid van de 'revisionistische conventie' van '79 een premie van 50.000 dollar uit voor
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wie kon bewijzen dat joden massaal werden vergast in Auschwitz. Toen - dixit dit
'Institute' - na een jaar niemand was ingegaan op dit 'aanbod' , werd de premie opgesplitst: $ 25.000 voor wie de authenticiteit van Anne Franks dagboek kon bewijzen
en dezelfde som voor wie kon aantonen dat 'joden door de nazi's werden omgezet in
zeepstukken' . Simon Wiesenthai was een van degenen die de 'uitdaging' wat betreft
de vergassingen en het dagboek opnam. Hij ging niet op die i.v.m. de 'mensenzeep'
in ,103 iets wat deze revisionisten dan weer als 'bewijs' kondèn gebruiken. Reagerend
op een brief verschenen in de Jerusalem Post (augustus '80) waarin Mermelstein het
had over de dood van zijn familieleden in de gaskamers, stuurde het 'Institute' hem
een persoonlijke brief om hem alsnog te laten 'profiteren' van de beloning van
$ 50.000. De brief van het 'Institute' eindigt met: "Als we niets meer van u horen,
zien we ons verplicht daaruit onze conclusies te trekken en dit feit bekend te maken
aan de massa-media, de 'Jerusalem Post' inbegrepen." In december '80 ging Mermelstein op de 'uitdaging' in. Hij voerde aan dat het 'Institute' , gezien zijn eerder vermelde brief, had kunnen weten dat hij een overlevende was en dat hij zijn familieleden de gaskamer had zien indrijven. Hieraan werden verklaringen van dertien ooggetuigen, alsook gaskristallen, menselijk haar en as van gecremeerde gevangenen
toegevoegd. Het 'Institute' beweerde dat hij geen overtuigend bewijs had geleverd.
Mermelstein spande daarop een proces aan wegens contractbreuk. In oktober '81
kwam de zaak voor de rechter. Diens vonnis luidde dat de vergassing van joden in
Auschwitz een onbetwistbaar historisch feit is en dat het onzinnig is dat te betwijfelen. Toen het 'Institute' nog geen aanstalten maakte om de 'beloning' uit te betalen,
kwam de zaak voor het hoger gerechtshof van Californië. Het 'Institute' werd veroordeeld tot het schrijven van een apologie aan Mermelsteinen aan alle andere overlevenden van Auschwitz, en tot het betalen van $ 150.000 (vonnis van 22 juli '85).104
Schaamte over kampgedrag (zie blz. 290) zorgt er soms voor dat bepaalde, toch irrelevant lijkende facetten van het kampbestaan worden verzwegen. De 'lafheid' of
'kleinmenselijkheid' van sommigen wordt weggelaten (zie ook blz. 395), daden die
van moed en heldhaftigheid getuigen worden extra beklemtoond (zie ook blz. 396).
Het stilzwijgen over 'wangedrag' is voor Van Eck een bewuste keuze. Het is niet aan
hem daarover te berichten. Hij zou "zich schamen daarover te vertellen". 105 Daarom
zwijgt hij liever over de 'interne hiërarchie'. Zonder de minste aarzeling geeft hij toe
dat er onder de gevangenen zowel solidariteit als verdeeldheid en afgunst heersten.
Hij weet best dat gevangenen die wat brood hadden gegapt systematisch de dood
werden ingejaagd, maar meent dat daarover moet worden gezwegen. Ook omdat hij
vreest dat neo-nazi's maar al te gretig misbruik zouden maken van dergelijke gegevens. Hij erkent wel de waarde van mijn argument dat zulk gedrag beter niet wordt
verzwegen omdat het de onmenselijkheid van een regime dat mensen soms zelfs tot
broedermoord dreef schril duidelijk maakt,I06 maar houdt toch vol dat hij zich zou
schamen daarover te berichten (hieruit blijkt dat het beeld dat Van Eck ophangt van
de relaties tussen gevangenen - zie blz. 229 - bewust selectief en geïdealiseerd is).
Het eenzijdig beeld (totale en onvoorwaardelijke broederlijkheid en solidariteit) als
gevolg van deze houding, doet bij buitenstaanders ( en insiders, b. v . Rassinier) twijfel
ontstaan. Schuld- en schaamtegevoelens vervormen het relaas soms dermate, dat het
anti-finalistisch werkt.
De simplifiërende en generaliserende inferno-beelden worden door sommige
overijverige buitenstaanders kritiekloos overgenomen of zelfs ontwikkeld. Zij oefe-
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nen ook een zeer begrijpelijke aantrekkingskracht uit. Enerzijds besparen ze tijd en
moeite, anderzijds laten ze toe de vreemde of afwijkende feiten waar men mee wordt
geconfronteerd te 'verklaren' en te rationaliseren (deculpabiliseringsfunctie). Vandaar w~arschijnlijk het toch verwonderlijke feit dat Bettelheims theorie, waardoor
gevangenen en overlevenden in feite worden geculpabiliseerd, op zo weinig weerstand is gestoten . Voor haar onderzoek over de interpretaties van de kampervaring
in de Franse literatuur neemt Cynthia Haft in haar inleidend hoofdstuk (over de
kampervaring 'zoals die was') in feite de meest voorkomende interpretatie over (stereotiep beeld en komplotfilosofie ). Wat moet worden beoordeeld zit bij deze buitenstaanster dus vervat in het beoordelingsinstrument. Ze maakt evenmin onderscheid
volgens interneringsduur , kamppositie, getuigenismoment e.d.m. Ze differentieert
alleen volgens literaire waarden en scheert voor de rest alle ego-documenten en zelfs
de geschriften van buitenstaanders over dezelfde kam.
De eufuncties van het stereotiep beeld voor buitenstaanders werken op termijn
dysfunctioneel. De manicheïstische polarisatie van de beul-slachtofer relatie b.v.,
kan zowel voor insiders als outsiders geruststellend werken (zie blz. 92-93). Als fascisme, nazi-kampen en sadistische SS-ers uitingen zijn van een mysterieuze 'Duitse aard', dan biedt dat voor niet-Duitse anti-fascisten enig soelaas. Als niemand op
de clichématige SS-er uit de kampliteratuur lijkt, werkt dit geruststellend. Men kan
zich dan afzetten tegen vreesaanjagende identificatie of herkenning. 'Alleen SS-ers
waren daartoe in staat', 'het kon alleen in Duitsland, bij ons is dat uitgesloten'. Deze
veruitzonderlijking is een variante op het 'Wir haben es nicht gewusst'-thema. Kautsky (p. 12) spreekt in dit verband van overname van de nazi-rassentheorie, alleen met
omgekeerd voorteken. De extreme, prototypische beeldvorming werpt een dam op
tussen SS-ers en 'normale mensen'. Deze beeldvorming komt tegemoet aan onbewuste, psychologisch misschien noodzakelijke, afweer en immunisering. Door SSers te 'ont-menselijken', voorkomt men herkenning. Doch deze zelf-immunisering
verhindert begrip en analyse. IO? Preventie wordt dan onmogelijk. Als men, zoals
vaak gebeurt, zijn attituden beperkt tot, enerzijds blinde haat voor de SS en anderzijds, medelijden voor hun slachtoffers (omdat men de kampen afdoet als een produkt van het 'Duits sadisme'), dan wordt het probl,e em van dictatuur en repressie
weggemoffeld. In het woord vooraf bij Lingens-Reiners ego-document (p. xi) schrijft
Arturo Barea dat "zolang we ons proberen wijs te maken dat de dingen die in de
Duitse KZ gebeurden elders niet kunnen gebeuren, we met minder verstoorde gemoedsrust kunnen leven, maar ook toegeven aan een intellectuele ontwapening. De
lelijke krachten werkzaam bij het ontstaan van het systeem èn de nationaal-socialistische methode kunnen niet geklasseerd en afgedaan worden volgens nationale of geografische etiketten. De SS-ers die in staat waren duizenden en duizenden mensen te
vergassen waren zelf menselijke wezens; wij mogen zeggen dat ze 'monsters' waren,
maar hoe we ze ook noemen, het waren mensen, geen marsmannetjes." In haar direct na de oorlog bijgehouden dagboek schrijft ook Marguerite Duras dat "als men
de nazi-gruwel beklemtoont als een Duits noodlot en niet als een collectief noodlot,
men de Belsen-mens herleidt tot de dimensies van de plaatselijke ingezetene. Het
enig mogelijk antwoord op deze misdaad is er een misdaad van allen van maken. Ze
te delen. Net als de idee van gelijkheid, van broederlijkheid. De misdaad delen om
ze te verdragen, om de gedachte eraan te dulden."lo8 In Judgmentat Nuremberg, een
Amerikaanse film over het laatste Neurenbergproces in '48 (Stanley Kramer, 1961),
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laat scenarist Abby Man rechter Daniel Haywood in zijn vonnis over de nazi-rechters
die hij moest oordelen zeggen: "Waren de beklaagden allen pervers geweest, waren
de leiders van het Derde Rijk sadistische monsters geweest, dan hadden de feiten zoveel morele betekenis als een aardbeving of een natuurramp. Maar dit proces bewijst
dat in tijden van crisis de gewone mensen en zelfs de buitengewoon begaafden zich in
dienst kunnen stellen van misdaden die elke verbeelding tarten." Lingens-Reiner (p.
129) wijst hier al op in '47: "De wereld heeft een goed afgelijnd beeld van de SS.
Door verslagen, foto's en films leerde men de SS-ers kennen als de moordenaars en
beulen van Belsen en Buchenwald, Auschwitz en Dachau." Dit overgesimplifieerd
beeld heeft volgens haar misschien zijn nut als incarnatie van het Kwaad, als blijvende waarschuwing voor de jongeren, maar ze vreest "dat het niet zonder gevaar is als
de SS-ers alleen worden gezien in het licht van de demonische afmetingen van hun
misdaden. ( ... ) Wat zij, de gevangenen te zien kregen was veel verbazingwekkender
en lelijker: de SS-ers waren stomme, onbekwame, kleine mensen die zich belangrijk
voelden als ze in villa's konden leven en per auto konden rijden." (op zich ook een
veralgemening die ze evenwel niet volhoudt in haar boek). In verband met het stereotiep kampbeeld dat toen reeds tot stand was gekomen (zie blz. 256) schrijft ze dat
"als alleen de sensationele gruwel wordt opgetekend, het gevaar bestaat dat de veel
diepere, maar minder opvallende gruwel van het ganse systeem niet ten gronde, niet
volkomen kan worden begrepen". "Ik geloof niet", vervolgt ze (p. ix), "dat ik meer
ben gekwalificeerd dan anderen om de sociale realiteit of het gedragspatroon in de
kampen te beschrijven. Ik meen evenwel dat een systeem pas.finaal veroordeeld is,
als het destructief en slecht blijkt te zijn ook nadat men het op een afstandelijke en
niet-passionele wijze heeft onderzocht, als men rekening heeft gehouden met de gemengde menselijke en sociale motieven en zowel de minder duidelijke aspecten als
het zwart-wit van de extreme aspecten aan bod heeft laten komen. ,,109
Louter gevoelsmatig gaan velen ervan uit dat, al ware het stereotiep kampbeeld
niet helemaal juist, het omwille van zijn verondersteld mobiliserings- of afschrikkingseffect toch integraal behouden moet blijven. Gruwel mag geen variaties of
schakeringen kennen. Indien er al verschillen waren tussen de kampen en de slachtoffers, dan hoeven die niet vermeld of onderzocht, omdat in het licht van het 'inferno' gradaties futiel en irrelevant lijken. De geleidelijke en ingewikkelde escalatie van
het fascisme, wording en evolutie van de kampen, kunnen dan niet meer aan bod komen. Zij worden a.h.w. verondersteld op miraculeuze wijze, kant en klaar uit de
lucht gevallen te zijn. Als een soort sui generis fenomeen, een fenomeen van een andere orde dat niet in termen van de ·v ertrouwde orde kan worden begrepen. Fascisme
wordt dan tot een mysterieuze mutatie, met de kampen als meest onverklaarbare exponent. "De 'demoniserende' interpretatie van de nazi-periode lijkt", zoals Hagendoorn (p. 120) het treffend zegt, "een nadere analyse van de nazi-ideologie overbodig te maken. "
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit statisch gruwelbeeld op lange termijn meer
kwaad dan goed doet en zijn doel mist. Wat onverklaarbaar lijkt, kan moeilijk voorkomen worden; wat onafwendbaar lijkt, leidt makkelijk tot fatalisme. Het griezeltremendum paralyseert. Arnoni - die "een aantal jaren op de 'universiteit' van
Auschwitz gezeten heeft"uo - ontwikkelde na zijn gevangenschap een eigen filosofie
waarin vooral wordt benadrukt dat "ethisch leven een full-time job is", met als noodzakelijke voorwaarde het aanhoudend indiénen van moties van wantrouwen tegen
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zichzelf. Voortdurende confrontatie met de volgens hem in ieder mens schuilende potentiële Eichmann (zie ook blz. 90, Mauriac). Omdat de gevangene "nooit van zichzelf vermoed had een potentieel aan wreedheid te bezitten, stuitte dat potentieel, toen het in
onvooq:iene omstandigheden geactualiseerd werd, bovendien niet op weerstanden
en werd er niet tegen gewaarschuwd. Het zo gemakkelijk afleggen van de menselijkheid toont duidelijk de futiliteit van het preken van liefde aan." (Arnoni-1972, 8081). Dit thema herneemt Arnoni in 'Mijn 'vriend' een verhaal uit zijn Laatste verhalen. Hij is ervan overtuigd dat "als men mensen intens bewust zou maken van hun
vermogen tot haten en schade toebrengen, het misschien gemakkelijker zou zijn om
menselijkheid en moraliteit in toepassing te brengen als het er het meeste op aan
komt, terwijl men er juist dan mentaal gezien het minste aan toe is". De mens zou
een nieuw soort trots moeten ontwikkelen, "de trots om voor zichzelf zijn slechte eigenschappen te onthullen om ze vervolgens ongedaan te maken." (Arnoni-1972, 82).
"Er zijn", schrijft hij elders (1986, 73), "geen goede en slechte mensen; er zijn alleen
maar goedslechte en slechtgoede mensen ( ... ) hun gezamenlijke naam is meneer,
juffrouw of mevrouw Goodevil". Ook Von der Dunk is ervan overtuigd dat er geen
"reden is om aan te nemen dat de huidige generaties als zij met kwesties van leven en
dood worden geconfronteerd zich zo zeer anders zouden gedragen. (Dat) er dus geen
grond is om al te meewarig op het voorgeslacht neer te zien. Wél is er reden om telkens weer aan de hand van een intense bestudering van de geschiedenis ons zelf beter
te leren kennen. ( ... ). Zodra het verleden met het oog op het sensationele effect of de
persoonlijke smaak wordt 'bewerkt', is de baan vrij voor die bekende legendevorming die regelmatig rampen heeft helpen veroorzaken doordat de mensen een vals
beeld van de werkelijkheid kregen aangepraat ( .. .). Geschiedschrijving ( ... ) is altijd
ook een spiegel, die ons vertelt: zo kunnen jullie worden! Dan blijven we attent om
te verhinderen dat zich constellaties zullen voordoen, waarbij de spiegel voor de zoveelste maal gelijk zou krijgen". "De vraag is niet langer", zoals Woody Allen in
Hannah and her sisters stelt, "hoe Auschwitz kon gebeuren, de vraag is waarom het
niet vaker gebeurt."
Maar deze 'banaliteit van het kwaad' blijft voor vele overlevenden en buitenstaanders onaanvaardbaar. Beroemde verslaggevers van het Eichmann-proces zoals
Arendt, Herzberg en Mulisch stelden tot hun verbazing vast dat Eichmann een banaal, plichtsbewust, 'ongeoorloofd normaal' ambtenaar was, die de hem opgelegde
taken zo feilloos mogelijk probeerde uit te voeren. Lang niet iedereen was het hiermee eens. Jacob"Robinson, specialist joodse zaken van bij het begin van de oorlog
(adviseur op het eerste Neurenbergproces en op het Eichinannproces), schreef in
'64-'65 al een vernietigende kritiek op deze visie. De discussie luwde na enige tijd,
maar begin tachtiger jaren kwam ze weer op gang. "Met de autoriteit van de ooggetuige en van de gefolterde", schrijft Leiser (p. 81), "stelt Améry vast dat er niet zoiets
bestaat als 'de banaliteit van het kwaad' [titel van Arendts boek over het Eichmannproces]. Hannah Arendt kende de mensenvijand alleen maar van horen zeggen en
zag hem alleen maar doorheen de glazen kooi." Van Amerongen is ervan overtuigd
dat de verslaggevers, waarvan hierboven sprake, zich vergissen. Aan de hand van de
'Sassen-tapes' (opnames gemaakt door de Nederlandse SS-er Willem Sassen van gesprekken met Eichmann in Argentinië in '57), meent hij te mogen concluderen dat
Eichmann "hart voor zijn werk - moord - had", dat "jodenverdelging zijn hobby
was." Van Amerongen toont aan dat Eichmann "wel degelijk over een ideologie be-

427

schikte", dat hij "verantwoordelijk, niet alleen medeverantwoordelijk was", maar
hij toont geenszins aan dat Eichmann een "authentieke antisemiet was met (daarom)
plezier in zijn werk." Ezorky's weerlegging van Arendts 'banaliteits-stelling' is heel
wat overtuigender. De grote lijnen van het portret dat Arendt van Eichmann schetste, lagen volgens Ezorsky al vast in Arendts voordien (in '51) verschenen The origins
of totalitarianism. Daarin verdedigde Arendt al de stelling van de banaliteit van het
kwaad, stelling die ze later op Eichmann en zijn joodse slachtoffers projecteerde met
weglating van die feiten die er niet in pasten. Arendt verloor volgens Ezorsky uit het
oog dat de Eichmann die ze in Jerusalem zag een verslagen man was, die zijn verdediging probeerde te baseren op zijn zogenaamde onbetekendheid. 111 Ook Zvie Bar-On
meent dat Eichmann niet zomaar een bureaucraat was. Het bewijs daarvoor, nl. dat
Eichmann op het einde van de oorlog, tegen de orders van zijn oversten in , zijn
moorddadig werk enthousiast bleef voorzetten, is niet afdoende omdat de bewering
dat er onder de SS-leiders een tendens bestond om het bloedbad stop te zetten niet
hard gemaakt wordt. Himmler wou dat , maar kwam daarbij in conflict met Hitler.
De conclusies van Zvie Bar-On m.b .t. de persoon van Eichmann lijken me toch volkomen gerechtvaardigd: "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Eichmann
gedurende zijn nazi-loopbaan ooit handelde tegen zijn wil of overtuiging. Zijn identificatie met de nazi-ideologie was compleet en zijn acties sprongen daar direct uit
voort. ,,112
Door de aandacht toe te spitsen op een gestereotypeerde extremiteit, worden
slachtoffers en beulen uit hun historische situatie gelicht. Hun gedrag wordt a.h. w.
gemythologiseerd, gedecontextualiseerd en dus los van concrete determinanten geduid. Men bezondigt zich aan een praktisch bedenkelijk reductionisme, met de
klemtoon op het volitieve: het volstaat geen 'Duitse nazi-inborst' te hebben om geen
beul te worden, en het volstaat een hooggestemde moraliteit te hebben om de gruwelijkste beulen het hoofd te bieden. Men splitst de werkelijkheid op in twee aan elkaar
tegengestelde delen die men d.m.v. hetzelfde psychisch mechanisme meent te kunnen verhelderen : de gevangene is het slachtoffer van een door sadistische SS gewild
plan en kan slechts dank zij zijn onverwoestbare wilskracht overleven. Een botsing
van 'karakters' , 'moraliteiten' , 'wilsuitingen' , dus. Deze 'voluntaristische verklaring'
heeft nog steeds niet aan aantrekkingskracht ingeboet. Men voelt zich 'gerust gesteld' omdat men zelf 'geen beul' is, omdat het ogenschijnlijk volstaat te moraliseren
en te gelegenertijd volhardend te zijn om 'het kwaad' uit de wereld te helpen .
De situatie wordt op maat gesneden op het Procrustesbed der extremiteit, ze
wordt niet of ternauwernood geanalyseerd . Aldus komt men tot de paradoxale toestand dat in een situatie waarin als in geen andere de determinerende factoren bloot
komen te liggen, iedere determinatie wordt ontkend of uit de weg gegaan. Zakelijk
inzicht wordt door de opgeroepen emotionaliteit bemoeilijkt. Door de verblindende
focus op de extremiteit komt men niet meer toe aan ontrafeling van de escalatie van
een - aanvankelijk velen bekorend - fascistisch regime. Analyse van achterliggende
structuren, oorzaken en processen, wordt op die wijze verhinderd en voor heden en
toekomst vruchtbare inzichten worden voorkomen. KZ en SS-ers worden tot een
deus ex machina. De vraag naar het ontstaan en dus naar mogelijke strategieën om
herhaling te voorkomen, wordt dan niet meer gesteld. Bij sommigen leidt dat tot versterkte gevoelens van machteloosheid, bij anderen tot een gevaarlijk veiligheidsgevoel, nl. "het idee dat de nazi-periode als een ontsporing, een afwijking of 'vergis-
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sing' in de geschiedenis van de moderne westerse samenlevingen opgevat moet worden" (Hagendoorn, 130). "De psychologische functie van een dergelijke interpretatie", voegt Hagendoorn hieraan toe, "ligt voor de hand. Zij reduceert de angst voor
herhaling. "
Het inzicht dat de gruwel niet in zijn totaliteit kan worden weergegeven en dat de
poging dat te doen averechtse effecten kan hebben, is niet nieuw. Verscheidene
overlevenden begrijpen maar al te goed dat buitenstaanders afweerreacties vertonen
(zie b.v. blz 157, Dratwa; 341, Borowski; 421, Delbo).1l3 De laatste jaren groeit zowel bij insiders als outsiders het inzicht dat gruwelbeelden de communicatie eerder
bemoeilijken dan bevorderen. Men begint zich te bezinnen over (literaire) vorm en
inhoud van geschriften en getuigenissen over het concentrationair universum, over
de meest geschikte formules om daarover te berichten. 114
De gruwelen zijn gebeurd, de overdrijving zit gewoonlijk in selectie en presentatie
van het materiaal. Na lectuur van Martin Gilberts The holocaust, "de met bloed en as
gedrukte atlas van de holocaust", schrijft Durlacher (1986,12), "keer ik mij af van de
ongewild wrede, overstelpend gedetailleerde beschrijving zoals Gilbert die van de
holocaust geeft. De lezer van zijn boek staat immers niet in de beklaagdenbank en is
niet schuldig zolang het tegendeel niet blijkt. ( ... ) Hoe groot mijn ontzag ook is voor
de gigantische taak die Gilbert op zich genomen heeft, voor zijn moed en voor zijn incasseringsvermogen, zijn boek heeft mijn huilen verstikt. Mijn verstand registreerde, maar mijn gevoel moest ik beschermen tegen het trommelvuur van zijn woorden." Durlacher wil voor zichzelf en voor de lezer zoveel mogelijk afstand scheppen
en pathetiek mijden door de gruwelijkheden ietwat te matigen, beter te doseren
(19858). Ook Langbein meent dat, met het oog op vruchtbare communicatie, de
meest gruwelijke feiten buitenstaanders moeten bespaard blijven. 115 Pawelczynska
beperkte de oplage van haar boek omdat volgens haar alleen mensen met een opvoedende taak en politiekers de details moeten kennen. 116 Pawelczynska en des Pres willen ook af van wat ze 'naturalistische beschrijvingen' noemen (en waarvan des Pres
overigens gretig en selectief gebruik maakt in zijn boek). Ook zij zijn ervan overtuigd
dat dergelijke beschrijvingen alles nog onbegrijpelijker maken. De verbeelding
schiet te kort, inleving en dus communicatie worden quasi onmogelijk. Pawelczynska en des Pres hebben meer op het oog, ze willen de gruwelijke feiten zoveel mogelijk verzwijgen l17 met het doel de negatieve kijk op overlevingsgedrag die er het gevolg van is ofkan zijn, tot een positieve evaluatie om te buigen. 118 Zij pleiten voor een
tot optimisme stemmende moreel-antropologische conclusie m.b.t. de kampervaring en dat willen ze bereiken door de onmenselijkheid de rug toe te keren en meer
aandacht te besteden aan het 'goede' te midden al dat kwaad. 119 Maar ook dit is een
slingeruitslag, een overdrijving in de andere richting. Want ook deze censuur is niet
vrijblijvend. Om het kampleven begrijpelijk te maken, verzwijgt Pawelczynska b.v.
alle 'onmenselijke' gedragingen van gevangenen. Deze werkelijkheidsreductie leidt
m.i. eveneens tot foute conclusies. Alleen de zogeheten 'menselijke' manifestaties in
het gedrag worden nog vermeld, precies die waarvan Pawelczynska - ten onrechte voorhoudt, dat zij in extreme situaties overheersen. 120

429

VIII Het KZ~insiderisme:
een zichzelf waarmakende
en justifiërende attitude

1 Onrealistische verwachtingen en desillusie
Als 'compensatie' voor hun langdurig en intens lijden rekenden heel wat gevangenen
op een soort immanente rechtvaardigheid. Vele overlevenden waren ervan overtuigd eindelijk 'recht te hebben' op wat geluk en rust. Wie veel tegenspoed heeft gekend, heeft licht de neiging te denken dat die ellende een soort 'voorbehoedmiddel'
is tegen toekomstige ellende (een algemeen menselijk gegeven, o.m. beschreven als
de 'just-world hypothese'). Toen bleek dat hun in het kamp bijgehouden geluksboekhouding slechts een denkbeeldig construct was, voelden velen zich bekocht. Ze
revolteerden tegen zoveel .'onrechtvaardigheid'. 1
De bij vele gevangenen gerijpte grootse projecten bleken na de bevrijding dikwijls
niet realiseerbaar. De in het kamp klaar gestoomde blauwdrukken voor hervorming
van de samenleving, het toekomstperspectief dat toeliet de onzekerheid en de ellende van het heden te verdragen en even te vergeten,2 bleken utopisch. De 'zekerheden' en de hoop waaruit zij de kracht hadden geput om vol te houden, werden ontkracht. De discrepantie tussen de in het kamp geconstrueerde toekomst en de naoorlogse realiteit was voor velen al te groot. Ontmoedigd, verbitterd of vernederd, keerden velen zich af. Hoe kan men ook, aldus een overlevende, niet volkomen ontgoocheld zijn als men na zoveel geleden, opgeofferd en verhoopt te hebben, ziet dat het
nergens toe diende, dat oorlogen voortwoeden, dat nog vreselijker oorlogen dreigen, dat onrecht en fanatisme heersen en de wereld nog steeds te veranderen blijft. 3
De desillusie wordt verveelvoudigd door de herinnering en door de beloften aan
de velen die het niet hebben gehaald, zij die hun strijd voor analoge idealen met de
dood hebben bekocht. De tot zekerhe$-geworden hoop was ook die van de niet-teruggekeerden. Dat wéten de overlevenden. Dat kwelt hen. Mado zegt hierover (in
Delbo-1971, 54-55): "Ik zie hen terug in hun agonie, ik zie hen terug zoals ze waren
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vooraleer te sterven, zoals ze in mij bewaard gebleven zijn ( ... ). Is het niet verschrikkelijk dat zij gestorven ziW met al die illusies, dat ze gestorven zijn in het geloof dat
diegenen die zouden terugkeren zouden uitbarsten in vreugde, dat zij alle smaken
van het leven zouden terugvinden; is het niet verschrikkelijk dat zij gestorven zijn in
de zekerheid dat de vrijheid zou triomferen en dat ze stierven vlak voor ze haar overwinning konden zien? De vrijheid is herwonnen, het is waar, een beetje, zo'n ellendig klein beetje. ( ... ) Is het niet vreselijk? Overal oorlog, geweld, angst." Al weten
deze overlevenden dat ze machteloos zijn, toch voelen ze zich verantwoordelijk en
bekruipt hen het gevoel de hoop van zovelen verraden te hebben. "Niets van alles
wat we jullie beloofd hebben te doen bij de terugkeer, heb ik gedaan", vervolgt Mado (ibid, 50), "niets van alles wat we hadden moeten doen opdat niets hetzelfde zou
zijn. Zij [een achtergebleven vriendin] leeft nutteloos in me", en "Wat we ook doen,
het dient nergens toe. In het verleden leven, is nietleven. Het is zich afsnijden van de
levenden. Maar wat gedaan om terug aan hun kant te geraken, om niet verlamd op de
andere oever te blijven? We hebben niet de minste greep op het heden."
Aan de basis van die ontgoocheling ligt een politiek-ethisch optimisme op basis
van een 'voluntaristisch' geloof. Velen menen dat nazisme, Endlösung, antisemitisme en terreur te wijten waren aan het maniakale brein van uitzonderlijk sad~stische
of machtbeluste individuen. Kenmerkend hiervoor is de idee dat al het leed tot in detail werd gepremediteerd. Deze 'demoniseringshypothese' ("de ontwikkeling van
grote sociale krachten voorgesteld als effect van het charisma van één of enkele personen"), vindt men ook in tal van wetenschappelijke analyses terug (en ook bij tal
van hooggeplaatste nazi's en Duitsers, die dit argument tot walgens toe gebruikten
toen ze tijdens hun proces voor hun verantwoordelijkheid werden geplaatst. Samen
met de 'discontinuïteitshypothese' (Hitlerskomst als absoluut onverklaarbaar
breukpunt), was dit tot het einde van de jaren zestig zelfs het gangbare verklaringsschema. 4 De komplottheorie keert in zeer veel ego-documenten terug. De immoraliteit werd gereduceerd tot een komplot, door enkelingen beraamd. Het kan dan ook
alleen uitgeschakeld worden door er de vastberaden wil tegenover te plaatsen van
diegenen die omwille van hun vastberadenheid werden geïnterneerd en doorheen
het intens l~ed tot nog groter inzicht gekomen zijn. Zij "zien het scherpst hoe de wereld van vandaag met vuur speelt" en moeten daarom blijven getuigen (Van Eck1981,233).
Het ethisch en politiek optimisme vallen sterk op. Duizenden overlevenden die na
de oorlog getuigden, geloofden (en geloven) in de overtuigingskracht van het woord.
Men wordt getroffen door de stelligheid van hun overtuiging dat hun getuigenissen
over de kampgruwelen en de gevolgen van fascistoïde regimes zullen volstaan om de
geweldloze wereld te verwezenlijken die zij, reeds in het kamp, in gedachten en gesprekken construeerden. "Ik moet dit aan iedereen laten weten, wat hier gebeurd is.
Als ik het nu vastleg en iedereen het weten zal, zal het nooit weer kunnen gebeuren",
schrij ft de Wind bij na direct na de bevrij ding. 5 Reeds in de kampen waren velen overtui gd dat de kampen alleen bleven bestaan omdat de buitenwereld geen weet had van
hun verschrikkingen. 6 Sommigen waren er zó zeker van dat de geallieerden direct
een einde zouden stellen aan de kampen als ze daar maar genoegzaam waren over
geïnformeerd, dat ze hun leven op het spel zetten om als 'boodschapper' uit het kamp
te ontsnappen. Daarom b.V. geloofden velen, was Mala Zimetbaum ontsnapt. Deze
gevangenen huldigen dus een soort Socratisch ethisch optimisme. Het kwaad is ge432

volg van gebrekkige kennis, het is de dwaling der onwetenden. Wie het goede kent,
doet het ook. Zoals een overlevende het twintig jaar later onder woorden brengt: ons
geloof in een rechtvaardige wereld was, zoals alle idealen, gebaseerd op een te scherpe distinctie tussen goed en kwaad, toekomst en verleden, en daardoor (hoe noodzakelijk ook om in het kamp te willen overleven) mateloos naïef. 7 Goed en kwaad worden als ondubbelzinnig kenbare entiteiten geponeerd. De lessen getrokken uit het
'kwaad' zullen uiteindelijk toelaten het met wortel en al uit te roeien. Een hooggespannen ethisch vooruitgangsgeloof dus. Aan het tijds- en cultuurgebonden karakter
van ethische idealen wordt voorbijgegaan. Gevangenen konden zich, om begrijpelijke redenen, nauwelijks twijfel veroorloven. Hoe onzekerder de nabije toekomst,
des te zekerder moest de verder afgelegen toekomst worden ingevuld. De idee dat
ook onmenselijkheid des mensen is, was voor velen totaal onaanvaardbaar. Nu zij
het kwaad in al zijn gruwelijkheid hadden beleefd en anderen daarover konden berichten, zou het voor altijd ongedaan worden gemaakt. Dit ethisçh optimisme verraadt een ingebakken voluntarisme. Men ging ervan uit dat het volstond voldoende
mensen in te wijden om hun doel te bereiken. Over de haalbaarheid van dat doel stelden de meesten zich weinig vragen. 8
De reductie van de werkelijkheid tot psychologische mechanismen dient toegeschreven aan hun (gevoel van) machteloosheid. Als een actie tot het verwezenlijken
van een begeerde toestand niet uitvoerbaar is, kan de actie-tendens worden onderdrukt of extra beklemtoond. Wanneer concrete maatschappelijke verandering onmogelijk lijkt, wordt de wil tot veranderen onevenredig beklemtoond en worden de
eraan gekoppelde verwachtingen dikwijls buitenmaats. Het lijkt dan alsof wil en
hoop de realisatie garanderen. Door de in het kamp levensnoodzakelijke hoop hielden veel gevangenen weinig rekening met factoren die aan die wil ontsnappen. Ze
bleven blind voor de anonieme krachten, voor de sociaal-economische mechanismen
die de realiteit beheersen. De verwerkelijking van de droom had de strijd en de dood
van miljoenen moeten zin geven en schuldgevoelens bij overlevenden moeten wegnemen. De toekomst had het verleden ongedaan moeten maken. Daarom zijn onverschilligheid en onbegrip van buitenstaanders een doorn in het 0~g.9 Zij impliceren de zinloosheid van het lijden, van de dood en van het overleven. En zij versterken schuldgevoelens. Het uitblijven van hun reactie wordt aan onbegrip, kwade wil
of communicatieproblemen geweten. Hun ervaring is nutteloos gebleken. Daarom
gaf Delbo aan het tweede deel van haar trilogie Auschwitz et après, als titel Une con ·
naissance inutile mee. Zij "waren in het kamp zo naïef om te denken dat er een betere
wereld zou komen. Daar hadden zij immers voor gevochten" (Aat Breur-Hibma lO ).
Om die reden waren inderdaad velen in het kamp terecht gekomen. Maar ze hebben
in de eerste plaats tégen een slechtere wereld, tégen het fascisme gevochten. 'Hun'
overwinning was een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor de verhoopte betere wereld.
De veel voorkomende reactie op negatieve ervaringen, a posteriori betekening
door uit die ervaring te leren en acties te ondernemen om er achteraf zin aan te geven ,verloor bij vele gevangenen haar voorwaardelijk karakter. De zo begrijpelijke
verwachting dat de wereld alleen ten goede veranderen kon (een verwachting die
b.v. ook bestaat bij degenen die door bepaalde sociale wantoestanden een geliefde
verliezen), was uitgegroeid tot zekerheid. Dat moest ook wel. Wilden ze volhouden,
dan konden zij zich niet veroorloven eraan te twijfelen. Het langdurig verhoopte
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werd als een onbetwistbaar recht aangevoeld en als een rechtmatige eis geformuleerd. Ze interpreteerden hun leed teleologisch en kenden er een immanente finaliteit aan toe. Hun lijden en de dood van miljoenen werden gezien als een soort zuiver""
ing. De etterbuil was uitgeduwd, het leed was voorgoed voorbij. De wereld kon
alleen maar zuiverder, beter en rechtvaardiger worden (verwachtingen die meI) ook
dikwijls vindt bij soldaten die van het front zijn teruggekeerd ll ) . Met hun hoop gaat
dikwijls zowel de zin van de dood der slachtoffers, als die van het eigen (over)leven
en bestaan teloor (zie ook blz. 431-432). De ontkrachting van hun hoop wordt geïnterpreteerd als bewijs dat de miljoenen wél tevergeefs zijn gevallen en dat hun overlevingsreden gefalsifieerd is (zie ook blz. 411 en 429). "Eén ding staat vast", schrijft
Arnoni (1983, 195), "mocht het naoorlogse tijdperk eveneens een morele ontgoocheling betekenen, dan zal ieder van ons die het overleefd heeft iedere dag en ieder
uur waarmee hij de strijd om te overleven gerekt heeft vervloeken." Kampervaring
eh overleving zijn dan nutteloos en kunnen bijgevolg verwerkt noch vergeten wordenY Herzberg (1985, 6) zegt daarover: "Ja, de mens is wat hij is. Is het niet verschrikkelijk, verschrikkelijk dat wij 40 jaar na deze oorlog, na deze vreselijke dingen, er over lopen te praten welke wapens wij moeten maken. Een symposium dat
gaat over het onverwerkt verleden. Nou, hoe kan dat? Doordat dit er nog is. ( ... ).
Het IS niet verwerkt. Het is niet veranderd. Als je de r~à'dio of de televisie aanzet, dan
moet je tellen hoeveel doden er vandaag gevallen zijn." Vandaar dat velen het gevoel
hebben 'niet levend' te zijn ('ik ben niet levend' is het leidmotief in Mado's getuigenis 13) , nooit onder de levenden teruggekeerd te zijn; vandaar ook de neiging terug te
willen naar het kamp, naar de nog niet ontkrachte hOOpl4 (zie blz. 215-216).
Voor alle duidelijkheid weze hier herhaald dat lang niet alle overlevenden op deze
wijze bedrogen uitkwamen. De bittere ontgoocheling die uit zove,le late ego-documenten naar voor komt zegt alleen iets over de enorme kracht van dit getuigenismotief. Niet weinig joodse overlevenden putten b. v. heel wat kracht en hoop uit de oprichting van de staat Israël, "de enig mogelijke betekening van de slachting op zes
miljoen joden, ~en begin van zingeving aan hun offer", en de ultieme zingeving van
de vertrouwensvolle liederen die ze zongen op hun weg naar de gaskamer (Potok,
226). De aanvankelijke organisatie - die dringend nodig was (zie blz. 163) - van joodse overlevenden in Beieren was grotendeels zionistisch geïnspireerd . .De eenmaking van de joods-nationale beweging leek hen de voornaamste morele les die uit de
Endlösung kon worden getrokken. Op de eerste algemene conferentie van joodse
overlevenden in Duitsland (St-Otillien-conferentie, 25 juli '45) werd een verklaring
voorgelezen waarin toelating werd gevraagd om te emigreren naar het 'land Israël'. 15
Cohen (1979, 17) is van oordeel dat "de 'Endlösung der Judenfrage' een belangrijke,
misschien wel de belangrijkste stoot heeft gegeven tot de oprichting van de staat
Israël." Voor hem "is het een feit dat mede door de staat Israël zijn joods minderwaardigheidsgevoel verdwenen is" . "Door aan de Holocaust een beteke,nis toe te
kennen", meent Zuiderna (p. 18), "wordt het mogelijk verder te leven. De feiten behoeven niet verdrongen, verzwegen, vergeten, ontkend te worden. Ze kunnen ingeordend en verwerkt worden. Ze worden opgenomen in een leerproces, zodat er tenminste mensen, groepen, gemeenschappen zulle~ zijn die niet 'niets geleerd hebben
van de geschiedenis'!" . De plannen die joden in de kampen reeds maakten i.V.m. illegale immigratie naar Israël waren en zijn volgens hem "voor velen 'leven uit de do434

den' geweest. En dat daaruit de staat Israël geboren is geeft voor het bewustzijn van
veel joden aan die staat een dimensie van heiligheid. Er is immers geen daad van hoger heiligheid dan rehabilitatie en herstel van leven en menselijke waardigheid. De
stichting van de staat Israël is in dat opzicht de belijdenis van het joodse volk: de
dood heeft niet het laatste woord." Sommigen (vooral religieus geïnspireerde interpretators, b.V. de theoloog Simon in zijn in '67 verschenen A theology of Auschwitz)
gaan zó ver, dat ze Auschwitz betekenen als de noodzakelijke voorwaarde voor de
herrijzenis van Israël 16 (vgl. blz. 159-160). ook de grote zionistische voorman Nahum Goldman stelde "zonder Auschwitz geen Israël" .ZoalsWeyembergh (p. 82) terecht opmerkt, moet hier toch onderscheid worden gemaakt tussen twee niveaus, dat
van de historische causaliteit met een verband tussen de catastrofe vim Auschwitz en
de oprichting van de staat Israël (die in de Verenigde Naties een meerderheid kon halen omdat vele afgevaardigden een slecht geweten hadden m.b.t. de joden), en het
niveau der intentionaliteit of voorzienigheid dat voor velen (o.m. Wiesel) onaanvaardbaar is.
De naoorlogse werkelijkheid was - en is - voor velen volkomen onverteerbaar. Ze
werd en wordt als onrechtvaardig ervaren. Sommigen wijzen ze k~ihard en bitter af,
anderen sluiten zich in zichzelf of in psychosomatische symptomen op. Een wereld
van buitenstaanders die doen alsof er geen vuiltje aan de lucht (meer) is, kunnen ze
niet aanvaarden. Ze willen er verder zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Dit is
een van de mogelijke verklaringen voor de 'latentiefase' ofhet symptoomvrije interval van het KZ-syndroom. De hoop bleef een' tijdje voortbestaan, men gaf die niet direct op. Alternatieve verklaringen hebben in feite met hetzelfde fenomeen te maken: geen symptomen zolang de overlevende kan blijven hopen op een betere toekomst. 16a Sommige overlevenden menen dat zij in de jaren volgend op de bevrijding
nog goed functioneerden omdat ze konden blijven fantaseren dat hun vermiste familieleden op miraculeuze wijze terug zouden opduiken. 17 Na de terugkeer dienden de
handen uit de mouwen gestoken voor de wederopbouw. Alle aand~cht en energie
werd daardoor opgeslorpt. Er was geen tij d voor herinnering of verwerking, er moest
geld worden verdiend en velen werden 'workaholics'. 18 Toen het gevecht om de bestaanszekerheid gestreden was, de zelfstandig geworden kinderen het huis hadden
verlaten en het rijk gevuld arbeidsleven was afgesloten, knäptyn vele overlevenden
af. Het zo zorgvuldig tijdens (dissociaties - zie blz. 326-327) en na de gevangenschap
opgebouwd verdedigingssysteem viel weg en er kwamtijd vrij voor reflectie over dátgene dat slechts in schijn vergeten was. Durlacher (19851., 9) registreerde in het
kamp de gruwelijke gebeurtenissen "zonder ze toe te laten tot hoofd en hart. Nu, na
bijna veertig jaar, valt er zo nu en dan een archiefblad uit de vergane brandkast van
zijn geheugen". "De periode van het krampachtig vasthouden aan idealen," schrijft
Weijel (1985, 9), "van het vastbijten in het reilen en zeilen van alledag was voorbij:
Er was plotseling tijd. Tijd om te rouwen. Maar graven om bij te huilen, waren er
niet". Een andere mogelijke (aanvullende) verklanng voor de 'latentiefase' zou kunnen zijn, dat de schuldgevoelens pas na verloop Van tijd opborrelden. Gevangenen
die zich in het kamp weinig zorgen maakten over de verschrikkingen die ze zagen,
over de discrepantie tussen waarden en gedrag - ze dachten er niet over na (zie b.v.
blz. 285), dachten alles probleemloos te kunnen verantwoorden of verwerken - kregen soms schuldgevoelens na de terugkeer in een 'normaal', geciviliseerd milieu, een
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milieu met andere behoeften en noden, normen en mensen (die het niet hadden meegemaakt).
Andere overlevenden laten de hoop door hun getuigenis bij te dragen aan een betere wereld niet varen, en wijden de rest van hun leven aan de taak die ze zich hebben
gesteld. Ze dragen de boodschap verder uit. Niettegenstaande een dikwijls rotsvaste
overtuiging dat buitenstaanders het toch nooit zullen begrijpen, blijven ze zich inspannen om hun exclusieve ervaring mee te delen. Ze kunnen niet aanvaarden dat
hun inspanningen tevergeefs zijn. De communicatie poging is tot ultieme zingeving
geworden. Wiesel is ervan overtuigd dat de behoedende werking van de 'herdenking'
van Auschwitz meer is dan een vrome wens. De holocaust heeft het menselijk geweten 'gewekt'. Zolang we het ons herinneren en de schaamte levendig houden, kán het
niet opnieuw gebeuren. Hij twijfelt er niet aan, dat het nooit weer gebeuren kan. 19
Dat sommige overlevenden ten koste van heel wat inspanningen en frustraties hun
droom voor algehele falsificatie kunnen vrijwaren, heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat ze hun rol van boodschapper blijven waarnemen. De activiteiten die
zij in het kader daarvan ontplooien, behoeden hen indirect voor wanhoop en ineenstorting. Actief in allerlei verenigingen of comité's voor oud-gedetineerden, het land
afreizend als gastsprekers, genieten zij in bepaalde kringen een welwillende belangstelling. Hun vrijwillig opgekomen, voorgeselecteerd'publiek biedt hun positieve bekrachtiging en daardoor kunnen ze zich met nooit aflatende ijver en moed blijven inzetten. Wiesel geeft in een parabel een alternatieve verklaring voor deze volharding.
Hij verhaalt over een jonge man die naar Sodom trok met het doel de mensen te verbeteren. Aangezien weinig rechtschapen mannen zich in Sodom waagden, luisterde
men aanvankelijk naar hem. Na een tijdje verflauwde de belangstelling, maar de
man bleef oproepen tot meer menselijkheid. Oud geworden äntwoordde hij op de
vraag waarom hij zich voor zo'n zinloos doel bleef inspannen: "Eerst dacht ik: als ik
hard genoeg roep, dan verander ik ze wel. Ik weet nu dat ik ze nooit zal veranderen.
Dat ik nu steeds luider roep, met al mijn hartstocht en kracht, komt omdat ik niet wil
dat zij mij veranderen. ,,20
Ter verklaring van het volgens hen te gering effect van hun inspanningen, blijven
velen er bovendien van overtuigd dat dat moet worden toegeschreven aan het feit dat
ze nog altijd niet de precieze gevoelswaarde van hun ervaring konden overbrengen.
Doordat de feiten o.m. dank zij hen genoegzaam bekend zijn, blijfthen geen andere
dissonantie-reductie over. Het voortduren van onderdrukking en oorlog lijkt hen
alleen verklaarbaar als ze aannemen dat buitenstaanders hen nog steeds niet ten volle hebben begrepen. De feiten kunnen ze niet nog duidelijker beschrijven. Het moet
dus aan de onbeschrijfbaarheid en niet-communiceerbaarheid van (de intensiteit
van) hun gevoelens liggen. Van Eek heeft nog steeds het gevoel dat als hij er maar
zou in slagen die ervaringswaarde ~ver te brengen, buitenstaanders massaal zullen
worden gemotiveerd om tot actie over te gaan. Hij is ervan overtuigd het nog altijd
niet duidelijk genoeg onder woorden te hebben gebracht. Daarom blijft h~j zich onverdroten inspannen en wil hij zijn boeken steeds weer herwerken. 21 "Misschien",
schrijft hij,22 "zou ik helemaal tot rust komen als ik één keer, totaal-duidelijk, zo'n
KZ-toestand zou kunnen uitleggen, zo dat iedereen zich in de plaats van de slachtofJ
fers kan stellen. Maar dat kan ik niet. Ik denk dat dát in mijn werk terug te vinden is.
Machteloosheid. Machteloosheid om precies te vertellen hoe het was. En machteloosheid om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Daar voel ik me - gek genoeg436

een beetje schuldig aan. Ik stel me voor dat ik ertoe zou kunnen bijdragen een herhaling te voorkomen, als ik mijn werk beter had gedaan." Hij kán er niet mee stoppen,
heeft het gevoel "voor niks gewerkt te hebben als herhaling niet voorkomen
wordt. ,,23 Velen achten zich aldus indirect 'verantwoordelijk' voor als onwetendheid
gepercipieerde onmacht of onverschilligheid (schuldgevoel over 'mislukte' communicatie). Communicatie van de feiten, zonder hun integrale ervaringswaarde, kan
nochtans tot het inzicht brengen dat men dát onder geen beding wil meemaken. Maar
dat betekent jammer genoeg niet, dat men alles veil zal hebben om dát daadwerkelijk te helpen voorkomen, noch dat men daartoe zou in staat zijn.
Deze overlevenden en hun sympathisanten begrijpen niet dat "velen het ongewenst vinden opnieuw geconfronteerd te worden met dit verleden, dat zij als afgedaan beschouwen ... " , dat "zij, nu alles weer gewoon geworden is en het leven weer
draait, die nare tijd willen vergeten, dat zij er niets voor voelen opnieuw herinnerd te
worden aan de idealen en verwachtingen" van de gevangenen. Zo veel jaren na de
oorlog "kunnen ze het rotsvast vertrouwen in de toekomst steeds moeilijker delen
( ... ) willen ze liefst vergeten." (J.J. Buskes in, Rost-1956, 3-4). Niet de niet-communiceerbaarheid van gevoelens in se, maar de onoverdraagbaarheid van gevoelens als
motor voor anti-fascistische actie, vormen het eigenlijk probleem (zie ook blz. 96 &
222). Het ontbreken van actieve inzet bij - bepaalde - buitenstaanders wordt terecht
toegeschreven aan het ontbreken van analoge motiverende gevoelens.
In het voluntaristisch-optimistisch mens- en wereldbeeld van deze gevangenen kan
ook nog een inconsistentie aangestipt worden. Als het kwaad een dwaling is waaraan
kennis kan verhelpen, hoe kan het dan willens en wetens worden gepland door sadistische SS-ers? Weinig overlevenden zullen de SS-terreur en de genocide aan een gebrekkig 'inzicht' wijten. De voorstelling van SS-ers als sadistische onmensen die genoegen scheppen in leedvermaak, invalideert het eigen mens- en wereldbeeld. Uitzonderingen ontkrachten de regel, ondanks het spreekwoord.
De meeste overlevenden realiseren zich niet dat hun uit grenzeloos leed geboren toekomstverwachtingen de kenmerken van hun oorsprong en daarmee hun negatie in
zièh droegen. Cayrol (p. 525) schrijft hierover: " ... beetje bij beetje veranderde en
verfraaide het beeld van de werkelijke wereld, het werd het Ideaal Beeld v~n de wereld van morgen, een geprefabriceerd en tot in de details afgewerkt beeld dat, bij de
terugkeer, voor enkelen te brutaal in elkaar is gestort en er hen heeft toe gebracht
door zelfmoord het ideaalbeeld van het hemels hiernamaals na te streven. Samengevat, het beeld van de werkelijke wereld dat de concentrationair in zich bewaarde
bleek een verdacht beeld te zijn, een veredeld, gedecanteerd en gespiritualiseerd
beeld dat zijn terugkeer in de werkelijke wereld alleen maar kon vervalsen en zijn
onbehagen wel moest aanscherpen, aangezien dat beeld voortdurend moest worden
'overtroffen' door het beeld dat liefdevol in het kamp werd gecreëerd en dat steeds
opnieuw werd verguld." De verwachtingen van vele overlevenden waren te boog gespannen of, zoals sommigen het zelf uitdrukken, mateloos naïef. Als responsen op
het vlees geworden kwaad, werden hun hoopvolle verwachtingen incarnaties van het
goede. Men droomt niet gedurende jaren van een betere wereld, stelt Levi vast,24
zonder zich die als perfect voor te stellen. Sa/us vindt dat zij te veeleisend waren en
zich een ;vereld verbeeld hebben die niet kán bestaan. Ze hebben het extreem van
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het absolute kwaad beleefd en meenden daarna het extreem van het absoluut goede
te mogen verwachten. Ze hadden elke zin voor verhoudingen verloren. 25 Hun droom
is niet op mensenmaat. De ontgoocheling zat in hun verwachtingen ingebakken.
Daardoor is "de terugkeer hard geweest. Ze hadden er zich aan moeten verwachten
( ... ). Van ginder uit gezien, was de terugkeer fabelachtig, ongelooflijk, wonderbaarlijk. Ze klampten zich vast aan de gedachte van de terugkeer, ze klampten er zich zo
stevig aan vast dat ze er een geloofspunt van hebben gemaakt. Ja, het was als het geloof: onverklaard, onverklaarbaar, ... " (in, Delbo-1971 , 70).
Gevangenen konden volharden om wraak te nemen, te getuigen, het gewone leven te hervatten, terug bij de hunnen te geraken of om een betere wereld te verwezenlijken ... Op lange termijn waren deze redenen evenwel niet gelijkwaardig. Was
b.v. de toekomstverwachting tot één individu beperkt, dan was de kans op desillusie
heel wat groter (zie blz. 165-166). Zulke qua voorwerp beperkte en individu-gebonden verwachtingen of idealen, waren evenmin geschikte katalysatoren voor groepsvorming. Veel geschikter waren de ruimere en vagere individu-overstijgende toekomstverwachtingen: geloof in een onafwendbaar religieus 26 of politiek hiernamaals
(geschiedenis als teleologie) ;27 de zekerheid over een betere of ideale toekomst voor
zichzelf of voor het nageslacht. "In het algemeen gesproken" zag de Wind (1949,465)
"in het kamp dat eenieder, wiens leven enige religieuze gebondenheid kent, (dit
woord in de meest uitgebreide zin, dus zelfs als de verknochtheid aan een politiek
systeem of een humanistische levensbeschouwing) zich na de eerste stupor het snelst
wist te herstellen. Het is daarom geen toeval, dat dè overtuigde christenen zowel als
hun (in psychologisch opzicht schijnbare) antipoden, de communisten, zich in het
kamp het best hebben kunnen handhaven en zelfs kans hebben gezien nog tot zekere
antifascistische organisatievormen te komen." De gevangenschap kreeg a.h.w. de
zin van een toekomstgericht lijden, een voorbijgaande fase in een onafwendbare
evolutie. Zulke historicistische of gelaïciseerd-eschatologische opvattingen bieden
het voordeel van onfalsifieerbaarheid omdat er geen tij dscriterium aan wordt vastgeknoopt. Waren dergelijke opvattingen eerder ideëel, het groepsvormend of -bekrachtigend effect was des te reëler. Uit het gemeenschappelijke streefdoel, het wederzijds bekrachtigend geloof in de nakende betere toekomst, putten gelijkgezinden
heel wat kracht. Geestverwanten vonden en steunden elkaar, hielpen elkaar geloven, volhouden en ... overleven. 28 Politieken hadden hef meest houvast Want bij hen
waren interneringsreden, overlevingsreden en groepsaffiliatie met elkaar vervlochten. Het geloof zou zegevierend bergen verzetten (zie ook blz. 120 e.v.). Hun hoop
dééd leven en werd algehele zekerheid. Hun ideologische overtuiging was een onmisbaar houvast gebleken en dat versterkte het vertrouwen in haar juistheid en haar
realisatie. De mobiliserende waarden kregen een nog onwrikbaarder waarheidskarakter. Het overleven zelf, werd aan de intrinsieke kwaliteiten van die waarden toe:
geschreven. Pawelczynska doet dat b.v. in verband met de humanistische waarden.
De gevangenen, schrijft ze, waren opgevoed in verschillende sociale, nationale en religieuze tradities met humanisme als gemeenschappelijk kenmerk. Dank zij dit referentiekader twijfelde in feite niemand eraan dat het nazi-bewind crimineel en immoreel was. Overtuigd datde humanistische waarden uiteindelijk zouden triomferen,
dat de immorele nazi-bende het niet kón halen, vonden ze de kracht te weerstaan, te
overleven en te overwinnen. 29 Hun gevecht was inderdaad "een gevecht ter verdediging van [humanistische] waarden die onder alle omstandigheden moeten worden
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gered" (Pawelczynska, 141), maar dat toont geenszins aan (net zo min als het dat zou
uitsluiten) dat die waarden in alle omstandigheden gelden. Men kan daar niet uit afleiden dat humanistische waarden intrinsieke overlevingswaardeof universele geldingskracht bezitten.
In heel wat ego-documenten wordt gewezen op de 'eeuwigdurende menselijke kwaliteiten' , die het zelfs niet lieten afweten toen ze werden blootgesteld aan de ergste b~
proevingen. Borwicz maakt bij dit geëxalteerd motief enig voorbehoud. Ten eerste
ging er aan deze documenten een op persoonlijke attituden en predisposities gebaseerde selectie vooraf: gevangenen die overtuigd waren (geraakt) van de absurditeit
van het bestaan of van de steriliteit van alles wat niet met fysieke kracht en brutaliteit
te maken had, getuigden b.v. niet. Religieuze en humanistische waarden functioneerden als richtlijn en primair getuigenismotief. Sommige gevangenen waren voorbestemde getuigen. Ten tweede hadden alle auteurs hun vorming ontvangen in een
vooroorlogse periode en hanteerden ze dus een waardenschaal die aangepast was
aan hun persoonlijke en relatief recente wederwaardigheden. Ten derde was de nederlaag van het fascistisch regime voor alle getuigen een axioma en alleen al uit hoofde daarvan werden de humanitaire noties tot perspectief. Het aldus geformuleerd
voorbehoud laat toe ook de andere kant van de medaille t~ zien. Zorgt de culturele
continuïteit voor het behoud van humanitaire principes ondanks inhumane beproevingen, hetzelfde geldt voor anti-humanitaire principes die in en door het fascisme
tot bloei kwamen. 3o Het is niet onwaarschijnlijk dat de ni~t-representativiteit van de
getuigende minderheid (de preselectie op grond van religieuze en humanitaire
waarden), de frequente en sterke beklemtoning van schuldgevoelens bij rapporterende ooggetuigen ten dele verklaren kan. Het zijn immers vooral geletterden die getuigen, mensen die in die waarden geschoold werden, die dus ook kampgedrag aan
die waarden toetsen en dikwijls het meest vatbaar waren voor schuldgevoelens (zie
ook blz 114-115 en 358).
In tegenstelling tot wat sommigen denken 31 blijkt de 'gefundeerdheid' van een ideologie niet uit haar vermogen ons doorheen extreme situaties te helpen. Enkel haar
mobiliseringskracht of palliatief effect in een extreme situatie blijkt eruit. Niet de
geldigheid van de waarden op zich werd op een of andere manier 'bewezen'. Het was
het geloof in die waarden dat , door het bevorderen van groepsvorming en toekomstgerichte zinstichting, eufunctioneel was voor de overleving.
Dat de meeste joodse gevangenen er niet in slaagden een bewust politieke dimensie aan hun gevangenschap te geven, maar die als noodlot ondergingen ,31ais een al te
streng oordeel. Ten eerste speelde voor sommigen het zionisme een belangrijke rol,
ten tweede waren de joden in de kampen heel wat sterker benadeeld dan de meeste
andere gevangenen. De morele steun die zij putten uit het feit dat ze gewoonlijk niet
alleen, maar samen met familieleden opgesloten zaten, woog meestal niet op tegen
hun precies daardoor verveelvoudigde kwetsbaarheid. 32 Joden waren ook vaak zondebokken van SS-ers en van sommige medegevangenen, vaak konden ze hun internering moeilijker betekenen en assumeren , en vormden ze een in veel opzichten heterogeen gezelschap, allemaal factoren die onderlinge verstandhouding en groepsvorming zeker niet ten goede kwamen 33 (zie blz. 202-203).
Gevangenen konden als ze het moreel hoog wilden houden niet veel rekening houden met de uitvoerbaarheid van hun dromen. Zij hielden onvoldoende rekening met
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de sociale, economische en politieke voorwaarden voor de gedroomde wereld, met
de onwil van machthebbers en met de veranderingen in de buitenwereld gedurende
hun afwezigheid. "Met de desillusies van de vrijheid", schrijft Halkin (p. 92), "hadden we geen rekening gehouden: alles zou om ter best gaan in de beste der werelden!
( ... ) Welk een vreemde afwijking toch in onze toekomstperspectieven de wanorde te
willen ontkennen die ook deel uitmaakt van het echte leven!". De gekoesterde dromen bemoeilijkten ook vaak de readaptatie aan het burgerleven. De in het kamp zingevende en de overleving bevorderende toekomstverwachting, werd na de bevrijding dysfunctioneel vanwege haar demoraliserend karakter, dat dan tot diepe ontgoocheling, fatalisme of neurotische aandoeningen aanleiding gaf.
Overlevenden die nu inzien dat hun toekomstoptimisme product was van ooit
noodzakelijke illusies, vormen een verwaarloosbare minderheid (zie b.v. blz. 111).
Niet verwonderlijk, vermits dit inzicht impliceert dat men de 'zinloosheid' van het
leed onder ogen ziet, dat men erkent dat de lessen die er uit konden worden getrokken niet volstaan om mensen te motiveren tot ingrijpende 'wereldverbetering'. De
meesten kunnen niet aanvaarden dat de gereïficeerde realiteit zich zo weinig gelegen
laat aan hun schrikbarende ervaring. In de perceptie van vele overlevenden houdt dit
het opgeven in van de droom om hier en nu de hemel op aarde te vestigen, en dat ervaren zij als verraad van de grootse zaak waarvoor zij streden en hun leven veil hadden. 34
Het uitblijven van die betere wereld kan vanzelfsprekend niet herleid worden tot
een communicatieprobleem. De overlevenden warèn het overigens niet eens over de
concrete invulling van de nastrevenswaardige wereld (zie blz. 198 e.v.). Ze hanteerden zowel wat doelstellingen als middelen betreft, sterk uiteenlopende en dikwijls
contradictorische formules (van restauratie tot revolutie). ·Na de eerste solidariteitseuforie die op de bevrijding volgde, laaide de onderlinge strijd weer op. Des te heviger omdat gevangenen die door hun leed gesterkt waren in hun politieke of ideologische overtuiging, zich niet meer konden veroorloven hun inzichten te betwijfelen.
Velen sloegen een 'profetische' toon aan en sommeerden a.h.w. de mensheid om de
door hen gewezen weg in te slaan. De naoorlogse verdeeldheid in eigen rangen 35
dreef sommige overlevenden tot bittere wanhoop. 36 "Na de oorlog ... Dat geharrewar
bij de ex-politieke gevangenen ... Ik zag al weer dat 'links' en 'rechts'. Toen kroop ik
in elkaar. En herdenken doe ik in stilte. " (in, Breur-19831l, 257).
Enkele schaarse gegevens wijzen erop dat overlevenden ook wat insiderisme betreft niet altijd een hechte groep vormen. De reële broederlijkheid en eensgezindheid worden naar buiten uiteraard benadrukt, maar binnen (bepaalde) groeperingen
van overlevenden en tussen verschillende groeperingen zijn - zoals overal- af en toe
wrijvingen en meningsverschillen. Sommige overlevenden hanteren een ervaringskennishiërarchie. Wie in kamp X gezeten heeft, mag b.v. doorgaans niet toetreden
tot de vriendenkring van kamp Y. Onder sommige insiders heerst ook ervaringsrivaliteit. Het duidelijkst komt dit tot uiting in sommige joodse gemeenschappen, de enige waar overlevenden blijvend samenleven en waar bijgevolg de kans op conflict relatief groot is. Uit enkele getuigenissen van joodse tweede-generatie-kinderen blijkt,
dat hun ouders de mening toegedaan zijn dat de ene overlevende meer recht tot spreken heeft dan de andere. "Er bestaat een vete onder de overlevenden wie niet en wie
wel in een kamp gezeten heeft. Alsof er al niet genoeg leed was." (Weijel-1981, 39).37
Of, op een theevisite enkele jaren na de oorlog: "Ik ontmoette laatst iemand die in
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Theresienstadt was geweest. Waarop een ander 'zei: 'hou jij je mond maar, ik was in
Auschwitz'." (Weijel-1981, 39) (vgl. met de discussie over wie wel en wie niet recht
heeft om zich een 'overlevende' te noemen - zie blz. 158).
Wie ge zingevende droom niet kon ontmantelen, moest het uitblijven van zijn concretisering op een andere wijze verklaren. Zij overlevenden, hadden alles gedaan
wat menselijk mogélijk was. De sublimering van hun overlevingswil- getuigen voor
een betere wereld - werd bij velen tot ove,rlevingsreden. Om te getuigen hielden zij
vol. Als dat getuigen niet de gewenste gevolgen oplevert, dan wordt de overleving(sreden) a.h.w. gefalsifieerd. Zij hebben alles in het werk gesteld om hun waarschuwende boodschap te brengen. De mislukking moet dus aan externe factoren te wijten
zijn. Het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat de geadresseerden de boodschap niet kunnen of willen begrijpen. Begrepen ze het wel, dan zou hun droom toch
allang gerealiseerd zijn? De communicator voelt zich onbegrepen, teruggeworpen
op zichzelf en zijn knagend schuldgevoel. De reeds tijdens de internering gegroeide
angst.dat de buitenwereld geen boodschap zou hebben aan hen, wordt bekrachtigd. 38
Velen zijn ervan overtuigd dat ze zich wel weten uit te drukken maar dat ze in de
woestijn prediken omdat buitenstaanders "niet willen luisteren naar wat gezegd is,
niet willen doen wat bevolen is" , omdat ze er niet in slagen de "handen weg te rukken
van de ogen die niet willen zien, de oren die niet willen horen", en wie weigert te weten is schuldig aan de onvermijdelijke herhaling van het kwaad. 39 Velen twijfelen er
niet aan dat het relaas van hun ervaringen, indien het in zijn volle draagwijdte begrepen werd, een bezwerend en helend effect hebben moet. Het uitblijven van dat effect
wordt dan maar toegeschreven aan onbegrip, onverschillig-, kortzichtig- of kwaadwilligheid. W<;larmee de kringloop volbracht is.
De kloof tussen in- en outsiders kan minstens ten dele worden herleid tot de discrepan~ie tussen in doodsangst gegroeide hoopvolle verwachtingen en de door andere
dan louter volitieve factoren gedetermineerde werkelijkheid, een geheel van complexe maatschappelijke mechanismen dat zich weinig gelegen laat aan het leed en de
eruit voortgesproten idealen. Er valt dus heel wat te zeggen voor de hypothese dat de
idee van de onoverbrugbare kloof ten dele een poging is om het uitblijven van verhoopte gebeurtenissen te verklaren: een dissonantie-reductie ter vrijwaring van de
droom, ter vermijding van het inzicht dat die droom, omdat hij een zeer extreme reactie was op een zeer extreme ellende, het stempel van zijn eigen negatie in zich
droeg. Dank zij de 'kennis-' of 'ervaringskloof' hoeft men niet onder ogen te zien, dat
de hemel op aarde wel denkbaar maar daarom nog niet realiseerbaar is, en kan men
de idee afweren dat ook het 'kwaad' des mensen is. De begripskloof heeft te maken
met de spanning tussen utopie en realiteit. De 'onoverbrugbaarheid' weerspiegelt
het grenzeloos karakter van de uit onmetelijk leed geboren utopie. De 'kloof geeft
de bodemloze ontgoocheling weer die op deze onrealistische verwachtingen volgde.
De 'onoverbrugbare kloof is o.m. (zie ook blz. 444) de allegorische expressie van de
ontgoochelingsafweer tegen de realiteitsweerstand. In deze context kan ook duidelijkerworden waarom sommige buitenstaanders (b.v. de psychiaters waartegen Milikowski fulmineert - zie blz. 178-180) de hypothese van de 'onbeschrijfbaarheid' van
de kamp ervaring tot de hunne maken. Als de niet-communiceerbaarheid kan geweten worden aan een onophefbaar, intrinsiek menselijk onvermogen, dan treft hen
immers geen verwijt. Aldus kunnen ze zich van. alle verantwoordelijkheid ontslagen
achten en hebben zij geen 'schuld' aan de begripskloof.
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2 De morele achtergrond of bepaaldheid
van het KZ-insiderisme
Soms lijkt het er op dat sommige overlevenden met geen eilkele reactie van buitenstaanders genoegen kunnen nemen. Mira Teeman die na de bevrijding naar Zweden
emigreerde, kreeg daar af te rekenen met veel onwetendheid. Sommigen meenden
oprecht dat wie in een nazi-kamp terechtkwam ook iets misdaan moest hebben. Omdat niemand haar van vroeger kende , betoonde men vooral interesse voor haar
kamptijd. Het leek wel of zij in het kamp geboren was, voordien niet geleefd had. Ze
kreeg het gevoel altijd als eeuwig slachtoffer benaderd te worden en wil dat 'stigma'
kwijt. De steeds herhaalde onbeantwoordbare vraag hoe zij overleven kon en aan
welke bijzondere eigenschappen ze dat te danken had, maakt haar woedend. Zij
meent dat buitenstaanders haar op die wijze de mogelijkheid ontzeggen om los te komen van het verleden. 40 Buitenstaanders die zoveel mogelijk willen te weten komen
over de Endlösung, verraden volgens haar hun behoefte het leed zo dicht mogelijk te
benaderen zonder er zelf door geraakt te worden. Ofwel gaat daar een schuldgevoel
achter schuil, ofwel stelen ze andermans ervaring omdat ze er zelf geen hebben. Ze
gedragen zich als vampiers en nemen zelfs daar geen genoegen mee. Ze benoemen
zich tot deskundige m.b.t. alles wat in de wereld gebeurt, alsof het alleen maar om
theorieën gaat die bekrachtigd of ontkracht kunnen worden, zonder nog te bedenken
dat achter deze theorieën een werkelijkheid van lijdende mensen schuil gaat. 41
Analoge agressief-defensieve reacties treft men ook bij andere overlevenden aan.
Lichtzinnige beweringen van sommige buitenstaanders leiden tot lichtzinnige veralgemeningen door sommige insiders. Zo b.v. de reactie van Erwin Leiser op een uitspraak van Olof Lagercrantz. Deze laatste - een gerenommeerd Zweeds journalisthad in een aan de Endlösung vreemde context geschreven dat zijn vurig maar kinderlijk verlangen naar een heroïsche beproeving als die der KZ-gevangenen afnam
naarmate hij ouder werd. Hij begon namelijk meer en meer in te zien dat allen een
einde met KZ-beproevingen - de dood - wacht. Leiser noemt dit een blasfemie, Lagercrantz pronkt met het lijden dat anderen hebben ondergaan. KZ-gevangenschap
was geen sterven, maar met de dood voor ogen leven onder stervenden. Buitenstaanders kennen de prijs niet die overlevenden nu nog voor hun 'rijk gevuld' leven moeten betalen, vergeten dat zij geen daders maar slachtoffers waren en dat zij hun lot
niet hebben gekozen. Leiser gaat door op zijn terechte verontwaardiging en koppelt
er vérstrekkende conclusies aan vast. Hij noemt Lagercrantz' houding kenmerkend
voor de 'gespaard-geblevenen' ('Verschonten') die huichelachtig voorwenden een
slecht geweten te hebben t. a. v. de slachtoffers. De afgunst op hen wier leven vol dramatiek was, verraadt de angst niet geleefd te hebben. Deze houding wijst op een
manifest gebrek aan empathie en op een onvergeeflijke pornografische nieuwsgierigheid. Het publiek beleeft graag gruwzame avonturen uit tweede hand (bemerk dat
dit lijnrecht in tegenspraak is met de stelling dat buitenstaanders de overlevenden
mijden omdat ze niet geconfronteerd willen worden met gruwelijkheden - zie blz.
89-91). De toeschouwers doen alsof ze zich met de· slachtoffers identificeren, maar
blijven op een veilige afstand, betrekken wat ze zien niet op zichzelf. Ze misbruiken
andermans werkelijkheid om de confrontatie met hun realiteit te kunnen ontlopen
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(Leiser, 98-101). Misbruik van andermans ervaring is een bestaand psychologisch
mechanisme, maar alle interesse van buitenstaanders daartoe herleiden, is een te
krasse veralgemening.
Het doet er voor sommige overlevenden blijkbaar niet toe, of en hoe buitenstaanders reageren. De ene buitenstaander toont te weinig, de andere te veel interesse of
stelt de verkeerde vragen, en beide reacties worden als afweermechanismen afgedaan. Deze dubbelslachtigheid blijft mogelijk omdat de voorwaarden waaronder
een buitenstaander wél van begrip en inlevingsvermogen getuigen zou, nooit worden
gegeven en waarschijnlijk ook niet kunnen geëxpliciteerd worden.
Ook argumenten van goed geïnformeerde en welmenende buitenstaanders halen
doorgaans niets uit en worden opzij geschoven . Mado overleefde Auschwitz maar ze
'weet' dat dat, gezien de ontelbare doden, niet mogelijk was. Buitenstaanders kunnen dit niet begrijpen omdat zij Iiiet elke morgen en avond opnieuw hun doden hebben moeten tellen, omdat zij niet weten dat je niet om hun dood treurde, dat je je
alleen maar zorgen maakte over het eigen overleven, dat je doodsbenauwd was en jezelf voorhield dat je overleefde om te getuigen. 42 De overlevenden weten dat ze 'het
onverklaarbare niet kunnen verklaren' , dat ze nooit begrijpelij"k of aannemelijk kunnen maken dat zovelen crepeerden, zelfs de sterksten , maar zij niet 43 (zie ook blz.
421). De overleving is schuldbekentenis over een als normtrangressie ervaren overleven. Met Mado's woorden: "dat we hier zijn om het zeggen, is de logenstraffing van
wat we zeggen." (in, Delbo-1971 , 48). Velen blijven zichzelf dan ook ongenadig beschuldigen en veroordelen , ook al zijn ze zich niet bewust van concrete tekortkomingen of 'misdaden' . 44 Ze kunnen of willen niet overtuigd worden , kunnen de idee onschuldig te zijn niet aan. Ze 'weten' dat het niet 'waar' is, voelen dat ze schuldig zijn.
Het is geen directe maar een plaatsvervangende schuld die hen kwelt , de schuld der
machtelozen'. Het is de schaamte over hun passieve houding, over een voortbestaan
ten koste van het fundament van hun persoonlijkheid, hun morele normen, ten koste
van zichzelf. 45 Overleven was voor velen een al te hoge prijs en wordt tot onuitwisbare schande. Eens teruggekeerd, waren ze liever achtergebleven, dood geweest. 46
Ter verklaring of verantwoording van hun insidershouding voeren vele overlevenden aan dat zij, anders dan buitenstaanders, een gemeenschappelijke ervaring hebben en dat zij (daarcioor) elkaar wél direct aanvoelen en begrijpen. Myette Dumalin
zegt dat het tussen oud-gevangenen direct 'klikt', "je ziet het: iets in hun ogen waardoor je weet, 'die wéét het ook'." Op de vraag wát ze ook weten , blijft ze evenwel het
.antwoord schuldig.47 Bij sommigen is deze overtuiging meer dan een verantwoording
van hun insidershouding, ze ligt er ook aan de basis van. Deze overtuiging kan en
hoeft niet letterlijk genomen te worden. De kampervaringen verschillen dikwijls zo
sterk van elkaar, dat ze feitelijk niet vergelijkbaar zijn (zie b.V. blz. 345-346). Bovendien geldt ook voor overlevenden dat emoties nooit volkomen adequaat kunnen
worden overgebracht. Doch dat doet er niet toe, het gaat hen niet om dát soort vergelijkbaarheid. Zelfs als ze de ander voor het eerst ontmoeten en alleen weten dat hij
ook gevangen zat, voelen ze elkaar onmiddellijk aan. Ze herkennen elkaar omdát ze
overleefden, ook al weten ze niet in detail wat de ander heeft doorgemaakt.
Zij hebben het dus over een bijzonder soort begrip, over welbepaalde gevoelens
en over een specifiek weten. De bijzondere, niet voor buitenstaanders toegankelijke
kennis, is die over de onvoorstelbare terreur die mensen over medemensen kunnen
brengen, over de bijna grenzeloze overlevingsdrang van de gevangenen en over de
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'onmenselijkheid' waartoe zij gebracht kunnen worden. De gevoelens van vernedering, schaamte of schuld daarover vormen de gemeenschappelijke gevoelsband, die
op zijn beurt de voedingsbodem vormt voor de al dan niet in politieke actie omgezet- ,
te overtuiging dat herhaling kost wat kost moet worden voorkomen. De onoverbrugbare kloof tussen insiders en outsiders is meer dan 'allegorische expressie van de ontgoochelingsafweer tegen realiteitsweerstand' (zie blz. 441), ze is tevens uitdrukking
van ervaringskennis over apdermans en eigen gedrag in extreme situaties (zie ook
blz. 344 - pessimistisch mensbeeld; blz. 106-107 - afschuw voor het ongelooflijke en
onuitsprekelijke; blz. 192 - afkeer voor ongeschonden geloof van nieuwkomers in
hogere waarden). Overlevenden zijn - in hun eigen bewoordingen - geen 'normale'
mensen meer omdat ze weet hebben van het ondenkbare en onzegbare: bijna iedereen gedraagt zich onmenselijk in onmenselijke situaties. 49 Zij "hebben te veel gegeten van de boom der kennis", zij, "de nieuwe Colombussen van een oneindige gruwel, werden in een exodus van de ganse mens te ver voorbij zichzelf gejaagd." (Pierre Emmanuel in, Lengyel-1946, 8). Ze hebben "een proefproject doorstaan dat de
vernietiging van de mensheid ten doel had" en weten bijgevolg "dat het ondenkbare
mogelijk is en dat het minstens even realistisch is om'van de mens het slechtste als om
het beste te verwachten." (Pisar , 23). Andere overlevenden kunnen buitenstaanders
niet duidelijk maken hoe ze als kampfunctionaris quasi onoplosbare dilemma's
moesten ontwarren, dat ze niet anders konden dan de handen vuilmaken (zie blz.
346). Buitenstaanders "zijn niet gegaan door alle grenzen overschrijdende ontmenseli j king." (Cohen-1979, 12 - zie blz. 96). Ze hebben geen weet van het onuitsprekelijke. Daarom zijn overlevenden lastige en ongewenste getuigen . "Eigenlijk speet
het de mensen dat wij terug gekeerd waren. Wij waren te veel. Ze hadden ons liever
dood gezien en op hun gemak kunnen wenen, dan ons als storende getuigen te moeten ontvangen." (in, Buyens-1982). "Ze hebben het zo'aan boord gelegd dat we er
niet meer over spreken, om ons leven te vergemakkelijken. Voor hen was wat wij te
vertellen hadden te lastig ( .. .) 'Kop op, leef! vergeet!' ( ... ) En wij leefden, wij waren
niet dood, dus moesten we gelukkig zijn." (ibid). Wiesel (1975,314) is er stellig van
overtuigd dat "zij die het niet hebben beleefd nooit zullen weten hoe het was; dat zij
die het wel hebben beleefd nooit zullen zeggen hoe het was, niet werkelijk, niet alles
( ... ). De poging alleen alom een novelle over Auschwitz te schrijven is blasfemisch,
net als elke poging om te verklaren of te rechtvaardigen, want elke verklaring is een
vorm van rechtvaardiging. ( ... ) Dit moet je weten, indien je het nog niet begrepen
hebt: Auschwitz betekent dood, totale, absolute dood - van de mens en van alle
mensen, van taal en verbeelding, van tijd en van de geest. Zijn mysterie is gedoemd
intact te blijven. De overlevende weet. Hij en niemand anders. En zo wordt hij geobsedeerd door schuld en hulpeloosheid." (zie ook blz. 107, 159, 167 Goldberg). "En
toch", schrijft Arnoni (1986, 9), ~'zijn wij aUemaal aan het vertellen geweest zonder
echt verteld te hebben. Wij hebben gesproken, maar groter dan onze stemmen is ons
niet te doorbreken zwijgen." (hieruit blijkt dat des Pres' bewering - zie blz. 91 dat overlevenden het onuitsprekelijke uitspreken en taboes doorbreken niet volkomen correct is). "Overlevenden", schfijft Wiesel (1975,315), "tellen niet: dat deden
zè nooit. Ze worden best vergeten. Zie je dat niet in? Ze brengen in verlegenheid.
Waren ze er maar niet, dat zou zoveel makkelijker zijn."
De 'sociale teruggetrokkenheid' en de aanspraak van sommigen op een bijzonder
kennisvermogen, een helder inzicht in toekomstige gevaren, worden nu begrijpelij444

ker. "Normale mensen weten niet dat alles mogelijk is", schrijft Rousset (1965,117),
dat "onder de concentrationairs de dood leefde, elke minuut van hun bestaan. Dat zij
hun al haar gedaanten getoond heeft ( ... ). Dat zij de onrust beleefd hebben als een
overal aanwezige obsessie. Dat zij de verandering van slagen hebben gekend, de
zwakte van het lichaam onder de zweep. Dat zij de verwoestingen die de honger aanrichtte hebben beoordeeld. Dat zij jarenlang hebben voortgedaan in het fantastisch
decor van de ruïne ring van elke waardigheid. Dat zij zich van de anderen hebben afgescheiden door een ervaring die onmogelijk kan overgebracht worden".50 Overlevenden zien er volgens Wiesel alleen maar op het eerste gezicht als normale mensen
uit. Hun eten, lachen, vrijen, hun streven naar waardering of succes, zijn slechts rollenspel. Hun levenswil en levensvreugde werden geamputeerd. Wat ze gezien hebben zal vroeg of laat aan de oppervlakte komen. De buitenwereld zal dan opschrikken en het niet meer wágen deze psychisch kreupelen in de ogen te zien. 51Ze hebben,
zoals dat ook wordt gezegd over van het front teruggekeerde soldaten, té veel gezien,
ze hebben in de diepste afgronden van 'onmenselijkheid' gekeken. De kloof tussen
het mogelijke en het denkbare was al te groot 52 (zie ook blz. 214). Over de laatste fase in Auschwitz schrijft Levi (1961, 186): "Wij lagen in een wereld van larven en van
doden. In en buiten ons was het laatste spoor van beschaving verdwenen. ( ... ) Hij die
doodt is een mens, hij die een onrechtvaardigheid begaat of ondergaat is een mens,
maar hij die alle terughouding verliest en zijn bed deelt met een lijk, die is geen mens.
Hij die op de dood van zijn buur heeft gewacht om diens homp brood in te pikken is,
ondanks zichzelf, verder verwijderd van de soort homo sapiens dan een wilde pygmee of de wreedaardigste der sadisten. Een deel van ons zijn bevindt zich in de ziel
van die die ons nabij komen. Daarom is de ervaring van he'm die in andermans ogen
niets anders is gewee_st dan een voorwerp, niet menselijk." Van Voolen (p. 53) die de
bijbelse Isaak, het eerste 'holocaust-slachtoffer', als overlevende benadert, schrijft
over diens terugkeer : "Abraham keerde terug. Jitzchaq bleef denk ik wat achter, hij
kon zich niet bij de 'anderen', de twee dienaren, die het allemaal niet beleefd hadden, voegen. De schaduw van de dood bleef hem omringen. Wat hij had gezien en
ondergaan, zou ook voor hem pogingen zich weer in te voegen in een normaal en regelmatig leven, doen mislukken." Buitenstaanders mijden hen omdat ze in de vroegere argeloosheid van de overlevenden hun eigen tegenwoordige argeloosheid herkennen en het niet aandurven verder te denken (Leiser , 17). Als ze niet in gezelschap
van lotgenoten vertoeven, voelen overlevenden zich psychisch gebrandmerkt en
eenzaam. Ze zijn op onvergelijkelijke wijze veranderd en de mensheid valt daardoor
in twee groepen uiteen (vgl. blz. 78, standpunt van Yitzhak Navon): overlevenden en
de anderen, zij die niet weten wat het leven wérkelijk is, omdat ze geen weet hebben van wat het met zich meebrengen kan. Het kamptrauma ligt aan gene zijde van
het vergelijk- en ervaarbare en daarom kan geen buitenstaander, zelfs al is hij psychiater, de uitwerking van de monsterachtigheid begrijpen (EissIer, 267). "Overlevenden", zegt Wiesel,53 "huldigen een bepaalde code. Een code die niemand anders ontcijferen kan. Het is niet omdat ik er niet in slaag me goed uit te drukken dat u me niet
begrijpt, ik kan het niet uitleggen omdat u het niet zoudt verstaan." (zie ook blz.
441).
Contact met buitenstaanders maakt het overlevenden doorgaans niet makkelijker
hun kampgedrag of overleving te aanvaarden. Zoals gezegd, verwonderen sommige
buitenstaanders er zich over dat de teruggekeerden het hebben overleefd en vragen
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zich afhoe ze daar dan wel in zijn geslaagd. Deze verwondering wordt op verschillende wijzen geuit. Soms naïef en kortzichtig, soms sensatiebelust en brutaal. 54 Op één
van die naïeve reacties wordt hier uitgebreid ingegaan omdat ze vaak voorkomt en
omdat ze aantoont hoe zelfs de best bedoelde respons tot kwalijke gevolgen kan leiden.
Flink wat buitenstaanders zijn ervan overtuigd dat indien zij ooit in een vergelijkbare extreme situatie zouden terecht komen (al neemt ieder voor zich stilzwijgend
aan dat het hem niet gebeuren kan), ze zich anders zouden gedragen dan de kampslachtoffers. Ze rekenen zich als het ware tot een andere categorie dan de overlevenden. 55 Een veel gehoorde stelling is dat zij de vernedering en 'ontmenselijking' niet
zouden kunnen of willen verdragen, dat 'zij zich van het leven zouden benemen
vooraleer het ontmenselijkingsproces inzet of te ver gaat (bemerk dat dit ook het
standpunt is van enkele overlevenden die vrij kwamen vooraleer in dit stadium beland te zijn b.v. Bette/heim). Deze buitenstaanders zien een reeks factoren over het
hoofd waarvan het gedragsbeïnvloedend effect niet kan worden voorspeld. Belangrij ke factoren zij n b. v ., de onwetendheid van de slachtoffers en de geleidelij kheid
van het internerings- en aanpassingsproces : vooraleer naar het kamp versluisd te
worden, brachten de meeste gevangenen geruime tijd door in relatief draaglijke gevangenissen of doorgangskampen; weinigen wisten, konden weten of geloven, wat
hen te wachten stond; zij die er een vaag idee van hadden, konden het niet geloven
(zie blz. 88-89) of werden door misleidende SS-praktijken in slaap gewiegd; kennismaking met het kamp ging gewoonlijk gepaard met een vrij langdurige shocktoestand. Er wordt ook te weinig rekening gehouden met: de geleidelijke fysieke en psychische aftakeling die ook overtuigingen en attituden aantast (zie blz. 328); de daarmee gepaard gaande veranderde (zelf)perceptie (zie blz. 100-101), de stelselmatige
afbraak van autonomie en zelfrespect (zie blz. 95) en zelfbegoocheling: de realisatie
van hoopvolle verwachtingen wordt steeds even uitgesteld en men klampt zich vast
aan elk sprankeltje hoop; vele joodse gevangenen hadden vele maanden onvoorstelbare ellende in de getto's achter de rug, waardoor hun tysiek en mentaal weerstandsvermogen waren gedaald of gebroken; de dalende levensstandaard bracht een behoeften-inkrimping op gang, de gevangenen leerden genoegen nemen met steeds
minder, ze krompen hun eisen en verwachtingen - zowel op materieel als ideëel vlak
- steeds verder in. 56
Bij stijgende levensstandaard vindt dikwijls een omgekeerd proces plaats. De behoeftebevrediging krijgt dan vaak iets vanzelfsprekends. De waarde van de bevredigde behoeften daalt en ze houden op het streefleven te bepalen. 'Het verkrijgen
van de zaak is vaak het einde van het vermaak', luidt het in de volksmond. De kritiek
van overlevenden op de 'futiele en onnozele' bekommernissen van buitenstaanders
(zie blz. 217) is begrijpelijk, maar onterecht.
Vercors (p. 72-73) bracht deze behoeften-inkrimping goed onderwoorden: "Sterven
is makkelijk ... tenminste, dat gelooft men. Men houdt zichzelf voor dat niemand me
die vrijheid kan ontnemen. Ze zullen me nooit zo laag krijgen dat ik niet eerst de helling af kan. Alleen ... De honden! Wisten ze het? Bezaten ze deze diabolische wetenschap? ( ... ) Ik vraag me af of ze niet met me gespeeld hebben, 'of ik niet even dwaas
en even blind als een stier in de arena geleid, bedrogen en gedupeerd werd ... ( ... )
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Het beest schiet vooruit, chargeert, houdt stand, biedt weerstand, revolteert, spaart
zich niet, put zich uit. .. en opeens is het uitgeblust, gebroken, een lompe verdoofde
massa zonder wil, zonder fut... de stier is het ding, het speeltuig van de stierenvechter. ( ... ) En wij, en wij? Wanneer hielden wij op vrije wezens te zijn, wezens die nog
kunnen kiezen, die voor de dood kunnen opteren, het niets kunnen verkiezen boven
de laagheid? Wanneer? Op welk punt van de helling? Welke dag, op welk uur?"
De opgesomde argumenten halen meestal weinig uit. Hoe meer men argumenteert, hoe zekerder buitenstaanders dikwijls worden, als om zichzelf te overtuigen.
Er staat ook veel op het spel: het behoud van de autonomie-'illusie' (iedereen gelooft
graag in álle situaties zelf over zijn gedrag te kunnen blijven beslissen} en de vrijwaring van de meest zinstichtende attituden. 57
Dezelfde bedenkingen gelden voor analoge voorspellingen, b.v. over het gedrag
dat men als terminaal patiënt hebben zou. Ook hier is de wens veelal de vader van de
gedachte en houdt men onvoldoende rekening met het vaak langdurig proces dat
voorafgaat aan het terminaal stadium, met de behoeften-inkrimping en de versterking van hoopvolle illusies. Hetzelfde geldt voor pronostieken over overlevingsgedrag na het vallen van de fatale bom. Het voorstel om euthanatische pillen ter beschikking te stellen van de bevolking verdient zeker overwogen te worden, doch het
is de vraag of er te gelegener tijd veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt. Dit betekent geenszins dat die pillen er niet hoeven te komen of dat euthanasie niet uit het
strafwetboek moet. Het gaat hier niet om menselijk zelfbeschikkingsrecht in situaties waarin de middelen om dat recht te effectueren niet (meer) voorhanden zijn,
noch om het geruststellingseffect dat die middelen kunnen hebben (over het dodelijk
gif dat Lengyel het kamp had binnengesmokkeld, schrijft ze -1946,42- "alleen al de
wetenschap dat ik het laatste woord kon hebben, vervulde me met kalmte en
kracht"). Bedenkingen bij voorspellingen over gedrag in een onbekende extreme situatie, kunnen niet geldig worden aangevoerd tegen de volgehouden wil van b.v.,
terminale patiënten om een eind aan hun leven te (laten) stellen. Een ander - klassiek - voorbeeld, is het beroemde Milgram-experiment. Alle personen die ondervraagd werden vooraleer het experiment plaats greep, waren er zeker van dat zé niet
zouden blijven gehoorzamen aan de autoriteit die hen opdroeg fouten van 'leerlingen' bij te sturen d.m.v. electrische schokken. Ook m.b.t. andermans gedrag voorspelden zij bij na 100 % ongehoorzaamheid. 58 Toch waren - in de oorspronkelij ke opstelling van dit gehoorzaamheidsexperiment - 65 % van de proefpersonen grenzeloos gehoorzaam. Volkomen bewust van het gevaar, dienden zij toch schokken van
450 volttoe. 59
Dergelijke voorspellingen zijn oncontroleerbare verwachtingen over gedrag in situaties waarvan de specifieke gedragsveranderende effecten niet vooraf in te schatten zijn. Deze prognoses worden gemaakt op basis van wenselijk g~drag. Gekoppeld
aan de onbekendheid met de extreme situatie, blijven daardoor situationeel bepaalde gedrags- en attitudewijzigingen buiten beschouwing. 60 De zelfzekerheid waarmee
deze wensgedachten worden geponeerd, zegt alleen iets over de waarde die wordt
gehecht aan het voorspeld gedrag (over het mogelijk gevaar van dergelijke zelfverzekerde gedragsvoorspellingen, zie blz. 427). De stelligheid waarmee dergelijke overtuigingen worden verkondigd, is vele overlevenden een doorn in het oog. Terecht wijzen ze erop dat wie het niet meemaakte, zijn gedrag niet voorspellen kan. 61 Bij inleving denken deze buitenstaanders zichzelf als potentiële zelfmoordenaars. Interes.;.
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sant in dit verband is, dat een van de mogelijke onbewuste oorzaken van de afkeurende attitude tegenover zelfmoord is dat die kan worden opgevat als indirecte kritiek op de wil verder te leven. Achterblijvende dierbaren kunnen de zelfdoding interpreteren als een bewijs dat zij blijkbaar niet voldoende reden vormden om in leven te
blijven ('zelfs om mij bleef hiYzij niet in leven'). Zelfdoding wordt soms ook aangevoeld als een kritiek op het feit dat de 'overlevenden' het, ondanks alles, nog wél de
moeite waard vinden om verder te leven. De psychopathologisering van elke zelfdoding is een afweermechanisme om de ~igen angsten te bezweren, om opkomende
twijfel aan de zinvolheid van het eigen bestaan te onderdrukken. Hierdoor en door
de verschillende appreciaties die 'overlevenden' aan het leven geven, krijgt men
twee verschillende, vaak publiek geuite emotionele attituden: de enen noemen zelfmoordenaars te laf om verder te leven, de anderen benijden hen om hun moed er een
eind aan te maken.
Hoe meer men zich in leven en lijden van gevangenen en overlevenden verdiept,
hoe duidelijker het wordt hoe pijnlijk dit soort goed bedoelde inlevingspogingen kan
overkomen. Die overlevenden die zelf nog niet in het reine kwamen met hun kampverleden en met hun overleving, kunnen niet anders dan dit soort uitspraken als aanklacht aanhoren. Al wordt de overtuiging vaak geformuleerd als ging het om een persoonlijke tekortkoming ('ik zou dat niet aankunnen', 'ik wéét gewoon dat ik niet zo
sterk aan het leven hecht'), de onderliggende afkeuring is onmiskenbaar. Zelfs al bedoelt de buitenstaander alleen maar dat hijzelf onder dergelijke omstandigheden
niet verder zou willen leven, toch horen vele overlevenden een verder reikende afkeuring. Zij immers hébben overleefd en zij weten, beter dan wie ook, welke onvermoede normtransgressies en ondraaglijke schuldgevoelens dat Impliceren kan. Ook
zij immers waren ooit de overtuiging toegedaan dat zij liever staande zouden sterven
dan op de knieën te overleven. Ook hun weg naar de hel was geplaveid met 'goede'
voornemens. 62 Precies deze overtuiging verklaart voor een deel dat de 'ontmenselijking' toch mogelijk was en maakte het voor velen moeilijk of onmogelijk, hun normovertredende overleving te verwerken en te aanvaarden (zie blz. 425-426). Vandaar
de in ego-documenten steeds herhaalde verbazing over weerstandsvermogen en
overlevingsdrang,63 vandaar ook de zelfbeschuldigingen en de vervloeking van een
alle perken te buiten gaand 'egoïsme'. Daarom ook is de beslistheid waarmee sommige buitenstaanders poneren dat het hen niet gebeuren kan, zo pijnlijk. Overlevenden kunnen bijna niet anders dan horen dat buitenstaanders ervan overtuigd zijn dat
zij, de overlevenden, zich 'anders', 'beter' hadden kunnen gedragen. De overlevenden kunnen de zelfverzekerde overtuiging van buitenstaanders niet weerleggen, zij
hébben in het kamp uitzonderlijk heldhaftige individuen gekend, wéten dat sommigen beter en langer konden weerstaan dan anderen.
Vele overlevenden vragen zich ook nu nog bij elk contact met buitenstaanders af,
hoe zij zich in het kamp zouden gedragen hebben (zie blz. 218). Velen menen dat zij
van bij de eerste oogopslag doorhebben of iemand zich moedig, laf of apathisch zou
hebben gedragen (zie b. v. blz. 217 en 443 - ook sommige tweede-generatie-kinderen
taxeren mensen op die wijze. 64). Dit hield sommige gevangenen reeds in het kamp
. bezig. Eind' 44 bedachten Rost en enkele andere intellectuelen in Dachau een 'spel'
dat eruit bestond de vraag te beantwoorden hoe het bepaalde grote Duitse dichters
en filosofen in het kamp zou zijn vergaan. 65 Goethe b.v., zou volgens hen "waarschijnlijk Reviercapo of capo van de Totenkammer zijn, en heel erg prominent. Te448

vens had hij stellig uitstekende connecties zowel met de Polen als met de communisten. Zijn omgang met de SS zou waarschijnlijk heel diplomatiek en voorkomend
zijn, doch zo, dat er van ons standpunt uiteindelijk niet op aan te merken zou zijn. En
natuurlijk had hij vergunning om zijn haar te laten staan." Schopenhauer zou in Dachau een prominentenpositie bekleed hebben. Hij "ontvangt veel pakketjes, waarvan hij slechts een heel enkele keer aan andere prominenten een kleinigheid afstaat.
Is buitengewoon {rots en egoïstisch en beschouwt de meeste zijner mede-gevangenen slechts als 'Fabrikware der Natur"'. Nietzsche werd volgens hen al "na enkele
weken een 'Muselmann', die steeds in tranen baadt, en 's avonds voor de ingang van
blok 26 om wat soep bedelt." (Rost-1963, 141) (zie ook blz. 319 Gandhi).
Overlevenden die hun kampgedrag of overleving niet positief kunnen waarderen,
die twijfelen of ze niet 'schuldig' zijn, of ze niet dapperder en minder passief hadden
kunnen of moeten zijn, vrezen dat buitenstaanders niet onder ogen durven zien dat
ook zij zich naar alle waarschijnlijkheid niet 'beter' zouden hebben gedragen. Ze
herinneren zich nog hoe ze er ooit zelf over dachten, dat ze het nooit zelf geloofd hebben en zelfs nu nog niet kunnen geloven. Ze weten dat outsiders onvermijdelijk te
vrijblijvend meedenken. Buitenstaanders weren de mogelijkheid van de kamp-'onmenselijkheid' af. Dit wordt aangrijpend weergegeven door het ~itaat waarmee dit
boek aanvangt. Het citaat komt uit een brief die een gevangene in Westerbork
schreef in antwoord op het door vrienden-buitenstaanders tot hem gericht verwijt,
dat hij zich 'cynisch-sarcastisch' opstelde tegenover zijn lotgenoten. 66
Gevangenen en overlevenden speculeren over kampgedrag van buitenstaanders
om hun overtuiging kracht bij te zetten dat slechts zeer uitzonderlijke individuen zich
verschillend konden gedragen. Ze beveiligen zich aldus tegen de gedachte dat zij zich
op een van de norm afwijkende wijze gedragen (hebben), of willen van die idee afgeraken. De ongenuanceerde pronostiek van buitenstaanders die zich, wetend wat ze
nu weten, vanuit een makkelijke zetel, uitzonderlijk achten en poneren dat zij zich
'beter' zouden hebben gedragen, is een kaakslag voor overlevenden die hun overleving niet konden verwerken. Het vooropgezet moreel oordeel van b,uitenstaanders
getuigt van onbegrip en gebrekkig inlevingsvermogen. Er is geen enkele reden om
aan te nemen dat zij zich anders zouden gedragen (zie blz. 427). Wie voorbijziet aan
het feit dat bitter weinig arrestanten zich het leven benamen vooraleer ze naar een
kamp werden versleept, en dat het zelfmoordcijfer bij gevangenen niet veel hoger lag
dan buiten het kamp, oordeelt op een lichtzinnige, onkritische en zelfoverschattende
wijze.
Bijna alle getuigen melden dat sommige gevangenen zelfmoord pleegden. De idee er
een eind aan te maken hield velen constant bezig,67 anderen dachten er nooit aan. 68
Na de oorlog gaven gemiddeld 10 % van de door Matussek ondervraagde overlevenden toe, in het kamp ooit aan zelfmoord gedacht te hebben69 (Matussek rangschikt
deze gedachten onder 'geestelijke stoornis'). Zelfmoordpogingen als 'cry for help'
waren er weinig, waarschijnlijk omdat het appèl-effect wegviel,1° vermits niemand
daadwerkelijk kon helpen door de toestand ongedaan te maken. Enkele getuigen
hebben honderde zelfmoorden gezien en spreken van een ware epidemie,71 doch de
meesten verbazen zich over het gering aantal suicides. 72 "Vaak heb ik dat niet ge. zien", schrijft b.v. Cohen (1979,177), "meestal nam ik waar dat de mensen wilden
blijven leven, of beter, streefden naar doorleven zonder dat daar altijd een bewuste
449

wil aan te pas kwam ( ... ). Het opvallende is dat dit bij alle levende wezens voorkomt,
dat ook een dier blijft rennen voor zijn leven; maar een dier kan niet bepalen of een
situatie hopeloos is en wij vaak wel. Als we het willen tenminste, en dat zal wel een
cruciaal punt zijn: wij willen geen omstandigheden als hopeloos kwalificeren, we willen geen einde aan ons leven, het leven moet doorgaan. " Zelfs gevangenen die er niet
meer aan konden twijfelen dat ze binnenkort van kant gemaakt zouden worden, bleven zich vaak aan het leven vastklampen. Zo was b.v. eind '40 in Buchenwald een
groep van een dertigtal gevangenen getuige van de brutale moord op een lotgenoot.
Omdat ook een hooggeplaatst officier of burger die moord had gezien, volgde een of.:
ficieel onderzoek. De groep gevangenen werd in enkele maanden tijds geleidelijk
aan uitgemoord. Geen vàn hen maakte er zelf een eind aan. 73 Dat gevangenen de
zelfmoordfrequentie verschillend beoordelen, wordt waarschijnlijk verklaard door
de naar tijd en plaats sterk verschillende levensomstandigheden ..De zelfmoordcijfers waren vrij hoog in gemeenschappen die werden bedreigd door deportatie, vlak
voor of tijdens de overbrenging naar het kamp (vooral als dit ver weg, in het buitenland gelegen was en als het zeer berucht was) en tijdens de eerste weken in dat
kamp.74 In '33 b.v. waren de veenkampen al zó berucht, dat heel wat gevangenen uit
de provisoire kampen zichzelf van het leven benamen toen ze te weten kwamen dat
ze naar ginder zouden worden overgebracht (Wei/er, -10-17). Over gevangenen die
vanuit Westerbork op transport werden gesteld naar het oosten, schrijft Hillesum
(198212, 52): "verschillende zelfmoorden vannacht voor het transport, met scheermesjes enzo". Telkens de hoop ooit het kamp uit te geraken oplaaide (b.v. bij het begin van de oorlog, ná Stalingrad75 ), daalden de zelfmoordcijfers. Zelfmoord was gebruikelijk in zware commando's76 en lag hoger bij bepaalde interneringscategorieën
(b.v. bij de 'asocialen' - voor een mogelijke verklaring van dit fenomeen: zie blz.
296-297).
Het kan dat sommige getuigen de cijfers minimaliseren omwille van het odium dat
op zelfdoding rust. De vaakst geuite houding is evenwel bewondering voor de 'moed'
van de zelfmoordenaars en minachting voor de 'lafheid' te willen overleven. Carl
Laszlo wijt het Rering aantal suicides aan een veralgemeende lafheid. 77 Over de zesde
dag van de dodenmars uit Neumark, schrijft R. Weiss (p. 200): "De dood betekende
redding. Alleen lafaards, en zij die nog een beetje kracht over hadden, bleven verlangen dat ze het zouden overleven". "De dood" , meent ook Hart (1974, 67), "leek
een makkelijke uitweg. Al wat nodig was, was een lichte aanraking van de onder
stroom staande omheining ( ... ). Elke dag vond men daar meisjes dood. Ik speelde zo
vaak met de gedachte en ik weet niet waarom ik me zo wanhopig vastklampte aan het
leven. Waarschijnlijk omdat ik een lafaard was en de moed niet had het op me te nemen." Over een lotgenote die 'naar de omheining was gegaan', schrijft ze (p. 91):
"Zij had tenminste moed. Ik kon mezelf er niet toe brengen." "De idee zelf een einde
te kunnen maken aan de ganse kwellerij", had volgens Kautsky (p. 275) "iets buitengewoon verleidelijks, en elke zelfmoord riep de vraag op of de zelfmoor4enaar eigenlijk geen gelijk had. Maar ondanks de plausibiliteit van zijn motieven vond hij
steeds relatief weinig navolgers, alhoewel het ongetwijfeld een weg in de vrijheid
'. was, waarvoor dikwijls veel pleitte."
Andere getuigen of commentators overdrijven de zelfdodingscijfers misschien in
de andere richting omdat ze daar belang bij hebben. Perry Broad b. v., de voormalige
SS-er die in zijn na de oorlog in gevangenschap afgelegde verklaringen over ontelba450

re zelfmoorden spreekt. Of l.F. Steiner die het gebrek aan weerstand van de slachtoffers wou verklaren en (daarom) zelfmoord beschouwt als een vorm van weerstand, een eerste bevestiging van de vrijheid te beslissen door te vechten of uit een
mensonwaardig leven te stappen. Zelfmoord was volgens hem in Treblinka zó gebruikelijk, dat gevangenen die het verzet wilden organiseren de wacht moesten optrekken om zelfmoordkandidaten van hun plan af te brengen. 78
De 'officiële', lage SS-cijfers bieden geen uitkomst. Zeker in de periode voor de
oorlog was het niet ongebruikelijk dat SA en SS gevangenen opzettelijk tot zelf.:.
moord dreven 79 en de marteldood van sommigen als zelfmoord verhulden80 (zie ook
blz. 135). Ook gevangenen maskeerden persoonlijke afrekeningen soms op die wijze. 81 Ook later hadden SS-ers er weinig belang bij de zelfmoordcijfers systematisch te
drukken. 82Veel wijst er inderdaad op dat een hoog zelfmoordcijfer hen niet ongelegen kwam. De SS-ers moesten dan zelf de handen niet 'vuil maken' en konden zich
onschuldig achten. Doch dat gold noch voor allen; noch altijd. Deze redenering
houdt immers in, dat zij zich schuldig voelden, niet actief wilden moorden en rekening hielden met het oordeel van de buitenwacht. Bovendien bleven ze hoe dan ook
verantwoordelijk voor de toestanden die tot zelfmoord dreven, waren kampcommandanten verantwoording verschuldigd over hun beleid en waren hoge zelfmoordcijfers niet altijd opportuun (zeker niet na de Arbeitseinsatz). "Kautsky vermeldt
b.v., dat de moord op een 'lastige' gevangene-de man in kwestie had gezien hoe zijn
broer werd vermoord en bleef dat ook herhalen toen er een officieel onderzoek
kwam - als zelfmoord werd gemaskeerd. 83
Wat hier verder ook van zij, zelfmoord kwam vaker voor in de kampen dan in de
buitenwereld, maar in de relatieve orde speelde het geen rol van betekenis. In Buchenwald pleegden gemiddeld vier op tienduizend . gevangenen (0,04 %) zelfmoord,84 'slechts' 0,0056 % van de doodsoorzaken in dat kamp.8s Zelfmoord vertegenwoordigde voor alle KZ gezamenlijk niet meer dan 1 % van de doodsoorzaken. 86
Ook in het getto van Warschau lag het zelfmoordcijfer verrassend laag. Vóór de oorlog waren er gemiddeld zeven zelfdodingen per week, in december '40 daalde dit tot
. drie à vier per week, om dan toen de toestand verslechterde (vanaf n';.ei '41) terug te
stijgen. 87
Na de aanpassingsperiode volgend op de internering, is zelfmoord ook eerderuitzonderlijk in krijgsgevangenkampen en gevangenissen. 88 Ook in oorlogstijd lopen de
zelfmoordcijfers steevast terug. 89 Dit fenomeen werd nog niet bevredigend verklaard. Het zou veroorzaakt worden door: de minder grote sociale isolering (sterke
integratie van het individu in de bedreigde gemeenschap); vereenvoudiging van de
sociale structuren; het waardeverlies van het individueel bestaan; de ontwaarding
van de dood in het algemeen en van zelfdoding in het bijzonder; de extreme spanning
van de levensenergie die gestimuleerd wordt door het voortdurend levensgevaar,
enbf doordat voorheen tegen het 'zelf gerichte agressie nu tegen externe vijanden
kan worden gericht. 90 Voor het paradoxaal laag zelfmoordcijfer in de nazi-kampen
worden nog allerlei verklaringen gegeven. Wie niet verder leven wou, moest in het
kamp geen 'actieve' daad stellen, het volstond zich te laten gaan, de 'dood kw.am dan
vanzelf' .91 "Het is waar", schrijft Tillion (p. 129), "dat het in het kamp niet nodig was
zichzelf te doden om te sterven, maar toch is het feit [dat er zo weinig zelfdodingen
waren] opvallend. "'ne 'passieve' wijze waarop miljoenen zich hebben laten ombren-·
gen, beschouwen sommigen als een vorm van collectieve zelfmoord; de gang naar de
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gaskamers was, zo menen ze, een makkelijke manier om uit een mensonwaardig leven te stappen. 92 Aannemelijker lijkt, dat volkomen uitgeputte gevangenen de fysieke en psychische kracht ontbeerden om zich het leven te benemen. Zelfdoding is een
wilsuiting en hun wil was opgebruikt of gebroken. 93 Zelfs de allerlaatste vrijheid was
hen ontnomen. 94 "Ik ben" ,schrijft Levi (1961, 154), "niet levend genoeg om mezelf
uit de weg te kunnen ruimen." Wie wel nog krachtig genoeg was, vocht voor zijn leven,95 gunde de SS de triomf over hun dood niet. 96 "De overlevingswil , de koppigheid
tegen de SS", getuigt Kautsky (p. 275), "waren sterker dan de vrees voor mishandelingen en psychische kwellingen, en hij die bezweek onder deze vrees en kwellingen
was dan gewoonlijk te zwak om zelfmoord uit te voeren." Gevangenen die erin slaagden een dodelijk gif binnen te smokkelen, maakten er dikwijls geen gebruik van, omdat ze dan op elk moment zélf konden beslissen uit het leven te stappen. "Velen onder ons, artsen of echtgenoten van artsen", getuigt Lengyel (1946,40), "hadden zich
bij hun vertrek in het vooruitzicht van het allerergste, voorzien van gif. Ikzelf had,
hoewel ik vrij optimistisch was toen ik vertrok, op het laatste moment deze voorzorg
genomen . De zekerheid dat men in laatste instantie meester is over zijn leven is de
laatste vrijheid" . "Ik bood Dé een mijner capsules (cyaankali) aan, maar ze weigerde
en zei iets, dat me in zijn banaliteit toch wel trof: 'Het is altijd vijf minuten te vroeg'.
Trof, omdat zij, evenals haar man, nog altoos de l~ttekens op de polsen draagt van
een mislukte poging anno 1940." (Presser-1980, 75 -zie ook blz. 300). Verder stelt
men ook vast dat in levensgevaarlijke situaties de overleving, ook zonder dat ze tot
verzetsdaad wordt, enorm aan intrinsiek belang wint. De gevangene "leerde de dood
als normaal beschouwen, zoals hij in het vroegere bestaan het leven als normaal had
gezien ( ... ). In 'het rijk van het leven' kan men het leven ontvluchten door het plegen
van suicide; in 'het rijk van de dood' kan men de dood ontvluchten door te gaan leven." (Cohen-1952, 137).
Overlevenden wéten dat de overmoedige voorspellingen van buitenstaanders over
hoe zij zich in het kamp zouden hebben gedragen, kant noch wal raken. Ze weten dat
heldendom eerdJe r uitzondering dan regel was, ze weten ook dat buitenstaanders zich
in niets van hen onderscheiden, behalve ... door hun onwetendheid en de afwezigheid van schuldgevoelens (zie ook blz. 426-429). Velen raken er steeds sterker van
overtuigd dat er twee soorten mensen zijn: zij die zich schuldig voelen en zij die hun
handen in onschuld wassen (een overtuiging die de overmoedige buitenstaanders
waarvan hierboven sprake in feite delen): Henryk Broder (zie ook blz. 176) noemt
zichzelf geen overlevende omdat hij na de oorlog (in '46) werd geboren. Omdat hij
jood is en omdat een groot deel van zijn familie werd omgebracht, is hij wel een 'belaste' .97 Opgegroeid met de nawerkingen van het leed, wou hij steeds meer weten
over het hoe en waarom van de genocide. Langzamerhand groeide een soort strikte
tweedeling: hij was slachtoffer en de gemeenschap waarin hij leefde (zijn ouders
hadden zich na de oorlog in Duitsland gevestigd) bestond uit de rechtverkrijgenden
van de daders. Hij deelde de mensheid op in schuldigen en onschuldigen. Deze constellatie voorzag hem van een coördinatenstelsel, maar bepaalde zijn denken en handelen dermate dat er tijd noch ruimte bleef voor andere gedachten of ervaringen. Hij
raakte steeds meer geobsedeerd en kwam tot de c~nclusie dat het nazisme nog steeds
een van de pijlers van de (Duitse) gemeenschap is. 98 Om uit deze psychisch dodelijke
slachtoffer-dader-correlatie te geraken, moest hij uit Duitsland weg. Zijn bestaan al452

daar had alle vanzelfsprekendheid verloren, hij kon zich niet meer normaal gedragen
en de buitenwereld reageerde onnatuurlijk op hem . Hij besloot dat joden ná Auschwitz niet meer in Duitsland kunnen leven, en emigreerde in '81 naar Israël. Dat loste
zijn probleem niet op, maar zijn bestaan herwon een zekere vanzelfsprekendheid.
Hij wordt er nu niet meer voortdurend aan herinnerd jood te zijn en mag, doordat de
solidariteitsdwang is weggevallen, doorgaan op gevoelens van antipathie of sympathie voor andere joden99 (zie ook blz. 151).
Dat 'schuld' of schuldgevoelens wel eens het centraal onderscheidend criterium in
deze insider-outsider relatie zouden kunnen vormen, volgt nog uit andere indicaties.
Pawelczynska meent dat overlevenden hun kampervaring quasi integraal begrijpelijk kunnen maken. Alleen wat hun overlevingsgedrag betreft maakt ze voorbehoud.
Dat gedrag is moeilijk adequaat mededeelbaar omdat overlevenden weinig rekening
hielden met hun omgekomen lotgenoten of zelfs indirect van hen profiteerden. 1Oo
Een belangrijk verschil tussen de teksten die Laqueur schreef tijdens haar gevangenschap en direct nadien, is dat ze in de laatste - die wel tot buitenstaanders gericht zijn
- kampgedrag bewust moreel begint te evalueren. "Toch meen ik", schrijft ze b. v.
(p. 108), "dat men de vrouwen en meisjes, die de vriendinnen van Capo's waren, die
onze mannen sloegen en opjoegen, niet té hard mag veroordelen. Zij deden het uit
zelfbehoud, maar ook vaak om het leven van man of kinderen te rekken. Wat iemand
in een dergelijke buitengewone situatie doet, mag men zeker niet met normale maatstaven·meten en veroordelen ( ... ). Ik wil de vrouwen die zich gaven, voor wat brood
of boter, niet veroordelen nu ik dit schrijf. Soms benijdde ik hen, niet alleen om de
levensmiddelen en hun welstand, maar meer nog om hun 'moed' . Ik kon die niet opbrengen om de 'stap' te doen. Ik wist niet waar het einde zou zijn. Vandaag was die
Capo de machtige en morgen zou een andere weer het heft in handen hebben." Uit
.een andere verhelderende passage blijkt dat de idee van de begripskloof hiermee samenhangt: "Niemand weet en kan begrijpen, wat het voor een vrouw betekent haar
man te zien verhongeren en vervuilen, te zien dat hij lijdt, en machteloos te zijn of
misschien alleen iets te kunnen doen als: al het eten geven dat je enigszins kunt sparen, al je tijd en laatste krachten om hem te wassen, te ontluizen (vlektyfus!) en ...
morele moed en steun te geven. Nooit zal ik begrijpen, waar ik soms nog de kracht
vandaan gehaald heb om een grapje te maken, om te genieten van de natuur, ( ... ).
Maar ook nooit zal ik het mezelf vergeven, dat ik moeheid, uiterste sl~pte, nietmeer-kunnen, en soms niet-meer-verder-weten, aanzag voor luiheid, gemakzucht,
egoïsme, idiotisme. Niemand die niet aan de rand van het leven gestaan heeft, zal begrijpen wát zwakte, wát niet-meer-verder-kunnen betekende ( ... ). Paul was zo mager, dat hij overal plekken had, die ten dele geïnfecteerd waren. Hij lag öp de grond
( ... ) dag en nacht, omdat hij niet meer kon staan of zitten ( ... ). Als hij kreunde of
zuchtte, werd ik ongeduldig. Ik was zo op van vermoeidheid en honger, op van de
dag met de veel te zware moeiten, dat ik moest trachten een paar uur te slapen. Ook
dit kan men mij nooit vergeven, dat ik tegen een nagenoeg stervende ( ... ) in mijn
slaap geknord en gebromd heb." (Laqueur, 118-119). Elders verwijst Laqueur naar
analoge 'tekortkomingen' bij andere gevangenen (zie ook blz. 288) en naar wangedrag van 'prominenten' .101
De begripskloof heeft niet alleen te maken met de vrees van buitenstaanders het
algemeen menselijk vermogen tot 'kwaad' te onderkennen, maar ook met de vrees
van insiders dat wie het niet meemaakte een veroordelende houding zal aannemen.
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Hoe gegrond deze vrees verder ook moge zijn, duidelijk is dat ze dikwijls haar oorsprong vindt in een zelfveroordelende attitude.
De communicatie mislukt vaak ondanks de respons van buitenstaanders. Ook omdat ex-gevangenen hun bevattingsvermogen soms onderschatten en hun boodschap
daaraan aanpassen. Arnoni b.v., verzweeg decennia lang een van de volgens hem
meest compromitterende handelingen die hij als gevangene had gesteld (" ... dat ik inderdaad de bodem van degeneratie en immoraliteit had bereikt, toen ik, onderweg
naar Birkenau nog wel, opgesloten in een goederenwagon met een massa lijdende en
stinkende mensen om mij heen, en Moeder vlak naast me, had geprobeerd een
vrouw te verleiden die ik amper kon zien en van wie ik ook niet eens wist, ofwilde weten, hoe ze heette. De pijn van zo'n bekentenis ... " Arnoni-1983, 296) . Toen hij in
een onbewaakt ogenblik zijn geheim er toch uit flapte, bleek uit de begrijpende reactie van buitenstaanders dat hij zijn strenge zelfveroordeling op hen had geprojecteerd ("Het meest onverwachte was wel mijn plotselinge besef dat ik mezelf jarenlang voor de gek gehouden had. Het geraamte in mijn kast kwam regelrecht uit een
speelgoedwinkel. De vernietigende aanklacht tegen mezelf was eigenlijk geen aanklacht te noemen. Het was menselijk, begrijpelijk, logisch. Ik kan het zomaar tegen
iedereen zeggen, want iedereen zal zichzelf erin herkennen" - ibid, 296).
Sommige overlevenden kunnen hun overleving niet begrijpen of aanvaarden. In
de joods-christelijke cultuur worden tegenspoed en leed vaak als beproeving of straf
geïnterpreteerd. Dat geldt ook voor de dood , zeker als ze.onverwacht komt. Sommige joodse gevangenen zagen de genocide als een onontkoombaar fatum. Wie daar
toch aan ontsnapte moest dat 'verdiend' hebben. Doch zij zoeken tevergeefs naar
een teken van morele superioriteit. Zij wéten dat zij niet 'beter' waren dan de slachtoffers. Integendeel, in hun ogen zijn de omgekomenen beter en waardevoller .102 Zij
probeerden - bij wijze van spreken - niet aan het noodlot te ontkomen, sommigen
onder hen gedroegen zich heldhaftig, namen de plaats van een kameraad in, weigerden de 'geboden' te overtreden, weigerden te 'ontmenselijken'. De dood wordt ook
soms opgevat als ultieme 'straf' voor begane normovertredingen. De doden hebben
dus geboet en zijn gezuiverd. Zij konden evenmin verder 'degenereren' en kunnen
niet meer gekweld worden door schuldgevoelens. Beschermd door een 'deken van
anonimiteit', 103 staan ze ook niet meer bloot aan.de opdringerige nieuwsgierigheid
van buitenstaanders. De doden zijn benijdenswaardig (zie ook blz. 292-294 - ook in
'normale' omstandigheden bekruipt hen die een dierbare overleven, soms het gevoel
in zijn plaats dood te willen zijn). Het zijn dus niet alleen buitenstaanders lO4 di~ de
omgekomen gevangenen als helden of martelaars zien en de overlevenden impliciet
en dikwijls expliciet verdacht maken.
Ondanks het inzicht van sommigen dat het onbegrip van buitenstaanders zelden
kwaadwillig is en dat het in de hand wordt gewerkt door overlevenden die buiten:
staandersvragen op een defensieve wijze beantwoorden (omdat zij slechts ongaarne
en zelden gedetailleerd over hun ervaring spreken o.m. omdat zij ervan overtuigd
zijn dat alleen lotgenoten hen kunnen verstaan) waardoor de voorstelling die buitenstaanders zich van die ervaring maken weinig of niets te maken heeft met de kamprealiteit, 105 ondanks dit inzicht dus, wordt het onbegrip van buitenstaanders een 'beschamende invoelings-weigering' genoemd. En wie weigert zich in te leven, zet de
discriminatie van de slachtoffers voort. 106
De verklaring van Bettelheim voor het stilzwijgen van kinderen die hun ouders
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door deportatie verloren (zie blz. 302 e. v.), geldt waarschijnlijk ook voor het stilzwijgen van andere insiders. Ze zwijgen o.m. omdat er geen woorden zijn om hun ervaring aan anderen duidelijk te maken en over te dragen, ze zwijgen vooral omdat zeer
zich van bewust zijn dat, als ze hun onverwerkbare gevoelens kunnen mededelen,
outsiders van hen zullen verwachten dat ze dan in het reine komen met hun ervaring
en dát, weten ze, is onmogelijk. Onaanvaardbaar is ook dat de toehoorders dan zullen.kunnen denken, dat ze de martelingen van het slachtoffer begrijpen door naar het
relaas erover te luisteren. Zij, de slachtoffers, weten evenwel dat de anderen de feiten soms wel kunnen vatten maar daarom nog niet de precieze aard van hun lijden.
Praten met buitenstaanders helpt niet, ze kunnen alleen aan lotgenoten kwijt wat
hen beroert lO7 (een klacht die door veel overlevenden geuit wordt-zie b.V. blz. 444).
Dat overlevenden toch praten in het kader van een voor publikatie bestemd boek,
geeft aan dat ze indirect toch proberen te communiceren en ondanks hun overtuiging
toch hopen dat buitenstaanders het ooit zullen begrijpen.
Overlevenden die zich schuldig voelen, verbazen er zich dikwijls over dat zij, en
niet de daders, door het verleden achtervolgd worden. I08 Sommigen - o.m. Jean
Améry 109 - concluderen daaruit dat de wereld, die vergeeft en vergeet in plaats van
de beulen en diegenen die hen lieten begaan te veroordelen, de slachtoffers beschuldigt. Ze menen .ook dat buitenstaanders minder respect betonen voor het leed van
kampslachtoffers dan voor dat van soldaten of weerstanders, IlO of 'on honore ses
héros et on pleure ses martyrs'.
Vermeldenswaard is de stelling dat deze overlevenden doorgaans geen wraakgevoelens jegens hun beulen koesteren. Leiser oppert dat hun natuurlijke agressiviteit misschien door en gedurende de vervolging werd 'opgebruikt' , of dat deze overlevenden
van mening zijn dat haat- en wraakgevoelens hen zouden beroven van de kracht nodig voor het 'leven na het overleven'. 111 Volgens Eissier moet men aannemen dat al
wie lange tijd in een kamp zat, intensieve onbewuste of bewuste wraakgevoelens
koestert. Men kan zich zelfs afvragen of iemand die de moordenaars van zijn kinderen vergiffenis schenkt, niet psychopathologisch moet worden benaderd. Doch EissIer vond bij de overlevenden die hij psychiatrisch onderzocht niet het minste spoor
van ressentiment. Hij leidt daaruit af dat hun agressiviteit 'gebroken' werd door jarenlang leed, of dat ze een chronisch masochistische instelling hebben verworven. 112
In een later verschenen artikel schrijft deze Amerikaanse psychiater de ahvezigheid
van agressie toe aan de aanpassing aan het kamp. Hij meent dat er slechts twee aanpassingswijzen mogelijk waren, identificering met de vijand of totale onverschilligheid (gekoppeld aan een verstoorde levenswil) en dat beide soorten ;aanpassing
agressieve gevoelens tegenover de vijand onmogelijk maakten. ll3 Lenke Rothman
schrijft de onderworpenheid van overlevenden toe aan hun gevoel dat de vermoorden 'beter' waren dan zijzelf. Omdat zij hun levensrecht verbeurd menen te hebben,
protesteren zij nooit en stellen zij zich veel te zwak op voor het bekomen van invaliditeits-uitkeringen of speciale pensIoenen. 114
De verklaringen van Eissier en Leiser voldoen niet omdat zij wraakneming en
wraakgevoelens soms met elkaar verwarren,115 en omdat ze de afwezigheid van
wraakgevoelens ten onrechte uitbreiden tot álle overlevenden (ook Blassingame
doet dat, zie blz. 314). Dat komt waarschijnlijk omdat zij vooral in contact komen
met schüldbeladen overlevenden. Ook uit de lectuur van ego-documenten zou kun- ·
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nen worden geconcludeerd, dat het gros der overlevenden zich schuldig voelt (zie
ook blz. 226 e.v. over positieve interpretatie van de kampervaring). De getuigende
overlevenden vormen evenwel geen representatieve groep. Het zou b. v. best kunnen
dat schuldgevoelens een van de belangrijkste getuigenismotieven zijn (zie blz. 439).
Sommige ego-documenten doen ook aan belijdenisgeschriften denken (zie blz. 290) .
Ook grootschalige psychiatrische onderzoeken brengen wat dit betreft geen uitsluitsel. Ook hier wordt de samenstelling van de groep bepaald door selectiemechanismen die oververtegenwoordiging van 'schuldigen' in de hand werken. Veel wijst er
op dat vele overlevenden zich schuldig voelen over hun kampervaring, maar besliste
uitspraken over de precieze verhouding van deze gevoelens bij overlevenden zijn
slechts veralgemeningen. In de context van dit boek vormt de vaagheid over de frequentie van schuldgevoelens overigens geen onoverkomelijke hinderpaal. Het gaat
hier immers niet om statistisch, maar om analytisch onderzoek van het KZ-insiderisme, een stelling waarin schuldgevoelens kennelijk een belangrijke rol spelen.
Volgens Kogon reageerden de meeste gevangenen met onvoorstelbare wraaklust
op hun extreme hulpeloosheid. Gekwelde mensen martelden hun geest om nieuwe,
nog wredere kwellingen te bedenken die ze degenen die de kampen hadden opgericht en bestuurd, zouden laten ondergaanY6 Gevangenen die zich bij de uitoefening
van hun kampfunctie beestachtig hadden gedragen, werden bij aankomst in een ander kamp niet zelden een kopje kleiner gemaakt. 117 Vele ooggetuigen vermelden dat
bij de bevrijding heel wat kampfunctionarissen genadeloos werden afgemaakt door
hun vroegere slachtoffers. 118 Als de bevrijders en kden van het Internationaal Comité er niet in slaagden de gevangenen in te tomen, ondergingen SS-ers hetzelfde lot. 119
Ook in de film D-Day to Ber/in (George Stevens) komen beelden voor van de retaliatie-acties van gevangenen van Dachau. Veertig tot vijftig SS-ers en kapo's werden
door de gevangenen doodgeslagen met schoppen, stokken en geweerkolven. Amerikaanse G.I.'s, geïrriteerd door de zelfverzekerdheid van de SS-ers, brachten er 122
ter plekke om. Over die bevrijding van Dachau schrijft Van Eek (1981,220): "Er lagen dode SS-ers. Die wezen we elkaar aan. We konden nog lachen. Die dode SS-ers
maakten ons aan het lachen. Het waren Russen die door het prikkeldraad waren geraakt. Ze schopten naar de dode SS-ers en we juichten hen toe. Ze trokken de SS-ers
hun laarzen en hun kleren uit en we juichten opnieuw. De Amerikanen brachten hen
met geweld weer in het kamp." Tytgat (p. 154) schrijft over dezelfde gebeurtenis:
"Nu gaan we onmiddellijk op jacht, op jacht naar de Capo's en onzen 'Alfons' (de
'Stubeältester' , kameroverste). Ze moeten allen kapot. Onze beulen willen we uitroeien als ongedierte." Over de bevrijding van Ebensee schrijft Aerts-(p. 114-115 &
118): "Blijdschap sloeg om in wraak. Een orkaan van blinde woede raasde een kwartier lang. Moordtaferelen. Haat. Bewakers werden gestenigd, doodgeslagen, tien
keer doodgeslagen. Het sloeg me om het hart. Ik vree~de dat alles zou ontaarden. I~
had er niks op tegen dat ze die Duitse misdadigers kapot maakten, maar de kans bestond dat er persoonlijke wraaknemingen gepleegd werden op mensen die het niet
verdienden. ( ... ) Het kamp bood geen erg verkwikkelijke aanblik. In elke hoek lagen doodgesmeten en doodgeslagen bewakers, sommigen droegen opschriften op de
borst die hen schandvlekten. ( ... ) De commandant van het kamp van Melk werd toevallig in de buurt ontdekt, terwijl hij in een dorpje met zijn vrouw zat te picknicken.
Hij werd op vreselijke wijze ter dood gebracht. Uren lang moest hij de arm omhoog
steken en 'Heil Hitler' roepen. Op de duur kreeg hij zijn arm niet meer omhoog. Hij
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werd toen aan een paal vastgebonden, gescalpeerd, enzovoort. .. " Werd hen belet
hun wraakgevoelens te koelen, dan ervoeren vele gevangenen dat als een frustratie,
de eerste in een lange reeks van bittere teleurstellingen na de bevrijding. 120 Uit getuigenisse:g die vijfendertig jaar later, op hefLubliIYMajdanek-proces werden afgelegd,
blijkt dat deze wraak- en haatgevoelens bij sommigen onverminderd voortleven of
bij de minste aanleiding terug opborrelen 121 (andere voorbeelden van wraakgevoelens en wraakneming: zie blz. 299, 396,419). Woede en wraaklust richtten zich bijna
steeds het felst tegen de 'groene' kampfunctionarissen. Daar zijn verschillende verklaringen voor. De meeste SS-ers hadden toen al de benen genomen of ontsnapten
aan de wraaklust omdat ze door de bevrijders werden gevangen genomen. Ook hadden gevangenen in de meeste kampen veelminder direct contact met SS-ers dan met
kampfunctionarissen, en leden ze vooral onder de door deze laatsten uitgeoefende
terreur (zie blz. 352-354). Daarenboven tilden gevangenen veelal zwaarder aan het
wangedrag van functionarissen, omdat zij medegevangenen waren, omdat hun gedrag niet voortsproot uit een vijandige ideologie maar uit lafheid, winstbejag en egoisme (zie blz. 360).
De negatieve correlatie tussen schuld- en wraakgevoelens vormt een interessant
onderwerp voor nader wetenschappelijk onderzoek. Een mogelijke verklaring voor
deze correlatie (andere verklaringen werden hierboven-zie blz. 298-gesuggereerd)
zou kunnen zijn, dat het sterk gevoel gefaald te hebben (normovertreding die geen
dissonantiereductie meer toelaat), een verschuiving van de verantwoordelijkheid
impliceert. Niettegenstaande hun besef dat het nazisme en de SS-ers aan de basis lagen van de mensonterende levensomstandigheden, bleven deze slachtoffers zich
aansprakelijk achten voor hun gedrag. Hun gevoel gefaald te hebben is zó sterk, dat
de aandacht dikwijls wordt toegespitst op de eigen verantwoordelijkheid. Daardoor
hebben ze het gevoel de ware schuldigen te zijn. Wraakgevoelens komen dan niet
meer aan bod, omdat ze hun voorwerp kwijt zijn, omdat ze geen zin meer hebben.
Men kan betwijfelen of relatief weinig SS-ers en kapo's door schuldgevoelens over
hun kampgedrag geplaagd werden of worden. Dat ze dat zelf zeggen (op processen,
in getuigenissen en interviews) is niet afdoende. Wat naar buiten toe verkondigd
wordt, stemt niet noodzakelijk overeen met wat men voelt. Doch SS-ers hadden er
na de oorlog eerder belang bij schuldgevoelens te uiten of voor te wenden, dan ze te
dissimuleren. Hiertegen wordt soms àangevoerd dat die SS-ers hun schuldgevoelens
niet willen onderkennen, dat ze hun moreel dissonant gedrag rationaliseren en niet
écht geloven dat hen geen schuld treft, dat ze diep in hun binnenste wel weten dat met
het 'Befehl ist Befehl' niet alles is gezegd. Dat kan misschien wel, maar het begrip
'onb~wuste schuldgevoelens' houdt in elk geval een contradictio in terminis in. Enkele decennia na de oorlog wisselde Levi enkele brieven uit met Müller, een SS-chemicus onder wiens bevoegdheid Levi in Buna-Monowitz (Auschwitz-lIl) had gewerkt. Müller, die geen van de kwaadste SS-ers was, hangt in zijn brieven een sterk
geïdealiseerd beeld op. Volgens hem waren Levi en hijzelf toen echt bevriend, behandelden ze elkaar als gelijken en voerden ze verscheidene wetenschappelijke en filosofische gesprekken (b.v. over de 'waardevolle menselijke waarden die door anderen uit pure brutaliteit werden vernietigd'). Levi noemt dit 'naïef ex post facto wishful thinking' , misschien had Müller dit idyllisch beeld aan vele mensen verteld en kon
hij zich niet meer realiseren dat iedereen, op Levi na, hem geloven kon. De SS-er had
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zich een geschikt verleden geconstrueerd, was er zelfs van overtuigd dat IG-Farben
de gevangenen van Buna alleen maar te werk stelde om hen te beschermen en de
overleving van minstens deze joden te bewerkstelligen. Om die reden hadden SS-ers
het hele Buna-Monowitz complex (acht hectaren met reusachtige gebouwen) uitgedacht en uit de grond gestampt (Levi-1984, 220). De hardnekkigheid waarmee soms
volgehouden wordt dat het niet kán dat SS-ers zich niet schuldig voelen , houdt waarschijnlijk vooral verband met de onaanvaardbaarheid van de gedachte dat morele essentialia zonder gewetensproblemen met voeten kunnen worden getreden, dat medemensen moreel 'ongestraft' kunnen worden gefolterd en omgebracht. Vandaar
ook dat sommige 'gewone' gevangenen en buitenstaanders menen dat gewezen
kampfunctionarissen geen goed geweten kunnen hebben, ze mógen er geen hebben
(zie blz. 353). Toch is het meer dan waarschijnlijk dat weinig SS-ers gebukt gaan onder schuldgevoelens. Tijdens,het LublirvMajdanek-proces bleek b.v. dat de beklaagde SS-ers niet alleen beweerden nimmer enig schuldgevoel te hebben gehad, maar
zelfs de vraag ernaar niet begrepen. Ze waren hoogst verontwaardigd dat zij ter verantwoording werden geroepen. Zij waren van mening dat zij, zoals duizenden anderen, hun plicht hadden gedaan als soldaat. Ze vonden het hoogst onrechtvaardig dat
zij als een soort plaatsvervangers van het Duitse volk terecht moesten staan, dat zij
als 'zondebokken' fungeerden. Zij klopten gewoon dienst in het kamp, waren militairen. Hadden zij de vuile karweitjes niet opgeknapt, dan hadden anderen het in
hun plaats gedaan. 121a De enige uitzondering was een geestelijke die als voormalig
SS-Hundestaffelführer van Majdanek als getuige,' was opgeroepen. Anders dan zijn
vroegere collega's, was hij ervan overtuigd dat niemand, gevangene noch bewaker,
ooit Majdanek volkomen verwerken kan; het blijft hen verder achtervolgen, ook
diegenen die nu op het proces 'deden alsof ze alles hadden verdrongen' .122 Simon
Wiesenthal bracht in totaal 1.100 oorlogsmisdadigers voor het gerecht, maar hij zag
er slechts drie die enig berouw toonden en zich schuldig voelden . 123 Voor zover bekend zijn er weinig SS-ers die omwille van hun kampverleden beroep moeten doen
op psychiatrische hulp. Al zou het natuurlij k kunnen dat het bestaan van een schuldsyndroom bij SS-ers wordt verborgen gehouden om de idee dat SS-ers 'onmenselijk'
zijn niet te ontkrachten, vanuit andere gezichtspunten lijkt dat weinig aannemelijk.
Het is niet waarschijnlijk dat zoiets decennia lang kan worden verborgen gehouden,
vooral omdat de wetenschap dat de daders tóch door schuldgevoelens worden gekweld een dissonantie zou opheffen en velen zou geruststellen. Overigens is de lage
frequentie van schuldgevoelens bij SS-ers alleen prima facie paradoxaal. Zij werden
geselecteerd en kregen normaliter een langdurige opleiding. 124 Uit verscheidene documenten blijkt dat sommige SS-ers protesteerden, dat anderen de gruwelen niet
aankonden en daarom uit hun functie ontheven werden 125 (zie ook blz. 325). Bij de
overblijvenden was dan ook minder vaak sprake van conflicten tussen gedrag en morele overtuiging. Beide waren met elkaar in overeenstemming gebracht door ideologische indoctrinatie, door het vergroten van de geometrische en psychologische afstand tot de slachtoffers (Schreibtisch- of Distanzmörder, ontmenselijken van de
slachtoffers).126 Hun daden waren 'overtuigingsdaden' , daden begaan in naam van
een het individu volkomen inpalmende ideologie. Velen konden dan ook hun verantwoordelijkheid letterlijk en figuurlijk ontlopen door zich op het ingehamerde Führerprinzip te beroepen 127 (bij verdere uitbreiding wordt dit een variant op de hierboven besproken demoniseringshypothese - zie blz. 432).
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Schuldbeladen overlevenden willen maar kunnen niet overtuigd worden. Cohen
(1979, 178) b.v. weet maar al te goed dat des Pres' theorie over de genetische bepaaldheid van overlevingsgedrag fundamenteel fout is, maar hij blijft "deze gedachtengang aanlokkelijk vinden omdat, als het leven doel op zichzelf is en zichzelf wil
voortzetten ( ... ) dat een voldoende verklaring biedt waarom we alles deden om in leven te blijven: het ging buiten ons om, we hadden er niets over te zeggen." Begrip
van buitenstaanders helpt soms maar volstaat zeker niet, omdat deze overlevenden
in feite geen begrip nastreven maar kwijtschelding van metafysische of concrete
schuld. "Om hulp roepen was nutteloos", zegt Charlotte (in, Delbo-1971 , 11), "in de
menigte die me omringde waren allen bereid me te helpen, ze waren er om me te helpen, maar ze boden zich aan met hun hulpmiddelen, middelen die ik nutteloos wist.
De enigen die me hadden kunnen helpen waren buiten bereik. Niemand kon ze vervangen." Daarom baten ook logisch volkomen correcte oordelen van buitenstaanders niet. "Menig buitenstaander" heeft Cohen (1979, 159) gezegd dat hij "de zaak
omdraait: niet de joden zijn te veroordelen, maar de Duitsers die dit van hen eisten
en hen voor de keus van dood of leven stelden. Dit is juist. En de keuze voor het leven was begrijpelijk, aannemelijk, acceptabel, maar toch ... Kijk, ik wilde, wij wilden blijven leven, maar moet aan die levenswil niet een grens gesteld worden, een
grens die niet mag worden overschreden? En als je die grens wel overschrijdt, gaat
dat dan niet ten koste van jezelf, van je gevoel van eigenwaarde?". Buitenstaanders
houden vaak onvoldoende rekening met het feit dat de optiek en de verwachtingen
van insiders van die van hen verschillen. Daardoor begrijpen outsiders doorgaans
niet dat hun goed bedoelde en zinnige argumenten geen effect kunnen sorteren.
Schuldgevoelens verstoren de communicatie. Omdat overlevenden hun eigen
overleving en overlevingsgedrag niet begrijpen en niet kunnen aanvaarden (en dit
onbegrip op buitenstaanders projecteren), ewof omdat metafysische schuldgevoelens niet verklaarbaar zijn. Doordat bij joodse overlevenden en hun nazaten het
metafysisch schuldgevoel (en daardoor ook het onbegrip vanwege niet-joden - zie
blz. 297) versterkt wordt door de sterke identificatie met de slachtoffers, door de betekening van de genocide als mysterieus noodlot, en door de grotere omvang van hun
leed en schade, treft men het KZ-insiderisme in zijn meest uitgesproken vorm doorgaans bij hen aan. De grotere lotsverbondenbeid wordt nog beklemtoond door de
ook na de bevrijding voortdurende joodsvijandigheid (waarbij antisemitische en anti-zionistische uitingen vaak over dezèlfde kam geschoren worden). Het samenhorigheids- en solidariteitsgevoel worden hierdoor bestendigd, de gelederen worden gesloten en buitenstaanders worden geschuwd of geweerd.
Buitenstaander is hij die geen directe relatie tot de doden heeft, de niet-participant
die zich betrokken noch schuldig voelt, die louter observator is, die koel en feitelijk,
zonder emotionele geladenheid oordeelt (zie blz. 96), als hij er al aandacht aan besteed. Buitenstaander is en blijft ook hij die niet genoeg aandacht besteed aan het
kamp-universum. Een tekortkoming die dikwijls afgeleid wordt uit de vergelijking
met de tijd en energie die insiders eraan besteden of uit het feit dat de post-concentrationaire wereld niet veranderd is. Naar aanleiding van de veertigste verjaardag
van de bevrijding schrijft b. v. Durlacher (1985;2): "Dit voorjaar komt uit de drukpersen een lawine van honderden herdrukken en nieuwe uitgaven van boeken over
de oorlog, de nazi's, de Japanners, de vervolgingen en de kampen ( ... ). En dat
allemaal om te herdenken dat de bevrijding kwam en alles weer was zoals het hoort te
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zijn? Wij, de mohikanen uit de kampen in west en oost, uit de achterhuizen en de
kruipholen, uit de puinhopen en de gevangenissen, uit de stalags en de bamboehutten langs de Birma-spoorweg, herdenken dagelijks, al veertig jaar." (vgl. blz. 463).
Sommige overlevenden ontzeggen buitenstaanders begrip en oordeel omdat zij zich
niet schuldig voelen en daardoor alle schuld op de overlevenden 'afwentelen'. Vandaar ook de idee dat de zogenaamde begripskloof het gevolg zou zijn van afweermechanismen die bij het contact met overlevenden in werking treden. Nogal wat overlevenden én buitenstaanders zijn van oordeel dat de afwijzende houding van buitenstaanders te wijten is aan latente schuldgevoelens. Bij het zien van de vervormde
hand van een atoombomslachtoffer of het nummer op de arm van een Auschwitzoverlevende, ontwaakt het slechte geweten van hen die dit bespaard gebleven is. Ze
wenden dan voor niets gezien te hebben, maar hun onbehagen ontgaat de overlevenden niet (Leiser, 15-17). Omdat ze zich schamen over hun tekortkomingen, zich
schuldig voelen aan onverschilligheid en passiviteit, willen buitenstaanders de overlevenden niet begrijpen en mijden ze hen. De boodschap wordt afgeweerd omdat
hun geweten erdoor verontrust wordt, om niet onder ogen te moeten zien dat ze medeschuldig zijn. 127a Om het opwellen van schuldgevoelens te voorkomen schrijven ze
de schuld integraal aan de participanten toe. Van Ravesteijn (p. 181) is van mening
dat" ... de exclusieve aandacht die is uitgegaan naar de schuldgevoelens rond het KZsyndroom gedeeltelijk te verklaren is als een projectie van schuldgevoelens van de
maatschappij. Door de slachtoffers schuldgevoelens toe te dichten, konden deze
grootmoedig ongedaan gemaakt worden door te zeggen: 'Je hoeft je toch niet schuldig te voelen!'." Een andere buitenstaander, François Mauriac, meent dat de reden
van de afwijzing van ego-documenten niet in verzadiging dient gezocht. Integendeel,
geen enkele getuigenis wordt tot het bittere eind beluisterd, omdat buitenstaanders

hun betrokkenheid niet willen of niet durven onder ogen zien. Zij willen niet geweten hebben wat zij, wat de mens, geworden is. De Endlösung leerde tot welke bestialiteiten de mens in staat is. Ze leverde het bewijs van de aan de menselijke natuur inherente wreedheid. Buitenstaanders en nazi's, schrijft hij, zijn van dezelfde soort.
Mauriac projecteert zijn gevoel van betrokkenheid, zijn bekommernis en zijn hoge
graad van filosofisch (zelf)bewustzijn op álle spectators (zie ook blz. 122 en 173).
Maar hij gaat nog verder. In zijn interpretatie is de Endlösung het absolute dieptepunt van de eeuwenoude haat voor de 'godsrnoordenaars' . Daarom zijn alle christenen, alle mensen die in de christelijke cultuur werden groot gebracht, mede-verantwoordelijk en moeten zij alles in het werk stellen om tegen die schandelijke passie te
vechten. 128
Niet alleen wat betreft de begripskloof (zie blz. 178-180), ook wat het overlevingsschuldgevoel betreft, zet Milikowski het causaal verband op zijn kop. Volgens hem
worden die schuldgevoelens de overlevenden aangepraat of opgedrongen door buitenstaanders-psychiaters. Des Pres verdedigt een gelijkaardige stelling, hij beschouwt het overlevingsschuldgevoel als het resultaat van een afweermechanisme of
projectie vanwege buitenstaanders. Zij geven alle schuld aan de overlevenden om
hun eigen geweten te ontlasten. Als de schuldigen hun lot ten dele 'verdiend' hebben, hoeven buitenstaanders zich niet langer schuldig te voelen. 129 De auteur pro:..
beert dit te staven met de weerlegbare bewering dat het schuldbegrip ontbreekt in
bijna alle ooggetuigenverslagen. 130 Uit de meeste dagboeken en vroege ego-documenten blijkt evenwel dat het overlevingsschuldgevoel opdook vooraleer contact
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met buitenstaanders mogelijk werd.
Deze niet falsifieerbare hypothesen berusten waarschijnlijk op wensdenken van
de overlevenden en diegenen die zich met hen identificeren. De stelling dat de desinteresse van buitenstaanders op latente schuldgevoelens berust, vooronderstelt immers dat zij zich verantwoordelijk voelen. De onwennigheid van outsiders kan, doch
hoeft niet op schuldgevoelens te wijzen (net zo min als de dikwijls stuntelige houding
van validen tegenover minder-validen daarop wijst). Dat communicatie en interactie
bemoeilijkt of belemmerd worden door schuldgevoelens van de outsiders kan niet
uitgesloten worden, maar de storende rol van schuldgevoelens bij insiders vereist
toch heel wat minder speculatie.
Het lijkt er steeds sterker op dat sommige schuldbeladen overlevenden proberen
buitenstaanders te culpabiliseren. De rechtvaardigings- en deculpabiliseringsfunctie
van de getuigenis kan, zelfs als de communicatie lukt, het schuldgevoel niet volledig
wegnemen. De overlevende heeft zijn eigen leven niet gegeven om anderen te redden, hij lééft en doden verrijzen niet. Sommigen leiden uit het voortbestaan van de
schuldgevoelens af dat de communicatie mislukt is, anderen putten enig soelaas uit
de gedachte dat allen medeverantwoordelijk zijn en 'schuld' dragen. Het besef dat
buitenstaanders even veel 'schuld' hebben aan het gebeurde, tempert bij sommige
overlevenden het schuldgevoel. 131 Vandaar de zo vaak opduikende gedachte dat alle
overlevenden, gevangenen en buitenstaanders gelijk, schuldig en schatplichtig zijn
aan de slachtoffers (zie b. v. houding tegenover tweede-generatie-kinderen, blz. 303305). Overleven schept ook voor hen die de dans ontsprongen verplichtingen (zie
ook blz. 302). "Een wereld van eerlijke en weerloze mensen", schrijft Levi, 132 "zou
beslist draaglijk zijn. Maar in de werkelijke wereld zijn er weerbaren, zij die Auschwitz bouwen, en de eerlijken en weerlozen effenen het pad voor hen. Daarom moet
ieder Duitser, elk mens zich voor Auschwitz verantwoorden, en is weerloosheid na
Auschwitz niet meer geoorloofd."
Sommige gevangenen hadden reeds in het kamp het gevoel door hun gevangenschap mensen in de buitenwereld te beschermen. Dat gold zeker voor hen die de
plaats hadden ingenomen van dierbaren, maar ook anderen waren dikwijls als vertegenwoordigers van een bepaalde groep geïnterneerd en konden zich terecht als gijzelaars beschouwen, ook al konden outsiders dat niet altijd op die wijze zien 133 (volgens Bettelheim - 1970, 175 - gebruikten velen dit als rationalisering of excuus voor
antisociaal gedrag in het kamp). Buitenstaanders moeten de schuld die zij aan de
martelaars hebben minstens erkennen. Niet weinig overlevenden interpreteerden
hun leed als een soort losprijs. Dank zij hen bleef de ellende anderen bespaard (zie
blz. 165,219,220). Velen onder hen wáren ook bereid daarvoor hun leven te geven.
Maurel b.V. ging ervan uit dat alleen gevangenen leden en dat hun leed 'volstond'.
Het was voor haar een hele klap bij haar terugkeer te moeten vaststellen dat het
thuisfront ook zijn 'deel' van de ellende had gekregen. Ook onder de andere overlevenden, zij die niet opgepakt waren omwille van hun weloverwogen verzet tegen de
onderdrukkers, waren velen ervan overtuigd martelaars te zijn. Ze betekenden hun
gevangenschap als 'zoenoffer' voor een beter, geweldloos bestaan (vgl. analoge ideeen i.v.m. de stichting van de staat Israël, zie blz. 435; over het gebruik van het begrip
'holocaust' zie blz. 160); ze zagen zichzelf als 'zondebokken' die de gemeenschap
voor kwaad behoedden. Zij namen hun ellende als 'het' leed op zich, opdat enkele of
alle anderen, nu of later, in vrede zouden kunnen leven (zie blz. 219). Zoals zo vaak
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gebeurt, interpreteerden ook zij het leed als een pér persoon (zie blz. 213,219-220,
431) of in zijn geheel kwantitatief begrensde eenheid. Zij hadden zich opgeofferd,
alle buitenstaanders een onschatbare dienst bewezen. Dat buitenstaanders dit niet
altijd aldus zien of dat zij zich niet voluit inzetten voor de zaak waarvoor zovelen hebben geleden, maar hun energie verspillen aan 'onnozele bekommernissen' , werd en
wordt dan ook vaak als ondankbaarheid ervaren. Daarom is het onuitstaanbaar dat
buitenstaanders na de oorlog zomaar terug tot de orde van de dag overgingen, zich
opnieuw konden opwinden over wat in de ogen van overlevenden slechts onooglijke
zorgen en ridicule beuzelarijen zijn (zie blz. 217). In haar 'Gebed tot de levenden om
hen te vergeven dat ze in leven zijn' brengt Delbo (1970, 190) dit wrang onder
woorden: "Hoe u vergeven in leven te zijn / Hoe u vergeven / zij zijn dood allen/ U
komt voorbij en u drinkt iets op terrasjes/ u bent gelukkig ze houdt van u/ slecht humeur geldzorgen / hoe hoe / zult u zich doen vergeven/ door degenen die dood zijn/
opdat u voorbij zoudt komen/ goed aangekleed in al uw spieren/ dat u op de terrasjes
zoudt drinken/ dat u elke lente jonger bent ... " . Achter de afwijzing van buitenstaandersoordelen schuilt dikwijls een morele veroordeling van de nochtans niet afkeurenswaardige oorzaak van de outsiderstatus: de wil vrij te blijven , te overleven en ...
te leven.
Heel wat overlevenden nemen het in feite de wereld der buitenstaanders kwalijk
dat hun droom (zie blz. 431 e.v.) niet werd gerealiseerd. Zelden expliciet geformuleerd, kan dit zonder al te veel moeite uit hun verbitterde en ontgoochelde reacties
worden afgeleid (zo b.v. de eerder geciteerde klacht van Maurel- zie blz. 167 134).
Een enkele keer wordt het verwijt wél expliciet geformuleerd. Bij Mado 135 wordt de
klacht, aanklacht. Ondanks een begrijpende echtgenoot en een (in het kamp vurig
begeerde)liefhebbende zoon , blijft ze ten prooi aan een niet aflatende kwelling, een
aanhoudend gevoel van derealisatie, een gevoel niet tot de levenden (de buitenstaanders) te behoren. Ze beseft dat, politiek gezien , alles bij het oude bleef. De achtergebleven gevangenen stierven een nutteloze dood. De gedachte dat ze enkel stierven
om de overlevenden toe te laten terug te keren, is ondraaglijk en wordt zoveel mogelijk verdrongen. Het naoorlogse bestaan is 'vals' , 'onecht' . Echt zijn: het kampleven,
het samenzijn met de kameraden, de herinnering en de hoop. Buitenstaanders begrijpen niet dat je er zo mee bezig blijft. Je leerlsnel dat je dit verbergen moet om
aanvaard te worden in hun schijnwereld. Overlevenden leren zwijgen en 'doen alsof' : alsof ze teruggekeerd zijn, alsof ze niet achterbleven in een onvoltooide tijd, alsof ze leven en alsof de dagelijkse beslommeringen van de 'futiele' , 'onwetende' buitenstaanders hen interesseren. Ze leren hun door de zinloosheid van de offerdood
geïntensifieerde schuldgevoelens verbergen; Ze zetten het masker der normaliteit en
onverschilligheid op. Ze spelen hun rol, verzwijgen er hun verontwaardiging en ontgoocheling over dat zelfs een genocide geen kentering kon teweeg brengen. Ze voelen zich bedrogen, om de tuin geleid. Alhoewel buitenstaanders niet 'echt' bestaan,
zijn het de enigen die 'leven'. Zij immers worden, alsof er niets is gebeurd, opgeslorpt door kleine zorgen, kleine projecten, kortstondige passies, vluchtige begeerten, holle gevoelens en zinledige woorden. Ondanks het lijden der gevangenen is
niets ten goede veranderd. Zij, de teruggekeerden zijn veranderd. Zij kunnen niet
vergeten, werden niet echt bevrijd, blijven de gevangenen van hun beloften, hoop en
herinneringen. Ze kunnen geen abstractie maken van het verleden, verloren de capaciteit te leven, doen maar alsof. Buitenstaanders zijn zorgeloos omdat ze niet we462

ten. Hun oppervlakkigheid en hun kinderlijke onbevangenheid laten hen toe te leven. De overlevenden hebben van de boom der kennis geproefd, speelden hun onbevangenheid en zorgeloosheid voor altijd kwijt. Buitenstaanders begrijpen dat niet.
Naïef als ze zijn, willen ze je helpen 'vergeten'. Alsof dit , indien al mogelijk, niet
weerzinwekkend zou zijn. Buitenstaanders die als enig antwoord op het leed en de
zinvraag, de dood en de hoop van hen die voor een betere wereld stierven, nutteloze
herdenkingsceremonieën organiseren, "geruststellende parodieën voor mensen aan
wie wij de gelegenheid geven één keer per jaar medelijden te krijgen en hun gerust
geweten te behouden." (zie ook blz. 459). Mado weet waarin ze veranderd is, waardoor ze verschilt van de 'anderen': een berg lijken scheidt haar van buitenstaanders.
Ze weet dat het haar fout niet is dat het naoorlogse leven onbeduidend is, dat de in
het kamp gekoesterde hoop ijdel bleek en de intenties van de gevangenen verraden
werden, maar toch voelt ze zich schuldig. Ze meent 'haar doden' bedrogen en zichzelf verraden te hebben, schaamt erzich over dat ze zich in haar lot schikt (vgl. blz. 432).
Neen , besluit Mado , ik ben geen levende , ik ben dood'achtergebleven in Auschwitz,
maar niemand ziet dat. Doch dit alles kunnen de overlevenden, vinden ze, bezwaarlijk tegen buitenstaanders zeggen. Hoe graag Mado ook zou hebben dat tenminste
haar echtgenoot het zou begrijpen, ze beseft dat hij dat nooit zal kunnen. Ze doet er
dan maar het zwijgen toe. Om hem niet te verdrieten. Om hem het pijnlijk inzicht te
besparen dat al zijn zorgen niet baten.
Een van de weinige overlevenden die een beetje uitvoerig ingaat op de 'begripskloof', E.A. Cohen, begint zijn eerste aan zijn kampervaringen gewijd werk (Het
Duitse Concentratiekamp -1952) met enkele beschouwingen over "het gevoel, dat de
ex-gevangene in het algemeen bezit, nl. dat men zijn ervaringen in de concentratiekampen niet op de juiste waarde kan schatten." Dat is volgens hem geen wonder vermits zelfs "de verschillende groepen die uit Duitsland zijn teruggekeerd elkaar niet
begrijpen" maar door psychologische barrières van elkaar gescheiden worden.
Alleen zij die in andersoortige kampen werden opgesloten (krijgsgevangenen, gijzelaars), kunnen zich tot op zekere hoogte een concentratiekamp voorstellen. Ook al
omdat zij er zich "meestal wel van bewustzijn, dat zij niet het ergste hebben meegemaakt." Buitenstaanders zonder kampervaring daarentegen , kunnen zich nauWelijks voorstellen wat een KZ in werkelijkheid was. Dat is vanwege de overlevenden
een 'te grote eis'. Toch blijven ex-gevangenen ervan overtuigd dat zij moeten blijven
proberen buitenstaanders "duidelijk te maken, hoe het leven in een concentratiekamp werkelijk was en hoe het op hen heeft ingewerkt" (het afwijkend karakter van
van de ervaring bepaalt het spreekrecht; hoe extremer de ervaring, hoe groter dat
recht - vgl. blz. 440-441).
Vele jaren later keert Cohen hierop terug, in zijn inleiding tot De 19 treinen van Sobibor. Hij is ervan overtuigd dat het ondanks alle verwoede pogingen, nog nimmer
gelukt is buitenstáanders de kampwereld te doen mee beleven, "dat kan ook niet,
want die wereld is onvoorstelbaar, kan niet begrepen worden door wie haar niet hebben meegemaakt" (p. 11). Gaat het in het normale leven om begripsgradaties, wat
het KZ betreft Wordt begrip door buitensta:anders a priori door insiders uitgesloten.
Een circulaire 'bewijsvoering' tot nog toe. De a priori gepostuleerde begripsmislukking wordt 'verklaard' door de vaststelling dat de communicatie nu eenmaal onmogelijk is. Elders in Cohens inleiding vindt men toch enkele indicaties van de redenen
die hem deden besluiten tot het fataal mislukken van de communicatie. Buitenstaan463

ders die het kampleven bestuderen en beschrijven "kenmerken zich door het gemis
aan eigen ervaring. Ze zijn afhankelijk van de beschrijvingen van anderen, zonder
dat zij die op hun waarde kunnen beoordelen. Zij beschrijven zonder deelgenoot geweest te zijn, zoals nu over de Napoleontische tijd wordt geschreven. Hun mededelingen zijn feitelijk, zij missen onze emotionele geladenheid." Intense, langdurige
kampervaring "is een noodzakelijke voorwaarde, niet alleen om verantwoord over
deze kampen te kunnen schrijven, maar ook om een oordeel te kunnen vormen over
het lijden dat daar is doorgemaakt." (p. 12). Door de niet-communiceerbaarheid
ontmoeten de overlevenden "geen respons, staan zij met hun trieste ervaring eenzaam in het leven." (p. 11).
Het onbegrip van buitenstaanders zou dus blijken uit het achterwege blijven van
zinnige respons, alsook uit het ontbreken van emotionele geladenheid. Doch er is
meer. In het tweede deel van zijn inleiding vult Cohen, mijns inziens, de precieze
aard van die onbenoemde 'emotionele geladenheid' ook concreter in. Het gaat om
de schuldgevoelens die hem lange tijd hebben gekweld. Hij vond zichzelf laf, bleef
zich verwijten dat hij en andere joden zich niet massaal hebben verzet. Zijn denken
hierover veranderde pas na vele jaren toen hij begon jn te zien dat het merendeel der
buitenstaanders, die het toch heel wat minder moeilijk hadden dan de gedeporteerde
joden, eveneens-schuld droegen. "Ze woonden ~n hotels of in hun eigen woningen, ze
aten er geen boterham minder om, ze hadden feestavonden, ze vierden koninginnedag, ze zongen en spraken over de radio enzovoort, terwijl de gaskamers zich vulden
met Nederlandse joden. Met nadruk wil ik zeggen dat ik mijzelf geen haartje beter
acht dan deze mensen ( ... ) maar het neemt mijn gevoel van o~begrip, van wrangheid, ja zelfs van jaloezie niet weg." (ibid, 13). Ook voor buitenstaanders, aldus Cohen, is er meer dan voldoende reden om zich schuldig te voelen, maar hij betwijfelt
sterk of dat bij velen ook het geval is (p. 14). (Datzij die aan de kampen zijn ontsnapt
doorgaans minder onderhevig zijn aan het overlevingsschuldgevoel , wijst erop dat
het in se niet om de slachtoffers gaat, maar om de participatie en de directe betrokkenheid bij hun dood). Door dissociatie van verantwoordelijkheid en uitbreiding
van de schuldvraag tot buitenstaanders, begon de intensiteit van Cohens schuldgevoelens af te nemen.
De twee ogenschijnlijk aparte delen van Cohens 'inleiding' (in een derde en laatste
deel zet hij de redenen uiteen waarom hij de jodenvernietiging niet kan, niet mag en
niet wil vergeten) staan, mijns inziens, onlosmakelijk met elkaar in verband, In het
tweede deel geeft Cohen (impliciet) het beslissend antwoord op de in het eerste deel
opgeworpen en slechts circul~ir beantwoorde vraag. Het gebrek aan respons en emotionaliteit van buitenstaanders (waaruit hij besluit tot intrinsiek bevattingsonvermogen) heeft met schuldgevoelens te maken, schuldgevoelens die op een niet nader verklaarde wijze verband houden met buitenstaanders. Tien jaar eerder, in '69, nam
Cohen al aan dat buitenstaanders gekweld worden door een schuldgevoel "omdat ze
menen te weinig of niets gedaan te hebben." de Wind sprak reeds vier jaar na de oorlog over onaangename gevoelens i.v.m. "vermeende tekortkomingen tegenover hen
die omgekomen zijn of veel geleden hebben" (zie blz. 129). Het verband tussen
schuldgevoelens en buitenstaanders blijkt ook uit de inhoud van De 19 treinen van
Sobibor. Cohen en de door hem geïnterviewde overlevenden hebben het bij herhaling over afkeurende responsen van buitenstaanders. Outsiders voegen hen toe dat
wie het kamp overleefde zich wel sl,echt moet gedragen hebben (p. 134), dat ze met
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SS-ers (Cohen schrijft onveranderlijk 'Duitsers') samen geheuld moeten hebben (p.
158) en dergelijke meer. Meteen blijkt dat er geen gebrek is aan respons, maar dat
buitenstaanders 'fout' responderen. Belangrijk is, dat Cohen en andere overlevenden (die hij aan het woord laat) moeite hebben met die 'beschuldigingen' omdat deze
in grote lijnen overeenstemmen met spontaan bij hen opwellende schuldgevoelens.
Het verband ontgaat Cohen ogenschijnlijk, maar de 'beschuldigende' waarde-oordelen worden onveranderlijk aangehaald wanneer hij het heeft over de schuldgevoelens van de slachtoffers tegenover de achtergeblevenen. De afwijzing geldt niet de
beschuldigingsinhoud, maar het spreekrecht.
Bemerkenswaard ook, is de op het eerste gezicht eigenaardige uitzondering die
Cohen maakt op de regel dat het bevattingsvermogen van buitenstaanders te kort
schiet. Hij is nl. van mening dat een aantal Duitse auteurs zonder kampervaring,
waaronder zelfs jongeren die de tweede wereldoorlog niet hebben meegemaakt, de
kampwereld wél kunnen begrijpen en er ook kunnen over oordelen, omdat "zij zich
medeverantwoordelijk voelen voor de misdaden door het Duitse volk begaan." (p.
12) (de toevoeging dat "zij zich tot een aantal onderwerpen beperken en daardoor tot
een uitputtende bespreking in staat zijn", doet niet terzake, vermits ook auteurs van
andere nationaliteiten dat doen - zie blz. 466). Onuitgesproken maar doorslaggevend criterium voor het spreekrecht is dus de aanwezigheid van eén gevoel van kwellende betrokken- of verantwoordelijkheid tegenover de slachtoffers (doden én overlevenden). De zogenaamde begripskloof is een morele kloof, een kloof tussen
schuldbeladen insiders en zich onschuldig wanende of als onschuldig gedachte outsiders. Een specifiek gevoel van verantwoordelijkheid en schuld is wat overlevenden
met elkaar verbindt en wat hen van buitenstaanders (onder)scheidt.

3 Besluit
De 'onschuld' van buitenstaanders bemoeilijkt voor schuldbeladen overlevenden het
contact met hen. De overlevenden nemen aan of weten dat buitenstaanders zich onschuldig wanen, of de overlevenden zelf nemen dat aan. In elk geval kunnen zij die
niet in het kamp waren, niet op dezelfde manier 'schuldig' zijn als zij die er wel waren. Hun wil werd niet op de proef gesteld of gebroken, zij riskeerden niet hun laatste
beetje zelfrespect te verliezen, moesten niet kost wat kost overleven. Zij kunnen blijven geloven dat zij het nooit zo ver zouden laten komen of, mocht dat wel gebeuren,
dat hun centrale morele attituden de zwaarste beproevingen ongeschonden zullen
doorstaan. Buitenstaanders staan, omdat zij niet 'medeschuldig' kunnen zijn, ogenschijnlijk in een oordelende positie. Contact met hen kan dan ook schuldgevoelens
bij overlevenden activeren.
Heel anders is het gesteld met contact tussen de overlevenden zelf. Omdat ze de
kampervaring delen, weten ze wat het kostte om die te doorstaan en te overleven. Ze
weten van elkaar dat ze 'in gebr~ke' gebleven zijn of zouden gebleven zijn als de omstandigheden nóg ongunstiger waren geweest. Vandaar de dikwijls terugkerende uitspraak dat niemand die langer dan een bepaalde tijd overleefde gans vrij van schuld
is, of in een andere formulering, dat wie niet ·degenereerde dat aan uitzonderlijke
factoren had te danken. Anders dan in relatie tot buitenstaanders, hebben overle465

venden onder elkaar niet het gevoel rekenschap te moeten afleggen of ter verantwoording geroepen te (kunnen) worden. Omdat ze gezamenlijk 'schuld' dragen,
hebben ze niet het gevoel in een oordelende positie tegenover elkaar te staan. Sommigen voelen zich individueel (d. w .z. in de relatie tot de geïnterioriseerde onschuldige 'ander') schuldig, maar ze hebben elkaar niets te verwijten. Ze zijn elkaars 'schuldenaars' niet. Ze kunnen zich onderling schámen, doch niet schuldig voelen (tenminste, indien ze elkaar geen kwaad hebben berokkend). Zelfs als ze elkaar vele jaren later ontmoeten, gebeurt het dat sommigen het hoofd afwenden. Ze schamen zich dan
over 'vroeger', willen er niet aan herinnerd worden. I~ zoverre overlevenden zich
schuldig voelen , wordt dat gevoel niet aangescherpt door de omgang met lotgenoten.
Integendeel, door con{act met gelijken, mensen met gelijksoortige ervaringen en gevoelens, kan het schuldgevoel tijdelijk of blijvend worden afgezwakt. Door het besef
niet alleen te zijn in het 'kwade' , geen uitzonderlijke doch een gemeenschappelijke
'schuld' te dragen, kan het schuldgevoel enigszins worden gerelativeerd en wordt het
een beetje minder ondraaglijk. Omdat zij allen weten hoe ongelooflijk sterk situationele druk en levensdrang waren - gecombineerde oorzaak van hun 'schuldig' overleven - verschuift in het contact met 'medeschuldigen' de klemtoon van normovertreding naar (gezamenlijke) normafwijking.
Een van de redenen waarom overlevenden doorgàans beter met elkaar dan met
buitenstaanders opschieten, is dat hun gevoel van ondefinieerbare beklemming in
die relatie niet versterkt, maar afgezwakt wordt. De hypothese dat schuldgevoelens
door contact met lotgenoten worden getemperd en door contact met buitenstaanders
beklemtoond, verklaart minstens partieel de sociale teruggetrokkenheid van sommige overlevenden, hun twijfel aan het begripsvermogen van bu~tenstaanders en hun
soms onvoorwaardelijke afwijzing van elke inmenging. Daarom ook hebben overlevenden die niet door schuldgevoelens worden gekweld kennelijk minder problemen
met contact met buitenstaanders, kunnen zij hun boodschap blijven brengen en poneren zij doorgaans geen begripskloof. Zij leggen andere klemtonen en worden niet
of minder tot getuigen gedreven door een (onbewuste) rechtvaardigingsdrang.
Deze hypoth~se biedt tevens een verklaring voor het fenomeen van de verantwoordelijkheidsdissociatie, de pogingen van sommige overlevenden om de schuld
niet alleen tot alle overlevenden, maar ook tot alle buitenstaanders uit te breiden (of
zij ook werkelijk medeschuldig zijn, is hier niet aan de orde). Gedeelde schuld is halve schuld: het schuldgevoel wordt gereduceerd door het van zijn individueel karakter te ontdoen, door het uit te breiden tot de rest van de mensheid. De meest extreme
vorm hiervan is de door vele overlevenden verkondigde variant van de erfzonde , de
essentialistische visie die wil dat dé mens van nature ~ slecht' is.
Buitenstaanders zijn maar aanvaardbare gesprekspartners als ze reëel of potentieel even 'schuldig' zijn als insiders, dat openlijk toegeven en (mede) daardoor even
veel tijd en energie bèsteden aan het concentrationair universum. Vandaar de merkwaardige uitzondering die Cohen maakt voor bepaalde jonge Duitse historici. Zij
immers beschikken over een grondige kennis van de KZ, achten zich niet beter dan
de slachtoffers maar voelen zich, als Duitsers, medeverantwoordelijk.
Door bemiddeling van als objectief gedachte 9uitenstaanders hoopten sommige
overlevenden hun kampgedrag en hun overleving beter te begrijpen en te kunnen
aanvaarden; probeerden ze het in eigen ogen, maar vooral in die van de vertegenwoordigers der doden te rechtvaardigen. Buitenstaanders hadden hen kunnen dui-
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delijk maken waarom zij voelen wat zij voelen, dat zij minder uitzonderlijk 'laf' of
'schuldig' zijn dan ze vrezen. Vandaar het immens belang van buitenstaanders en van
hun respons. Vandaar ook de emotionaliteit rond het 'onbegrip' en de kracht waarmee verdere inmenging door sommigen wordt afgewezen. Een van de redenen waarom buitenstaanders aangezocht worden tot mede-beoordeling - hun zogenaamde
onschuld - is tevens vaak de reden waarom zij worden gemeden of afgewezen.
Buitenstaanders horen of begrijpen het dringend en dwingend appèl niet dat op
hen wordt gedaan, of zijn niet bij machte er gevolg aan te geven. Als ze begrijpen wat
van hen wordt verwacht , slagen ze er niet in het schuldgevoel op te heffen omdat ze
de wereld niet drastisch kunnen veranderen , of spreken ze de teruggekeerden niet
vrij omdat ze van oordeel zijn dat er geen sprake kan zijn van schuld. Meestal vatten
ze niet dat vervolging en veroordeling van oorlogsmisdadigers, dat de opbouw van
een geweldloze wereld de symboolwaarde van een aflaat, het karakter van een
schuldaflossing en eerherstel bezitten. Erger, in relatie tot buitenstaanders, door het
contact en de confrontatie met ze, door de communicatie zelf dus , worden latente
schuldgevoelens gereactiveerd of versterkt. De als oordelende instantie aangezochte
outsiders worden ervaren als veroordelende instantie . Soms het gevolg van reacties
van oppervlakkig waarnemende en naïeve spectators, is dit toch meestal gevolg van
het onvermogen of de onwil van buitenstaanders om te oordelen ; te rechtvaardigen
of gebeurtenissen ongedaan te maken. Door lucht te geven aan hun verwondering
over het overleven in dergelij ke omstandigheden, kiezen - in de ogen van de overlevenden - zij die hen hadden moeten 'verdedigen', de enigen die hen - als plaatsvervangers van de 'onschuldige' achtergeblevenen - misschien hadden kunnen 'vrijspreken', de kant van de oorlogsmisdadigers. In een commentaar op de sensatiebeluste
nieuwsgierigheid van outsiders waarmee Maurel na haar terugkeer kreeg af te rekenen gaat Mauriac heel wat verder. Volgens hem blijkt uit die reacties dat deze buitenstaanders van dezelfde soort zijn als de kampbeulen: het zijn mensen die elke vorm
van barmhartigheid en naastenliefde hebben verloren, omdat ze vergeten zijn dat ze
een ziel hebben en dat ieder menselijk wezen (daarom) een absolute waarde bezit. 136
Zeldzaam zijn de overlevenden die kunnen inzien dat de vraag hoe zij het dan
overleefd hebben, minder vaak een beschuldiging is dan zij denken. Dat het vaak een
"routinevraag is waarop niet altijd een echt antwoord werd verwacht" ,137 expressie
van verbazing. Nog zeldzamer zijn zij die , zoals Borowski(zie blz. 342) de vraag anticiperen en proberen te beantwoorden. Nadat Lingens-Reiner uiteengezet heeft hoe
men volgens haar kon overleven (zie blz. 328), schrijft ze (p. 87) dat de overlevenden
"misschien het meest medelijden verdienen omwille van enkele van de kwaliteiten
die hun hielpen te overleven ( ... ), aangezien niet kan worden beweerd dat het een geval was van 'overleving der besten', worden wij overlevenden soms geconfronteerd
met een begrij pelijke reserve: welk soort mensen waren de KZ-gevangenen? . " Deze
'natuurlijke' selectie was in Birkenau volgens haar het duidelijkst waarneembaar bij
joodse gevangenen die, hoewel voorlopig ontsnapt aan de gaskamer, toch maar half
zoveel kans hadden als niet-joden om het kamp te overleven. De 'besten' en de
'slechtsten' overleefden, schrijft,Lingens-Reiner (p. 117-118) hierover, "er was een
negatieve en een positieve selectie van de 'fittest' . De vrouwen die overleefden hadden ofwel een reusachtige vitaliteit, de sterkste morele, intellectuele en fysieke
kracht en capaciteit, ofwel waren ze in staat tot de grofste en wreedste brutaliteiten
tegen iedereen, lotgenotes inbegrepen." Doorgaans wordt de naïeve buitenstaan467

dersvraag hoe teruggekeerden overleefd hebben, niet als naïef beluisterd. Overlevenden horen er een beschuldiging in omdat zij niet naïef zijn maar zich schuldig voelen, omdat zijzelf de vraag niet kunnen of niet durven beantwoorden, veelal omdat
zij er zich reeds in het kamp over verbaasden nog in leven te zijn,138 omdat ze noch
feitelijk, noch moreel kunnen bevatten dat zij, dat iemand, zoiets overleven kan en
wil.
De door buitenstaanders geuite 'verwijten' kunnen zeer dikwijls worden teruggevoerd op andere psychologische of sociologische mechanismen dan afgunst, onbegrip of agressie. Het is helemaal niet verwonderlijk dat buitenstaanders, na kennisname van een gruwelijk relaas over de kampervaring, er zich over verbazen dat overleving mogelijk was. Die verbazing als verwijt of beschuldiging kenmerken, wijst
veelal op projectie. Sommige overlevenden schrijven buitenstaanders de gedachten
toe die met hun eigen schuldgevoelens overeenstemmen. Op de steeds weerkerende
vraag van buitenstaanders hoe zij erin slaagde te overleven, reageert Mira Teeman
vrij agressief met: "wat zal ik daar verdorie op antwoorden? Waarschijnlijk ging ik
over lijken of iets dergelijks." In dergelijke situaties voelt ze hoe de 'anderen' argwaan krijgen. Ze is, schrijft Leiser (p. 132) hulpeloos, "het is alsof men een brandmerk draagt." De vrouw die in Auschwitz werd gedwongen haar dochter op te offeren (zie blz. 281) mijdt nu nog zoveel mogelijk het contact met mensen en gelooft dat
onbekenden haar op straat beschuldigend aanstaren. 139 Toen Francis Epstein uit het
kamp terugkeerde, werd ze door haarbediende verwelkomd met 'Franci, je bent terug!'. Omdat haar stem niet verheugd of verwelkomend klonk, beeldde Epstein zich
in dat haar bediende dacht: 'Wat wil ze? Hoe kon ze terugkeren? Wat deed ze om te
overleven?' . 140 Een andere overlevende, Esther Raab, "zag in een bioscoop een film
over de Duitse concentratiekampen. Bij het verlaten van de bioscoop zei een vrouw
tegen haar: dit is ontzettend! Toen Esther antwoordde dat ze het zelf had meegemaakt, keek de vrouw haar aan of ze wilde zeggen: hoe kom je dan hier?" (Cohen1979, 134).
Ook vroegtijdig,naar de V.S. teruggekeerde veteran~n (WO-U) meenden vaak dat
buitenstaanders - burgers en soldaten op het thuisfront - hen beschuldigend aankeken. Als ze geen waarneembaar fysiek letsel hadden, vreesden ze door hen van desertie verdacht te worden. Ze konden niet goed uitleggen waarom ze ontslagen waren en voelden er zich schuldig over. Dikwijls kregen ze te horen 'er toch gezond uit
te zien' (wat als troost bedoeld kan zijn geweest). 141
Het gemeenschappelijk kwellend gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid, het schuldgevoel en de geruststellende herkenning van dit alles bij de lotgenoot, is wat overlevenden aan elkaar bindt en tevens wat hen van buitenstaanders
scheidt (zie blz. 221). Deze onbestemde verplichtingsgevoelens lijken slechts ophefbaar door de verwerkelijking van de rechtvaardige wereld waarop de doden rekenden en 'recht hebben'. Zij die deze gevoelens en dit inzicht niet delen (omdat zij dezelfde ervaring niet hebben) zijn buitenstaanders. Omdat ze zich verplicht noch
' schuldig voelen en zich bijgevolg niet (voldoende) inzetten om de wereld te verbeteren, omdat ze aldus ongewild of door hun naïvit~it de schuldgevoelens van insiders
beklemtonen, worden ze geschuwd of geweerd.
Zonder het te beseffen, maakten sommige overlevenden het welslagen van hun
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communicatie a priori afhankelijk van verhoopte politieke, sociale of psychische effecten. Door deze voorwaarde impliciet aan de communicatie vast te koppelen hypothekeerden ze hun oordeel over het communicatie-effect. De onrealistische verwachtingen i.v.m. de communicatie vormen het onrealistisch beoordelingscriterium
voor het communicatieproces. Zonder veel rekening te houden met de realiseerbaarheid van hun doelstellingen, knoopten ze aan de communicatie aan zekerheid grenzende verwachtingen over gedrag van buitenstaanders vast. Ze beoordelen hun particuliere communicatie aan de hand van verhoopte macro-sociale of dieptepsychologische effecten. Niet alleen voorbarige, lichtzinnige of foute reacties van buitenstaanders, ook hun onmacht wordt geïnterpreteerd als onbegrip of afwijzing. Het besluit
van insiders dat de communicatie mislukt is omdat de gestelde doelen niet werden
verwerkelijkt, werd vervalst door de ingebouwde verwachtingen. 'Foute' of inadequate reacties van outsiders laten niet toe te besluiten dat de communicatie mislukt
is. Overlevenden die op deze wijze tot het onbegrip of de onwil van buitenstaanders
besluiten, maken een sprong van het cognitief-volitief niveau naar dat van de actie.
Gebiologeerd door tekortkomingen van buitenstaanders, veronachtzamen ze de andere factoren die een rol spelen in het communicatieproces (communicatievermogen, verwachtingen, attituden tegenover buitenstaanders en de daardoor bepaalde
vorm en inhoud van de communicatie).
In een aantal gevallen kan het zogenaamd onbegrip der buitenstaanders wellicht
worden herleid tot dat der insiders zelf. Zij zijn het die niet begrijpen en niet kunnen
aanvaarden dat ze ten koste van 'zichzelf' overleefden én dat zelfs dat geen kentering
teweeg bracht. Zowel zij die zich blijven inspannen om buitenstaanders tot actie over
te halen, als zij die zich moedeloos of verbitterd in stilzwijgen hullen, kunnen niet
aanvaarden dat de wereld niet wordt veranderd door getuigenissen over de kampervaring, dat de dood van miljoenen 'dus' zinloos was, dat de zaak waarvoor zovelen
streden en stierven utopisch blijft en dat zij bijgevolg 'schuldbeladen' door het leven
moeten. De begripskloof wordt niet alleen door het falend begrips- of inlevingsvermogen van outsiders veroorzaakt. Zij is ook het gevolg van het onvermogen der insiders om te aanvaarden dat de mogelijkheden om de toekomst naar mensenhand te
zetten zeer beperkt zijn, alsook gevolg van de onmacht van buitenstaanders om
metafysische schuldgevoelens over een onvoltooid verleden ongedaan te maken.
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IX Algemeen besluit

Er hoeft niet aan getwijfeld te worden dat vele overlevenden alles in het werk stelden
(en stellen) om herhaling van de hel die zij hebben overleefd voor eens en altijd te
voorkomen; dat zij onder meer daarom, met dikwijls verbijsterend doorzettingsvermogen en geduld, getuigenis aflegden en blijven afleggen; dat zij hun boodschap te
goeder trouw opstellen en brengen; dat die boodschap waardevol is en dat ze op soms
cynische wijze door buitenstaanders werd en wordt afgewezen. Het uitblijven van de
verwezenlijking van de belangrijke humanitaire doelstellingen van vele van deze
overlevenden wordt evenwel ten onrechte toegeschreven aan specifieke onwil of onbegrip van buitenstaanders. Bij de beoordeling van wat deze overlevenden beschouwen als het effect van hun communicatie" onderschatten ze vaak de weerslag van de
kampervaring op hun communicatie en op hun beoordeling ervan. Zij houden dikwijls onvoldoende rekening met de verschillende functies van hun comrpunicatie,
met de bijzondere vorm en inhoud ervan, met oorsprong en bijzonder karakter van
hun houding tegenover buitenstaanders en met de feitelijke realiseerbaarheid van
hun bewuste en minder bewuste verwachtingen.
Communicatie en begrip worden bemoeilijkt doordat de boodschap én de relatie
tussen overlevenden en buitenstaanders, sterk worden bepaald door de onderscheidende ervaring. De boodschap is ervarings- en waardegeladen. De insider is en blijft
doorgaans sterk betrokken en kan bijgevolg geen neutrale boodschap brengen (ook
de outsider kan dat niet). Hij bericht over ervaringen waardoor hij werd veranderd
en getekend, over nog niet verwerkte of onverwerkbare ervaringen, die bovendien
moeilijk of niet onder woorden te brengen zijn. De inhoud van de boodschap, het ervaringsbeeld, kwam ten dele of integraal gedurende de ervaring tot stand; het vormde zich om het kamp te kunnen en te willen overleven. Het in de boodschap vervatte
beeld is sterk getekend door ervaringsgebonden behoeften. De communicatie wordt
verder beïnvloed door bewuste en minder bewuste getuigenismotieven, en door de
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r.elatie tussen insider en outsider. Deze relatie tussen ervaringsongeli j ken wordt vaak
ontwricht door gevoelens van hoop en van schuld.
Vorm en inhoud van de boodschap worden gedetermineerd door velerlei onderlinggerelateerde factoren: ervaringsgebonden behoeften, bewuste en minder bewuste motieven en doelstellingen, attituden tegenover buitenstaanders en evolutie
daarin, omvang en kwaliteit van begrip en kennis over communicatie-ontvanger en
communicatie-voorwerp (ervaring en ervaringssituatie ); de' attitude van de communicator tegenover zijn kampervaring, d. w .z. mate en richting waarin zijn zelf-, mensen wereldbeeld (o.m . kampbeeld) erdoor werden veranderd. Vorm en inhoud van
de communicatie, alsook oordeelsvermogen en oordeel van de communicator, worden bepaald door een wisselwerking tussen, enerzijds, persoons- en ervaringsgebonden disposities die aan de internering voorafgingen (en die bij sommigen tot de internering leidden) en, anderzijds, door de extremiteitsgraad van de ervaring. Die extremiteitsgraad is het resultaat van dé wederzijdse inwerking tussen, enerzijds, antecedente disposities en ervaringen, en anderzijds, duur en intensiteit van de kampervaring. Sociale positie en status in het kamp zijn dikwijls van doorslaggevend belang.
De specifieke ervaringsbeleving bepaalt in hoge mate de 'keuze' van de communicatietechniek, verwachtingen en twijfel m.b.t. de communicatie en had dus een weerslag op het communicatie-effect. Doordat de kampervaring en de beleving ervan niet
ondubbelzinnig zijn, vertoont de berichtgeving erover verschillen qua motivatie,
doelstelling, vorm en inhoud. Gevestigde gevangenen berichten doorgaans over een
voorbije ervaring, a.h.w. ter afsluiting ervan; de getuigenis van vele 'gewone' gevangenen ligt meestal in het verlengde van de ervaring, ze is er een wezenlijk onderdeel van . Om als outsider tot een bruikbare reconstructie van de kampervaringen en
tot accurater begrip te kunnen komen, moeten gevangenen, overlevenden en hun
ego-documenten worden ingedeeld volgens ervaringscategorie. De indeling van de
ego-documenten volgens soort, vorm, inhoud en specifieke ervaring, liet een reconstructie toe van genese en evolutie van het KZ-insiderisme.
Weerstanden tegen objectivering, depolitisering, ontpersoonlijking, desensibilisering, banalisering en abstractie van de kampe{Varing, spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in de totstandkoming van de communicatiekloof. Doch die kloof ontstond soms gedurende en door de ervaring zelf. Toen al voelden sommige in-siders
zich gediscrimineerd, in de steek gelaten en onbegrepen, toen al kloegen ze - soms
terecht, soms niet - het egoïsme, de onverschilligheid, het gebrek aan inlevingsvermogen en inzet van out-siders aan. Sommige insiders stonden vooringenomen
tegenover buitenstaanders vooraleer van enige communicatiemogelijkheid sprake
was. Enerzijds optimistisch-naïeve anticipatieve oordelen die samenhangen met
hooggestemde toekomstverwachtingen en een positief mensbeeld: outsiders zouden
hen met respect en dankbaarheid tegemoet treden en behandelen, ze zouden hen be::
grijpen, willen en kunnen helpen bij de realisatie van de betere wereld. Anderzijds
scepsis en zwartgalligheid, samenhangend met een in het kamp tot stand gekomen of
bekrachtigd pessimistisch mens- en wereldbeeld: buitenstaanders zouden nooit of te
nimmer vatten wat de overlevenden achter de rug hadden; mochten ze daar toch in
slagen dan zouden ze even machteloos zijn als de overlevenden vermits enkelingen
niets kunnen beginnen tegen demonisch-boosaardige machthebbers; mensen zijn in
feite in-slechte wezens; buitenstaanders worden geacht medeverantwoordelijk te
zijn voor de nazi-kampen, zij waren nimmer om hen bekommerd, hadden hen in de
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steek gelaten en zouden hen dus liever niet zien terugkeren. Het contact met veelal
sterk bevooroordeelde outsiders werd (en wordt) door deze instelling - in zoverre
aanwezig - nog meer bemoeilijkt. De vooringenomen of onverschillige houding van
vele buitenstaanders ontkrachtte de uit hoop geboren verwachtingen en bekrachtigde een op wanhoop gestoeld fatalisme. De zogenaamde onverbrugbare kloof tussen
insi~ers en outsiders werd deels veroorzaakt door de ervaring zelf. De kampervaring
had nl. een weerslag op de communicatie (vorm, inhoud en toon van de boodschap)
en op de beoordeling van het communicatie-effect.
Het gevoel van onbegrepen- en onbegrijpelijkheid werd dikwijls veroorzaakt of in
de hand gewerkt door - en diende achteraf ter verklaring voor - het niet uitkomen
van andere, meer hoopvolle , eveneens erv~ringsbepaalde verwachtingen. Achter de
anticipatieve oordelen van insiders en outsiders gaan niet zelden schuldgevoelens
schuil. De overtrokken toekomstverwachtingen zijn vaak niet anders dan een min of
meer bewuste expressie van het verlangen hun 'schuld' t.a.v. de slachtoffers in te lossen. Komt de geweldloze wereld er niet, dan lijken alle inspanningen tevergeefs en
stierven de doden een 'zinloze' dood. De overleving heeft voor velen maar zin als ze
erin slagen zulke onmenselijkheid voor eens en altijd onmogelijk te maken. De in de
ogen van insiders nochtans nog meer schatplichtige buitenstaanders, keren zich soms
van de overlevenden af omdat ze niet beseffen ook 'schuld' te hebben, omdat ze dus
niet dezelfde beweegreden hebben als insiders en die ook niet kunnen vatteri.
Het kampbeeld werd en wordt sterk bepaald en vertekend door ervaringsgebonden behoeften en verwachtingen. Het is een ervaringsbeeld, een beeld dat grotendeels tot stand kwam tijdens de ervaring, in antwoord op de situatie, als overlevingsrespons. Simplifiërend kan gesteld worden dat vorm en inhoud van de boodschap
werden bepaald dóor: de verscheidene ego-functies van de boodschap en een aantal
ongecontroleerde veronderstellingen m.b.t. de overredingskracht van de boodschap. Dit mondde dikwijls uit in een vrij stereotiep gruwelbeeld, gedragen door een
veelal simplistische komplotfilosofie . Deze voorstelling van zaken had en heeft belangrij ke consequenties voor het communicatie-effect. Het vertekend beeld gaat niet
zelden als een boomerang functioneren. Het wordt té beangstigend of té ongeloofwaardig en buitenstaanders keren zich af. Outsiders vatten de ego-functies niet altijd
en reageren inadequaat-kritisch op bepaalde vereenvoudigingen en 'overdrijvingen' . De verschillende functies van deze ego-documenten hebben in feite een gemeenschappelijke noemer, nl. verwerking van de ervaring. Verwerking door de realisatie van een betere mens en een betere wereid én verwerking door het kwijtspelen van frustratieve gevoelens, beklemmende gevoelens vari onbehagen of metafysische schuldgevoelens. Om dit te bewerkstelligen hadden overlevenden buitenstaanders nodig en deden zij beroep op hen. Uit de vaak ontnuchterende confrontatie met
buitenstaanders (die doorgaans niet werden geplaagd door schuldgevoelens) en met
naoorlogse sociaal-politieke evoluties en tendenzen (die niet ingrijpend werden
beïnvloed door het immens kampleed) , concludeerden sommige overlevenden dat
deze verwerking ten enenmale onmogelijk is.
De tweevoudige desillusie nam meestal pas na de bevrijding concrete vormen aan.
De in het kamp niet verwerkbare dissonantie-gevoelens mondden pas na verloop van
tijd in schuldgevoelens uit en het duurde ook enige tijd vooraleer duidelijk werd dat
de noodzakelijk geachte sociale ommekeer er toch niet kwam. Beide aspecten van de
desillusie zijn met elkaar verstrengeld en bekrachtigen elkaar. De 'schuldinlossing'
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door wereldverbetering lukt niet, de schuldgevoelens verscherpen en worden ook
door het contact met 'onschuldige' buitenstaanders (onschuldig in eigen ogen of in
die der insiders) nog extra beklemtoond. De relatie tussen de ervaringsongelijke insiders en outsiders wordt dus verstoord door ervaringsgebonden gevoelens en verwachtingen.
Gewoonlijk roepen insiders het kennisargument in om een bepaalde status of een
machtsmonopolie te verwerven ofte handhaven. Samenwerking met en inspraak van
outsiders worden dan zonder meer afgewezen omdat ze de voor insiders voordelige
machts- of status-ongelijkheid kan bedreigen. 'Verkeerde' buitenstaanders-oordelen worden dan gebruikt om die afwijzende houding te rechtvaardigen. Overlevenden van de nazi-kampen daarentegen, hebben er geen belang bij buitenstaanders uit
te sluiten. Integendeel, communicatie is voor hen van primordiaal belang, het welslagen ervan is essentieel voor de verwezenlijking van hun levensdoel. Sommige overlevenden waren bij voorbaat overtuigd dat hun ervaring niet communiceerbaar was.
Sommigen deden er om die reden het zwijgen toe, anderen probeerden desondanks
te communiceren. Doch de begripskloofwaarover getuigende overlevenden het hebben, werd zelden a priori geponeerd, maar bijna steeds a posteriori geïnfereerd uit
volgens hen verkeerde reacties of responsen van outsiders. Hun insiderisme is geen
rechtvaardiging van een privilege, geen rationalisering van een machtsonevenwicht,
maar een poging om achteraf te verklaren dat de communicatie en de samenwerking
mislukten. De begripskloof is hier niet een van de argumenten tegen outsiderparticipatie of -integratie, maar het sluitstuk in de verklaring van het niet tot stand komen
van een onontbeerlijk geachte participatie. Voor de in hun verwachtingen bedrogen
insiders is ze de belangrijkste dissonantie reducerende cognitie.
Uit de vaak ontnuchterende confrontatie met buitenstaanders en met naoorlogse
sociaal-politieke evoluties of tendenzen, concluderen sommige insiders tot de onuitvoerbaarheid van hun historische missie. Velen onder hen blijven weliswaar getuigenis afleggen, maar ze geloven niet meer in haar mobili~eringskracht. De ervaringsinterpretaties en de communicatie ervan worden groten:? ~~ls tot hun ego-functies herleid. De desillusie en de erop volgende inkrimping van getuigenisfuncties leiden tot
sanctificatie en mythologisering van (bepaalde delen van) ervaringsinterpretaties
door insiders en tot uitsluiting van buitenstaanders. De meeste overlevenden gebruiken het kennisargument om buitenstaanders uit te sluiten dus pas in een later stadium, ná vele mislukte pogingen om hen door communicatie van hun ervaring te betrekken bij het grootse project om bepaalde maatschappelijke aspecten op ingrijpende wijze te wijzigen. Pas na herhaalde ontgoocheling ontzeggen ze hen het vermogen
en het recht over de kampervaring te oordelen. Optimistisch ingestelde overlevenden beschouwen hen als onvrijwillige buitenstaanders die niet tot actie te bewegen
zijn omdat ze niet begrijpen wat oorlog en gevangenschap in een nazi-kamp aan ellende inhouden. Sceptische overlevenden zien de buitenstaanders als vrijwillig afzijdigen. Ze gaan ervan uit dat ze het wél begrijpen maar niet willen helpen, zich geen
moeite willen getroosten om omwille van de slachtoffers een meer rechtvaardige wereld te bevechten voor het nageslacht. In beide gevallen ontzeggen ze buitenstaanders inspraak. In het eerste geval op kennisgronden, in het tweede op morele gronden. In feite worden afzijdigheid en afwezigheid van motiverende schuldgevoelens
afgekeurd. Het buitenstaandersoordeel wordt in de eerste plaats afgewezen omdat
de samenwerking niet van de grond kwam/komt. Het buitenstaandersoordeel wordt
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dan ook zelden op zijn waarde onderzocht en de machteloosheid van buitenstaanders wordt veronachtzaamd.
De ervaringsinterpretaties en de eruit getrokken leringen blijven, doordat ze sacro-sanct en ontoegankelijk zijn verklaard, sterk ervaringsgebonden. Bij aanvaarding van dit taboe blijft men steken op het niveau van de ervaringskennis, ongetwijfeld zinnig wat zelfhulp (ego-functies) betreft, maar niet ter verwezenlijking van de
doelstelling die overlevenden zélf als de belangrijkste kenmerken.
De begripskloof is een begrijpelijke expressie van bittere wanhoop en moedeloze
berusting, maar ze is heuristisch improductief. Het beeld dat velen zich over hun ervaring hebben gevormd, is balsem op vele onheelbare wonden, maar het verhindert
verdergaand begrip en inzicht. In zekere zin bestendigt het de onverwerkbaarheid
van de ervaring. De interpretaties van insiders werken soms afwijzing in de hand,
kunnen een fatalistische instelling bevorderen, of voorkomen (zelf)onderzoek en inzicht in oorsprong en genese van vrijheidsberovende praktijken en systemen. Het
onderzoek naar, en de eventuele bestrijding van de oorzaken, worden geofferd op
het altaar van de symptoombestrijding. De toch al geringe hoop dat beter begrip herhaling van al die ellende zou verhinderen, wordt ijdel. De ervaring kan dan, ook in
deze zin, nooit voltooid verleden tijd worden. Als men, ter realisatie van de uitgesproken doelstellingen van overlevenden, uit de 'geschiedenis' leren wil, dan is kritische benadering van hun ervaringsinterpretaties wenselijk.
De groep der overlevenden raakt steeds verder uitgedund. Blijven hameren op de
onverstaanbaar- en onvatbaarheid van de kampervaring, is ondoelmatig en kan een
averechts effect hebben. Bovendien doet het er eigenlijk niet toe wat insiders over dat
begripsvermogen denken. De tijd dat de vraag of men overlevenden ten volle begrijpen kan fundamenteel leek, is zo goed als voorbij. Belangrijker nu is dat zoveel mogelijk buitenstaanders worden geconfronteerd met 'beschrijvingen' van kampervaringen, zodanig dat ze de vreselijke consequenties van dictatuur en oorlog (nog) klaarder
kunnen inzien. De door ooggetuigen aan buitenstaanders gelegeerde getuigenissen
vormen daartoe een blijvende bron en een stimulans van onschatbare waarde. De in
het licht van zoveel nochtans onbeschrijfelijke ellende, onmenselijk lijkende weerstand en doorzettingsvermogen van vele slachtoffers, die erin worden beschreven,
waarborgen - mits welwillende lectuur - dat velen die het niet aan den lijve ondervonden, steeds weer de kracht zullen vinden om het veelkoppige fascistische monster te
bestrijden. Schuldgevoelens zijn geen onontkoombare beweegreden. De boodschappen uit de hel zullen als de asse van Claes op de borst van velen blijven bonzen.
De grotere distantie van buitenstaanders kan hen toelaten tot een hoger abstractieniveau door te dringen. Mits grondige theoretische kennis over situatie en ervaring, kunnen zij tot originele vraagstellingen komen en kunnen zij ook makkelijker analyseren
waarin de situaties, de ervaringen en de eraan gegeven interpretaties overeenkomen en
. verschillen. Minder onder druk gezet door hun eigen ervaring, kunnen ze ook proberen
hun verwachtingen realistisch te houden. Dank zij de dialoog met overlevenden kunnen
zij er beter rekening ~ee houden dat de strijd nooit helemaal gestreden is, dat de enige
haalbare overwinning die op onverschilligheid en apathie is, dat het gevecht om meer·
democratie een voortdurende inzet en opoffering vraagt. Een inzet en moed die evenwel, relatief gezien, frequenter voorkomen bij hen die ternauwernood aan de klauwen
van het monster konden ontkomen. Vandaar dat, nu de slachtoffers één voor één uit
ons midden worden weggerukt, verdubbelde waakzaamheid geboden is.
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Biografische gegevens over de geraadpleegde
insiders.

De hier opgenomen gegevens hebben voornamelijk betrekking op voorgeschiedenis en interneringsgeschiedenis van de geraadpleegde insiders (voor zoverdie gegevens me bekend zijn) in zoverre ze kunnen
bijdragen tot beter begrip van kampervaring en verslaggeving erover.
AERTS, Bert
Belg, 0 1915, jong advocaat, katholiek, weerstander. Gearresteerd in Frankrijk in juni '43. Verscheidene gevangenissen waaronder Fresnes en Romainville. NN-gevangene. Ter dood veroordeeld op
12.8.43. Oktober '43: Natzweiler; eind november: Dachau; eind september '44: Mauthausen; midden
april '45: Ebensee. Gerepatrieerd op 27.5.45.
ALCAN, Louise
Franse jodin, 0 1910. Gearresteerd in december '43. Twee maand gevangenis te Marseille, dan in verzamelkamp Drancy tot begin februari '44. Februari '44: Auschwitz, geëvacueerd op 18.1.45; Ravensbrück
en Leipzig tot 15.4.45.
ARNONI, Meniek
Pools jood (oorspronkelijke naam Sztajer), 0 1922, vader was ingenieur-zakenman, religieus opgevoed.
Getto Lodz. 26 augustus '44: Birkenau; lente '45: Ravensbrück. Bevrijd 2 mei '45. Vader, moeder en
zus door nazi's vermoord.
BAKELS, Floris
Nederlander, 0 1915, advocaat, getrouwd, strikt protestant, opgegroeid in welstellend milieu. Kortstondig contact met verzet. Gearresteerd begin april '42: Amersfoort. NN-gevangene. Juli '43: Natzweiler;
september '44: buiténcommando Dautmergen; november '45: buitencommando Vaihingen-Enz; april
'45: Dachau. Hulpschrijver in Schreibstube van kamp Amersfoort.
BEER, Regine
.
Belgische, half-joodse, onderwijzeres, 0 1920. Gearresteerd begin sept. '43. Weggevoerd op 19.5.44 met
25ste transport. Mei '44: Birkenau; september: Auschwitz; januari '45: Ravensbrück; maart '45: Malchau; bevrijd op 20.5.45 .
BERG, Lena
Poolse jodin (gehuwd met Donat), apothekeres. Getto, Majdanek, laatste konvooi naar Auschwitz,
bleef er tot de bevrijding in het Revier.
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BEITELHEIM , Bruno
Oostenrijks jood, 0 1903, psycho-analyticus. Opgepakt: lente '38. Dachau en Buchenwald. Vrijgelaten
in '39. Zie ook blz. 89, 184,312.
BIRIN, (frère)
Frans pater, werkelijke naam: Untereiner, Alfred. Op 15.12.43 gearresteerd omdat hij jonge mensen
hielp ontsnappen aan wegvoering naar Duitsland. Jan. '44: Compiègne; febr.: Buchenwald; sept.: Dora; april '45: Bergen-Belsen.
BIRNBAUM, Suzanne
Franse jodin, hield naaiwinkel open. Gearresteerd op 6.1.44. Eind jan. '44 vanuit Drancy gedeporteerd
naar Birkenau; later (waarschijnlijk vanaf begin '45) Bergen-Belsen en Theresienstadt.
BOTKE, Taecke
Nederlander, 0 1904, tandarts. Gearresteerd in '44. Vught, Sachsenhausen , Ravensbrück.
BOROWSKI, Tadeusz
Pool, ongeveer 20 jaar bij internering. Politieke gevangene. Twee maand in gevangenis te Warschau;
april '43: Auschwitz-Birkenau; tweede helft '44: Dachau. Eerst zware arbeid (sjouwen telegraafpalen),
met longontsteking naar Revier waar hij bleef als verpleger. Na twee mislukte zelfmoordpogingen benam hij zich in '51 van het leven (verstikking door gas).
BORWICZ, Michel
Pool, regionaal commandant van Poolse weerstand, leider van verzetskern in kamp van Lwow. Gevlucht uit kamp te Janow in '43. Onderhield contact met verzetskern in Auschwitz.
BOULANGER, Jakob
Duitser, 0 1896. Bekleedde leidinggevende functies in communistische partij. Gearresteerd in aug. '33.
Sept. '36: Dachau, elf maanden in Dunkelhaft; eind sept. '39: Buchenwald, afzondering in Bunker; bevrijd in Mauthauseil.
CA YROL, Jean
Fransman, 0 1911, student rechten, vanaf '40 in weerstand. Gearresteerd in '42. In '43 vanuit Fresnes
naar Mauthausen weggevoerd.
CHAGOLL, Lydia
Nederlandse jodin, bij het uitbreken van de oorlog bijna 9 jaar oud. Het gezin waartoe zij behoorde ontvluchtte België en bereikte na anderhalf jaar Nederlands-Indië. Samen met haar moeder en zus kwam ze
daar, begin '42, terecht in een 'opbergkamp'. Meer dan drie jaar bleven ze opgesloten in verscheidene
kampen.
CITROME, Paul
Roemeens jood, 0 1913. Eind sept. '42 in Frankrijk gearresteerd. Na vier dagen verblijf in Drancy weggevoerd naar dwangarbeidskamp Trzebinia. Later Auschwitz en, na evacuatie van dit kamp, Melk en
Mauthausen.
COHEN, Elie A.
Nederlands jood, ·o 1909, arts. Gearresteerd in augustus '42, na mislukte vluchtpoging naar Zweden.
Okt. '42: Amersfoort; dec. '42: Westerbork; sept. '43: Auschwitz-I; 18.1.45: evacuatie, dodenmars;
Mauthausen, Melk en Ebensee. Als arts bevoorrecht 'prominent'.
DEBROCK, Walter
Belg, 0 1911, doctor klassieke filologie, gehuwd. Vanaf aug. '41 verzetsactiviteit (sluikpers en instructeur Onafhankelijkheidsfront). Aangehouden eind juni '43. NN-gevangene. Gevangenissen van S.Gilles en Hoei; midden april '44: Vught; eind mei '44: Dachau; begin juni '44: Natzweiier; begin aug. '44:
Gross-Strehlitz (tuchthuis); eind nov. '44: Gross-Rosen; midden febr. '44: Nordhausen; begin maart
'45: Dora; midden april: Bergen-Belsen. Bevrijd op 15.4.45, gerepatrieerd op 28.4.45
DE GHOUY, Marcel
Belg, 0 1912, communist. In maart' 43 wegens verzetsactiviteiten aangehouden te Antwerpen (Onafhankelijkheidsfront). Gevangenis Antwerpen (Begijnendijk) eJil S.Gilles; sept. '43: naar Duitsland, verscheidene gevangenissen; dec. '43: Natzweiier; begin sept. '44: Dachau; mei '45: buitencommando Allach. Gerepatrieerd op 17.6.45.
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DELBO, Charlotte
Française, 0 1913, werkte in theaterwereld, lid van de communistische jeugd. Gearresteerd in maart '43
(samen met haar echtgenoot die in mei werd gefusilleerd) . Politieke gevangene . Romainville, Compiègne. In jan. '43 werd ze weggevoerd naar Birkenau samen met 229 vrouwen die iets met het verzet hadden
te maken. Van deze groep waren er op 3 aug. '43 nog slechts 57 in leven. Een deel van hen (waaronder
Delbo zelf) werd in '44 overgebracht naar Ravensbrück en kwam in maart '45 in Mauthausen terecht.
Negenenveertig hebben de kampen overleefd.
DE VLETTER, A.
Nederlander, 0 1883, rector van een lyceum. Opgepakt in '41 als gijzelaar voor Duitse onderdanen die in
Nederlands-Indië werden gevangen gezet. Deze gijzelaars leefden geïsoleerd van de andere gevangenen in Buchenwald en werden naar verhouding goed behandeld. De Vletter kwam in juli '42 vrij omdat
beginnende blindheid een operatieve ingreep noodzaakte. Officieel vrijgelaten eind februari '43.
DEWIND,E.
Nederlands jood, 01916, arts (psychiatrisch assistent). Had communistische sympathieën. Opgepakt in
'41. Begin '43: Westerbork (waar hij huwt); sept. '43: Auschwitz-I; als straf vijf weken naar Birkenau.
Dank zij goede relaties met invloedrijke gevangenen, terug naar Auschwitz-I, waar hij als verpleger
werd ingeschakeld. Bkef in jan. '45 bij de zieken die niet geëvacueerd konden worden.
D'HARCOURT, Pierre
Fransman, fervent rooms-katholiek, hogere bourgeoisie. Nam deel aan ondergronds verzet. Opgepakt
in '41. Eind '43: Neue Brem; dec. '43: Buchenwald. Korte tijd in het 'klein kamp'. Relaties met invloedrijke gevangenen (o.m. Kogon) zie ook blz. 200-201
DONAT
Pools jood (werkelijke naam: Michael Berg), 0 omstreeks 1905, leidde tijdschrift in Warschau, gehuwd
(met Lena Berg). Gedeporteerd naar Majdanek; getto Radom; Auschwitz.
DURLACHER, Gerhard
Jood, 0 1928. In '37 verliet het gezin waartoe hij behoorde Duitsland en vestigde zich in Nederland. Oktober '42: Westerbork; later: Theresienstadt, Birkenau (eerst 'familiekamp', dan mannenkamp). Moeder en vader 'geselecteerd'.
EITINGER, Leo
Jood, emigreerde van Tsjechoslovakije naar Noorwegen. Daar werd hij opgepakt en naar Auschwitz
gebracht. Bij de evacuatie van dit kamp: naar Buchenwald.
FENELON, Fania
Artiestennaam, Française, half-joodse, 0 1918, opgegroeid in welstellend milieu, athç;ïste. Gearresteerd
in maart of april '43 wegens verzetsactiviteiten (koerierster). Jan. '44: Birkenau; nov. '44: Bergen-Belsen. In Birkenau bekleedde ze een vooraanstaande plaats binnen een 'geprivilegieerde' groep (zij stond
in voor de orchestratie voor het kamporkest).
FISCHER, Frans
Belg, 0 1885, joun~alist, afgevaardigde-ondervoorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, lid
van de Hogere Raad van het Gevangeniswezen. In juni '41 als gijzelaar gearresteerd. S.Gillis, Breendonk (2 maand), vrijgelaten op 9.9.41.
FONTEYNE, Jean
Belg, 0 1899, advocaat, gehuwd, weerstander (clandestiene pers). Gearresteerd begin juli '43. Politiek
gevangene. Eind juli '43: Breendonk; begin mei '44: Buchenwald. Gerepatrieerd op 19.4.45. Zijn egodocument is de bundeling van een serie artikels die hij eind april en begin mei '45 schreef voor Le DrapeauRouge.
GLAS-LARSSON, Margareta
Oqstenrijkse jodin, 0 1911, meisjesnaam: GretelBerger, schoonheidsspecialiste, gehuwd met industrieel. In '38 vluchtten ze, na de 'Anschluss', naar Praag. Ze werden er in '41 gearresteerd. Theresienstadt,
Auschwitz-Birkenau.
GOLDBERG , Sarah
Belgische jodin, 0 1921. Weerstandster in Frans en Belgisch verzet, tijdelijk lid van de spionagedienst
van de Russen (die later het 'Rode Orkest' werd genoemd). In juni' 43 opgepakt omwille van haar joodse afkomst; met 21ste konvooi vanuit Mechelen naar Birkenau, waar ze op 2.8.43 arriveerde.
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GRADOWSKI, Salmen
Pools jood, 0 1908 of 1909, kantoorbediende. Belezen man met literaire aspiraties. 1943: Birkenau.
Gans zijn familie werd vergast. Werd politiek bewust door bezetting en gevangenschap. Nam actief deel
aan voorbereiding en uitvoering van de (mislukte) opstand in crematoria 11 en IV te Birkenau op
7.10.44, die aan 451 gevangenen, waaronder hoogstwaarschijnlijk Gradowski zelf, het leven kostte. Lewental droeg zijn manuscript o.m. aan Gradowski op
HALKIN , Léon
Belg, 0 1906, prof. geschiedenis (Luik) , gehuwd. Hoofdredacteur van clandestiene stencil-krant (lei la
Belgique libre) . Gearresteerd midden nov. '43. S.Gilles, Breendonk; okt. '44: Gross-Strehlitz, GrossRosen; febr.: Buchenwald, Dora, Nordhausen. Gerepatrieerd op 27.4.45.
HALTER, Paul
Belgisch jood, 0 1920, student (rechten), gehuwd. Gearresteerd half juni '43 wegens weerstandsactiviteiten. S. Gilles; nov. : Mechelen. Met 22ste transport naar Birkenau, drie dagen later naar buitenkommando Fürstengrube . Gerepatrieerd op 5.4.45.
HART, Kitty
Poolse jodin, 0 1926, hogere bourgeoisie, gelovig. Half maart '42 gearresteerd. Vader door Gestapo gefusilleerd, zij werd samen met haar moeder gedeporteerd. Midden '42: Birkenau; eind '43: in barak van
Funktionshäftlinge. Lagere functies, smerige jobs (lijkencommando ), later verpleegster. Lente '44: Kanada-commando (8 maand). Midden nov. '44 evacuatie, dodenmars.
[HEGER, Heinz]
Ghost-writer. De man waarvoor en waarover hij schrijft is een Oostenrijker die als homoseksueel werd
opgepakt. Midden jan. '40 werd hij geïnterneerd in Sachsenhausen, vanaf mei dat j aar zat hij in Flossenbürg.
HELLEMA
Pseudoniem van Van Praag, A.B. Nederlander, half joods, 0 1921, welstellende ouders. Gearresteerd in
april '43, politieke gevangene. Vught, Amersfoort, Buchenwald, Flossenbürg, Bergen-Belsen. Na de
oorlog werkte hij korte tijd in POW-kamp.
HEMELRIJK, J.
Nederlands jood, 0 1888, rector van gymnasium . Ondergedoken . Gearresteerd op 2.9.44. Vught, Sachsenhausen; begin '45: Buchenwald. zie ook blz. 227.
HERMAN, Chaim
zie blz. 136.
HERZBERG, AbeJ
Nederlands jood, 0 1893, advocaat, gewezen voorzitter van de Nederlandse zionistenbond. Jan. '44:
Bergen-Belsen (in het Vorzugslager). Geprivilegieerde kampfunctie. Lid van de commissie die in Bergen-Belsen wed opgericht om wangedrag onder gevangenen te beteugelen. Eerst secretafis-voorzitter,
later procureur van de Judenälteste in juridische aangelegenheden. Als procureur-generaal van de
'Rechtskommission' in Bergen-Belsen had hij, naar eigen zeggen, de gehele rechtsvorming in handen.
Zijn dagboek vangt aan op 11.8.44. Zie ook blz. 139-140.
HILLESUM, Etty
Nederlandse jodin, 1914; uit welstellend, intellectueel milieu; gelovig, doctoraal rechten en studie Slavische talen. Midden '42: Westerbork; als lid van de Joodse Raad beschikte ze over een speciaal reisvisum dat haar toeliet meerdere keren heen en weer te reizen tussen Westerbork en Amsterdam. Op 7
sept. '43 werd ze op transport gesteld. Op 30 nov '43 kwam ze samen met haar familie om in Birkenau
(naar alle waarschijnlijkheid werden ze vergast). Zie ook blz. 132-133,138-139.
Q

JANKOWSKI, Stanislaw
Pools jood, 1910, communist. '42: Birkenau
0

KAGAN, Raya
Russische Jodin, 0 1911, magister filosofie en geschiedenis, studeerde verder in Parijs, waar ze gearresteerd werd. Drancy, Auschwitz, Ravensbrück, Malchow. In Auschwitz werkte ze in de Politische Abteilung.
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KANTOR, Alfred
Tsjechisch jood, 1923. '41 : Theresienstadt ; '43 : Auschwitz; '44 en '45 : Schwarzheide. Zie ook blz. 130
en 134
0

KAUTSKY , Benedikt
Oostenrijks jood, 0 1894, economist, zoon van Kart Kautsky. Vanaf '20 bedrijvig in de Oostenrijkse sociaal-democratische partij. Gearresteerd eind mei '38, kort na de 'Anschluss' . Dachau , Buchenwald,
Buna-Monowitz, Auschwitz-I, Gleiwitz-2 (buitencommando van Buna) . Zijn moeder, op tachtigjarige
leeftijd opgepakt in Nederland, kwam in dec. '44 om in Birkenau. Hij was tijdelijk Stubendienstler èn
Vorarbeiter.
KIELAR, Wieslaw
Pools jood, 0 1909, gelovig, weerstander. Gearresteerd in mei '40. Opbouwfase Auschwitz-I en -11 . Eind
'44 : Sachsenhausen, Neuengamme. In Auschwitz bekleedde hij verschillende kampfuncties : lijkendrager, kapo, lid van 'kampelite' ; had veel invloedrijke relaties in het kamp.
KLIEGER , Bernard
Pools jood, 0 1896, journalist, gehuwd . In juni '41 in België opgepakt. Politieke gevangene . Breendonk
(5.7.41-14.2.42), Mechelen (okt. '42 - april '43) , Auschwitz (31.7 . 44-18 ~ 1.45), Gross-Rosen (21.1.459.2.45), Buchenwald (febr. '45), Zwiebergen (18 .2.45-9.4.45) . Gerepatrieerd op 14.6.45
KOGON , Eugen
Oostenrijker, 0 1903 , universitaire studies (theologie) , vooraanstaand katholiek monarchist. Politieke
gevangenene. Van sept. '38 tot bevrijding: Buchenwald. Opgeklommen in kamphiërarchie. Dank zij
zijn relatie met SS-arts Ding-Schüler (wiens secretaris hij was) werd hij een machtig 'prominent' die toegang had tot heel wat vertrouwelijke SS-documenten . Daardoor kon hij veel medegevangenen helpen .
Zie ook blz. 233,348 en 353
KOHEN,Guy
Frans jood, 1924, welstellend milieu. In jan. '43 aangehouden . Vanuit Drancy gedeporteerd op7.3 .44.
Auschwitz-I (negen dagen); Buna-Monowitz (maart '43). Eind '44: tijdelijk geprivilegieerd postje (rekenplichtige); 18.1.45 : evacuatie uit Buna; eindjan . '45 : een dag in Gleiwitz-1.
0

LAMBRECHTS , Renaat
Belg, 1923, bediende, weerstander (sluikpers). Gearresteerd begin nov. '43. Midden jan. '44 : Esterwegen; midden maart '44: Gross-Strehlitz; okt. '44 : Gross-Rosen; febr . '45: evacuatie naar Dora-Mittelbau ; einde oorlog : Nordhausen. Gerepatrieerd op 10.6.45
0

LANGBEIN, Hermann
Oostenrijker half joods, 0 1912. In maart '38 vervoegde hij de Internationale brigades in Spanje; febr.
'39: geïnterneerd in Zuid-Frankrijk (S.Cyprien, Gurs, Le Vernet). Lente '41: overgebracht naar Dachau , daar betrokken bij strijd tussen 'rode' en 'groene' gevangenen. Aug. '42 tot aug. '44: Auschwitz,
'Schreiber' van SS-arts , behoorde tot de leiding van de internationale verzetsbeweging in het kamp.
Eind '44 tot april '45: Neuengamme , Leiberg, Fallersleben.
LANGHOFF, Wolfgang
Duitser, 0 1901, toneelspeler en regisseur. Eind februari '33 gearresteerd door SA. Juli tot dec. '33: Börgermoor; begin dec. '33: Papenburg (2 dagen), dan Lichtenburg. Op 31 maart '34 vrijgelaten 'na ernstige vermaning'. In Duitsland durfde niemand hem nog aan werk helpen, hij kon wel in Zwitserland aan
de slag, maar kreeg geen paspoort. Drie maanden na zijn invrijheidsstelling vluchtte hij naar Zwitserland.
LANSVREUGT, Pierre
Belg, 0 1895, uitgever, gehuwd. Gearresteerd begin april '43 (wegens het uiten van zijn politieke overtuiging) . Tot 18.6.43 in Breendonk.
LAPAILLE, Hubert
Belg, 0 1888, secretaris, gehuwd. Vanaf november '42 verzetsstrijder (clandestiene vakbondsactiviteit,
hulp aan 'weerspannigen'). Gearresteerd eind maart '44. S.Gilles; mei '44: Buchenwald. Gerepatrieerd
op 18.5.45
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LAQUEUR, Renata
Nederlandse jodin, 0.1919, dochter van hoogleraar. In febr. '43 een eerste keer gearresteerd, vrijgelaten
na enkele maanden 10 Vught en Westerbork. In nov. '43 opnieuw opgepakt, dit keer samen met haar
e.chtgenoot. Vanuit Westerbork gingen beiden half maart '44 naar Bergen-Belsen (als 'Austauschmatenal') . Van 19.3.44 tot 25.12.44 hield zij er een dagboek bij. Zie ook blz. 131,141-142.
LEMAITRE, R.
Belg, 0 1896, oorlogsveteraan (WO-I), postbode. Gearresteerd wegens sabotagedaden. Sept. '42 tot
april '43: Breendonk.
LENGYEL, Olga
Hongaarse jodin uit welstellend milieu. Mei '44: Birkenau. Ontvlucht tijdens evacuatie. Groot deel van
haar gezin en familie werd in Auschwitz vermoord.
LEVI, Primo
Italiaans jood, 0 1919, chemicus (doctor in '41). Sept. '43: lid van partizanengroep. Gearresteerd:
13.12.43, in febr. '44 aan de nazi's uitgeleverd door de fascistische militia. Begin '44: Buna-Monowitz.
Na een örietal maanden gevangenschap werden hij samen met andere gevangenen als scheikundige opgenomen in een bijzonder commando.
LEWENT AL, Salomon
Pools jood. Eind '42: Birkenau, Sonderkommando. Zie ook blz. 137.
LEWINSKA, Pelagia
Poolse intellectuele. Kende reden van haar internering niet. Drie maanden in gevangenis te Krakau;
jan. '43: Birkenau, waar ze gedurende bepaalde tijd werkte in Kanada-commando. Ontsnapt in mei '44
tijdens transport.
LINGENS-REINER, Elia
Oostenrijkse, 0 1908, hogere sociale klasse , doctor in de rechten en geneeskunde, sociaal-democrate,
gehuwd met Rijksduitser. Gearresteerd in okt. '42 wegens 'Judenbegünstigung' (hielp joden naar buitenland ontkomen) . Eind febr . '43: Birkenau, gevangene-arts in het vrouwenkamp (FKL). Na genezing
van vlektyfus een tijdje in 'experimentenbarak' in Auschwitz-I, tot ongeveer aug. '43 in Revier van buitencommando Babice , dan terug naar FKL. Begin dec. '44: op transport naar Dachau; arts in fabriekscommando 'Agfa Camera Works' (I.G. -Parben) in München.

MAES, Frans
Belg, 22 jaar bij arrestatie in okt. '41. Politieke gevangene . Breendonk, Esterwegen, Gross-Strehlitz,
Gross-Ro~en, Dora, Ellrich, Buchenwald, Bergen-Belsen.
MARBAIX, Edgard
Belg, hoger ambtenaar, gelovig. Weerstander. Geïnterneerd in april '43 . Zeven weken in Breendonk,
dan Hoei (citadel). Vrijgelaten in mei '43.
MAUREL, Micheline
Française, intellectuele, gelovig, weerstandster. Aug. of sept. '43: RavensbTÜck, buitencommando
Neubrandeburg. Zie ook blz. 134-135.
MA YER, Anita
Nederlandse jodin, orthodox gelovig, twintig jaar bij internering. Begin aug. '44. Westerbork; sept. '44:
Birkenau.
MECHANICUS, Philip
Nederlands jood, 0 1889, veel gelezen journalist. Gearresteerd eind sept. '42 (droeg geen jodenster).
Tot begin november in Amersfoort, dan naar Westerbork waar hij naar eigen zeggen en zoals ook duidelijk uit zijn dagboek blijkt, een 'herenleventje' leidde. Op 8.3.44 werd hij op transport gesteld naar Bergen-Belsen. Op 9 okt. ging hij op straftransport naar Birkenau, waar hij drie dagen na aankomst werd
doodgeschoten. Zie ook blz. 138-139.
MERMELSTEIN, Mei
Hongaars jood, 0 1926. Opgepakt in april '44; eind mei naar Duitsland, dan naar Birkenau en Auschwitz-I. Na zes weken naar Gleiwitz; jan. '45: 22 dagen dodenmars; Gross-Rosen, Buchenwald (twee
laatste maanden in het 'klein kamp'). Directe familie werd volledig uitgeroeid. Zie ook blz. 424.
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NYISZLI, Miklos
Hongaars jood, arts-patholoog. In mei '44 samen met zijn familie naar Birkenau. Werd er aangesteld als
prosector van Mengele . Zie ook blz. 99.
NOMBERG-PRZYTYK, Sara
Poolse jodin, 0 1915, intellectuele. Politieke gevangene. '41 tot aug. '43: Bialystok getto. Stutthof en
Auschwitz (jan . '44).
OURISSON , Dounia
Uit Rusland afkomstige jodin. In Frankrijk een eerste keer gearresteerd (samen met haar man, een
Pools officier) in nov. '40; opnieuw opgepakt in maart '42, gevangen gezet in Poitiers en Angers. In juli
'42 gedeporteerd. Eén maand Auschwitz-I, dan naar Birkenau. Omwille van haar uitgebreide talenkennis (Duits, Pools , Russisch) aangesteld als vertaalster. In die functie werkte ze meer dan twee jaar in de
Politische Abteilung (Auschwitz-I) . Gevlucht tijdens evacuatie (jan. '45). Echtgenoot vergast op
18.9.42; moeder, zus, schoonbroer en twee neven vermoord in de gaskamers van Majdanek (juli-okt.
'42) .
PAWELCZYNSKA, Anna
Poolse , 1922, verzetsstrijdster. Gearresteerd in '42 . Birkenau; in '44 : Flossenbürg. Zie ook blz. 311.
0

POSNER, Ania
Française, 0 1917, verzetsstrijdster. Gearresteerd op 22.2.44; vijf dagen later gedeporteerd naar Auschwitz, commando Raisko.
RASSINIER, Paul
Fransman, 1906, communist en later socialist, pacifist, weerstander. Aangehouden in okt. '43 . Eind
jan. '44: Buchenwald, Dora. Zie ook blz. 113 & 354.
0

RAINDORF, René
Jood, vader afkomstig uit Warschau , ambtenaar. Gearresteerd op 19.7.43; Breendonk ; maart '44 : Dossin-kazerne; gedeporteerd met 24ste konvooi. Van 7.4.44 tot 4.5.44 : Auschwitz; eind jan. '45 tot mei
,45: Mauthausen (Laurahütte).
ROST, Nico
Nederlander, 0 1896, bekend literator, communist , humanist, anti-fascist van het eerste uur, literair verzet. 1923: als journalist in Sovjet-Unie ; 1925-1933 : Berlijn. Midden april '33 gearresteerd en enkele dagen in KZ-Oranienburg. Om informatie te verzamelen over het kamp, verzwijgt hij buitenlander te zijn.
In juli '33 verscheen zijn brochure Een concentratiekamp in het Derde Rijk (de brouwerij van Oranienburg). Tijdens Spaanse burgeroorlog in Spanje. Begin '43 opnieuw gearresteerd . Vught, Dachau (mei
of juni '44). Ziekenhuishulpje , nachtverpleger, Revierläufer (jan . '45) . Hield dagboek bij van 10.6.44
tot 30.4.45.
ROUSSET , David
Fransman . Communist (stichter in 1938 van de Trotskistische Vierde Internationale - een jaar later uitgesloten) . Aangehouden in okt. '42. Politieke gevangene. Fresnes , Neuengamme, Buchenwald. In zijn
boeken behandelt hij : Auschwitz, Buchenwald, Neuengamme , Dora, Birkenau, Dachau.
SALUS , Grete
Tsjechische jodin, 0 1910. '42: samen met haar man (chef-arts) naar Theresienstad t weggevoerd. In okt.
'44 samen naar Auschwitz, hij wordt bij aankomst vergast. Zij komt in buitencommando van Flossenbürg terecht. Midden april' 45: hongermars, dan terug naar Theresienstadt.
SCHELVIS , Jules
Nederlands jood, 0 1921 , groeide op in arbeidersgezin, vanaf '37 lid van arbeiderspartij , gehuwd ('41).
Eind mei '43 : Westerbork; 5.6.43: Sobibor; 13.6.43: Alter Flugplatz (bij Majdanek); getto Radom
(Zwangarbeitslager) ; eind '44: Auschwitz, 's anderendaags naar nieuw kamp in VaihingewEnz (buitencommando van Natzweiier). Ouders en. zus werden vanuit Westerbork naar andere kampen weggevoerd. Vader bezweek in Oranienburg.
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SMITH, Z.L.
pseudoniem van Georges Herreman, Belg, 0 1915, rooms-katholiek, technieker, verzetsstrijder. Gearresteerd op 5.5 .44. Buchenwald (klein kamp), vanaf 24.6.44 in groot kamp; eind '44: Dora; begin febr.
'45 naar Bergen-Belsen. In zijn ego-document heeft hij het nergens over Dachau. Waarschijnlijk nam
hij de naam van dit kamp in de titel van zijn ego-document op omdat tijdens de oorlog, en nog lang nadien, Dachau en Buchenwald beruchter en bekender waren dan b. v. Auschwitz (de symboolfunctie van
deze laatste kampnaam is van vrij recente datum) .
SOLMITZ, Fritz
Zie blz. 135.
SOLONEVITCH, Boris
Rus, 0 1898, journalist, arts, woonde sedert mei '38 in België. Gearresteerd omwille van zijn Russische
afkomst (als 'communist'). Jan . '41: Breendonk; sept. '41: Hoei (citadel), Luik. Vrijgelaten midden
sept. '41. Blind geworden in gevangenschap. Op 31.1.46 te Brussel door Krijgsgerecht veroordeeld tot
een jaar gevangenis omdat hij ervan verdacht werd (opnieuw omwille van zijn afkomst) wetens en willens de.politiek en de doeleinden van de vijand te hebben gediend.
SPIER, Jo
Nederlandse jood, 01900. Gearresteerd in '40, strafgevangenis Scheveningen, Weteringschans
(A'dam); '42: eerst Westerbork, dan Theresienstadt. Daar werkt hij mee aan de bedriegelijke propagandafilm Theresienstadt (ook wel Der Führer schenkt den Juden eine Stadt genoemd) die in augustusseptember '44 in opdracht van de SS gedraaid wordt. Spier maakte een beeldscenario en was een van de
drie door de SS aangewezen produktie-leiders.
TAS,J.
Nederlander. '42-'45: Westerbork, Bergen-Belsen , Theresienstadt.
TILLION, Germaine
Française, 0 1907, etnologe. Verzetsstrijdster, gearresteerd op 13.8.42. Fresnes. NN-gevangene. Eind
okt. '43: Ravensbrück. Had daar invloedrijke relaties. Haar moeder die in febr . '44 in Ravensbrück arriveerde, liet er het leven.
TRIDO, Victor
Belg, 1904, politiecommissaris, gehuwd. Weerstander , gearresteerd op 16.12.42. Eind dec. '42: Breendonk. Vrijgelaten op 24.4.43.
0

TYTGAT, Jean
Belg, 0 1918, advocaat-notaris. Gearresteerd op 5.3.43. S.Gilles; eind okt. '43: Papenburg-Esterwegen;
febr. '45: Dachau. Gerepatrieerd op 2.5.45.
V AN DE CASTEELE, Edg.
Belg, 1901, stadsambtenaar, gehuwd. Op 23.4.44 gearresteerd wegens communistische bedrijvigheid.
Op 8 mei naar Buchenwald; 22 mei: Harzungen; 26 mei: Ellrich·; einde oorlog: Dora en Bergen-Belsen .
Gerepatrieerd op 28.4.45.
V ANDEKERKHOVE, Gaston
Belg, bediende, communist. Vanaf aug. '41 weerstander (sluikpers). Midden '41 in opdracht van KP als
arbeider enkele weken naar Duitsland met politieke zending (sabotagedaden). Gearresteerd op
15.8.44. Verliet België met het laatste transport. Sept. '44: Neuengamme; na enkele dagen in quarantaine, naar Blumenthal (dorp in de buurt van Bremen). Begin 'april '45: dodenmars; terug naar Neuengamme; een vijftal dagen later naar Lubeck en ingescheept op Athen en Cap Arcana. Gerepatrieerd op
19.5.45.
VAN DE POEL, Alb.
Nederlander, redacteur, gelovig. Politieke gevangene. Aug. '41: Neuengamme. Eind '43 (of begin '44)
vrijgelaten zonder opgave van reden.
VAN ECK, Ludo
Pseudoniem van Ludo Van Eeckhout. Belg, 01922, beambte. Weerstander (o.m. hulp aan piloten van
neergeschoten vliegtuigen). Gearresteerd op 8.3.44. Gevangenissen van Antwerpen en S.Gilles. Midden juli '44 weggevoerd naar Duitsland. Gevangenis in Bayreuth. NN-gevangene. Begin dec. 44: Dachau. Gerepatrieerd op 16.5.45.
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VAN HOORICK , Bert
Belg, 0 1915, KP-militant, verzetsstrij der. 1940 : krijgsgevangene in Oost-Pruisen , vrijgelaten in jan. '41 .
Gearresteerd op 11.2.43. Febr. tot nov . '43: Breendonk ; dan naar Duitsland (Essen) . Eind '43 terug
naar België (S.Gilles). Juni '44 : Buchenwald. Zijn kameraden nemen hem daar onder hun hoede , hij
wordt vrijwel direct als vertaler aangesteld. Gerepatrieerd op 31.4.45.
VOGEL, Loden
Nederlands jood, 01920, student. Eind sept. '43 geïnterneerd in Westerbork. Midden april'44 (ofmidden maart): Bergen-Belsen. Zijn dagboek vangt aan op 25.4.44. Zie ook blz. 133.
WAND A, Andrée , Carliez Lambert de Loulay.
Française uit welstellend milieu. Aangehouden in juli '44. Aug. '44: Ravensbrück , later Buchenwald.
WEILER, Willi
Duits anti-fascist, 28 jaar bij arrestatie in mei '33. Stadsgevangenis Duisburg; 9.9.33 : KZ-Kemna; eind
'33 ontvlucht tijdens transport naar Duisburg (voor proces) , ontkomt naar Nederland waar hij als weerstander actief bleef.
WEISBLUM, Giza
Poolse jodin , 0 1916, in '37 met haar familie naar België geëmigreerd. Lid van de Belgische weerstand ,
gearresteerd in '43 . Begin aug. '43: Auschwitz-Birkenau. Zie ook blz. 362-363, 369 e.v.
WEISS, Reska
Hongaarse jodin uit welstellend milieu . Gearresteerd in '40. Auschwitz, kamp in Riga, Stutthof, Neumark.
WELLERS , Georges
Jood , o 1905 in Rusland, professor in Frankrijk. Aangehouden op 12.12.41. Compiègne , Drancy; jan.
'44: Buchenwald; juli '44: Buna-Monowitz (werkte er als grondarbeider, verpleger en laborant).
WETIERWALD , François
Fransman , chirurg, weerstander. 14 maanden gevangenschap in Fresnes , Compiègne, Mauthausen,
Ebensee.
WIESEL, Elie
Hongaars, chassidisch jood, 0 1928. Opgepakt in '44. Birkenau, Auschwitz, Buna-Monowitz, Buchenwald. Moeder en zus bij aankomst vergast, vader omgekomen in jan. '45 .
WIESENTHAL, Simon
Pools jood, 0 1908, architect. Gearresteerd in '41. Groot deel van zijn familie werd uitgeroeid.
WILKENS, Joseph
Belg, 0 1908, schrijver-uitgever, gehuwd. Gearresteerd op 19.3.44 door Belgische gerechtelijke politie,
enkele dagen later door bezetters overgenomen. Eind mei '44: Buchenwald; juni '44: Dora, eind sept.:
Harzungen; in mei '45 negen dagen in Bergen-Belsen. Zijn verzoek om erkenning als politiek weerstander werd in 1956 afgewezen omdat hij aangehouden werd voor overtredingen van gemeen recht (diefstal).
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Deze beknopte thematische index is niet exhaustief bedoeld. Bedoeling is de lezer een instrument te verschaffen waardoor hij/zij bepaalde verbanden kan leggen (wat ook kan d.m.v. de in de tekst aangebrachte verwijzingen), alsook de aandacht vestigen op bepaalde onderwerpen die niet zonder meer uit
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Bergen-Belsen: 63,246,257,267,271-272,277,402
betekening van gevangenschap: 120-121,296-299,405
Bettenbau: 259,278,314
Breendonk: 65,69,70,235,240,254,269,387,399
Buchenwald: 49, 62, 201, 251-252, 255, 260, 266, 267,269,273,277,278,285,348,354-355,383-384,
399,451
Celan, Paul: 300
cognitieve, culturele betrokkenheid: 297
'denazificatie': 173-175
diefstal: 327-328,334,349,400
displaced persons (DPs): 162-164
'andere' Duitsers: 38-39,172,174
Eichmann: 343, 427-428
emigratie, gedwongen joodse emigratie uit Duitsland: 51-55
ervaringscontext: 258 e.v., 330, 400
ervaringsleeftijd: 134, 152-153,343
ervaringsrivaliteit: 440
'euthanasie'-campagne: 48-49
exterminatiekampen en KZ (verschil): 31-34,267-275
gaskamers, vergassingen: 33-34, 48-49, 55, 63, 65-66, 78,113,156,285,307,370,395,397,422,423424; zie ook 'Zyklon B'
gedrag - gedragsveranderingen: 321 e.v., 407 e.v.
- aanpassingswijzen : 324-330
- kolonisatie, defensieve aanpassing: 324-325, 353
- identificatie met de beul: 210-211
- behoefteninkrimping: 446-447
- gevoelsblokkering of -verdringing: 323-326
- vervreemding, dissociaties: 326-327
- persoonlijkheidswijzigingen, 'depersonalisatie': 321-323
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- gedragsvoorspellingen : 446-449, 452
- geografische ligging van de kampen: 33 , 55,250-252,275
- kampgeruchten: 233-242,254,363-364,380,381-382,386-388,394-395, 397, 414-418
- sterke verhalen : 190,240-241,259, 264, 416-417; zie ook 'zeepmythe'
- dissonantie-reductie d.m.v. geruchten: 414-416
- Hoess, Rudolf (SS-er): 254, 264
- 'Holocaust' (TV-serie): 156-157
- Holocaustum, het begrip holocaust : 159 - zie ook 'sjoah'
- zwijgen over holocaust: 107, 122-124
- homoseksuelen, roze driehoeken: 47-48, 119, 148-149, 170, 172, 181,207 - zie ook 'seksualiteit'
- hygiëne, belang ervan: 249,278-279,314,411-412
- IG-Farben: 48, 52, 266, 458
- Israël - Endlösung en stichting van de staat: 434-435
- overlevenden in Israël: 168, 226, 295, 304
- Jehova, getuigen van: 47-48, 119, 172
- 'kamplessen' ,ethisch-antropologische conclusies: 3, 342-344, 413, 466
- kamp als positieve ervaring: 227-229
- kamporkest Birkenau: 356-357
- Kanada-commando: 237,284-285 , 351-352, 379
- kapo: 197
- Koch, Karl en I1se (SS-ers): 383-384
- Kolbe, pater : 285-286, 306
- komplotfilosofie: zie 'ooggetuigenverslagen'
- KZ-syndroom: 170, 171,178-180,226,291,299, 435-436
- latentiefase KZ-syndroom : 435-436
- leuzen boven kamppoorten : 268-269
in kampen: 271-279
- machts- en gezagsverdeling: 328-331, 348 e.v. ; zie ook: kapo, prominenten, verdeeldheid
- machtsstrijd tussen bepaalde interneringscategorieën: 195 e,.V., 330 e.v.
- machtsuitoefening en attituden: 360-361
- misdadigers, de 'groenen': 40, 196 e. v., 263, 316-318, 350 e. v.
- Moorsoldaten, lied der: 38
- moraal- nieuwe moraal: 331-349,353-356,359
morele reflectie: 333-334, 341
- Muselmann: 243-244
- NN-gevangenen: 46,205-207,261
- ooggetuigenverslagen: hoofdstukken III , IV, VII en blz. 10-11,363-364,376-377,384-389
- opgesteld door gevestigde gevangenen: 337-340, 413,472
- opgesteld door 'gewone' gevangenen: 340-344,357,413,418,472
- heroÏseringstendens: 376-377, 388, 391, 413, 422
- romantisering: 369,372-377 , 390
- diabolisering: 408, 413-414, 422
- komplotfilosofie: hfst. VI, 3 en blz. 398 e.v.
- 'overlevende': 35, 158,301-302,305-308,310-311 , 452
- politieke gevangenen, de 'roden' : 40-41,120,196 e .v., 296-299, 316-317, 331 e.v., 345-348, 350 e.v.,
438
- Presser, Jacques: 300-301,452
- prominenten: 348-357 , 360
- Putten (inwoners van): 319
- regressie-theorie : 313-315, 323, 405
- revisionisme (historisch -): 11-12,31-32,34,113,150-152,157,396,422-424
- Rotspaniër: 204
- Seksualiteit: 262, 273,374,375,400-407,453,454
- homoseksuele 'prostitutie': 243, 330, 403
- homoseksuele, lesbische relaties: 403
- kampbordeel(PufQ:262,264,400,402, 404
- schaamtegevoelens: 286,288,290,299,424,443,463,466
- schuldgevoelens: 222-226,280-305,321,322,336,338,341-344,353, 357, 358-359, 362, 386, 408, 411,
413,414,424,433,435,439,443,452-469
- overlevingsschuldgevoel :"223-226, 290-305, 358, 464
- 'collectief schuldgevoel: 300 e.v:
- schuldgevoelens bij kampfunctionarissen: 339, 353, 356, 457
bij verwanten van slachtoffers: 300 e.v.
bij SS-ers: 457
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sjoah (shoah) : 160, zie 'holocaust'
Sonderkommando: 132, 136-137,236-237, 291 , 319
SS-er, stereotiepe SS-er : 254, 277 , 408, 413 , 425-428, 437
Steiner, Georges : 301 , 303
sterftecijfers : 34 , 62-74, 262-264, 276, 277 , 278, 318
sterilisatie onder dwang: 48
Thälmann , 206-207
totale institutie : 83-84, 253 , 406
transfers van gevangenen: 234
tweede-generatie-kinderen (joodse -) : 303-305
van Ossietzky, earl: 38-39
verantwoordelijheidsdissociatie: 459 e.v., 464, 466
verdeeldheîd onder gevangenengroepen : 199 e.v. ; zie ook 'macht&- en gezagsverdeling'
- na de oorlog: 440-441
.
verdeel-en-heers-hypothese : 203-210, 407
vluchten , ontvluchtingspogingen : 43 , 362, 367 , 370-371, 378-379, 381 , 383, 385, 423
vriendenkringen van oud-gevangenen: 154,290, 436 , 440-441; zie ook 'Auschwitz-Stichting'
vrijlatingen: 41-42, 45,46,53 , 58,65 , 70,272-274
wereld- , mensbeeld en kennis-omvang: 397-398 , 399 , 413,417 , 472-473
wraak, wraakgevoelens : 299, 314, 396, 419 , 455-457
zeepmythe , mensenzeep: 169,241 , 424
zelfmoord(pogingen): 40,135 , 307 , 322, 371 , 447-448,449-452
- bij overlevenden na de oorlog: 161,214,300, 303,437
zigeuners: 33 , 48, 59, 71,72,73 , 148, 149, 171-172
zwangerschap, geboorten: 273 , 282-283 , 402-404
Zyklon B: 33,397; zie ook 'gaskamers'
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OECCC
De staat en het terrorisme
Jos Vander Velpen

Op 2 oktober '84 ontploft in Evere de eerste CCC-bom. De volgende
nacht exploderen vijf brandbommen in Groot-Bijgaarden. Van dan af
leeft België onder een staat van terreur. Later gevolgd door een staat
van beleg. Jos Vander Velpen pluist alle dossiers na en tekent aan de
hand van de feiten een intrigerend verhaal over terrorisme en repressie
in België. Het eerste deel behandelt de figuur van Pierre Carette, het
kopstuk van de bende. In het tweede en derde deel behandelt Vander
Velpen het antwoord van justitieminister Jean Gol àp de terreur en de
gevaren van een dergelijke reactie voor onze democratie.
194 blz., 598 fr., fI. 40
In de pers:
"De nationale en internationale terreurbestrijding werd (voor België
althans) tot nog toe niet op deze manier bijeengeschreven. " (Christene
School)

KIRSCHEN EN CO
Het blauwe netwerk
André van Bosbeke en Jan Willems
De 'Kirschen-connection' heeft haar tentakels in de wereld van de
diamant, de muziek, de postbusfirma's, in fiskale paradijzen, de banken
en immobiliën, de mysterieuze genootschappen, de misdaad en de
politiek. Belangrijk genoeg dus om een diepgaand onderzoek naar deze
duistere praktijken te voeren .
.
152 blz., 498 fr., fI.33,65
In de pers: "Interessante en cynische ontleding van de fraudedossiers"
(Hoog) "Zeer verdienstelijk" (Vlaams weekblad)

533

JHERONIMUS BOSCH
Tussen dorpsleven
en stadscultuur
Or.Paul Vandenbroeck

Jeroen of Jheronimus Bosch ('S Hertogenbosch ca. 1450-1516) is
wellicht een van de bekendste schilders uit de vroeg-humanistische
periode. Dr. Paul Vandenbroeck verklaart het werk van Bosch tegen de
achtergrond van de cultuur, het taalgebruik, de normen en waarden en
de schilderkunst van die tijd.
Dr. Herman Pleij, hoogleraar Middelnederlandse Letterkunde aan de
universiteit van Amsterdam schreef over dit werk: "Het Bosch-onderzoek
heeft een nieuwe wending gekregen. Deze is gelegen in een strikt
historische benadering van produktie en receptie van Bosch'
kunstwerken, aan de hand van de eigentijdse vormgevingsprincipes en
hun historische implicaties. De tijd om Bosch te verklaren vanuit het
onderbewuste, de alchemie, ligt gelukkig achter ons met het werk van
Vandenbroeck. Bosch was niet een geniale zonderling die buiten zijn tijd
om leefde, maar een burger-vakman die op geheel eigen wijze en
voorzien van een onnavolgbare techniek vorm gaf aan de obsessies
van zijn'tijd en niet die van een andere.
Als geen ander tot nu toe heeft Dr. Vandenbroeck zulks in zijn dissertatie
zichtbaar weten te maken. Daarbij wordt zijn historische studie
geschraagd door een fabelachtige kennis van eigentijdse
vormgevingstechnieken en betekenisontwikkeling, hetgeen tot uiting
komt in de verbluffende hoeveelheid materiaal die hij aandraagt ter
ondersteuning van zijn interpretaties. Nog decennia lang zullen kunsten cultuurgeschiedenis kunnen profiteren van de hier verzamelde
gegevens en visies" .

In het boek werden een veertigtal afbeeldingen opgenomen.
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UIT DE AARDE GEGROEID
Ed de la Torre

Ed de la Torre: priester, theoloog, dichter, musicus en schilder. Maar
toch eerst en vooral Filippijnse revolutionair. Vele jaren bracht hij door in
de gevangenissen van zijn land. Ondanks dit alles slaagt hij er in een
boodschap van hoop voor zijn onderdrukte volk uit te spreken. In zijn
'strijdtheologie' pleit hij voor het recht van zijn volk om hun geschiedenis
en hun welzijn in handen te nemen. "Uit de aarde gegroeid" bevat een
bloemlezing van zijn werk. Het schetst een beeld van zijn evolutie van
gematigd theoloog tot zijn radikale 'strijdtheologie' . Dit alles gesitueerd
tegen de Filippijnse politieke achtergrond.
Ca. 160 blz., ca. 400 fr., ca. (J.28,75
Verschijnt oktober
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