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EDITORIAAL

Niet zonder enige emotie werp ik een terugblik op de weg
die onze verhandelingswedstrijd, bestemd voor leerlingen
van het secundair onderwijs, heeft afgelegd.

Zonder enge terughoudend durf ik te stellen dat de wedstrijd
één van onze hoofdactiviteiten is, waarop we terecht fier
kunnen zijn.

Het was Claire Duysburgh, vice-voorzitter van onze vrien-
denbond, die hem in 1965 opstartte, zij het nog zeer beperkt
want toen was hij voornamelijk bestemd voor scholen uit de
agglomeratie Brussel. Haar taak werd later overgnomen
door Mariette Altorfer-Genard, nu onze ere-voorzitster.
Omwille gezondheidsredenen kon zij niet langer deze
opdracht naar behoren uitvoeren en werd zij in 1993 opge-
volgd door Marcel Foubert. 

Sinds het schooljaar 1995-1996 loopt deze wedstrijd ook het
in het Nederlandstalig landsgedeelte onder het voorzitter-
schap van Paul De Keulenaer, beheerder van de stichting. De
jury’s zijn samengesteld uit leden van het inspectiekorps en
leerkrachten uit alle netten. Zij zijn verantwoordelijk voor
de bepaling van het thema, het beoordelen van de verhan-
delingen, het uitreiken van de prijzen. Terecht mag ik hier
stellen dat zij, in het uitvoeren van deze niet altijd gemak-
kelijk taak, blijk geven van een grote betrokkenheid. Verder
in dit nummer kan U over de wedstrijd schooljaar 1996-
1997, nederlandstalig landsgedeelte meer lezen. 

Voor deze wedstrijd kunnen we rekenen op de steun van de
regionale en provinciale overheid. Sinds 1994 is de wedstrijd
opgedragen aan Jacqueline Bernheim. Op het diploma dat
uitgereikt wordt aan de laureaten staat te lezen : «In her-
innering aan Jacqueline (Brussel 1938-Auschwitz 1944),
dochter van Olga en Paul Bernheim slachtoffer van de

Baron Paul HALTER

Voorzitter 

Auschwitz Stichting
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deportatie. Jacqueline werd vergast en verbrandt te
Auschwitz op 6-jarige leeftijd.»

In 1993 heeft onze kampgenote Olga Kuperman-Bernheim,
bij haar overlijden aan de Stichting een legaat overgemaakt,
waardoor wij vandaag de herinnering aan haar dochter
Jacqueline kunnen levendig houden.

De thema was dit jaar voor de nederlandstalige scholen :
De franse denker Paul RICOEUR (geboren in 1913) stelt :

«De onverdraagzaamheid van de anderen is de grens 
aan mijn eigen verdraagzaamheid.»

Is dit een goed uitgangspunt voor iemand in een democra-
tie die zijn verantwoordelijkheid wil opnemen als lid in
de samenleving ?

voor de franstalige scholen :

«Comment imaginez-vous l’avenir de notre pays ?
A votre avis comment concevoir les droits et obliga-
tions des citoyens ?
Que pensez-vous des appels récents qui peuvent mener
à la délation ?
Quelle réflexion cela vous inspire-t-il en relation avec 
le nazisme et les autres totalitarismes ?»

Hiermee wil ik dan een verband leggen met de jeugd die
recht heeft op een wereld waar de democratische uit-
gangspunten geen geweld worden aangedaan. Een kom-
merloze toekomst komt hen toe. Hen even laten nadenken
over deze wereld en de verantwoordelijkheid die zij hebben
ten opzichte van zichzelf en de medemens is één van de
hoofdbedoelingen van de verhandelingswedstrijd. Met ons
studie- en documentatiecentrum willen wij dan tenvolle
deze informatieopdracht blijven ondersteunen. 
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De morele betekenis van de
opstand van het ghetto van
Warschau voor onze tijd.

Van slechts gebeurtenissen kan gezegd worden dat ze deze
eeuw zo grondig door elkaar hebben geschud als de nazi
genocide die plaats vond in het hart van onze Europese
beschaving. In het onnoemelijk lijden en de gewelddadige
dood van zes miljoen joodse mannen, vrouwen en kinderen,
onthult zich op unieke en exemplarische wijze het pro-
bleem waaraan de twintigste eeuw zich, ondanks alle zoge-
naamde menselijke en technische vooruitgang, niet heeft
weten te ontworstelen : de haat tegenover de andere mens.
Het kwaad van Auschwitz was geen spijtig accident, ergens
in de marge van onze geschiedenis, dat we zo snel mogelijk
kunnen vergeten. De giftplant van het Nationaal-Socialisme
heeft wortel kunnen schieten in het centrum van de chris-
telijke en moderne cultuur, in een land met grote religieu-
ze en filosofische tradities, in een land van denkers en
dichters, in een land van moderne, wetenschappelijke en
technische vooruitgang. De slachtoffers van deze enorme
morele catastrofe behoren daarom niet tot het verleden1. In
onze gedachten reiken ze vandaag een onmisbaar richt-
snoer aan voor ons maatschappelijk handelen in de toe-
komst. Zij vormen een waarschuwing tegen de vernietigende
krachten die ook vandaag nog in onze Westerse cultuur
sluimeren in een bureaucratie zonder menselijk gelaat, in een
wetenschap zonder humane inspiratie, in een ideologie
zonder respect voor de vreemdeling, in een godsdienst
zonder verdraagzaamheid, in een politiek zonder ethiek.
De slachtoffers van het nazisme vergeten zou niet alleen hun
tweede vernietiging betekenen maar zou op lange termijn
bovendien een `postume overwinning’2 van de onmenselijke
logica van het nazisme met zich meebrengen. We moeten

Dr. Didier

POLLEFEYT

(F.W.O.-V.) Katholieke

Universiteit Leuven

1Zie de stelling van Z. BAUMAN,
Modernity and the holocaust,
Cambridge, Polity Press, 1989.

2 Naar de bekende uitdrukking van de
joodse denker E. Fackenheim. Zie
onze bijdrage D. POLLEFEYT, Het
joodse denken van Emil L.
Fackenheim of de ontmoeting van
Athene en Jeruzalem in Auschwitz,
in De uil van Minerva. Tijdschrift
voor Geschiedenis en Wijsbegeerte
van de Cultuur 12(3)(1996)157-176,
p. 160-163.
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ook aan de doden denken omdat de levenden ons lief zijn.
In een tijd waarin antisemitisme, racisme en extreem-natio-
nalisme in Europa opnieuw de kop opsteken en in naam van
de zogenaamde ‘academische vrijheid’ de nazi kampen
worden gebagatelliseerd en zelfs ontkend, is deze nage-
dachtenis allesbehalve een overbodige luxe : het is een
morele plicht. De recente crisssissen in Afrika en Europe zijn
het tragische bewijs dat het gevaar van genocide nooit
definitief tot het verleden behoort33. In het licht van de
steeds toenemende betekenis van de Shoah als hèt sym-
bool van het kwaad van deze eeuw, wordt duidelijk hoe
de eeuwenoude getuigenis van het joodse volk voor de
volkeren er na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe more-
le betekenisdimensie heeft bijgekregen.

Wanneer wij vandaag met een onuitwisbare, diepe morele
verontwaardiging en een intense menselijke betrokkenheid
de slachtoffers van dit overweldigend kwaad herinneren, dan
mag deze nagedachtenis ons niet enkel verlammen of ons
overleveren aan een machteloos doemdenken. De Shoah is
niet alleen het verhaal van de ontmenselijking van de mens.
De Shoah is ook het verhaal van de mogelijkheid van de
menselijkheid, zelfs in extreme omstandigheden4. En dit
brengt ons tot het onderwerp van dit artikel, de morele
betekenis van de opstand van het ghetto van Warschau, nu
54 jaar geleden. De opstand is zo’n belangrijk hoofdstuk in
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog omdat het ons
aantoont dat zelfs in deze uitzichtloze omstandigheden
mensen niet altijd geheel verlamd waren, maar de moge-
lijkheid ontwikkelden om zich weerbaar op te stellen, dat de
mens niet alleen in staat is tot het kwaad, maar evenzeer tot
menselijke waardigheid5.

Op 19 april 1943 hadden de Duitsers besloten het ghetto van
Warschau zou worden leeggeruimd6. Op die manier hoop-
te men Hitler de volgende morgen, op diens verjaardag,
te kunnen feliciteren met een jodenvrij Warschau. Op dat
ogenblik woonden nog 40.000 van de oorspronkelijk
600.000 Poolse joden in het ghetto. De anderen waren al
omgekomen door de industriële moordmachine van het
nazisme. Het duurde langer dan verwacht, want de over-
gebleven bewoners van het ghetto wisten zich geruime tijd
gezamelijk tegenover een overmacht aan Duitse troepen
en materiaal staande te houden. Op die manier verzetten zij
zich tegen de laatste en totale deportatie van het kamp. De
opstand dwong de nazi’s om ondanks de beperkte wapen-
voorzieningen van de opstandelingen, tanks, artillerie en zelf

3 R. BURGGRAEVE & J. DE
TAVERNIER & D. POLLEFEYT,
Macht en onmacht van ethiek en reli-
gie in ex-Joegoslavië, in Ethische
perspectieven 5(3)(1995)139-142.

4 D. POLLEFEYT, Victims of Evil
or Evil of Victims ? Towards a
Hermeunetic to Understand the
(un)ethical Behavior of Victims of
the Holocaust, in H.J. CARGAS
(ed.), Unique Moral Problems of the
Holocaust, Saint Louis, Webster
University Press, 1997 [binnenkort
te verschijnen].

5 R. MINC, Vingt-cinquième anni-
versaire du soulèvement du ghetto
de Varsovie, in Journal Israélite
Suisse 68(1968)37-39, p. 37.

6 I. GUTMAN, Warsaw Ghetto
Uprising, in ID., Encyclopedia of the
Holocaust, New York, Macmillan
Publishing Company, 1990, volume
4, p. 1625-1632.
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vliegtuigen in te zetten. Slechts door het systematisch uit-
branden van elk huis van het ghetto kon de opstand uitein-
delijk bedwongen worden.

De confrontatie tussen de joodse opstandelingen en de
Duitse militaire machine was een strijd van David tegen
Goliath. De verdedigers van het ghetto koesterden absoluut
geen illusies met betrekking tot de afloop van de strijd.
Zij wisten dat hun vijand overmachtig, onverzoenlijk en zon-
der enig medelijden was. Zij waren bovendien helemaal
geïsoleerd van de buitenwereld, gevangen op een ommuur-
de oppervlakte van drie vierkante kilometer, een eiland
van levende skeletten, ondergedompeld in tranen en lij-
den. Vluchtmogelijkheden waren er niet. Zij dienden het
nazistisch kwaad te bevechten in totale eenzaamheid : zon-
der enige systematische steun in de vorm van voedsel- of
wapenvoorziening van buitenaf. De hongersnood in het
ghetto bedreigde oponhoudelijk hun fysieke en geestelijke
kracht. Zij konden niet rekenen, zoals bijvoorbeeld de
Franse verzetsstrijders, op het contact met de bevolking
in de dorpen, die hen welgezind was en hen in het geheim
van wapens en voedsel voorzag. De eenzaamheid die op de
joodse ghettobewoners woog, staat op pijnlijke wijze sym-
bool voor de onverschilligheid en de vijandigheid waar-
mee het joodse volk in de loop van de geschiedenis zo
vaak is omgeven geworden, soms zelfs tot op vandaag, en
voor ons gebrek aan betrokkenheid bij zoveel minder-
heidsgroepen die vandaag lijden aan isolatie, discriminatie
en onderdrukking.

De joodse verzetsstrijders wisten dat ze zouden sterven,
maar bevochten in hun eentje de Duitse oorlogsmachine. In
confrontatie met een onvoorstelbaar lijden en een onaf-
wendbare geweldadige dood wisten zij toch nog in zichzelf
de kracht te vinden om het kwaad te bestrijden. De opstand
van het ghetto was niet slechts een gevecht tegen de nazi-
troepen die dit gebied dienden te evacueren, maar tegen de
nazistische tirannie en brutaliteit als zodanig. Zij kozen er
voor om te sterven met de wapens in de hand, eerder dan een
anonieme en gewelddadige dood passief te moeten onder-
gaan. Alleen al het feit dat de joden zich tegen een opper-
machtige vijand teweer hebben gesteld, verleent de opstand
een morele kracht. De opstand in het ghetto realiseerde
een morele doorbraak7. Het was een bewuste keuze voor een
manier van waardig sterven en een symbool van strijd-
baarheid. De opstandelingen waren geanimeerd door het ver-
langen om hun eigen waardigheid en de waardigheid van de

7 L. VEERMAN, Opstand in getto
van Warschau herdacht met docu-
mentaire, in Belgisch Israëlitisch
Weekblad van 22 maart 1989.
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mens in het algemeen te redden. Hun opstand betekende een
flagrante aanfluiting van de Duitse arrogantie en immora-
liteit en zal daarom in de geschiedenis een belangrijke
plaats blijven bekleden als een strijd voor de verdediging van
de waardigheid van de mens en van onomstootbare more-
le waarden.

Ondanks alle heroïsme werd het ghetto uiteindelijk ver-
nietigd door het vuur en waren er geen joden meer in
Warschau. Op 25 mei 1943 kondigde de radio in Londen aan
dat `het barbaarse Duitsland zijn kracht en sterkte heeft
bewezen door het bevechten van een kleine groep heroïsche
mannen die hadden beslist gewapenderwijs te sterven, eer-
der dan in de handen van de vijand te vallen. Hoe pover, deze
[Duitse] overwinning die op het [joodse] ghetto behaald
werd !’8. De verzetslieden hadden niet de minste kans en
toch waren zij eigenlijk de echte overwinnaars. De nazi’s
erkenden indirect de morele overwinning van de Poolse
joden op het Duitse leger door het ter dood veroordelen van
de commandant van de SS in Warschau, von Sommern,
en door zelf de legende te verspreiden dat de opstandelin-
gen in Warschau geen Poolse joden waren, maar 3000
Duitse deserteurs.

Het signaal voor de opstand in Warschau was het bekend-
worden van het lot van de joden die uit Warschau naar de
kampen getransporteerd werden. De opstand in het ghetto
van Warschau was daarmee de meest beschamende weer-
legging van de aanklacht dat de joden zich als gedweeë
schapen naar het technologische inferno van de nazi’s, de
grootste slachtbank van onze eeuw heeft laten leiden9, een
aanklacht die - hoewel onbedoeld - uitermate goed past
binnen het oude antisemitische clichée van de laffe jood. De
joodse opstand was daarentegen de allereerste, bewapende,
stedelijke opstand tegen de nazistische bezettingsmacht,
ondernomen op een ogenblik dat het Duitse oorlogsapparaat
nog steeds een belangrijk deel van Europa in haar ijzeren
greep hield, van de Atlantische Oceaan tot aan de Wolga, van
de Baltische Zee tot aan de hoorn van Afrika. De opstand
leverde hiermee een eerste bewijs, van joodse oorsprong, dat
de zogenaamde ‘almacht’ van het nazisme figuurlijk en
letterlijk ‘aanvechtbaar’ was. In dit eerste openlijke verzet
tegen de Duitse bezetter kwamen dertig Duitsers om het
leven en ging een immense opslagplaats in de vlammen
op waarin meubelen waren opgeslagen die de nazi’s hadden
gestolen. De joodse opstandelingen leverden de wereld
hiermee het bewijs dat de geest van weerbaarheid en recht-

8 Geciteerd in N.N., Il y a 25 ans
L’épopée du ghetto de Varsovie, in
Journal Israélite Suisse 68 (1968)
53-54, p. 54.

9 H. ARENDT, De banaliteit van het
kwaad. Een reportage. Uit het Duits
vertaald door W.J.P. SCHOLTZ,
Amsterdam, Moussault’s Uitgeverij
N.V., 1969, p. 127.
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vaardigheid steeds levendig kan gehouden worden, zelfs in
de meest tragische situaties van absolute vertwijfeling. Met
hun heldhaftige daden hebben zij in de meest donkere uren
van de geschiedenis ook de onuitroeibare kracht van de
hoop aangesproken en bij anderen versterkt. De opstand in
Warschau stimuleerde tot opstanden onder de Poolse bevol-
king en in de kampen, zoals de antifascistische revolte in
Bialystok en de gevangenenopstanden in de kampen
Treblinka en Sobibor (1943).

De ongewone moed van die duizendkoppige groep van
(meestal jonge) mannen en vrouwen is voor de komende
generaties het bewijs dat de kracht van het overweldigen-
de kwaad - al is het maar voor een beperkte tijd - steeds kan
weerstaan worden, en dat wij de weg naar de vrijheid en de
gerechtigheid nooit mogen opgeven. In hun morele opstan-
digheid kunnen vredelievende mensen in de hele wereld van-
daag een aansporing zien om de strijd tegen despotisme en
terrorisme in dienst van de vrijheid en de gerechtigheid, zelfs
in de moeilijkste omstandheden, voort te zetten. De weer-
baarheid van de opstandelingen stond in schril contrast
met de passieve houding die de Geallieerden op dat moment
in de oorlog aannamen. Toen de opstand enkele dagen
gaande was, publiceerde de joodse ondergrondse (ik citeer)
‘in naam van de miljoenen joden die al zijn verbrand, ver-
moord of levend begraven, maar ook van hen die nog steeds
vechten en tot deondergang gedoemd zijn’ een oproep aan
de Geallieerden om ‘de gewetenloze vijand te treffen door
een geweldige vergelding’. De Geallieerden reageerden
echter in het geheel niet, tot grote teleurstelling van de
vertegenwoordiger van het Pools-joodse verzet in Londen,
Zygelboim. De man pleegde zelfmoord en liet een brief
na met een bittere aanklacht over de houding van de wereld-
gemeenschap : ‘Door werkeloos toe te zien hoe miljoenen
hulpeloze gemartelde kinderen, vrouwen en mannen wer-
den vermoord, hebben de volkeren zich op een lijn gesteld
met de misdadigers’10. In onze tijd is in confrontatie met de
genocides in Ruanda en ex-Joegoslavië opnieuw de immo-
biliteit en de machteloosheid van de wereldgemeenschap
gebleken. De herdenking van de geschiedenis van het ghet-
to van Warschau betekent een oproep aan de wereldge-
meenschap, en in het bijzonder aan de Verenigde Naties, om
internationale organen en mechanismen te ontwikkelen die
in de toekomst toelaten op een meer efficiënte en directe
manier kan gereageerd worden op grove schending van de
rechten van mens, waar ook ter wereld. De opstand fungeert
hier als een belangrijke waarschuwing, dat het onmoge-

10 Geciteerd in S. AKKERMAN, Wij
zullen niet op onze knieën sterven,
in Gazet van Antwerpen van 16 april
1993, p. 3.
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lijk is om onverschillig of passief te blijven bij genocide,
door welk volk ook begaan.

Een belangrijk aspect van het ghetto van Warschau wordt
vaak over het hoofd gezien. De weerbaarheid van het jood-
se volk nam er niet alleen de vorm aan van gewapend,
maar ook van cultureel en spiritueel verzet11. Zelfs in de
extreme omstandigheden van het ghetto kende het cultureel
leven er - net zoals voor de oorlog toen Warschau een
belangrijke joodse cultuurstad was - een ongelooflijke
bloei. Er waren allerhande literaire en muzikale activiteiten,
zoals theatervoorstellingen. Er werden joodse scholen opge-
richt waarin de aparte systemen van voor de oorlog, reli-
gieuze en seculieren, Poolse, Hebreeuwse en Jiddische
scholen in een erg vruchtbare osmose traden. Er werden exa-
mens georganiseerd en diploma’s uitgereikt. Er werden
sociale activiteiten georganiseerd zoals de erg populaire
soepkeukens. Tenslotte werd er in het ghetto clandestien
gezongen, gebeden, gedanst en werden de joodse religieu-
ze feesten gevierd. Het kwaad werd dus in het ghetto van
Warschau niet alleen met wapens bevochten. Ook in het vie-
ren van het Ware en het Schone werd de barbarij bevochten,
niet alleen in grootse heroïsche daden, maar tevens in vele
kleine dagelijkse uitingen van menselijke waardigheid,
zorg en creativiteit12.

In deze context leert de opstand ons dat een radicaal paci-
fistisch standpunt ten aanzien van het extreme kwaad uit-
eindelijk niet vol te houden is. Soms is gewelddadig,
gewapend verzet noodzakelijk, nooit als doel op zich, maar
als een proportioneel af te wegen middel waarmee men
ultiem tracht een nog groter kwaad te vermijden of een
halt toe te roepen.

De joden van het ghetto van Warschau hebben trouwens niet
onmiddellijk voor het geweld gekozen. Op dit punt komt
onherroepelijk de complexe en veel bediscussieerde rol
aan de orde van de joodse raad van het ghetto van Warschau.
Deze raad van ouden bevond zich in een weinig benij-
denswaardige situatie en diende zowel de belangen van de
eigen bevolking zo goed mogelijk te verdedigen als mee te
werken aan de deportatie van de joden naar de dodenkam-
pen. De zogenaamde ‘verzetscollaboratie’ van de joodse
bestuursorganen stoelde op de oprechte overtuiging dat de
samenwerking met de Duitse vijand (door het uitleveren van
een joodse minderheid) misschien de meerderheid van de
joodse gemeenschap zou redden13. Openlijk joods verzet zou

11 B. MARK, L’extermination et la
résistance des juifs en Pologne dans
les années 1939-1944, Varsovie,
Institut de l’histoire juive, 1955, p. 11.

12 T. TODOROV, Face à l’extrême,
Parijs, Seuil, 1991, p. 71-72.

13 Zie de analyse van Z.
VALKHOFF, Leven in een niet-
bestaan. Beleving en betekenis van de
joodse onderduik. Met een inleiding
van J. WITHUIS, Utrecht, Stichting
ICODO, 1992.
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alleen maar de algemene Duitse maatregelen doen ver-
scherpen. De treurige paradox bestond hierin dat de Duitsers
de realistische joodse poging om te ‘redden wat te redden
viel’ met groot raffinement gebruikten om te vernietigen wat
te vernietigen viel. Zij die hard oordelen over de joodse raad
van Warschau gaan echter voorbij aan de buitengewone
omstandigheden waaronder de joodse raad diende te func-
tioneren en die elk moreel oordeel over de grond van de zaak
onmogelijk maken. De joodse raad werd met name gedwon-
gen rationeel te reageren op een tegenstander die uiteinde-
lijk de meest ontaarde logica nastreefde14. Slechts één partij
treft hier schuld, zowel in de morele als de juridische zin van
het woord, met name de nazi’s zelf, die op een geperver-
teerde wijze op de rechtmatige joodse overlevingsdrang
inspeelden om een maximale rust en geleidelijkheid te
creëren die noodzakelijk was voor het welslagen van hun
gigantisch, immoreel opzet, de totale vernietiging van het
joodse volk. En éénmaal deze ‘perversie van de rationaliteit’
duidelijk was geworden, werd het duidelijk dat slechts één
alternatief meer overschoot om de menselijke waardigheid
en vrijheid daadwerkelijk en symbolisch te verdedigen :
de opstand en het gewapend verzet.

De opstand van het ghetto van Warschau heeft nog een
andere tragische betekenis. Het vormt het keerpunt in de ver-
nietiging van het joodse volk onder het Nationaal-
Socialisme. Zolang er nog een groot ghetto bleef bestaan,
leek de hoop nog gerechtvaardigd dat de nazi’s bereid zou-
den zijn, het bestaan van een aantal joden in bepaalde,
beperkte gebieden te tolereren. De vernietiging van het
grootste ghetto maakte definitief duidelijk dat deze hoop
tevergeefs was en dat de intenties van de nazi’s inderdaad
vastberaden en onomkeerbaar genocidaal waren. De datum
van 19 april 1943 kan daarom beschouwd worden als de dag
waarop het lot van het Oosteuropese jodendom definitief
bezegeld werd. Ondanks de trots en de hoop die uit de her-
innering aan deze datum kan geput worden, is het in de eer-
ste plaats een datum die diepe rouw oproept om de
slachtoffers en van intens medelijden met hun erfgena-
men. 

In het witte marmer van het monument dat in 1988 ter
nagedachtenis van de opstand op de Umschlagplatz van
Warschau geplaatst werd, staat een tekst uit het bijbelboek
Job gebeiteld : ‘O Aarde, bedek mijn bloed niet, en mijn
geroep vinde geen rustplaats’ (Job 16, 18). De innige ver-
bondenheid in deze bijbeltekst van bittere woede om het

14 Z. BAUMAN, On immoral reason
and illogical morality, in Polin
3(1988)294-301, p. 296
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kwaad en inzet voor een menswaardiger toekomst had niet
alleen het motto kunnen zijn van de opstandelingen van
het ghetto van Warschau, maar biedt ook ons vandaag een
richtlijn aan, namelijk dat alleen door het verleden te her-
denken, wij de toekomst kunnen vrijwaren. De tragedie
van het ghetto van Warschau en van het Europese jodendom,
samen met de tragedie van alle door het Nationaal-
Socialisme getrofen mensen en volkeren van de wereld,
tonen aan welke destructieve krachten discriminatie, anti-
semitisme, racisme en totalitarisme kunnen vrijmaken. Ze
dienen ook als een waarschuwing dat die krachten opnieuw
op fatale wijze om zich heen kunnen grijpen. De genocidale
aanval van het nazisme op het jodendom was tegelijk ook
een poging om de uiterst waardevolle bijdrage van het
jodendom aan onze cultuurgeschiedenis ongedaan te maken,
namelijk het respect voor de vreemdeling15. Willen wij de
boosdoeners geen postume overwinning bezorgen, dan zul-
len wij in de opvoeding en de politiek dit respect voor het
vreemde als een positieve kans tot groei en als een ethisch
appel moeten vertalen in de lesroosters van alle onder-
wijsnetten en op alle onderwijsniveau’s enerzijds en in
politieke besluitvorming en juridische voorschriften ander-
zijds16. Het strafbaar maken in ons land van racistische en
revisionistische uitspraken kan als een belangrijke stap in
deze richting beschouwd worden.

In het ghetto zongen de opstandelingen : ‘Deze strijd is
hard en laat ons zonder zwaard achter. Maar ons lijden is niet
tevergeefs, want het morgenrood van de dageraad is al in de
hemel te bespeuren, een dageraad die wij nooit zullen
zien’17. Dit brengt mij tot een laatste dimensie van de more-
le betekenis van de opstand van Warschau. Vandaag hebben
de erfgenamen van de opstandelingen van het ghetto van
Warschau de zon mogen zien opgaan in de staat Israël. De
moed van de verzetslieden van Warschau vormt een van de
hoekstenen en grondslagen van de staat Israël. In de oprich-
ting van de staat Israël spreekt de legitieme logica van
Warschau : geen enkel volk kan zich veroorloven niet
bekommerd te zijn om zijn weerbaarheid en veiligheid.
Zichzelf als joodse gemeenschap nog langer machteloosheid
opleggen zou voor het Joodse volk in het licht van de cata-
strofale Europese geschiedenis, maar ook van de actuele en
onverbloemde Arabische (doods)bedreigingen ten aanzien
van Israël volstrekt immoreel zijn. Net zoals elke andere staat
heeft ook de staat Israël met haar binnentreden in de machts-
geschiedenis de delicate gewichtsoefening moeten maken
tussen legitieme politieke weerbaarheid en ethische raak-

15 Dit is de grondstelling van 
G. STEINER, In Bluebeard’s castle :
some notes towards the re-definition
of culture, Londen, Faber & Faber,
1971 & ID., The portage to San
Cristobal of A.H., Londen, Faber &
Faber, 1981.

16 Zie ons pleidooi in D. POLLE-
FEYT, De holocaust in het gods-
dienstonderricht, in ID. & J.
BULCKENS, Niet lijdzaam toezien !
Over de verwerking van lijden in de
huidige (jongeren)cultuur (Nikè-
Reeks : theologische, liturgische en
pastorale publikaties 34) Leuven &
Amersfoort, Acco, 1995, 293 blz.,
p. 191-247.

17 Geciteerd uit A.F. KRAKOWS-
KI, The last cry. Uit het Frans ver-
taald door L. SIMMONDS, in Jewish
Chronicle van 19 april 1968.
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baarheid voor het vreemde. De keuze voor de realisatie
van het vredesproces in het Midden-Oosten is hiervan het
meest hoopgevende teken. In zijn toespraak in Warschau bij
de 50ste verjaardag van de herdenking van de opstand in het
ghetto op 19 april 1993 stelde de toenmalige Israëlische pre-
mier Yitzhak Rabin : ‘Wij zijn naar hier gekomen om tegen
U en tegen onszelf te zeggen, dat alhoewel hier in het ghet-
to van Warschau de mensheid ons verraden heeft, dat alhoe-
wel ons geloof in de mensheid hier weerlegd werd, wij
blijven geloven in de diepe betekenis van het menselijke
ras’18. In de dramatische moord op Rabin en in de vele
schokkende aanslagen van terroristische organisaties op
Israëlische doeleinden blijkt echter hoe kwetsbaarheid de
ethiek, de vrede en de keuze voor de menselijkheid is. En
toch blijft dit de enige weg om de morele boodschap van de
Shoah voor onze tijd te actualiseren. De geest van de
opstandelingen van het ghetto en van de slachtoffers van
Auschwitz zal pas echt herboren worden wanneer deze
zich uitdrukt in het steeds breder wordende front van ver-
dedigers van de gerechtigheid en de vrede die elkaar de han-
den reiken over de grenzen van alle nationaliteiten en
filosofische of religieuze verscheidenheid heen.

18 D. POLLEFEYT, De delicate
balans tussen politieke weerbaarheid
en ethische kwetsbaarheid. Een
Joodse visie op de moord op Rabin,
in Ethische perspectieven
6(1)(1996)21-24.
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BOORTMEERBEEK 1997.

Op Zondag 13 april 1997 waren we aanwezig op de her-
denkingsdag van de aanval op het XXste konvooi te
Boortmeerbeek. Dit jaar had de plechtigheid een bijzonder
karakter omwille van de aanwezigheid van overlevenden van
dit transport en Robert Maistriau, lid van de verzetsgroep.

Elie Wiesel zei onlangs : «Vergeten is een vervloeking, de
kanker van de identiteit het is een boek waarvan men
iedere dag een blad afscheurt… En ten slotte zijn er geen
bladen meer». Voldoende reden om dit uniek feit uit de
geschiedenis van de deporatie te blijven herdenken. «Een
geschiedenis die veel verder dan de regio gaat : één van de
zeldzame universele boodschappen van moed, broeder-
schap en heldhaftigheid.» (Nathan Ramet). 

Een terugblik...

Maandag 19 april 1943, vertrek van het XXste konvooi. 1631
mensen, waaronder 262 kinderen. Eén van hen is Suzanne
Kaminsky nr. 215, geboren op 11 maart 1943., nauwelijks
39 dagen voor haar vertrek naar de dood. De oudste is nr.
584 Jacob Blom geboren op 7 augustus 1852. In dit konvooi
tegelijkertijd de jongste en de oudste van de gedeporteerden. 

De grote deportaties waren beëindigd. (juli-oktober 1942).
Veel joodse mensen waren vast besloten zich niet te laten
wegvoeren of, indien ze reeds vastzaten, om een vlucht-
poging te wagen. Vanaf het XVIde en XVIIde konvooi,
zijn er vluchtpogingen, respectievelijk 177 en 52. Men
neemt zijn voorzorgen.

Het XXste konvooi, is anders bewaakt dan voorheen - een
deel bewakers vooraan vlak achter de locomotief, de ande-
ren achteraan-, geen 3de klascoupés meer maar goederen-
wagons, de deuren en raampjes vergrendel met prikkeldraad.

Paul DE KEULENAER

Lid van Raad 

van Bestuur
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De trein N 801 verlaat rond 21 uur de Dossinkazerne. Rond
23 uur neemt de trein aan een lage snelheid de bocht tussen
Boormeerbeek en Wespelaar. Op dat punt slagen Georges
Livschitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau, erin de
trein tot stilstand te brengen. Slechts een 15-tal durven te ont-
snappen. Over het gans belgische traject zullen niet minder
dan 231 mensen ontsnappen, bijna de helft uit de 571 weg-
gevoerden die tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944,
gepoogd hebben of er in geslaagd zijn te vluchten. 23 lijken
zullen gevonden worden langs de spoorlijn.

Dinsdag 20 april 1943 

Tusschen 3 en 4 uur v.d. nacht vertrekt uit Mechelen een duit-
sche trein gevuld met jodenfamiliën die naar Duitschland
gevoerd worden. Te Roosbeek springen vele dezer ongelu-
kigen uit hun beestenwagens en worden bijgevolg of neer-
geschoten of gekwetst, anderen kunnen vluchten. Het roode
kruis auto brengt vier doden naar t kerkhof, 10 gekwet-
sten naar t Hospitaal waarvan er dadelijk 2 sterven en
een drietal worden gesnapt en in het torenken opgesloten. 

Rapporten der voorvallen
Archief Tienen

Oorlog 1940-1948

(Tienen, Stadsarchief Hedendaag Archief XIX C 2 :
Rapporten der Voorvallen, samengebracht door Jan Wauter,
1940-1948).

De meeste doden vallen tussen Tienen en Tongeren. Er
waren die dag ook 8 licht en 3 zwaar gewonden. De 8 licht
gewonden worden overgebracht naar het St. Jans-hospi-
taal te Tienen. Een korps gewapende Partizanen uit1 Brussel
besluit op vraag van het Comité de Défense des Juifs de
gekwetsten op te halen. Er wordt besloten om de actie uit
te voeren op 4 mei 1943. De 9 manschappen verplaatsen zich
in 3 auto’s, een Imperia, een opgeëiste Opel van het Rode
Kruis en een Citroën van graaf Pierre Romanovitch - een
provocateur ten dienste van verschillende Duitse politie-
diensten. 

Een veslag van Dokter Dewalhens :

Rapport sur l’enlèvement des Juifs 

1 Commandant Emile Lovenvirt,
«Henri» Bailly, de chauffeurs
Théophile «Hector» Staumont en
Guilaume Cludts, David Lachman
en Abraham Rozencwagg beide jood-
se partizanen, Aladar Rosner, Charles
Pasternak en «Emile» Glaz.
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à l’Hôpital Civil de Tirlemont le 4 mai 1944.

Je venais de quitter le Dr. Sacréas au jardin derrière la
maternité où il plantait des dahlias. J’ai consulté ma montre :
il était 6h30 de l’après-midi. En arrivant dans le couloir, côté
chirurgie, soeur Ursule en courant vient à ma rencontre en
disant : «M.Dewalhens, on vient chercher des juifs, je crois
que c’est le gestapo.» (J’ai appris que ces gaillards se sont
fait passer pour des représentants de la gestapo.) Je me suis
dirigé vers la salle où les juifs2 étaient hospitalisés ; la porte
était ouverte, et j’ai vu sortir, soutenus par des étrangers en
civil, les nommés Muhlbauer3 et Hoffner4 Ils avaient l’air aba-
sourdi. Mon intention était de demander de voir les papiers
du chef de l’expédition.

M’adressant à deux hommes qui se trouvaient dans la salle
j’ai dit : «Que faites-vous ? Où menez-vous ces gens ?» Un
d’eux me répondit : «Nous venons les délivrer ! » (en fran-
çais). J’ai quitté la salle avec l’idée de téléphoner à la poli-
ce. Arrivé au bureau, j’ai constaté que les fils de l’appareil
étaient coupés. Alors me dirigeants vers la sortie côté cuisine,
j’ai vu qu’un homme armé d’une mitraillette (probablement)
faisant la garde. Je lui ai crié : - «Qu’est-ce que vous faites
ici ?» - Il m’a répondu : «Foutez-moi le camp !». Ce que
j’ai fait évidemment ; Je suis retourné à la salle des juifs. On
en sortait la nommée Rosenstein5. Il y avait encore deux
hommes auxquels je me suis adressé en ces termes : «-Vous
êtes fous vraiment, l’hôpital est surveillé, vous allez vous faire
prendre et vous créer un tas d’ennemis. - «Ils me répondirent :
- «Ne vous en faites pas, nous faisons ça tous les jours.» Alors
ils m’ont empoigné, m’ont jeté sur une chaise, m’on lié les
jambes et les poignets et ont essayé de m’étrangler avec
une serviette. A ce moment critique on est venu appeler : «Il
faut filer» et ils m’ont abandonné à mon sort. J’ai pu délier
mes liens et le docteur Lerut a ouvert la porte qu’ils avaient
fermée à clef derrière eux. Les soeurs qui étaient réunies dans
le couloir côté cuisines m’ont empêché de sortir. Nous avons
entendu la fusillade. Les Allemands sont arrivés quelques ins-
tants après avec un blessé léger que nous avons (Dr. van Lindt
et Lerut) de suite soigné. Ce matin j’ai du faire une décla-
ration à la feldgendarmerie qui est identique à celle-ci.
Parmi les gens qui ont enlevé les juifs il y en avait qui par-
laient flamand. J’ai cru remarquer deux juifs.

Tirlemont le 5 mai 1943

(handtekening) 6

2 Boas Métea - echtg.Westheimer -
(9.11.1904) Nr. 880 ( later 19/XXIste
K.), Goldring Marie ( ° 13.08.1919)
Nr. 887 ( later 18/XXIste K.), Miodek
Ruchla - echtg. Marjenberg - ( °
16.03.1903) Nr.1280 (later 20/XXIste
K.), Rozenszstein Dyna -
echtg.Jablonski ( ° 20.05.1920) Nr.
1373( later 48/ XXIIste A K.),
Aronsfrau Léon (°8.12.1887) Nr.1426
( later 22/ XXIste K.) en Aronsfrau
Leonore ( 8.09.1920) Nr.1428 ( later
23/XXIste  K.), Muhlbauer Izyder ( °
23.04.1909) Nr.1406 ( later
35/XXIste K.) en Heffner Naftali ( °
27.04.1911) Nr. 1276 ( later
15/XXIVsteK.)

3 werd later weer opgepakt.

4 naam is verkeerd geschreven

5 zij was koerierster, naam is ver-
keerd geschreven.
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Bij het verlaten van het hospitaal opent de Imperia de
reeks, volgt de Citroën met de 6 gewonden, gevold door de
Opel van het Rode Kruis met Yvonne Limauge aan het
stuur. Buiten vallen er schoten. De Partizanen kunnen ont-
snappen, ‘s avonds werden zes gewonden, vijf vrouwen
een een bejaarde man binnengebracht in de Dossinkazerne
te Mechelen.7

7 Voor het artikel werd o.m. gebruik
gemaakt van «Dossier Brussel -
Auschwitz, «De SSpolitie en het uit-
roeien van de Joden - Maxime
Steinberg - 1981, L’étoile et le fusil,
La traque des Juifs, 1942-1944, volu-
me II - Maxime Steinberg - 1986 en
Memoriaal van de deportatie der
Joden uit Belgïe- Serge Klarsfeld en
Maxime Steinberg.

18



Studiereis naar Auschwitz-
Birkenau van 3 tot 7 april 1997.

Een dag...

Vrijdag 4 april, de groep is al drie dagen in Polen. Er hebben
zich tussen de deelnemers al verschillende groepjes gevormd.
Zij zoeken mekaar op, wisselen ervaringen, gedachten en emo-
ties uit... De overlevenden worden bestormd met vragen.
Auschwitz-Birkenau. We het leggen het bezoek te voet af, het
kamp, ongeveer 170 ha groot, is overweldigend. De getui-
genissen van de overlevenden maken de deelnemers stil. 

In de verte duikt het internationaal gedenkteken op, opge-
richt ter nagedachtenis van de slachtoffers die door het
fascisme omgekomen zijn. We maken ons klaar voor de
bloemenhulde. Ungar Pinkas rolt de vlag uit, al jaren doet
hij dit, ook dit jaar, nochthans het gaat hem niet zo goed.
Jacques zit een rolstoel, ook voor hem is het moeilijk, toch
is hij weer daar. Jacques toch ! Paul Halter, de voorzitter
speekt de mensen toe, ik sta naast hem en vertaal, ook hij
is vermoeid. Wezenloos staren zij in de verte.

De bloemenhulde op de plavuizen :

LAAT DEZE PLAATS EEUWIG

EEN KREET VAN WANHOOP ZIJN 

EN EEN WAARSCHUWING AAN 

DE MENSHEID. HIER HEBBEN

DE NAZI’S OMSTREEKS 

ANDERHALF MILJOEN MANNEN

VROUWEN EN KINDEREN, 

VERMOORD VOORNAMELIJK 

JODEN UIT VERSCHILLENDE 

EUROPESE LANDEN.

AUSCHWITZ - BIRKENAU 

1940 - 1945

Een bloem hier, een bloem daar, een gedachte...

Paul DE KEULENAER

Lid van Raad 

van Bestuur
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Eens zullen de getuigen er niet meer zijn, misschien niet zo
toevallig kijk ik in de richting van Lydia Chagoll. Op zulke
ogenblikken heb ik veel aan haar, woorden zijn hier over-
bodig. De deelnemers vragen de overleefden om samen te
gaan staan voor een groepsfoto. Zij zijn er vandaag nog. Paul
Halter roept me : «Kom erbij je bent ook één van ons... !»
Niettegenstaande de kilte van de regen voelen we mekaars
warmte. Voor hoelang nog. En hier denk ik dan weer aan
Maurice Goldstein, overleden in de zomermaand van 1996.
Overlevende van Auschwitz, beheerder van de stichting,
voorzitter van het Internationaal Auschwitzcomité. Zijn
echtgenote Rosa getuigt, met een kracht sterker dan ooit. We
slenteren naar de vijvers waar indertijd de asse werd uit-
gestrooid. Sinds kort ligt hier ook de asse van Olga
Bernheim. Moeder en dochter Jacqueline zijn verenigd nu. 

We slenteren naar de uitgang, de autocars staan er, de deel-
nemers stappen op. Paul Halter knijpt in mijn hand. 

De laatste avond...

Naast de traditionele deelnemers - leerkrachten, vor-
mingswerkers, syndicaal afgevaardigden... - is het altijd
prettig vast te stellen dat we ook één of meerdere laureaten
van de verhandelingswedstrijd in ons midden kunnen ver-
welkomen. Dit jaar waren dat Leen BAETEN en Bram DE
GEETER achtereenvolgens laureaten van de provincie
Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Véronique LEBACQ en
Claude REMACLE, laureaten van de provincie Henegouwen
en Namen.

Hen volgen op deze reis is een bijzondere en tevens aan-
gename bezigheid. Niet alleen praten we met deze jongeren
over hun leefwereld, over de gewone dagelijkse dingen,
over de school... gebruiken we samen met hen de maaltij-
den, zoeken we hen soms op na de uitstappen, maar gaan we
ook met hen een eind mee in deze «andere wereld». Hoe
ervaren zij de bezoeken, welke zijn hun contacten met de
overlevenden, op welke manier hebben zij een inbreng in de
debatten, hoe verwerken zij dit alles, wat doen zij ermee ?

«Het is een gruwelijk vehaal dat is verteld. Over dit onder-
werp zijn honderden boeken verschenen. Nooit zal hun
aantal groot genoeg kunnen zijn. Nooit te vaak kan worden
gezegd wat er is gebeurd in het satanische spel dat Adolf
Hitler en de zijnen hebben gespeeld, met een decor waar
geen mensenoog zonder levenslange huiver kan naar kijken.»
(Lize Stilma, Pardon, het was gisteren.)
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Heel even laten we hen alleen, alleen met de stilte ! Het is
de taal die we hanteren willen wij mekaar iets duidelijk
maken.

Op het einde van de reis vragen we, hoe zij tegen dit alles
aankijken en of ze over hun ervaring een korte reflectie
willen geven. Naast de korte indrukken die geformuleerd
werden door de verschillende laureaten willen graag de
tekst van het lied weergeven dat die avond gebracht werd
door Claude Remacle en Agnès Dunesme, leerlinge van
het Atheneum Catteau te Brussel. Claude kende de tekst uit
haar hoofd en schreef deze op voor Agnes. ‘s Avonds na de
bezoeken studeerden de meisjes tekst en muziek in. Claude
was de drijvende kracht achter dit alles en slaagde erin om
haar reisvriendin te begeesteren om samen het lied te bren-
gen. De andere deelnemers aan de reis werden stil van
deze evocatie, de kampoverlevende pinkten een traan weg...
de jeugd is toch hoopvol !

Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100
Ils se croyaient des hommes n’étaient plus que des nombres
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés
Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre
Ils ne devaient jamais plus revoir un été
La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour, une heure, obstinément
Combien de tours de roues, d’arrêts et de départs
Qui n’en finissent pas de distiller l’espoir
Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains praient Jésus, Jéhovah ou Vishnu
D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux
Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux
Ils essayent d’oublier étonnés qu’à leur âge
Les veines de leurs bras soient devenus si bleues
Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez
En regardant au loin, en regardant dehors
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers
On me dit qu’à présent, que ces mots n’ont plus cours
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d’amour
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Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire
Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare
Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter
L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été
Je twisterais les mots s’il fallait les twister
Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez
Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers
Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.

(Jean Ferrat.)

Hoe het verder ging....

Iedere deelnemer verwerkt de studiereis op zijn eigen
manier. Met de opgedane ervaringen wordt achteraf wel
iets gedaan. Kampoverlevenden worden uitgenodigd voor
lezingen, tentoonstellingen worden georganiseerd.... 

Wat doen jongeren met deze reiservaring ?

Graag laat ik Claude REMACLE aan het woord. Haar arti-
kel verscheen op 29 juni in de schoolkrant Main dans la
main :

de begeleidende tekst

Ginder in Auschwitz, noemden zij ons de erfgenamen van
het geheugen, zij hebben ons de zware taak opgedragen
door te geven wat mensen andere mensen hebben doen
ondergaan, daarom heb ik vandaag mijn pen genomen.
Meteen toen ik van deze reis thuis kwam heb ik aan mijn-
heer Dumont een ontmoeting voorgesteld met René
Raindorf. Zo heeft dan deze man, die ik enorm bewonder,
op 20 mei de leerlingen van het 6de jaar en het 7de jaar
beroeps deelachtig gemaakt in zijn ervaringen. Ik heb
beloofd mij als draagster van het geheugen mijn uiterste best
doen.... aarzel niet mij te contacteren voor verdere infor-
matie. U kan altijd bij mij terecht voor het adres van de
Auschwitzstichting, die jaarlijks voor leerkrachten en de lau-
reaten van de verhandelingswedstrijd een studiereis orga-
niseert naar Auschwitz.
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over haar reiservaringen

De erfgenamen van het geheugen.

AUSCHWITZ, BIRKENAU, MONOWITZ. Drie woor-
den, gisteren nog onbekend, roepen vandaag voor mij de
wreedheid van het verleden op.ter plaatse zei men mij :
«Stel je voor !». Ik zou willen dat jullie allemaal vandaag
zich werkelijk zouden kunnen inbeelden wat het geweest
moet zijn...

Ik stap, langzaam, de omgeving observerend, me afvra-
gend welke wreedheden ik vandaag nog ga zien.Ik ga de
cinemazaal binnen. De lichten doven. Het is een zwart-
wit film, men ziet de bevrijding van de kampen, de gemeen-
schappelijke graven, kinder-en babylijkjes netjes op een
rij, de immense massagraven, lichamen onderste boven
opgestapeld zonder enige respect. De overlevenden ? Magere
skeletten, onbekwaam alleen te stappen... Een blik opzij naar
de mensen naast mij... Hebben zij dat allemaal moeten
doorstaan ?

Met grote verslagenheid door deze beelden van de dood ver-
laat ik de zaal. Ik ga naar het belgisch blok, een museum dat
het leven weergeeft van de Belgen gedurende de Tweede
Wereldoorlog, paneel na paneel, andere beelden, ander
leed, overal de DOOD...

Vervolgens een grote lege zaal, bij het binnenkomen op
de muur links twee zinnen, de ene in het Duits, de andere
in het Hebreeuws. In de vloer, in het midden van de plaats,
een glasraam versierd met de Davidster. Ik kom dichter
bij... twee kleine witte zakjes... asse van overleden joden.
Wie zou zijn hart niet voelen ineenkrimpen ?

Muziek weerklinkt, een gebed in het Hebreeuws. De ande-
re deelnemers, gevolgd door overlevenden komen binnen,
allen hebben hetzelfde gevoel als ik.Allemaal, een ernstige
blik, de ogen neergeslagen, zwijgen we, de melancholi-
sche muziek stroomt onze aderen binnen.

De atmosfeer is drukkend en wordt hoe langer hoe druk-
kender. De muziek houdt op, twee dikke tranen lopen over
mijn wangen.Ik blijf enige tijd in het schemerdonker, om
mijn emoties voor de overlevenden, waarvan ook enkele
wenen, te verbergen.
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Ik ga naar buiten, de vrije lucht in, ik adem diep om weer
tot bewustzijn te komen. Ik stap naar mijn vrienden en
barst in tranen uit, teveel om voor mij alleen te houden...

Mocht U bij de beschrijving van deze volkerenmoord, de
afschuw kunnen voelen... dan alleen maar kan U begrijpen
waarom het onze taak is te zeggen wat mensen aan andere
mensen hebben aangedaan, waarom U voor Ruanda moet
bang zijn, waarom U niet onverschillig kunt blijven.

Claude REMACLE 6 de jaar A.

Nu al kijken we uit naar de volgende reis.
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Verhandelingswedstrijd
Schooljaar 1996-1997.

Zoals de voorzitter reeds stelde in zijn editoriaal wil de ver-
handelingswedstrijd de jeugd aanzetten tot een reflectie
over de wereld van vandaag met het oog op de toekomst,
met de zekerheden die ze heeft over de wereld van giste-
ren. De voorbije maanden werd ons land meermaals gecon-
fronteerd met feiten allerhande welke hun beslag kregen
in evenveel commissies. Dit mag echter voor de jongeren
geen aanleiding zijn om het vertrouwen in de werking
van de democratie te verliezen meer zelfs, de gebeurte-
nissen kunnen een aanleiding zijn om zich nog meer te
bezinnen over het goed functionneren binnen het systeem
waardoor de waarde ervan kan aangetoond worden. Ook
dit schooljaar konden we ons verheugen op een behoorlijke
deelname aan onze verhandelingswedstrijd met uitzon-
dering van de provincie Vlaams Brabant waarvan we dit
schooljaar tot onze grote spijt geen enkele inzending bin-
nen kregen. Algemeen dienen we toch wel op te merken
dat het niveau van de verhandelingen nogal sterk varieer-
de.

Het thema waarrond de leerlingen moesten denken was : 
De franse denker Paul RICOEUR (geboren in 1913) stelt :

«De onverdraagzaamheid van de anderen is de grens
aan mijn eigen verdraagzaamheid.»

Is dit een goed uitgangspunt voor iemand in een democra-
tie die zijn verantwoordelijk-heid wil opnemen als lid in de
samenleving ?

Geen gemakkelijke opdracht, die niet altijd op de juiste
manier werd benaderd.

Paul DE KEULENAER

Voorzitter Jury
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De laureaten kregen uit handen van één van de juryleden of
de voorzitter van de westrijd een cheque aangeboden van
5.000 fr. een waardebon om gratis deel te nemen aan de jaar-
lijkse studiereis naar de vernietigingskampen van Auschwitz-
Birkenau. 

De laureaten dit schooljaar zijn :

Liora NEISS
Laureaat voor de Province Antwerpen

Israëlitische scholen 
Jesode Hatora-Beth Jacob, Antwerpen.

Deze weldoordachte uitspraak wil eigenlijk aantonen dat
onze eigen verdraagzaamheid zwaar op de proef wordt
gesteld door de onverdraagzame houding van anderen.
Vaak is het gewoonweg onmogelijk om braafjes te blijven
zwijgen als anderen schaamteloos hun racistische en dis-
criminerende houding tentoonspreiden. Dan is het niet de
wil, maar de mogelijkheid die ontbreekt om verdraagzaam
te zijn. We mogen aan die impuls echter niet te snel toe-
geven, willen we de democratie respecteren.

Het begrip verdraagzaamheid beslaat een heel breed opper-
vlak en er kan urenlang over gedebatteerd worden. Aan
de ene kant betekent het dat iedereen over een eigen mening
mag beschikken en hierin moet worden vrijgelaten, m.a.w.
iedereen moet die mening of levenswijze tolereren, al gaat
hij er zelf niet mee akkoord, wat natuurlijk ook zijn recht is.
Dit is het grondbeginsel van een democratie en deze situatie
dient dus te worden nagestreefd en gerespecteerd.

Aan de andere kant bestaat er dan geen limiet, waarbij de
grens van verdraagzaamheid ruimschoots wordt over-
schreden en we de andere zijn mening niet moeten of kun-
nen tolereren ? Als iemand een mening heeft die recht
indruist tegen alles wat ethisch en menselijk is, moeten
we hem dan laten begaan ?

Dit twistpunt kunnen we goed illustreren aan de hand van
een dagelijks en actueel voorbeeld. Momenteel steken tal-
loze neonazistische bewegingen de kop op. Zij beweren
o.a. dat de holocaust slechts een macaber verzinsel is van op
geld beluste joden die er zelf beter van trachten te worden.
In zo’n geval gaan zelfs de haren van de meest tolerante per-
soon ter wereld recht overeind staan.
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Op vele plaatsen - in Duitsland en elders - pogen ze dit soort
uitspattingen te vermijden of tenminste onder controle te
houden door wetten uit te vaardigen en strenge straffen op
te leggen aan eenieder die zich spottend of minachtend
over de oorlog uitlaat. Al kunnen we de gedachtenkronkel
van een mens of een groep van mensen hiermee niet bedwin-
gen, toch is dit een noodzakelijke maatregel, want zo wor-
den de overlevenden van de holocaust tenminste niet
publiekelijk geconfronteerd met pijnlijke beweringen en
onverdraagzaam gedrag.

De staat mag echter enkel ingrijpen als de limiet echt wordt
overschreden. Iemand die de verantwoordelijkheid op zich
wil nemen om verdraagzaamheid in de wereld te promoten,
moet zelf blijk geven van uiterst grote verdraagzaamheid en
zeker niet voor het minste of geringste op zijn tenen zijn
getrapt. Het is aan de overheid om de grenzen van het
wederzijdse begrip in overleg met elkaar vast te leggen.

Al met als vormt de titel dus niet zo’n goed uitgangspunt
voor een democratische houding, daar er in een democra-
tie welis waar tot op zekere hoogte - ruimte moet zijn voor
ieders mening en levensstijl.

Karolien LEONARD
Laureaat voor de Province Limburg
Onbevlekte Ontvangenis, Tongeren.

Een democratische samenleving, zoals deze waarin wij
leven, houdt in dat iedereen moet rekening houden met
het standpunt van de andere en dat het de meerderheid is die
uiteindelijk zal uitmaken hoe de samenleving georgani-
seerd zal zijn.

Een samenleving kan slechts democratisch blijven als aan
een aantal basisprincipes voldaan wordt. Naast onder ande-
re vrijheid van meningsuiting en algemeen stemrecht is de
verdraagzaamheid zeker één van deze steunpilaren van de
democratie.

Vraag is echter hoever deze verdraagzaamheid moet gaan
wanneer men te maken krijgt met stromingen die onver-
draagzaamheid prediken, of met andere woorden : kan men
in het verdedigen van verdraagzaamheid zo ver gaan dat men
zelf als onverdraagzaam dreigt beschouwd te worden ?
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Kan men bijvoorbeeld het hardnekkig afwijzen van politieke
partijen, die zich onverdraagzaam opstellen ten opzichte van
bepaalde mensengroepen omwille van hun huidskleur of
sexuele gaardheid, in strijd vinden met verdraagzaamheid ?

Was het niet de morele plicht van ieder mens om, zelfs in
een «democratisch» aan de macht gekomen regime zoals
Nazi-Duitsland de verdraagzaamheid te blijven handha-
ven zelfs als dit betekende onverdraagzaam te moeten zijn
tegenover de wetten van dit regime. Of, andersgezegd,
door verdraagzaamheid tegenover de joden en andere uit-
gestotenen te blijven verdedidgen ging men regelrecht in
tegen de door de meerderheid opgelegde onverdraagzame
voorschriften.

Ook in deze tijd zien we fundamentalistische strekkingen de
kop op steken. Als we het principe van de vrije menings-
uiting zouden volgen zou dit betekenen dat we verdraagzaam
zouden moeten zijn tegenover deze strekkingen. Aangezien
deze zelf echter onverdraagbaar zijn dienen we, volgens mij,
niet naief te zijn maar hen op een overtuigende manier
proberen duidelijk te maken dat, naast vrije meningsui-
ting, verdraagzaamheid een noodzaak is voor een gezonde
democratische samenleving.

Daarom ben ik van mening dat als men een democratische
samenleving in stand wil houden men inderdaad niet onbe-
perkt verdraagzaam kan zijn doch verplicht is een aantal
grondprincipes te blijven verdedigen tegen stromingen die
zelf ideeën propageren die steunen op onverdraagzaam-
heid.

Stein VERHOEVEN
Laureaat voor de Province Oost-Vlaanderen

Sint-Maartensinstituut, Aalst.

Onverdraagzaamheid is als een eeuwenoud fenomeen ;
doorheen de geschiedenis hebben mens, maatschappij, reli-
gie, ... mensen die «anders» zijn, vervolgd en uitgemoord.
De oude Grieken beschouwden iedereen die geen Griek
Sprak als barbaren en dus als minderwaardig. De Romeinse
keizers probeerden met alle middelen de christenen klein te
krijgen. In de middeleeuwen stonden moslims en christenen
onwille van hun godsdienst tegenover elkaar en werden
joden vervolgd als de terechtstellers van Christus. In de
twintigste eeuw bereikte de onverdraagzaamheid haar hoog-
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tepunt : in Duitsland werd ze zelfs een van de hoofprinci-
pes van een politieke ideologie : het Nazisme.

Hoe kunnen vooroordelen nu ontstaan ? Volgens mij is de
grootste reden de angst voor het vreemde, het ongewone. Dit
is volgens mijn mening bij de mens aangeboren. Sommigen
kunnen er zich van verlossen, maar de meesten mensen
kunnen er zich niet van losmaken. Een andere oorzaak is een
negatieve ervaring waardoor sommigen gaan veralgemenen.
Het is wel bizar dat die veralgemening alleen gebeurd met
mensen die anders zijn. Als men bijvoorbeeld door land-
genoten aangevallen wordt, is er vaak geen veralgemening,
terwijl dat bij een aanval van vreemdelingen wel het geval
is. Een laatste reden is indoctrinatie. Mensen horen van
gezaghebbende instanties (politieke partijen, godsdienst,
onderwijs, ...) altijd dezelfde vooroordelen en geraken uit-
eindelijk ervan overtuigd.

Ik meen dat de stelling van de Franse filosoof voor een
groot gedeelte waar is, maar toch geen goed uitgangspunt
voor iemand die zijn verantwoordelijkheid wil opnemen in
de democratie kan genoemd worden. Het is een feit dat
wanneer iemand geviseerd wordt omwille van zijn anders
zijn, hij die personen gaat wantrouwen of ze zelfs aanval-
len. Het gevaar van deze stelling is echter dat men kan
gaan veralgemenen : «Een individu uit een groep valt mij
aan, dus heel de groep valt mij aan». Daarenboven steunt de
stelling op het principe van oog om oog, tand om tand : «de
een verdraagt mijn niet, dus ik verdraag hem ook niet».

Zo’n houdingen zijn natuurlijk nefast voor een maatschappij
en een democratie : Hitler had in zijn jeugd negatieve erva-
ringen met o.a. de aristocratie en de joden, met de ramp-
zalige gevolgen die eruit voortvloeiden. Als iemand
tegenover mijn onverdraagzaam is, zal ik mij niet verlagen
om zelf onverdraagzaam te zijn ; dat geeft aleen maar meer
problemen en haatgevoelens. In een democratie, die toch
steunt op verdraagzaamheid, moet men de mening van een
ander respecteren, ook al valt hij je aan met vooroorde-
len. Het is beter om die persoon te overtuigen dan hem te
gaan haten.

Ik heb zelf, als homosexueel, al veel ervaringen gehad met
vooroordelen en in het begin, wantrouw je die personen
natuurlijk. Maar ik heb toch geprobeerd om ze van hun
vooroordelen af te halen. Bij sommigen lukt dat, bij ande-
ren dan weer niet. Persoonlijk vind ik het jammer dat men-
sen aan hun vooroordelen blijven hangen en niet inzien
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dat die vooroordelen vaak clichés zijn : er bestaat niet zo
iemand als dé Marokkaan, dé jood, dé homosexueel. Iedere
mens is uniek, heeft eigen kenmerken en hun een etiket
opplakken, doet het individu ten zeerste onrecht aan.

Het standpunt van Paul Ricoeur is geen goed begin voor
iemand die in een democratie wil meefunctioneren. Het
leidt alleen maar tot meer onverdraagzaamheid en haat.
Een democratie waar iedereen toch zijn mening kan zeggen,
is eerder beter gediend met een constructieve dialoog waar-
mee men vooroordelen uit de wereld kan helpen.

Maaten VANDENBUSSCHE
Laureaat voor de Province West-Vlaanderen

Sint-Godelieve College, Gistel.

In deze tijden van algehele crisis en werkeloosheid, van een
hoogconjunctuur van facisme en racisme, is de titel van
dit werkstuk meer dan ooit actueel. Vorig weekend voerde
het Vlaams Blok tijdens een ietwat late 1 mei manifestatie
een ontslagen Renaultarbeider op die moest getuigen dat alle
miserie en ellende de schuld is van de socialisten en de
migranten. Holle frases en al een eeuwigheid achterhaalde
leuzes, die alleen terug te voeren waren tot de megahit
«Eigen volk eerst», werden gescandeerd.

Vluchtelingen worden in de administratieve heksenketel
die Brussel voor hen is, van het kastje naar de muur gestuurd.
In een muf lokaaltje worden ze onderworpen aan urenlan-
ge ondervragingen. Wanneer ze zich op straat vertonen
worden ze geen moment met rust gelaten. Of ze moeten,
aldus menig verlichte geest, terug naar hun land. Of ze
worden door de politie op hun identiteit gecontroleerd.
Soms meermaals daags, en door dezelfde agenten.
Routinecontrole heet zoiets.

Ergens in datzelfde Brussel, gezeten op dure stoelen, beslist
de regering dat het asielbeleid nog maar eens verstrengd
moet worden en de geldkraan voor opvangcentra wordt
dichtgedraaid.

En dan durven wij migranten te verwijten wantrouwig te
zijn, zich terug te trekken, zich niet genoeg te integreren...
Je zou voor minder.
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Maar zo raak je nergens natuurlijk, want de vicieuze cirkel
heeft zich gesloten. En wie gaat de eerste stap zetten om die
cirkel te doorbreken ?

Het is inmiddels duidelijk dat de VB-strategie waarbij alle
negers, Turken, spleetogen en meer van die vuilnis een
vliegtuigticket richting oerwoud krijgen, niet echt de oplos-
sing is, je verplaatst gewoon het probleem.

Ook het argument dat migranten hier niet thuishoren slaat
nergens op. Want, waren wij het niet die eind vorige eeuw
met miljoenen alle uithoeken van de wereld gingen bevol-
ken ?

Bovendien zijn vreemdelingen niet de schaamteloze profi-
teurs waarvoor ze versleten worden. Ze zouden het liefst
vanal blijven in hun land herkomst, maar een andere mening
dan deze van het plaatselijk bewind of een verschillende
geloofsvisie, zorgen voor enorme problemen.

«Je wordt de mond gesnoerd en met de dood bedreigd» ,
aldus een Turkse vriend van me. «De Koerden moesten
ons niet, de regering evenmin, want we zijn katholiek en bij
ons in Turkije hoor je Moslim te zijn. Dus zijn we
gevlucht !»

Het is dus aan alle onder een gezamelijke noemer geplaats-
te «democratische partijen» om de bevolking degelijk te
informeren, en de luchtbel die het programma van het
Vlaams Blok is, te doorprikken.

De onverdraagzaamheid van de anderen, is de grens aan mijn
eigen verdraagzaamheid ; een waarheid als een koe, maar
we kunnen er iets aan doen.
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In een volgend nummer zullen we enkele anderstalige wer-
ken opgeven. Voor verdere informatie kan men ook nog
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MEDEDELINGEN

Nederlands Auschwitz Comité/Amsterdam.

Ontslag voorzitter :

Drie jaar na haar aantreden als voorzitter nam Anita
Löwenhardt afscheid van het Nederlands Auschwitz Comité.
Haar taak wordt voorlopig overgenomen door J.Grishaver
vice-voorzitter.

Auschwitz monument in het Wertheimpark :

Voor de tweede maal in enkele jaren is het Auschwitz
monument in Amsterdam vernield. Waren in 1993 kort na
de verplaatsing naar het Wertheimpark de liggende spie-
gelplaten stukgeslagen, nu is in de nacht van 27-28 mei 1997
de opstaande glasplaat met de woorden Nooit Meer
Auschwitz versplinterd. Over de dader of de daders en hun
eventuele motieven is op dit ogenblik niets bekend. Een
grootscheeps onderzoek door de politie van Amsterdam is
gaande.

Het Nederlands Auschwitz Comité is vanzelfsprekend
zwaar getroffen door deze schandelijke vernieling. Het
monument zal snel weer hersteld worden. Daarover zijn
reeds afspraken met de gemeente Amsterdam en haar maker
van het monument Jan Wolkers gemaakt.

Nooit Meer Auschwitz staat voor het tegengaan van racis-
tisch geweld, vervolging en moord waarvan de Tweede
Wereldoorlog zo onnoemelijk velen het slachtoffer zijn
geworden. Deze woorden vernielen getuigt van een vol-
komen gebrek aan respect voor waar het toen om ging,
waar het nog steeds om gaat. De letters mogen nu stuk
zijn, de woorden blijven. Of zoals ere-voorzitter van het
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Nederlands Auschwitz Comité Annetje Fels-Kupferschmidt
zegt : «de woorden Nooit Meer Auschwitz zal men nooit kun-
nen uitvlakken.»

Katholieke Universiteit Leuven.

Met ingang van het academiejaar 1997-1998 zal aan de
Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven, in de 1ste en
2de licencie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen,
in het Nederlands en het Engels, door Dr.Didier Pollefeyt,
een nieuw vak gegeven worden, met name Theologie van de
joods-christelijke betrekkingen - Theology of Jewish -
Christian relations. Duur 30 uren.

Doelstellingen :

De studenten inleiden in de geschiedenis en de theologie van
de joods - christelijke berekkingen.

Inhoud :

In dit college wordt gereflecteerd over de verhouding tus-
sen christendom en jodendom.Hierbij komt zowel de
geschiedenis als de theologie van de joods - christelijke
betrekkingen aan bod. In het historische luik worden de bij-
belse, theologische en kerkelijke wortels van het christe-
lijk anti-judaïsme onderzocht, met als de meest extreme
uitloper ervan de Shoah (of Holocaust), in het hart van het
christelijke Europa, en wordt de weg geschetst die de
christelijke kerken in de loop der eeuwen hebben afgelegd
van religieuze onverdraagzamheid tot - na Auschwitz -
oecumenische dialoog. In het theologische luik wordt
aandacht besteed aan de theologie van de joods-christelijke
betrekkingen, vroeger en nu. De vragen komen er aan
bod hoe vanuit het christendom kan nagedacht worden
over het jodendom en hoe in het jodendom theologisch
wordt nagedacht over het christendom. De cruciale vraag
is : hoe kunnen christenen hun godsdienst belijden en
tegelijk ruimte laten en waardering uitspreken voor het
jodendom ? De eis voor een dergelijke fundamentele
reflectie vloeit voort uit de historische verantwoordelijk-
heid van het christendom in het algemeen en van de chris-
telijke theologie in het bijzonder ten aanzien van het
lijden van het joodse volk, in het bijzonder in de twintig-
ste eeuw. In een pluralistische wereld komt dit college
ook tegemoet aan de steeds toenemende nood aan inter-
religieuze dialoog.
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Met deze wordt er een structureel aanknopingspunt gecrëerd
om binnen de K.U.Leuven de problematiek van de nazi
genocide systematisch te benaderen, weliswaar in een ethi-
sche en theologische context. 

15de verjaardag van de Auschwitz Stichting.

Op 30 oktober 1996 werd, in de Gotische zaal van het
stadhuis van Brussel, de 15de verjaardag herdacht van de
Auchwitz Stichting. Op deze academische plechtigheid,
georganiseerd met de steun van het College van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel, werd
aan volgende personen die zich in de schoot van Auschwitz
Stichting van bij het begin af verdienstelijk gemaakt hebben,
een ereteken uitgereikt : de dames Marie Lipstadt-Pinhas ;
Anne-Marie Schaerlaekens en Betsy Sobol, de heren Paul
de Keulenaer, Remy Donckerwolcke, René Raindorf,
Jacques Rotenbach, Jacques Rozenberg, Richard Suffit,
Pierre Unger, Charles Van West en de dames Nadine Praet,
Carine Bracke, de heren Daniel Weyssow en Yannis
Thanassekos personeelsleden.
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Pedagogische diensten

Omkadering van schoolprojekten.

De Auschwitz-stichting stelt de onderwijsinstellingen haar
documentatie en de kennis van haar wetenschappelijke en
administratieve medewerkers ter beschikking om diverse
schoolprojecten te begeleiden. Zij stelt alles in het werk
opdat de kampoverlevenden een levendige getuigenis zou-
den brengen in de klassen die erom vragen. Het betreft
een pedagogische dienstverlening van onschatbare waarde.
Inderdaad deze getuigenissen worden gekenmerkt door
hun emotie en waarachtigheid.

Pedagogische voordrachten.

Op aanvraag van directies en leerkracthen verzorgt de
Auschwitz-stichting voordrachten gebracht door nazi-kam-
poverlevenden en wetenschappelijke medewerkers van de
stichting. Verschillende thema’s kunnen hierbij aangesne-
den worden : fascisme, deportatie, nazi-volkerenmoord,
racisme, antisemitisme enz... De voordrachten kunnen
eventueel gevolgd worden door een debat met de leerlingen
en leraren.

Rondreizende tentoonstelling :
«De concentratiekampen en vernietigingspolitiek 
van de nazi’s in hun historische context 1914-1945».

De Auschwitz-stichting stelt deze tentoonstelling ter beschik-
king van de onderwijsinstellingen. De tentoonstelling bevat
een tweehonderdvijftigtal documenten en onderschriften
die handelen over de belangrijkste momenten van de heden-
daagse geschiedenis : de Eerste Wereldoorlog, de crisis-
sen van de Weimar-republiek, de grote wereldcrisis, de
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opkomst van het fascisme in Europa, en de Tweede
Wereldoorlog. De tentoonstelling verwijst naar de veel-
heid van oorzaken en de historische complexiteit die uit-
eindelijk geleid hebben tot één van de grootste catastrofen
in de geschiedenis : de nazi-concentratiekampen en -vol-
kerenmoord. 

Studiereis naar Auschwitz-Birkenau.

De Auschwitz-stichting organiseert jaarlijks tijdens de
paasvakantie een studiereis die in de eerste plaats bestemd
is voor leerkrachten geschiedenis, godsdienst, moraal en
menswetenschappen. Zij kunnen genieten van een reductie
van 50% op de totale reissom (alle onkosten inbegrepen). De
studiereis bestaat uit een grondig bezoek aan de kampen van
Auschwitz-Birkenau alsook uit seminaries die begeleid
worden door overlevenden van de concentratie- en vernie-
tigingskampen. 

Bezoek aan Breendonk.

Bezoek aan het Fort van Breendonk, een transitkamp tijdens
de bezetting. Zowel de historische plaats als het museum
getuigen van de nazi-criminaliteit maar ook van het verzet
tegen de bezetter in België.

Voor meer inlinchtingen, Fort van Breendonk : 03/886.62.09

Gespecialiseerde bibliotheek.

Leerkrachten kunnen beroep doen op een bibliotheek die
meer dan 4.800 boekdelen telt. Ze hebben betrekking op het
Interbellum, het Derde Rijk, de deportatie, antisemitisme,
nazi-criminaliteit en volkerenmoord.

Gespecialiseerde fototheek.

De fototheek omvat zowat 3.000 foto’s waarvan er 1.000
betrekking hebben op de concentratie- en vernietigings-
kampen. 

Verhandelingwedstrijd.

De verhandelingswedstrijd richt zich tot het 1ste en 2de jaar
van de 3de graad uit alle netten van het onderwijs.. De
proef welke wordt afgelegd in de instelling zelf rond de
periode van 8 mei, bestaat erin een thema uit te werken. De
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maximale lengte van de verhandeling bedraagt 2 bladzijden
of 1 bladzijde recto-verso.

ALGEMEEN REGLEMENT - HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS

1STE, 2DE JAAR VAN DE 3DE GRAAD.

Art. 1. De Auschwitz Stichting, studie- en documentatie-
centrum schrijft een jaarlijkse wedstrijd uit ter nage-
dachtenis aan alle slachtoffers van de nazi-
concentratie- en vernietigingskampen.

Art. 2. De proef bestaat uit het schrijven van een verhan-
deling waarvan het onderwerp jaarlijks bepaald
wordt. De duur van de proef is twee uren. Geen
enkele precisering of toelichting mag tijdens de
afname van de proef verstrekt worden.

Art. 3. De jaarlijkse prijzen voor de bekroning van de beste
inzendingen worden in de maand juni uitgereikt bij
voorkeur op het einde van het schooljaar tijdens de
proclamatie.

Art. 4. Per provincie wordt één prijs uitgereikt ten bedrage
van 5.000 BEF. Bovendien mogen de laureaten gra-
tis deelnemen aan een studiereis naar Auschwitz-
Birkenau georganiseerd door de Auschwitz Stichting.
De reis ter waarde van ruim 30.000 BEF duurt 5
dagen en vindt plaats tijdens de Paasvakantie. De
Auschwitz Stichting behoudt zich het recht voor de
bekroonde werken te publiceren.

Art. 5. De inzendingen worden geadresseerd aan de Baron
Paul Halter, voorzitter van de Auschwitz Stichting,
Huidevetterstraat 65, 1000 Brussel op de voorziene
datum van de toepassingsmodaliteiten van het reglement.

Art. 6. De inzendingen worden beoordeeld door een jury
samengesteld uit leden van de Raad van de Auschwitz
Stichting, leerkrachten en personen wier opname wen-
selijk wordt geacht. Elk jurylid brengt verslag uit over
de inzendingen die hem of haar worden voorgelegd. Na
kennisname van het geheel der verslagen gaat de jury
over tot de toekenning van de prijzen. Tegen de beslis-
sing van de jury is geen beroep mogelijk.

Art. 7. Alles wat niet vermeld wordt in dit reglement, valt
onder de bevoegheid van de Raad van Bestuur van
de Auschwitz Stichting.

41



Joods Museum van Deportatie en Verzet
Kazerne Dossin - Mechelen.

Het Museum van Deportatie en Verzet van de Joden van
België is in een vleugel van de voormalige «Kazerne Dossin
de Saint Georges» gevestigd. Deze historische site is tevens
een oord van herinnering. Hier, halfweg tussen Brussel en
Antwerpen, organiseerden de nazi’s het «SS-Sammellager
Mecheln», het verzamelkamp van de deportatie van de
Joden van België.

Het «SS-Sammellager Mecheln» is het vertrekpunt van
een deportatie zonder terugkeer. Tussen 1942 en 1944 voe-
ren 28 konvooien 25.257 gevangen van Mechelen naar
Auschwitz in Polen. Twee derden van hen worden bij hun
aankomst vergast. Bij de bevrijding van de kampen zijn
er nog slechts 1.207 in leven. De kazerne Dossin was, in de
meeste letterlijke betekenis van het woord, een wachtkamer
van de dood.

Het museum van de Deportatie en Verzet van de Joden
van België toont en vertelt de geschiedenis van de
«Endlösung» in België en Europa.

In het museum komen meerdere onderwerpen aan bod :
de hulp en de steun aan de SS’ers - nochthans slechts een
kleine groep - vanuit Belgische instellingen. De collaboratie
van extreem-rechtse bewegingen. De moord op bijna de
helft van de Joden in België. Het verzet van de Joden die aan
de deporatie weten te ontsnappen. De hulp en de mede-
werking van een brede laag van de Belgische bevolking, in
het bijzonder de redding van de Joodse kinderen. 

adres : Goswin de Stasartstraat 153, B - 2800 Mechelen.
Tel. 015/ 29.06.60, fax 015/29.08.76.

Gratis toegang.

Open van zondag tot donderdag van 10 tot 17 uur.
Gesloten op zaterdag, op 2, 3 en 11 october 1997 en 25
december 1997.

Groepsbezoek na afspraak. Interactieve rondleiding in het
nederlands, Frans en Engels.

Ten behoeve van de leerkrachten is er een didactische docu-
mentatiemap ter beschikking alsook andere publicaties
o.m. «KZ 5148.Regine Beer», red. Paul de Keulenaer en «De
ontkenning van de jodenuitroeiing», Stijn Vanermen.
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Boekbesprekingen.

Dr. Bloeme Evers-Emden, Geschonden Bestaan, Gesprekken met vervolgde joden
die hun kinderen moesten «wegdoen», Uitgeverij Kok-Kapen, 1996, 213 blz. -
ISBN 90 242 6225 9.

Dr. Bloeme Evers-Emden werkt al geruime tijd rond de
problematiek van de ondergedoken kinderen tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Nederland. Getuige daarvan
de reeds eerder verschenen werken Geleende kinderen
(1994) en Ondergedoken geweest - een afgesloten ver-
leden ? (1995).

Met Geschonken Bestaan trekt de auteur de lijn door.
Daar waar het in de vroegere studies achtereenvolgens
ging over niet-joden in Nederland die joodse kinderen
hebben gered en de kinderen zelf, gaat het nu over de
ouders van de onderduikkinderen.

50 personen gaven een antwoord op de centrale vra-
gen : «hoe was het voor U om uw kind(eren) ‘weg te
geven’» en «hoe was het voor U om uw kind(eren) weer
thuis te krijgen ? Hoe verliep de relatie met het/de onder-
gedoken kind(eren) na de hereniging ?»

54% van de groep was «geen/een beetje/traditioneel» en
46% «traditioneel/orthodox/zeer orthodox» gelovig. De
onderduikers waren meestal stoffelijk beter bedeelde
joden.

De getuigenissen zijn stuk voor stuk een uiting van een
gigantisch verdriet, een enorm schuldgevoel en een psy-
chische druk. Veelal werden de trauma’s overgedragen op
de kinderen zelf.

Geschonden bestaan - Gesprekken met vervolgde joden
die hun kinderen moesten «wegdoen» is boek over aan-
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gestaste mensen die er toch nog in geslaagd zijn een
zinvol bestaan op te bouwen.

Paul de Keulenaer.

Richard Overy, The Penguin Historical Atlas of the Third Reich, Penguin
Books, London, 1996, 143 blz. (U.K. 9.99, U.S. 16.95, BFR. 635).

Deze historische atlas in woord en beeld geeft aan de
hand van 60 gekleurde kaarten, zwart-wit en kleur illu-
straties, schema’s, grafieken, tijdbanden en statistieken
een overzicht van de geschiedenis van het Derde Rijk. In
7 hoofdstukken beschrijft de auteur achtereen volgens :
Van de Oorlog tot het Derde Rijk 1918-1933, de opbouw
van de dictatuur, Duitsland en de buitenlandse politiek
1933-1939, uitbreiding en oorlog 1939-1945, de ger-
maanse Nieuwe Orde, de duitse maatschappij en de
Totale oorlog, de nasleep. De atlas bestrijkt een periode
van 1918 tot 1990 en sluit af met bibliografie. Een bij-
zonder interessant boek om binnen handbereik te houden
wanneer men wegwijs wil geraken in geschiedenis van het
Derde Rijk.

Paul de Keulenaer.
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Publicaties toegezonden 
door de Uitgevers.

Naar de dageraad. Oorlogsgetuigenissen van Leopold Flam, Kroniek en getui-
genis van de oorlogsjaren 1943-1944, VUB-Press Brussel, Auschwitz Stichting
Brussel, 1996, 213 blz.

Met het overlijden van Leopold Flam, op 29 september
1995, verloor Vlaanderen één van haar belangrijkste en
meest markante filosofen. Nu verschijnt er bij de uit-
geverij VUB-Press een boek met zijn dagboeknotities over
zijn ervaringen de Dossin-Kazerne te Mechelen en ande-
re interneringsplaatsen, tot aan het concentratiekamp
Buchenwald toe (1945). Volgens Paul Halter, Voorzitter
van de Auschwitz Stichting, heeft het document Flam
«een» uitzonderlijke waarde daar er weinig getuigenis-
sen over de Dossin-Kazerne voorhanden zijn. Dezelfde
constante analyse-zin vinden we terug in zijn beschrijving
van het kamp van Buchenwald, meer bepaald van het bij-
kamp van Hadmersleben nabij Maegdenburg. En ver-
der is er zijn aangehouden en scherpzinnige zin tot
tekenende portretten van zijn gevangenismakkers.

Deze aangrijpende getuigenissen werden in het boek Naar
de dageraad. koniek en Getuigenis van de Oorlogsjaren
1943 - 1945 van Leopold Flam opgenomen. Het werk
baseert zich op de dagboekfragmenten van Leopold Flam
gedurende de oorlogsjaren 1943-1945. Uit zijn notities
blijkt dat deze oorlogsjaren één ononderbroken gevecht is
tegen de chaos die de mens dreigt te verstikken. Schrijven
was voor de auteur een vorm van zelfbehoud, van geestelijk
in leven blijven : «Ik wil niet berusten in het leed dat
druppelsgewijs mijn leven uitholt als een zandsteen.»

Het boek kwam tot stand onder de eindredactie van prof.
Hubert Dethier. Het werk is uitgegeven in samenwerking
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met de Auschwitz Stichting en kreeg een financiële
steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Flam schetst in dit werk zijn omgeving, maar doet ook
aan zelfanalyse ten overstaan van zijn reacties op het
kampleven en ten overstaan van zijn intellectuele en
theoretische bagage. Hij schetst de hoogtes en laagtes van
zijn gemoedsstemming, zijn optimisme, zijn haat, wan-
hoop en onmacht, men ziet hem innerlijk elke dag evo-
lueren. In Buchenwald noteert hij op een dinsdag in
oktober 1943 : «Ik dien me boven een reeks ideeën te zet-
ten, ideeën die me familiair en dierbaar waren. Alles
dient opnieuw onderzocht.»

Het boek bestaat uit twee delen, deel één handelt over de
Dossin-Kazerne te Mechelen en het tweede deel beschrijft
de periode in Buchenwald-Hadmersleben. Het wordt
voorafgegaan door een beknopte biografie van Leopold
Flam.

Jorge SEMPRUN, Schrijven of leven, Autobriografie ; oorspronkeleijke titel
L’écriture ou la vie, Vertaling van Jeanne Holierhoek, Meulenhoff Editie 1510,
Paperback, 320 blz - ISBN 90 290 4995 2 - 998 fr.

Schokkend en ontroerend boek over het leven na oorlog
en dood. Een meesterwerk over het zelfonderzoek van de
overlevende, over vergeten en zelfbehoud.

De Spaanse schrijven Jorge Semprun(1), wiens boek
De lange reis geldt als een van de indrukwekkendste
geschriften over de hel van de concentratiekampen, werd
door Primo Levi’s zelfmoord in 1987 opnieuw met de
kwellende vraag geconfronteerde : schrijven of leven ?
Waarom nog schrijven over de verschrikkelijke doden-
wereld, die eigenlijk vergeten wil worden ? Waarom
nog voortleven na zoveel wanhoop en verschrikkingen ?
In Schrijven of leven tracht Semprun die vragen te beant-
woorden. Daarmee schreef hij een schokkend, ontroerend
boek over de kracht van de herinnering en over het
instinct van het voortbestaan. het is een intense, soms
genadeloze zelfanalyse van het leven na Buchenwald, met
alle ambities, idealen en passies : de gedreven oppositie
tegen het Spaanse fascisme van Franco vanuit de ver-
boden Communistische Partij in ballingschap ; de uit-
stoting uit die partij die verscheurd werd door een
verbeten machtsstrijd ; het schrijverschap als vorm van
zelfbehoud, en de liefdesrelaties die hem steeds weer

(1) Jorge Semprun (1923) bracht zijn
kinderjaren door in Den Haag, waar
zijn vader ambassadeur was van de
Spaanse Republiek. Na de beëindi-
ging van de Spaanse burgeroorlog
leefde hij in ballingschap in Parijs,
waar hij intensief deelnam aan het
intellectuele en artistieke leven. In
1944 werd hij gedeporteerd naar
Buchenwald, waarover hij het
beroemde boek De Lange reisschreef.
Semprun werkte mee aan het befaam-
de televisieprogramma van Wim
Kayzer, Nauwgezet en wanhopig. Het
boek Schrijven of leven werd in
Frankrijk door het gezaghebbende
tijdschrift Lire uitgeroepen tot het
beste boek van 1994. Semprun ont-
ving in 1994 de Vredesprijs van de
Duitse boekhandel.
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terugbrachten tot het leven dat het waard is te worden
geleefd. Schrijven of leven is een van de eerlijkste en ont-
hullendste boeken over de vele verscheurdheden van
deze eeuw.

«Schrijven of leven ? In dit geval allebei. Het is een soort
meesterwerk. Jawel, een echt meesterwer.»(Le Nouvel
Observateur).

Dirk Luyten(1), Burgers boven elke verdenking ?, Vervolging van de Economische
Collaboratie in Belgïe na de Tweede Wereldoorlog, VUP-Press, Brussel, 1996,
270 blz.

Op welke manier heeft het gerecht na de Tweede
Wereldoorlog afgerekend met de economische collabo-
rateurs, ondernemers die tijdens de bezetting zaken
deden met de Duitsers ? Het antwoord op deze vraag
word vaak beantwoord met de stelling dat deze grote
collaborateurs, die veel geld verdiend hadden, onge-
moeid werden gelaten. In dit boek wordt deze opvat-
ting, die gemeengoed is geworden, aan een kritisch
onderzoek onderworpen. Was het zo dat gerecht en rege-
ring het eens waren dat de ondernemers niet moesten wor-
den vervolgd en bestraft omdat ze nodig waren voor de
wederopbouw ? Moesten alleen de spreekwoordelijke
‘kleine garnalen’ boeten ? Wie werd vervolgd en wie
werd niet verontrust en om welke redenen ? Dit zijn
enkele vragen waarop in dit werk een antwoord wordt
gegeven. Centraal daarbij staat de figuur van auditeur-
generaal Ganshof van der Meersch, de architect van de
naoorlogse repressie. Zijn optreden wordt gesitueerd in
een breder politiek en maatschappelijk verband. De
auteur kon voor dit onderzoek, vaak als eerste, gebruik
maken van gerechtelijke archieven (vonnissen, arresten,
strafdossiers) en van archieven van de Société Générale,
politici en politieke partijen.

(1) Dirk Luyten (°1963) is histori-
cus en, als postdoctoraal onderzoeker
van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, ver-
bonden aan de afdelingen Rechten
en Geschiedenis van de VUB. Hij
publiceerde over de Société Générale
tijdens de crisis van 1848, het cor-
poratisme in België, het Sociaal Pact
en de sociale politiek tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Bij VUB-
Press verscheen eerder Sociaal-eco-
nomisch overleg in België sedert
1918.
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