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Baron Paul HALTER

Editoriaal

Voorzitter Auschwitz
Stichting

Eens te meer werd de Auschwitz Stichting getroffen door
het overlijden van twee bestuursleden en door het overlijden van een trouwe medewerker. Jacques Rozenberg en
Richard Sufit, actieve leden van de Raad van Beheer, zijn
niet meer. Ook de getuigenis van Jan Van Calsteren zullen
we heel erg moeten missen. We kunnen het onvermijdelijke niet tegenhouden en moeten ermee leren leven. Eens
zullen de getuigen er niet meer zijn, wordt nog maar eens
bewaarheid. Dit sterkt onze overtuiging verder te gaan met
onze opdracht en ervoor te zorgen dat hun verhaal wordt
doorverteld. Dat wij allemaal, en vooral de jongere generaties, zelf een getuige worden.
De jaarlijkse verhandelingswedstrijd van de Auschwitz
Stichting stond tijdens het schooljaar 1998-1999 dan ook
volledig in het teken van de getuige en zijn getuigenis. Het
thema was : «wie luistert naar een getuige, wordt zelf een
getuige». Die boodschap kan niet beter worden toegelicht
dan door jongeren van 17-18 jaar. U leest dan ook in dit
nummer de verhandelingen van de laureaten van de wedstrijd. Wij wensen hen en alle deelnemers nogmaals van
harte proficiat en hopen dat zij die zware erfenis in de toekomst mee helpen dragen. Wij danken ook nog alle provinciebesturen, die deze wedstrijd mogelijk maken.
‘Opvoeding na Auschwitz’ is onze topprioriteit. Het
onderwijs ons actieterrein. Jongeren waarden als democratie en burgerzin bijbrengen en ze waarschuwen voor de
gevaren van extreem-rechts. Waarden zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale gemeenschap. De
school oefent veel invloed uit op de waarden van jongeren. Tot dat besluit is het onderzoek van Mark Elchardus,
Dimokritos Kavadias en Jessy Siongers van de vakgroep
sociologie van de Vrije Universiteit Brussel, gekomen. De
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school stimuleert positieve waarden, zoals verdraagzaamheid, en weert negatieve waarden, zoals racisme.
In dit nummer leest u de bijdrage van Dimokritos Kavadias
waarin de belangrijkste conclusies van dat onderzoek op
het vlak van jongeren en etnocentrisme worden weergegeven.
De herinnering levendig houden en jongeren inlichten over
de gevaren van fascisme en racisme is ook de pedagogische
doelstelling van het Joods Museum van Deportatie en
Verzet van Mechelen. Kan een museum een pedagogische
taak vervullen ? Wat is de relatie tussen de herinnering en
de geschiedenis in het museum ? U vindt het antwoord
van Ward Adriaens, de conservator van het museum, in
een gesprek met de redactie.
Wim Smit, licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, heeft
het in zijn bijdrage over Duitsland en de inculturatie van een
genocidaal verleden. Met dit artikel wil de auteur wijzen op
een zekere eenzijdigheid en onvolledigheid in het beeld dat
vandaag de dag nog steeds wordt opgehangen over de rouwverwerking en de herinnering aan de nazimisdaden en genocides in het naoorlogse Duitsland tot en met vandaag.
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Mark ELCHARDUS,

‘Wir habben es nicht gekonnt?’

Dimokritos KAVADIAS,
Jessy SIONGERS*

Over de mogelijke invloed van de scholen op het
etnocentrisme van de laatstejaars leerlingen in de
Vlaamse secundaire scholen.

Inleiding

Spreken over waarden getuigde lange tijd niet van weldenkendheid. Waarden waren ‘voorbijgestreefd’. Het was
hopeloos oubollig zich met zoiets in te laten. Vandaag
staan waarden weer volop in de belangstelling. Hun sociologische herontdekking heeft verschillende oorzaken, gaande van technologische ontwikkelingen, (Achterhuis 1992;
Beck 1992; Giddens 1991), politieke zorgen (Adams &
Lennon 1992; Elchardus & Smits 1998; Orren 1997) en
inzichten in de oorzaken van economische groei en stagnatie
(Fukuyama 1995). Waarden worden nu beschouwd als een
noodzakelijke voorwaarde voor sociale gemeenschap, economische groei, politieke doeltreffendheid en het verantwoord gebruik van technologie. Neerbuigende houding is
omgeslagen in grenzeloze verwachtingen.

* Mark Elchardus is voorzitter van de
Vakgroep Sociologie van de Vrije
Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR. Dimokritos Kavadias
en Jessy Siongers zijn beide werkzaam in de vakgroep Sociologie,
Onderzoeksgroep TOR.

Deze ‘nieuwe’ belangstelling voor waarden kan men in de
Vlaamse context niet loskoppelen van het groeiende succes
van extreem-rechts. Extreem-rechtse partijen spelen in op
gevoelens van ontevredenheid, wrok en racisme. Naarmate
extreem-rechts vooruitgang boekte, begon het besef te
groeien dat de voedingsbodem van die politieke bewegingen niet enkel, misschien zelfs niet hoofdzakelijk, ligt in de
‘structurele condities’, zeg maar de sociale omstandigheden,
maar ook in de al dan niet geëxpliciteerde waarden van
een samenleving, de cultuur (De Witte, Elchardus, Kavadias
& Pelleriaux 1996). Het onderwijs is een van de weinige
instituties waarmee een samenleving zichzelf vorm geeft
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(Knoers 1995). De school wordt dan ook hoe langer hoe
meer beschouwd als de omgeving waarin positieve waarden,
zoals verdraagzaamheid moeten worden gestimuleerd, en
negatieve houdingen zoals racisme, worden geweerd
(Pollefeyt 1997). Van de scholen wordt verwacht dat zij naast
hun traditionele pedagogische taken nu ook aan waardevorming en, a fortiori, aan racismebestrijding doen.
Hoewel de verwachtingen hoog gespannen staan, weten
we echter niet in welke mate scholen er daadwerkelijk in slagen de waarden, opvattingen en houdingen van hun leerlingen te beïnvloeden. We weten dus ook niet in welke
mate scholen via specifieke opvoedingsmethoden of via
het aanbod van op maat gesneden projecten er in slagen de
verdraagzaamheid van hun leerlingen te beïnvloeden.
Daarom leek het ons aangewezen, in de eerste plaats, te kijken naar de bestaande praktijk in scholen. Uitgaande van wat
scholen op dit ogenblik concreet doen, kan dan worden
nagegaan wat het racisme tegengaat en wat niet. Het zijn,
met andere woorden, de bestaande empirische verschillen
in schoolwerking en aanpak die we als uitgangspunt van
onze studie nemen. Indien we zouden vaststellen dat al de
waarneembare verschillen in de aanpak van de Vlaamse
scholen niet tot aanwijsbare verschillen in het etnocentrisme van hun leerlingen leiden, dan zouden we redelijkerwijze
moeten besluiten dat scholen waarschijnlijk niet die ‘opvoedende’ werking kunnen hebben die men ze vaak in de literatuur toebedeelt. Vinden we wel effecten van de aanpak dan
kunnen we meteen op de navolgenswaardige van de te vermijden praktijken onderscheiden. Precies dat laatste kan de
scholen helpen in hun strijd tegen racisme..
Op die manier zijn meteen de vragen geformuleerd die in
deze bijdrage aan bod komen. (1) Beïnvloeden scholen de
mate van etnocentrisme van hun leerlingen en, zo ja, (2)
welke eigenschappen van de aanpak van die scholen zijn
daar dan verantwoordelijk voor? We zullen deze vragen
beantwoorden aan de hand van onderzoek bij een representatieve steekproef van scholen.
De gegevens

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 4722 leerlingen van
het zesde jaar secundair onderwijs (tweede jaar, derde
graad) uit 63 verschillende scholen. Het greep plaats tussen
oktober 1996 en mei 19971. De scholen werden gekozen volgens een geblokte, toevallige steekproef. Zij zijn gespreid
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over de verschillende onderwijsnetten, over de vijf Vlaamse
provincies en omvatten de onderwijsvormen ASO, BSO
en TSO (het buitengewoon secundair onderwijs en het
kunstsecundair onderwijs werden niet in de onderzoekspopulatie opgenomen). De schoolkenmerken werden in
kaart gebracht via een interview met het schoolhoofd en met
een tiental leerkrachten per school. Daarvoor werden de leerkrachten gekozen die aan de leerlingen het vaakst les hebben gegeven en zo mogelijkerwijs een invloed hebben
gehad op de geïnterviewde leerlingen. Deze gegevens werden verder aangevuld met informatie over de gemeenten
waarin de geselecteerde scholen gevestigd zijn2. De leerlingen werden bevraagd aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten die onder meer peilden naar hun sociale
achtergrond, hun vrijetijdsactiviteiten, maar ook naar hun
voorkeuren op het vlak van media en muziekstijlen. Het
grootste gedeelte van deze enquête bestaat uit 19 waardeschalen3.

Etnocentrisme als studieobject

Een van de opgemeten houdingen is etnocentrisme.
Etnocentrisme verwijst naar een houding waarbij de eigen
groep, het eigen volk, superieur wordt geacht en buitenstaanders als minderwaardig worden bestempeld (Jansz
1986). Deze houding geeft een goede benadering van hetgeen doorgaans met ‘racisme’ wordt bedoeld. In de gebruikte vragenlijst hebben we etnocentrisme in kaart gebracht aan
de hand van de antwoorden op een tiental uitspraken. In
onderstaande tabel worden die uitspraken hernomen, evenals de procentuele verdeling van leerlingen over de antwoordcategorieën.
De gebruikte uitspraken speuren hoofdzakelijk naar een
negatieve houding tegenover buitenstaanders, in dit geval
migranten. De percentageverdeling op deze soms crue uitspraken maakt duidelijk dat de Vlaamse jeugd bezwaarlijk
racistisch kan worden genoemd. Elf procent van de ondervraagde jongeren noemt zichzelf expliciet racist. Daartegen
staan 42% leerlingen die zich anti-racist noemen.
Etnocentrisme verdeelt de Vlaamse jongeren. Zo’n 39%
van de leerlingen vindt dat de overheid in feite de Belgen
discrimineert door meer te doen voor de migranten en een
kwart (24%) is van oordeel dat de migranten een bedreiging
vormen voor de werkgelegenheid.
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tabel 1: Items van de schaal voor etnocentrisme (%) **

Uitspraken:

%
oneens

Noch oneens,
noch eens

%
eens

België had eigenlijk nooit gastarbeiders* mogen binnenlaten.

42,8

31,1

26,1

Gastarbeiders nemen ons werk af.
Migranten* komen hier profiteren van de uitkeringen.
In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en
te weinig voor de Belgen die er wonen.
Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen.
Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk
contact met elkaar.
We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden en
vermenging met andere volkeren tegengaan.
Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen.
Ik ben een racist.
Ik ben een antiracist.

45,3
34,4

30,6
33,2

24,0
32,3

33,6
48,5

27,7
30,4

38,7
21,1

73,2

17,5

9,3

69,0
65,2
65,7
28,5

19,8
21,6
23,3
29,8

11,3
13,2
11,0
41,8

* Met «gastarbeiders» of «migranten» wordt hier voornamelijk verwezen naar Turken en Marokkanen.
** Een principale componentenanalyse van deze items geeft 1 bruikbare component, die 58,7% van de variantie verklaart. De eigenwaarde van deze ene component bedraagt 5,9. De betrouwbaarheid van een schaal bestaande uit deze
items (Cronbach’s alfa) bedraagt 0,92.

Op basis van de tien uitspraken kan een algemene indicator, een schaal, worden opgesteld die loopt van 0 tot 100.
Een hoge score op deze schaal betekent dat men een negatieve houding aanneemt tegenover migranten, een lage
score wijst daarentegen op een tolerante of positieve houding. De gemiddelde score van de ondervraagde leerlingen
op deze schaal bedraagt 39,3 op 100. Dit bevestigt het
bovenstaande beeld van een relatief verdraagzame, maar toch
verdeelde jeugd4.
De invloed van de scholen

Onderzoek naar de invloed van scholen op de vaardigheden
of houdingen van leerlingen krijgt steeds af te rekenen met
twee problemen. Het eerste vloeit voort uit de wijze waarop de informatie werd verzameld, namelijk per school. Het
tweede houdt verband met de vaststelling dat leerlingbevolkingen van de verschillende scholen niet op dezelfde
manier zijn samengesteld.
Leerlingen die tezamen op school zitten, beïnvloeden elkaar.
De standaard statistische technieken veronderstellen echter
dat de geanalyseerde eenheden -in dit geval de leerlingen8

statistisch onafhankelijk zijn van elkaar, dit wil zeggen,
elkaar niet beïnvloeden. In principe zouden de deelnemers
aan een enquête allemaal mensen moeten zijn die elkaar niet
kennen, die geen kans hebben om mekaars houdingen en
waarden te beïnvloeden. Aan die voorwaarde is zelden voldaan, maar in het geval van gegevens verzameld per school,
is dat probleem acuut. Om dat op te vangen werden zogenaamde multilevel analysetechnieken ontwikkeld. Deze
maken het mogelijk tot relatief betrouwbare schattingen
te komen van de verschillende leerlingeneffecten enerzijds
en de schooleffecten anderzijds (Bryk & Raudenbush 1992;
Kreft & De Leeuw 1998)5.
In de tweede plaats moet men rekening houden met het
sociologische feit dat scholen verschillen in het soort leerlingen waarmee ze te maken krijgen. Sommige scholen
tellen bijvoorbeeld disproportioneel veel leerlingen uit de
hogere sociaal-economische categorieën, terwijl andere
veeleer rekruteren uit bescheiden milieus. Sommige scholen hebben vooral leerlingen die uit milieus komen waar het
racisme verspreid is, terwijl andere scholen leerlingen hebben uit milieus waar racisme weinig voorkomt. Een eenvoudige (maar ontoereikende) manier om de schoolinvloed
te meten, bestaat erin de gemiddelde mate van etnocentrisme per school te vergelijken. De vastgestelde verschillen worden in dat geval beschouwd als mogelijke effecten
van de scholen. Als we dat doen, stellen we vast dat scholen een grote invloed hebben op het etnocentrisme van hun
leerlingen. De school die men bezoekt verklaart dan 16% van
het etnocentrisme6. Die verklaarde variantie noemen we
verder het bruto schooleffect, omdat ook het effect van de
instroom, van de soort leerlingen die een school binnenkrijgt,
daarin vervat zit. Wat dient te worden gezocht is het netto
schooleffect: het effect van de aanpak van de scholen, na
rekening te hebben gehouden met de soort leerlingen waarmee de verschillende scholen moeten werken. We moeten
dus nagaan welk deel van het bruto schooleffect kan worden toegeschreven aan persoonlijke kenmerken van de leerlingen (zoals de eigen etnische origine) of aan de invloed van
andere socialisatievelden zoals de gezinnen van de leerlingen, de massamedia, de verenigingen waarvan zij lid
zijn enzovoort.
Er moeten dus verschillende stappen worden doorlopen in
de analyse (zie schema 1). Om de gestelde vragen te beantwoorden zijn we vertrokken van het bruto schooleffect.
Vervolgens wordt nagegaan of er, na controle voor de
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invloed van de leerlingenkenmerken, een netto schooleffect
overblijft. Dit effect is op te vatten als de maximale impact
van een school, nadat we rekening hebben gehouden met de
invloeden van de instroom. Daarna kan pas worden onderzocht aan welke schoolkenmerken dat netto schooleffect kan
worden toegeschreven (zie schema 1).
Schema 1: Stappen in de analyse

1

Bruto schooleffect

2

Controle op achtergrond

3

Netto schooleffect

4

Opsporen van relevante
schoolkenmerken

5

Finaal model

Om na te gaan in welke mate het bruto schooleffect kan worden toegeschreven aan kenmerken die de leerlingen los
van de school hebben, werd gecontroleerd op een honderdvijftigtal individuele leerlingenkenmerken. Die handelen
onder meer over het gezin van de leerling, de levensbeschouwing, de wijze van cultuurparticipatie, de mediaconsumptie, de participatie aan het verenigingsleven en
de vrijetijdsbesteding (stap twee in schema 1). Na controle voor die uitgebreide reeks kenmerken van de instroom van
de scholen, stellen we vast dat deze laatste nog steeds een
niet te onderschatten netto-invloed hebben op het etnocentrisme van de leerlingen (zie tabel 2). Daar waar zo’n
16% van de variatie in etnocentrisme oorspronkelijk werd
toegewezen aan de impact van de scholen, zien we dat dit
na statistische controle 9% bedraagt. Daarmee kan op de eer-
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tabel 2: Schooleffecten* (p) in onze steekproef (N leerlingen= 4722; N scholen = 63)**
Etnocentrisme
Bruto schooleffecten
Netto schooleffecten

16,2 %
9,1 %

* De schooleffecten worden telkens weergegeven onder de vorm van het aandeel in de totale variantie, dat kan worden toegeschreven aan het schoolniveau.
** De varianties op schoolniveau zijn allen statistisch significant p<0,000.

ste onderzoeksvraag een duidelijk antwoord worden gegeven: ja, de scholen hebben een niet te onderschatten impact
op het etnocentrisme van de leerlingen.
Om na te gaan waaraan het effect van de scholen precies kan
worden toegeschreven, werd de invloed van een 220tal
schoolkenmerken onderzocht. Daarbij werd onder meer
rekening gehouden met de door de directie en leerkrachten
gehuldigde pedagogische visie, hun visie op waardevorming, de geboden participatiemogelijkheden voor leerlingen, het schoolklimaat, de relaties tussen leerlingen en
leerkrachten, en tussen leerkrachten en directie, de waarden
en attitudes van de leerkrachten, de samenstelling van de
leerlingenbevolking, het personeelbestand van de school
(kenmerken van de leerkrachten en de directie) en een
reeks socio-demografische kenmerken van de gemeente
waarin de school gevestigd is. Het uiteindelijk resultaat is
dat we 70% van het netto schooleffect kunnen verklaren aan
de hand van ons finaal model. Van 7 van de 10% variatie die
de schoolaanpak verklaart, weten we met andere woorden
precies aan welke kenmerken van de aanpak van de scholen zij kan worden toegeschreven.
In tabel 3 worden alle significante effecten ter verklaring van
het etnocentrisme nog eens opgesomd. Als de opgesomde
eigenschappen een negatief effect hebben op het etnocentrisme, wordt dat weergegeven met een minteken; de positieve effecten worden aangeduid met een plusteken. Zwakke
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tabel 3: Overzicht van de effectieve kenmerken (*: significant tot op .05; rest tot op .01) †
Etnocentrisme
NIET-SCHOOLSE SOCIALISATIEVELDEN
Socialisatieveld 1: Persoonlijke kenmerken & ouderlijk milieu
Meisjes (tegenover jongens)
Niet Belg (tegenover Belg)
Niet-Belgische Vader (tegenover Belg)

-

Socialisatieveld 2: Verenigingsleven
Lid sociale vereniging (tegenover niet lid)

-

Socialisatieveld 3: Levensbeschouwing
Religie: Katholiek (t.o.v. levensbeschouwelijk onverschilligen)
Religie: Vrijzinnig (t.o.v. levensbeschouwelijk onverschilligen)
Religie: Ongelovig (t.o.v. levensbeschouwelijk onverschilligen)
Religie: Andere (t.o.v. levensbeschouwelijk onverschilligen)

-*
-

Socialisatieveld 4: Massamedia & smaakcultuur
Voorkeur voor Cultuurpopulistische media (voorkeur voor privé Tv-zenders, afkeer van publieke zenders)
Voorkeur voor «Entertainment» televisieprogramma’s (vb. Misdaad-, advocatenreeksen, spelletjes,…)
Voorkeur voor «Dranouter» tv en muziekgenres (vb. Wereldmuziek, jazz, blues, …)

+
+
-

SCHOOLSE SOCIALISATIE
Leerlingenkenmerken: Onderwijsloopbaan van de leerling
Leerling in het TSO (t.o.v. ASO)
Leerling in het BSO (t.o.v. ASO)

+
+

Structurele schoolkenmerken: kenmerken van leerkrachten & directie
% B-attesten uitgereikt vorig schooljaar

+

Formele curriculum I: Visies van leerkrachten; algemene pedagogische & in verband met waarden
School is pedagogische doeltreffend volgens de ondervraagde leerkrachten (leerkrachtengemiddelde)
-*
% leerkrachten akkoord met stelling: «Waardevorming moet zich beperken tot het leren respecteren
van andere meningen»
(-)
Verborgen curriculum I: Democratische school
Leerlingenraad is aanwezig op school
Leerling neemt deel aan sociale activiteiten

-*
-

Verborgen curriculum II: Perceptie van schoolklimaat en relaties op school, door leerkrachten
Schoolsatisfactie (leerkrachtengemiddelde)
Ad hoc bespreekbaarheid van regels (leerkrachtengemiddelde)
Impact van de directie op de leerkrachten (leerkrachtengemiddelde)

+
+

† De restcorrelaties op schoolniveau bedraagt 3,0 %.
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effecten werden tussen haakjes geplaatst. Indien er een
minteken staat achter ‘meisje’ betekent dit dat meisjes over
het algemeen gesproken een lagere mate van etnocentrisme
hebben van jongens. Meisjes zijn dus toleranter dan jongens.
Wat de niet-schoolse socialisatievelden betreft, zien we
dat etnocentrisme in grotere mate door culturele dan door
sociaal-economische factoren wordt beïnvloed. Dit geldt overigens ook voor andere bestudeerde houdingen (Elchardus
et. al 1998). De impact van de media- en de smaakculturen
valt hierbij sterk op. Verder spelen ook de levensbeschouwelijke context waarin de leerling opgroeit en het verenigingsleven een rol. De sociaal-economische kenmerken
van het gezin (opleidingsniveau en beroepspositie van de
ouders, kortom sociaal-economische status van het gezin)
oefenen slechts een zwakke invloed uit. We gaan hier niet
dieper in op deze invloeden, maar beperken ons tot een
bespreking van de eigenlijke schooleffecten7.
Bespreking van de schooleffecten

In tabel 3 maken we een onderscheid tussen het formele en
het verborgen curriculum. Het verborgen of hidden curriculum kan het best worden omschreven als de onbewuste en
onbedoelde elementen uit de leeromgeving die een invloed
kunnen hebben zowel op de prestaties als op de houdingen
van de leerlingen (Ehman 1980; Klaassen 1992; Sachs &
Smith 1988). Het formele curriculum van de school heeft
slechts een marginale invloed op het etnocentrisme. Scholen
waar leerkrachten van oordeel zijn dat het schoolbeleid en
hun aanpak pedagogisch doeltreffend zijn, doen het ook beter
op het vlak van de racismebestrijding. Op basis van onze
resultaten kunnen we besluiten dat het formele curriculum
niet veel bijdraagt tot de vorming van tolerante leerlingen.
Dat hoeft ons overigens niet te verbazen aangezien het formele curriculum in z’n huidige vorm vooralsnog weinig
ruimte biedt voor waardevorming in het algemeen.
Voor de vorming van waarden zoals tolerantie blijft het
verborgen curriculum belangrijker. De waarden van de
leerlingen worden beïnvloed door hun kansen tot participatie
aan het schoolleven en het schoolbeleid, door een aantal
aspecten van het schoolklimaat en door de houdingen van
de leerkrachten.
De participatie van de leerlingen aan het schoolleven blijkt
cruciaal te zijn voor het etnocentrisme van de leerlingen. Die
bevinding strookt met de meer algemene vaststelling dat
13

sociale participatie en betrokkenheid goed burgerschap ten
goede komt (De Winter 1996; Dewey 1976 (Orig.: 1938);
Elchardus, 1994; Gutmann 1987; Putnam & Putnam 1993;
Rosenthal 1993). Op het vlak van de schoolwerking zijn
zowel participatie aan de besluitvorming op school, als
participatie aan de georganiseerde extra-curriculaire activiteiten (activiteiten georganiseerd buiten de eigenlijke lesuren) belangrijk. Racistische houdingen worden afgeremd
door de aanwezigheid van een leerlingenraad. De algemene mate van etnocentrisme is ook lager bij leerlingen die
deelnemen aan sociale activiteiten op school. Het kan in dit
geval gaan om activiteiten georganiseerd door leerlingen,
maar ook door leerkrachten. Leerlingen die participeren
aan acties omtrent Amnesty International, meehelpen aan een
wereldwinkelstand, zich als vrijwilliger inzetten voor bejaardenhulp, … zijn over het algemeen minder etnocentrisch
ingesteld dan de leerlingen die dat niet doen. Deelname
aan sportactiviteiten heeft daarentegen geen invloed. De
geobserveerde effecten van de participatie buiten de school
en de participatie via de school, leiden tot hetzelfde besluit:
deelnemen op zich is niet voldoende, de aard van de vereniging of de activiteit waaraan wordt geparticipeerd, is
van doorslaggevend belang.
Naast de participatie van de leerlingen wordt de mate van
etnocentrisme mede bepaald door het algemeen schoolklimaat. Leerlingen zijn minder racistisch in scholen waar
de leerkrachten zich goed voelen en tevreden zijn met de
schoolleiding. Als leerkrachten echter het gevoel hebben dat
de directie hun professionele autonomie beknot, ligt het
etnocentrisme bij de leerlingen hoger. Verder is het ook
belangrijk dat de school een zekere mate van regelvastheid kent. In scholen waar leerkrachten de indruk hebben dat
regels erg ‘bespreekbaar’ zijn, ligt het etnocentrisme hoger.
Deze regelvastheid of regelduidelijkheid is trouwens een vereiste om een rustig schoolklimaat te kunnen scheppen. Een
rustig en ordelijk klimaat op school is dus blijkbaar niet
alleen stimulerend voor de cognitieve prestaties van de
leerlingen, maar ook voor hun waarden (Bosker & Scheerens
1997; Davis & Thomas 1989; Scheerens 1989). Effectiviteit
op cognitief vlak en effectiviteit op het vlak van waardevorming lijken elkaar dus niet uit te sluiten, maar eerder
elkaar te ondersteunen (Leune 1985).
Wat de schoolsamenstelling betreft, vinden we een effect op
etnocentrisme van het percentage b-attesten dat in de school
wordt afgeleverd. Het algemeen niveau van etnocentrisme
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is bij alle leerlingen hoger indien die school een hoog percentage b-attesten aflevert. We hebben de indruk dat een
hoge proportie b-attesten bij de betrokken leerlingen gevoelens van sociale demotie veroorzaakt, die op hun beurt tot
etnocentrisme leiden (Elchardus et al. 1996). Die interpretatie dient vooralsnog nader te worden getoetst.
De leerlingen uit de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO
verschillen onderling heel sterk op het vlak van waarden en
houdingen. De leerlingen van het TSO en meer nog die
van het BSO zijn etnocentrischer in vergelijking met de
jongeren uit het ASO. Het opmerkelijke is dat er ondanks
al de controles op een zeer uitgebreide reeks individuele
variabelen en schoolkenmerken, sterke verschillen tussen de
onderwijsvormen blijven bestaan. Dat wijst ons inziens op
het bestaan van vormspecifieke subculturen met eigen
waardestandaarden. Het door ons gespecificeerde analysemodel neemt die culturen en hun effecten waar, maar
kan ze niet volkomen verklaren.
Kan de school etnocentrisme beïnvloeden?

Op basis van de analyse kunnen een zevental aanbevelingen worden geformuleerd8.
1. Ontwikkel een democratische school en een cultuur
van betrokkenheid
Democratie heeft nood aan burgers met democratische
waarden en houdingen. Een democratische school stimuleert democratische houdingen. Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen de kans bieden te participeren in
aspecten van het schoolbeleid. Leerlingen moeten niet
alleen maar te horen krijgen wat een democratie is in
abstracto, maar moeten het ook zelf kunnen ervaren in
het dagdagelijks schoolleven. Het bestaan van een leerlingenraad is daarom een stap in de goede richting, maar
op zich onvoldoende. De leerlingen moeten ook het gevoel
hebben dat de thema’s die hen aanbelangen in de leerlingenraad echt bespreekbaar zijn. Scholen doen er daarom
goed aan een open beleid te voeren naar de leerlingen
toe en deze op een pedagogisch verantwoorde wijze te
betrekken bij zoveel mogelijk aspecten van het schoolbeleid.
De democratische school moet ook democratisch burgerschap bijbrengen en derhalve steunen op een duidelijke
visie op de rol van vertegenwoordiging en participatie. Voor
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de leerlingenraad in grotere scholen kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan permanente werkgroepen en aan een
betere doorstroming naar de andere leerlingen van informatie over de eigen werkzaamheden.
Tolerantie wordt ook bevorderd door deelname aan sociale extra-curriculaire activiteiten. Hierbij kan worden opgemerkt dat de kloof tussen het ASO, en de twee andere
onderwijsvormen zich ook weerspiegelt in ongelijke kansen tot participatie. Terwijl praktisch alle leerlingen uit het
ASO op z’n minst de kans hebben om deel te nemen aan
sociale of culturele extra-curriculaire activiteiten zien we
in onze steekproef dat slechts 30% van de BSO leerlingen
die kans krijgt. Hetzelfde betreft de aanwezigheid van
een leerlingenraad. Ten tijde van de enquête had 92%
van de bevraagde ASO scholen een leerlingenraad. In de
scholen met BSO en TSO-leerlingen bedraagt dit respectievelijk 56% en 58%. Het verdient derhalve aanbeveling
de kansen op participatie in dergelijke activiteiten te verhogen en daar rond de samenwerking tussen de school
enerzijds, de lokale sociaal-culturele sector anderzijds,
te stimuleren.
2. Zorg voor een regelvaste omgeving.
In onderwijskundig effectiviteitsonderzoek wordt steeds
weer gewezen op het belang van een ordentelijk, rustig
schoolklimaat. Duidelijke regels worden hierbij naar voren
geschoven als een eerste vereiste om tot zo’n ‘academisch klimaat’ te komen. Ons onderzoek wees uit dat
regelduidelijkheid ook belangrijk is voor de overdracht van
positieve waarden, zoals tolerantie. Democratie is niet
hetzelfde als een gebrek aan regels of een soepele interpreteerbaarheid van alle regels. De eerste democratische
regel is blijkbaar dat er regels moeten zijn. Een school met
duidelijke regels, waarover niet om de haverklap onderhandeld kan worden, biedt een gunstig klimaat voor waardevorming.
3. Kies voor ondersteunend leiderschap.
Directies zijn belangrijke referentiepersonen voor de leerkrachten. Zij vormen de as waarrond een leerkrachtenteam
draait. Als leerkrachten het gevoel hebben dat de schoolleiding hen goed gezind is, rekening houdt met hen, als zij
van oordeel zijn dat zij kunnen rekenen op de steun van de
directie, verhogen de kansen op een doeltreffende waardevorming. De kansen op een goede waardevorming ver16

minderen als leerkrachten het gevoel hebben dat de directie ‘druk’ op hen uitoefent om beleidsdoelen te verwezenlijken die buiten hen om werden geconcipieerd.
4. Kies tevens voor leiderschap dat de autonomie van de
leraar respecteert
Een directie die al te nadrukkelijk aanwezig is in de klas,
is niet stimulerend. Als de directie frequent vraagt naar de
vorderingen van de leerlingen, zich moeit in de keuze
van handboeken en van nascholingsactiviteit, zich mengt
in de relaties en de samenwerking tussen leerkrachten…
doet de school het minder goed in de bestrijding van etnocentrisme. Blijkbaar veronderstelt waardevorming een
mate van autonomie of professionalisering van het lerarenberoep. Een al te daadkrachtig leiderschap, zoals dat in
een deel van de effectiviteitsliteratuur wordt aanbevolen,
kan op het vlak van de waardevorming tot ongewenste
resultaten leiden.
5. Vergeet niet dat doeltreffende waardevorming een aspect
is van doeltreffendheid in het algemeen
Als leerkrachten het gevoel hebben dat de school doeltreffend is in de leerlingenbegeleiding, het didactisch
handelen, de contacten met de ouders en het P.M.S., dan
zien we dat het etnocentrisme bij de leerlingen lager ligt.
Als leraars het gevoel hebben niet doeltreffend te zijn of
te kunnen zijn op pedagogisch vlak, presteert de school
minder goed op het vlak van de waardevorming.
6. Wees voorzichtig met B-attesten
Hoe hoger het percentage b-attesten op een school, hoe
hoger het etnocentrisme. Dat geldt niet voor de proportie
c-attesten. Daarom hebben we de indruk dat het effect
van de b-attesten vooral ligt in de degraderende ervaring
van de verandering van richting of onderwijsvorm. Hoe
groter de proportie leerlingen die het gevoel hebben in een
cascade terecht te komen, hoe hoger het etnocentrisme
bij de leerlingen. In de toekomst moet die interpretatie worden getoetst.
Tot slot …

Tot de bevindingen van dit onderzoek dienen ook de effecten te worden gerekend die geen invloed bleken te hebben. We hebben getoetst op een uitgebreide reeks
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schoolkenmerken. De meeste daarvan hebben, na controle
voor de besproken effecten, geen rechtstreekse invloed
meer op de onderzochte waarden en houdingen. Dat geldt
onder meer voor het onderwijsnet, de algemene satisfactie
van de leerkrachten met hun beroep, de mate van deskundigheids- dan wel persoonlijkheidsgerichtheid, de mate
waarin de leerkrachten vooral oog hebben voor de kansen
op maatschappelijke participatie van hun leerlingen dan
wel vooral aandacht besteden aan de ontplooiing van hun
persoonlijkheid, de bereikbaarheid van de leerkrachten
voor leerlingen, de samenwerking onder de leerkrachten, de
visie op de onderwijsdoelstellingen, de grootte van de
school enzovoort. In de theoretische literatuur rond waardevorming worden heel wat stellingen geformuleerd (bijvoorbeeld betreffende de vermeende invloed van de
deskundigheids- versus de persoonlijkheidsgerichtheid)
die in dit onderzoek niet worden bevestigd.
Heel opvallend is de haast totale afwezigheid van invloeden
van het formele curriculum. Het is nochtans dat curriculum
waaraan scholen nu, gegeven de belangstelling voor waardevorming, de meeste aandacht menen te moeten besteden. Denken we maar aan de talrijke projecten die worden
opgezet in het kader van racismebestrijding, burgerschapsvorming, solidariteit enzovoort. Uit dit onderzoek
blijkt dat er geen rechtstreeks effect is van het organiseren
van projectwerk op de onderzochte waarden van de leerlingen. We moeten hier wel bij vermelden dat dit onderzoek
er zich niet toe leende diep op de projectwerking in te
gaan. Dat zou een onderzoek op zich vergen. We hebben
enkel gekeken naar het effect van de aanwezigheid van
projectwerk op school. Op de aard en de kwaliteit van dat
werk gingen we niet dieper in. Die zouden wel eens van
doorslaggevend belang kunnen zijn. Het is daarom mogelijk dat sommige projecten wel een invloed hebben. Onze
bevindingen verantwoorden echter een kritische houding met
betrekking tot de doeltreffendheid van projectwerking en zij
nodigen uit tot een systematische evaluatie van de uitgevoerde projecten.
Bij het nadenken over mogelijke beleidsimplicaties uit dit
onderzoek, mag men de effecten van de individuele leerlingenkenmerken niet negeren. Deze zijn immers van cruciaal belang. Het gaat daarbij om de invloed van gezin,
media- en smaakculturen en verenigingen, kortom socialisatievelden waarop de onderwijsactoren weinig of geen
vat hebben. Dat neemt niet weg dat men kan proberen
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rekening te houden met de invloed van die socialisatievelden. Een heel belangrijke invloed blijkt uit te gaan van de
media- en smaakculturen. Het is niet uitgesloten dat de
scholen, mits een betere kennis van deze culturen en de
wijze waarop zij met de leefwereld van de jongeren samenhangen, daar een invloed op kunnen hebben. Dat geldt ook
voor de participatie aan het verenigingsleven, dat vanuit de
school kan worden gestimuleerd.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de scholen daadwerkelijk aan waardevorming kunnen doen en etnocentrisme
tegen kunnen gaan. We moeten er ons echter voor hoeden
de huidige praktijk als de enig mogelijke te zien. We kunnen uit het onderzoek besluiten dat de scholen een bijdrage kunnen leveren tot de waardeopvoeding. We kunnen
niet besluiten dat grotere effecten onmogelijk zijn. De hier
gepresenteerde verklaringsmodellen wijzen niet alleen de
goede praktijk aan, zij identificeren tevens pistes via dewelke vruchtbaar naar innovatie kan worden gezocht.
1

Het onderzoek, «waardeopvoeding. Meting van de effecten van de aanpak van
waardevorming op de waarden van leerlingen van het laatste jaar secundair
onderwijs», gebeurde in opdracht van het Departement Onderwijs van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (initiatief van de Vlaamse Minister
bevoegd voor Onderwijs, project OPBWO 95.03).
2
Een complete weergave van de steekproefopzet en van de gebruikte werkinstrumenten is terug te vinden in Elchardus, M., et al. 1998a.
3 We beschouwen waarden als opvattingen van het wenselijke. Zij kunnen als
dusdanig een invloed uitoefenen op de manier waarop mensen in concrete situaties oordelen vellen over wat goed, juist, gepast, rechtvaardig, aantrekkelijk,
waar… is (Bellah et al. 1986; Swidler 1986 Alexander 1993: 156-160;
Elchardus 1991). We veronderstellen dat die waarden kunnen worden gemeten via de antwoorden die worden gegeven op uitspraken die samen schalen
vormen.
De 19 opgemeten attituden kunnen ruwweg worden ingedeeld in 3 groepen.
Een eerste groep bestaat voornamelijk uit politiek getinte attituden, de tweede groep omvat voornamelijk indicatoren van welbevinden en een laatste
component bestaat uit de ethische houdingen. De onderlinge samenhang tussen de 19 houdingen werden in kaart gebracht aan de hand van een exploratieve principale componenten analyse. Deze drie componentenoplossing dekt
43% van de totale variantie in de 19 houdingen (Elchardus, M., et al. 1998a).
4
Dat blijkt meteen als men het gemiddelde vergelijkt met dat van andere groepen. In het verkiezingsonderzoek van het Interuniversitair Steunpunt voor
Politieke-Opinie Onderzoek werd zowel in 1991 (Carton 1993), als in 1995
(Beerten 1995), de mate van etnocentrisme gemeten bij een representatief staal
van de Vlaamse bevolking. In 1991 bedroeg de gemiddelde score op etnocentrisme er 55,1 en in 1995 bedroeg dit 53,8 (het verschil tussen de twee meetpunten is statistisch niet significant op p=0,01).
5 Het grootste probleem van geclusterde data is een overschatting van de standaardfout. Dat impliceert dat de kans op een type I fout steeds wordt onderschat, of anders gesteld, de kans dat een effect significant wordt bevonden, wordt
steeds overschat.
6 Een conventionele variantieanalyse waarin de school als onafhankelijke variabele wordt ingevoerd geeft een schooleffect van 15%. Dit effect komt overeen met de eta2 (F-waarde: 13,0; met 62 vrijheidsgraden en p<0,000).
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7

Voor een bespreking van elk van deze effecten, zie Elchardus, M., et al.
1998a.
8
Uit de analyse op zowel etnocentrisme, morele tolerantie als schoolwelbevinden
blijkt dat scholen die het etnocentrisme weten te drukken, doorgaans ook
scholen zijn waar de leerlingen zich goed voelen. In de praktijk bestaat er tussen racismebestrijding en bevorderen van het welbevinden geen tegenstelling.
De correlatiecoëfficiënt van -0,36 wijst er op dat de scholen die doeltreffend
zijn in de bevordering van het schoolwelbevinden doorgaans ook doeltreffend
zijn in het bestrijden van etnocentrisme.
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medewerker
Auschwitz Stichting

Het Joods Museum van
Deportatie en Verzet : de
pedagogische en historische
taak van een museum over de
jodenvervolgingen.
Een gesprek met Ward Adriaens,
conservator van het museum.

Het Joods Museum van Deportatie en Verzet van Mechelen
heeft een dubbele opdracht : een bewaringsopdracht en een
pedagogische. Aan de ene kant tracht het museum de bronnen over de raciale vervolgingen in België en NoordFrankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog te bewaren en te
centraliseren. Aan de andere kant vertelt het museum aan jongere generaties het verhaal van de judeocide in België. Het
verhaal van een deportatie en een volkenmoord.
De initiatiefnemers van het museum zijn de Vereniging van
de Joodse Weggevoerden van België en het Centraal
Israëlitisch Consistorie van België. De federale regering,
de Vlaamse gemeenschap, de provincie Antwerpen en de stad
Mechelen steunen het initiatief. De voorzitter is de heer
Nathan Ramet, oud-gedeporteerde.
Het museum ging voor het publiek open in 1996 en is gevestigd op de historische plaats van het gebeuren zelf. De
Dossinkazerne in Mechelen werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de nazi’s als verzamelkamp gebruikt
voor de deportatie van de joden van België naar de uitroeiingskampen. Tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944 vertrokken vanuit de kazerne 28 konvooien en 25.257 mensen
naar de uitroeiingskampen. Amper 1.207 kwamen terug.
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De geschiedenis en de herinnering

De opening van een museum wekt altijd weer discussies op over
de verschillende opties en over de methode die werd gevolgd.
Niet in het minst de verhouding tussen de geschiedenis en
de herinnering vormt vaak stof tot discussie. Welke plaats
moet de geschiedenis krijgen in een museum ? Wat is haar
plaats in het concept en in de verwezenlijking van het museum ? Een hulpmiddel om een chronologische volgorde te
geven aan de documenten ? Of eerder de organisatorische leidraad van het verhaal dat wordt verteld ? Sluiten ze elkaar
uit ? Of vullen ze elkaar perfect aan ?
Voor Ward Adriaens, conservator van het Joods Museum van
Deportatie en Verzet, kan er geen tegenstelling zijn tussen die twee.
Een plaats van herinnering, een museum, kan perfect een plaats
van geschiedenis zijn. Op voorwaarde dat het concept steunt op
de bronnen waarop de historische kritiek werd toegepast. Dat
zegt hij in een gesprek met de redactie. Adriaens : «Volgens mij
mag er geen tegenstelling zijn. De ontstaansgeschiedenis van
dit museum bewijst dat. De inhoud van het museum is de historische synthese. Dat wil zeggen : alles wat we op dit ogenblik weten
over de vervolgingen. Binnen vijf jaar kan dat veranderen. Er blijven nog enkele grote vraagtekens over. Nieuwe dingen kunnen
tevoorschijn komen. Een museum moet eerst worden geschreven
door historici. In ons geval door Maxime Steinberg. En als ik dat
zeg, bedoel ik dat het scenario geschreven wordt aan de hand van
de bronnen. Op basis van die bronnen, en ook de getuigenis is een
bron, dient men een synthese te maken. Die synthese moet men dan
visualiseren in het museum. Dat zijn allemaal verschillende stappen. Maar de historicus legt ook zijn eigen accenten. Er sluipen
subjectieve invalshoeken in. Dat kun je niet vermijden. Geen
enkele historicus kan de subjectieve interpretatie uitsluiten.
Daarom is er om de vijf jaar een herziening van het museum. En
die gebeurt door wetenschappers. We gaan niet te rade bij de mensen. En kijken niet naar wat leeft ‘onder het volk’. We kijken niet
naar de meningen van de grote kranten. We gaan te rade bij de
geschiedenis en de bronnen. De ziel van het museum zijn de
archieven. In die zin mag er geen tegenstelling zijn. Het kan niet
dat we iets tonen in het museum dat wordt ontkend door de bronnen. Een natuurkundig museum kan de zwaartekracht niet aanpassen aan een of andere smaak of overtuiging».
Externe druk

Toch krijgt de herinnering haar plaats en is het museum van
Mechelen ook een plaats van herdenking. En ieder heeft zijn
eigen herinnering. In die zin is er volgens Adriaens soms
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enige druk van buitenaf. «Elke groep heeft zijn herinnering
en ijvert ervoor dat zijn herinnering een plaats krijgt in het
museum. Zo komen mensen met foto’s of documenten. Ze
schenken die en verwachten dat ze die in het museum krijgen. We moeten ze dan ook vaak teleurstellen en zeggen dat
die documenten niet in het museum, maar in het archief
terecht komen. Ze zijn een deel van de synthese. Daar hebben sommige mensen het moeilijk mee. Ook religieuze en
politieke groepen. Ze hebben hun ideeën en hebben hun
eigen mening van wat er in moet en wat niet. En soms
moeten we ze ook gelijk geven».
Het Jiddish bijvoorbeeld komt niet expliciet aan bod in
het museum. Wekt dat geen tegenstand op van bepaalde
groepen ? Adriaens : «Dat aspect komt zijdelings in de
sluikpers tevoorschijn in het museum. Over het begrip taal,
cultuurstrekking, krijgen we vaak vriendelijke en iets minder vriendelijke opmerkingen. Zo van : ‘dat bestaat hier
zeker niet ?’. We zullen dat element bij de volgende herziening betrekken. Vooraan in het museum zal waarschijnlijk een vermelding komen over het Jiddish. Probleem is dat
wij niet kunnen weten, zelfs bij benadering, hoeveel joden
van België Jiddish spraken. Niemand kan ons daar bronnen
over bezorgen. Iedereen heeft zijn herinnering en komt met
een persoonlijk verhaal dat in zijn of haar familie Jiddish
werd gesproken. Een andere zegt dan weer dat hij of zij nooit
een woord Jiddish heeft gehoord. Maar in het algemeen is
‘de druk van buitenaf ’ bijna te verwaarlozen. Af en toe
krijgen we een hint. Maar echt voelbaar is die niet».
Politieke gevangenen

Ook de verstandhouding met Breendonk en de politieke
gevangenen is volgens Adriaens goed. «Het grote symbool
van de politieke gevangenen is Breendonk. Het verschijnsel van de politieke gevangenen wordt in het Joods Museum
van Deportatie en Verzet heel expliciet aangehaald. Zelfs
vooraleer we beginnen met de raciale vervolgingen. We
vertellen over Breendonk. We verwijzen ernaar. Drie jaar
geleden was er over en voor de joden niets. Breendonk is er
al sinds 1947. Terwijl dit museum nieuw is. Dit leidt tot reacties als : ‘voor de joden hebben ze weer alles gedaan en voor
de politieke gevangenen niets. Die hebben ze vergeten’.
Dat is natuurlijk niet waar. Breendonk is er altijd al geweest.
Maar het is natuurlijk zo dat wij op heel veel niveaus
Breendonk voorbij steken, juist omdat dit museum nog
maar drie jaar oud is. Bijvoorbeeld op pedagogisch vlak, op
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museografisch vlak, op het vlak van de archiefwerking.
Daarom mag ons museum niet worden bekritiseerd. De
politieke gevangenen moeten ervoor ijveren dat Breendonk
moderniseert. Wanneer je dit museum buitenkomt, dan weet
je hoe de raciale vervolgingen in België er hebben uitgezien.
Dan ken je het verhaal. Dat zou in Breendonk ook het
geval moeten zijn. Als je er buitenkomt, zou je moeten
weten wat er gebeurde met de gevangenen van Breendonk.
Wat was het grote verhaal van die 41.000 politieke gevangenen ? Wat is ermee gebeurd ? Dat zou je moeten weten als
je Breendonk hebt bezocht. Maar dat is momenteel niet
het geval».
Toch speelt volgens Adriaens de concurrentie met
Breendonk geen rol en wordt er heel nauw samengewerkt.
«Breendonk ligt slechts op 11 km van de Dossin-kazerne.
Dat heeft als gevolg dat 80% van onze bezoekers nadien
naar Breendonk gaat. We hebben samen een folder gemaakt.
Breendonk is bij onze pedagogische werkgroep gekomen. De
pedagogie zal nu dus gaan over de raciale én de politieke
vervolgingen. We overwegen om een koepelstructuur uit
te bouwen die in de eerste plaats de gidsenwerking zou
gaan organiseren. Wij leiden gidsen op die in ons museum
rondleidingen komen geven. En dat zou natuurlijk ook voor
Breendonk kunnen gelden. Dat zal waarschijnlijk de eerste
gestructureerde samenwerking zijn. Naast de al bestaande
samenwerking op pedagogisch vlak. En dan zal ook de
discussie raciaal vervolgden-politieke gevangenen verstommen. Het mag niet zijn dat er tussen die twee groepen
problemen zijn».
Officiële herinnering

Een ander discussiepunt en tegenstelling, is die tussen de
officiële herinnering en wat men de sociale herinnering
kan noemen. Zoals gezegd, heeft ieder zijn herinnering,
heeft iedere groep zijn eigen herinnering. Maar bestaat er
in België en Vlaanderen een officiële herinnering ? Volgens
Adriaens bestaat die niet wat de jodenvervolgingen betreft.
« Het officiële standpunt dateert van na de oorlog. Zoveel
werden opgepakt, zoveel weggevoerd, enz… Dat is het officiële standpunt. Maar ik heb nog nooit een tussenkomst
gekregen. Noch van de Vlaamse regering, of de Waalse
regering of de federale regering. Zij hebben ons niet gezegd
hoe het wel zou moeten zijn. We hebben wel al bezoek
gehad vanuit katholieke hoek, van de KU Brussel en KU
Leuven, van professor Van den Wijngaert en professor De
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Queecker, over de problematiek van de houding van het
episcopaat tijdens de oorlog. Dit is delicate materie en om dat
te tonen op drie strekkende meter, zonder documenten, is
vrij moeilijk. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen stellen dat er
op het allerhoogste niveau geen enkele officiële reactie
geweest is van de kardinaal tegen de raciale vervolgingen.
Dus zouden we kunnen besluiten dat de Kerk het zich niet heeft
aangetrokken. Dat standpunt kan je proberen hard te maken.
Maar dat is slechts een deel van de waarheid. In de rest
van het museum tonen we heel uitvoerig de tussenkomst van
de priesters en de paters bij het redden van joden. Ik heb niet
de indruk dat die professoren daar problemen mee hebben.
We kunnen nog eens rond de tafel gaan zitten om daarin
preciezer te zijn. Wij werken ook nauw samen met alle onderwijsnetten van het land. Elk onderwijsnet heeft een vertegenwoordiger bij het museum en collegiaal werken ze een
didactiek uit. Ook het katholieke net zit daar in. Maar over
het luik episcopaat is er nooit ruzie geweest. Ook omdat die
mensen vertrekken vanuit de geschiedenis. De tijd dat men
eerst zijn partij consulteerde, is gelukkig voorbij».
Pedagogische functie

Een museum moet een pedagogische taak hebben. Jongeren
informeren, inzichten geven in wat is gebeurd. Een kritische
opstelling afdwingen, vragen beantwoorden en nieuwe
opwekken. Een museum over de vervolgingen en uitroeiing
van joden en zigeuners is vandaag des te noodzakelijker.
Omdat iedere dag opnieuw negationisten de ontkenning
met pseudo-wetenschappelijke argumenten proberen hard
te maken. Daarom ook is het vinden van wetenschappelijke argumenten tegen die ontkenners van groot belang. Deze
visualiseren in het museum is dan ook een grote taak van het
Joods Museum van Deportatie en Verzet. Het museum wil
jongeren waarschuwen voor de gevaren van het fascisme, wil
antwoorden zoeken op de vragen wat er juist is gebeurd
onder de nazi-dictatuur in Europa en hoe dit mogelijk is
geweest. De gebeurtenis blijft actueel. Rwanda en de etnische zuiveringen in Kosovo maken duidelijk dat Auschwitz
niet mag worden vergeten. Bovendien wil het museum de
onverschilligheid tegengaan en door de kennisoverdracht de
gevolgen waartoe raciale onverdraagzaamheid kunnen leiden, aantonen.
Daartoe heeft het Joods Museum van Deportatie en Verzet
een pedagogische werkgroep in het leven geroepen die een
didactiek uitwerkt. Daarin zetelen vertegenwoordigers, o.a.
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inspectieleden, uit alle netten van het secundair onderwijs.
De werkgroep discussieert over de pedagogie en over de
methode waarmee de jongeren het best kunnen worden
opgevoed en geïnformeerd. De belangrijkste verwezenlijking van de werkgroep is de uitgave van de didactische
gids die het museumbezoek begeleidt.
Ward Adriaens ziet geen onverenigbaarheid van het museum en de pedagogie. Een museum kan volgens hem perfect
pedagogische informatie doorgeven en kennis overdragen.
«We hebben hier het materiaal voorhanden. Er is de gids.
De leerkracht krijgt een handig hulpmiddel om zijn leerlingen goed te begeleiden. Maar de leerlingen worden na
hun bezoek niet opgevolgd. Dat is de pedagogische verantwoordelijkheid van de leerkracht. Hij moet zijn leerlingen begeleiden, informeren en wij geven hem een verhaal
dat hij kan gebruiken. Hij moet dat inpassen in zijn les. Wij
kunnen dat niet in zijn plaats doen. Zien is niet helemaal
gelijk aan weten. Zien is een stukje, een aanzet, een manier
om te weten. Het verhaal moet er iedere dag zijn «.
Verantwoordelijkheid van de leerkracht

Ook de link met het heden en de waarschuwing voor
extreem-rechts laat de conservator aan de leerkracht over.
«Die verwijzingen maken wij niet op een expliciete manier.
Wij brengen alleen dit verhaal. Al de andere invalshoeken, gaande van Stalin tot Kosovo, is niet ons verhaal. Wij
gebruiken de woorden etnische zuivering niet om te verwijzen naar de toestanden in ex-Joegoslavië. Dat is niet hetzelfde. Hoewel het in België ook een zuivering was. Men
wilde het land ‘jodenrein’ maken. We brengen bijvoorbeeld het verhaal van Degrelle in 1936 en de stembusafspraken van alle democratische partijen tegen de
extreem-rechtse leider. Dat is een situatie zoals in de stad
Antwerpen nu (en het Brussels Gewest, nvdr). Maar we
gaan die vergelijking hier niet maken. We gaan niet vertellen : ‘zoals het Vlaams Blok in Antwerpen, was toen
hetzelfde met Rex’. De link moet de bezoeker, de leerling zelf
willen maken. De leerkracht moet de leerling de link geven.
Dat is zijn pedagogische verantwoordelijkheid en opdracht».
Een emotionele benadering van het verhaal is voor Adriaens
niet de goede manier. Volgens hem bereikt men daarmee dikwijls het tegenovergestelde effect. «Dat pakt niet bij jongeren. Die voelen dat snel aan : ‘men tracht hier gebruik te
maken van onze gevoelens om ons ergens naartoe te leiden’.
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Daar moet men mee opletten. Sommige leraars gaan daar
heel ver in. En ik weet niet of dat dat eigenlijk resultaat geeft,
dat ze wensen te bereiken. Dikwijls is dat contraproductief.
Andere leerkrachten brengen een denkproces op gang.
Maar de militante leraar bekent kleur, de leerlingen weten
dat. Als ze hem een toffe leraar vinden, dan willen ze hem
wel volgen. Maar vinden ze hem niet tof, dan hebben ze ook
niets aan zijn boodschap. De leerkracht moet denkprocessen op gang brengen en geen emotionele processen.
Medelijden opwekken is niet de goede manier. Wel het verhaal vertellen en de leerlingen er over laten denken. Wij
brengen hier bijvoorbeeld ook het verhaal van een jood
die andere joden verkoopt aan de Gestapo. Niet alle joden
waren helden».
Emotionele benadering

Toch kan volgens hem de emotie niet helemaal worden
uitgeschakeld wanneer men het verhaal van de vervolgingen en uitroeiing van de joden en de zigeuners aan jongeren vertelt. «Uiteindelijk gaat het over mensen. En dat is
emotioneel. Wij trachten die emoties dan ook tot op het
laatste van het bezoek te bewaren. Dat is de video met de
getuigenis van Mijnheer Vos. Ook de portretten beneden kunnen we niet zomaar weglaten. Dat zijn aangrijpende beelden die geen onderstreping behoeven. Ook de getuigenis past
in dat concept. Een overlevende van de kampen in de klas
laten spreken, vormt de ideale aanvulling met een bezoek aan
het museum. Je krijgt én een persoonlijk verhaal én het
op de historische kritiek gebaseerd verhaal. Nadat men
‘rationeel’ het verhaal heeft gekregen : wie ermee begonnen is, wie de ideeën had, wie de middelen had om dat te
doen, wie het dan gerealiseerd heeft, waarom daar gelukt
en daar niet. Dan is er ruimte voor een emotioneel moment.
Ik denk niet dat de bezoeker slechts de emotie onthoudt
omdat we de getuigenis op het einde van het bezoek brengen. Je kan het trouwens omdraaien. Plaatsen we de emotie voor het rationeel verhaal, gaan ze dan de emotie niet
vergeten ?»
Centralisatie en bewaring

De wetenschappelijke opdracht van het Joods Museum van
Deportatie en Verzet is de centralisatie van de bronnen
over de raciale vervolging in België en Noord-Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adriaens : «Het museum
centraliseert die bronnen door hen in te scannen. Niet door
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de papierberg naar hier te halen. Want die behoort instellingen toe, zoals de ‘Dienst voor Oorlogsslachtoffers’. De
informatie uit die stukken wensen wij naar hier te brengen.
Doel is centraliseren, ordenen en ter beschikking stellen. De
methode is het digitaliseren van die informatie. Het verbazende aan de Belgische situatie is dat alle belangrijke
bronnen over de vervolgingen bewaard zijn gebleven. Zeker
wat betreft de uitvoering van die vervolgingen. En daarmee
bedoel ik het jodenregister, de fichier van de SD en de
Transportlisten. Ook in de provinciale archieven hebben we
vondsten gedaan. Zij hebben de lijsten van de joden die werden ingeschreven in het jodenregister, gecentraliseerd in de
provincie Antwerpen. Op basis van dat register hebben de
nazi’s hun steekkaartensysteem (56.000 dossiers) geproduceerd. Elke kaart is een dossier geworden».
Ook de transportlijsten werden door het museum volledig
ingescand. «Die bronnen zijn raadpleegbaar door familieleden en voor wetenschappelijk onderzoek. Onze CDRoms worden ook niet verkocht. Wij willen de CD’s,
uiteraard in overleg met de houders van de archieven, aan
de grote onderzoeksinstellingen geven. Het formidabele
van dat scannen is dat men niet alleen een heleboel gegevens in een database heeft, maar dat men ook het beeld van
de bron heeft. De vorser kan dan op dat beeld werken. In
veel gevallen is het beeld op computer beter leesbaar dan
op het origineel».
De politiek moet natuurlijk meewillen. Adriaens : «Wij
zijn goed ontvangen geweest door minister Flahaut. Er
was een politieke wil om die documenten op een hedendaagse manier te conserveren. Maar daarna moet men
naar de commissie voor de openbaarheid van bestuursdocumenten gaan. Die moet een advies geven. Dan is er de
commissie voor de bescherming van de privésfeer. En dan
de onderhandelingen met de houders van de documenten.
Belangrijk is dat je kan aantonen dat je het meent, dat je het
professioneel aanpakt. Je moet resultaten kunnen tonen».
Waarde van de bron

De waarde van de bron ligt volgens Adriaens zowel op het
vlak van de wetenschap, als op het vlak van de herinnering.
«De herinnering is ook een aspect dat we gebruiken voor het
museum. Voor mij persoonlijk ligt de waarde op het vlak van
de wetenschap. Maar we kunnen er niet naast kijken. Het is
een emotioneel geladen materie. Mensen wenen of wor30

den woedend wanneer ze de transportlijsten zien. De herinnering is zeker een belangrijk aspect. Maar op termijn is
het wetenschappelijk onderzoek het belangrijkste. Het
weten, de kennis over de mechanismen».
Adriaens : «Ook het conserveren van die documenten is
enorm belangrijk voor ons. Dikwijls zijn die in heel slechte staat. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor het
bewaren. Wij hebben dan ook een restauratie- en conserveringsopdracht. In de toekomst plannen we nog gelijkaardige projecten. Op dit ogenblik hebben we
overeenkomsten over de drie kapitale bronnen : de
‘Jodenregisters’, de ‘fichier van de SD’ en de
‘Transportlisten’ met de stad Antwerpen, Gent, de provincie Limburg. Wij denken dat we binnen vijf jaar 600 000
ingescande documenten zullen hebben. Ook andere instellingen zullen in de toekomst worden aangesproken om hun
archieven te laten scannen. Bedoeling is om tot een centraal
gegevensbank te komen waar alle informatie toegankelijk en
raadpleegbaar is».
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Licentiaat in de
Godsdienstwetenschappen

Op zoek naar
een anamnetische cultuur :
Duitsland en de inculturatie
van een genocidaal verleden*

Ik herinner het me nog. Het was volop jaren ‘80 en we
zaten met z’n drieën twaalf of dertien uur achter in de auto.
Op elkaar gepakt, knie tegen knie, zolang het ging,- en dat
bleek elk jaar opnieuw een eindig gebeuren - elkaar tolererend. Er vielen weinig woorden, zelfs niet toen het allemaal fout liep - incorrecte kaarten, verkeerde afritten of uit
het niets opduikende files. Zelfs op die momenten hadden
mijn broers en ik, m’n vader en moeder onder elkaar èn met
ons weinig meer nodig dan een oogopslag, een glimlach, een
bemoedigende blik in de achteruitkijkspiegel.

* Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn onuitgegeven
licentiaatsverhandeling
Geschiedenis, ethiek en theologie
van de herinnering. Een analyse
van het begrip collectieve schuld
in het naoorlogse Duitsland vanuit
christelijk-ethisch perspectief.
Leuven, 1999.

Dat ik ervan genoot kan ik niet zeggen, integendeel, het is
datgene waar ik later op ben afgeknapt, maar achteraf bekeken bieden die reizen me mooie herinneringen en een passie voor het vreemde, het onbekende. Ik heb het m’n ouders
nooit gezegd dat ik hen er eeuwig dankbaar voor zal zijn, zo
gaat dat niet, kinderen nemen en menen dat de aanvaarding
van het gebodene de uitdrukking van dankbaarheid is. Dat
ik het ook vandaag niet doe - dankbaarheid met terugwerkende kracht - heeft te maken met een vreemde schaamte
omdat ik het toen ook niet heb gedaan. Nu is de tijd gekomen dat ik dankbaarheid terugbetaal met kleine beetjes
gemeend bij hen zijn. Het overtuigt zo stilaan mijn bijtende geweten dat mijn tekortschieten van toen een kinderkwaal
was, een algemeen verspreide handicap van het egocentrische jeugdig zijn dat toen als een mist over me lag en nu
stilaan is weggetrokken.
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Meer dan eens zetten we tijdens onze jaarlijkse vakantie voet
op Duitse bodem. Dat die bodem diep in haar buik een
naar verleden droeg waarvan de sporen nooit mogen worden uitgewist, was mij toen nog onbekend en was, eerlijk
gezegd, ook het allerminste van mijn toenmalige zorgen.
Waar ik naar op zoek ging, was niet zozeer de Duitse mens
dan wel de stralende zon waaronder ze leefden, de dorpen
waarin ze woonden en de bergen die ze beklommen. Geen
folklore want dat vond ik toen al een gewilde degradatie van
de hedendaagse cultuur door haar eeuwig ondergedompeld te houden in hardnekkige nostalgie. Al die verkleedpartijen en optochten en al die clichématige
bier-met-worst-avonden lieten me compleet koud en ergerden me zozeer dat ik ook ongewild mijn ouders het plezier
ontnam. Ik kon het niet laten, het drukte op mij, dat kinderlijke steeds maar vooruit willen zonder om te kijken. Het
is heel anders nu, maar dat is een heden dat ik niet kan
vertellen zonder terugblik op het verleden ; een terugblik die
ik niet wil maken omdat ik er zelf nog mee worstel.
Wat mij aangreep toen, was het krachtige, het overtuigde,
het autoritaire van de taal. Ik kon met open mond en lichtjes opgeheven hoofd staan luisteren naar de meest eenvoudige Duitse ziel die stond te vertellen over de ziekte van
z’n hond - hetgeen ik uiteraard niet eens begreep. Wat mij
trof, was, meer dan waar ik naar op zoek ging, de mens in
Duitsland, de eenvoud en de Deutsche Gemütlichkeit.
Dat was toen, zo’n tiental jaar geleden, maar hoeveel complexer is mijn beeld vandaag.
Mijn lot, zo denk ik nu, loopt dwars door het land dat ik liefheb, niet omwille van haarzelf, maar omwille van haar
inwoners, alsof ik daar in een vorig leven - een onbekend
verleden - gestorven ben en al vroeg in mij een neiging is
ontluikt die me terugtrekt naar mijn roots.
Op een dag kreeg ik iets met de holocaust. Het rolde zo mijn
leven binnen en ik raapte het nonchalant op. Maar het
maakte alles anders, niets zou nog hetzelfde zijn. Het ongenuanceerde beeld werd doorprikt - een ballon die met zo’n
kracht uit elkaar spat dat het hart zo hoog opspringt dat het
nooit nog z’n normale ritme zal terugvinden - en de realistische negativiteit eiste haar tol in mijn denken. («Zal ik nog
van je kunnen houden nu je je masker hebt afgenomen en
ik kan zien hoe verminkt jij bent ?» - «Misschien als het
ware liefde is.» - «Wat is dat dan ‘ware liefde’, hoeveel moet
die kunnen dragen om echt te zijn ? Misschien ben ik wel
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op je masker verliefd geworden ?» - «Zou je me dan nu zomaar in de steek kunnen laten, zonder afscheid te nemen,
zonder steeds weer aan me te denken ?» - «Nee, ik denk het
niet.» - «Je houdt van me.» - «Ik ontken het niet.»)
Ik heb veel geleerd de laatste jaren, over m’n jeugdige
voorliefde èn over mezelf, over hoe zwak ik wel ben - net
als jij toen was en nog steeds bent - en over hoeveel moeite ik me getroost om die te camoufleren. Misschien is de tijd
gekomen om daar even over te praten, jij en ik, over een verleden dat je hebt gemaakt vóór ik er was, over een verleden
dat je vandaag moet dragen omdat de toekomst het vraagt,
omdat ‘Après nous le déluge’ een uitspraak is die jou vanwege je Duits-zijn zwaarder zal worden aangerekend dan wie
ook. Zet je naast me, neem m’n hand en kijk me aan ; laten
we elkaar de waarheid vertellen. De waarheid over de draad
die verleden, heden en toekomst samenhoudt en voor zolang
er mensen zullen zijn in een onontbindbaarheid wikkelt. We
zijn zestig jaar later nu, zestig jaar na het begin van de tragedie die je hebt gemaakt ; je hebt te lang gewacht om
erover te rouwen, je hebt het te lang ontkend.
**
Zelfs na de nauwelijks te onderschatten tragedies in Rwanda
en ex-Joegoslavië, is het land dat ongetwijfeld het meest
wordt geconfronteerd met z’n gruwelijke genocidale verleden Duitsland. Reeds vlak na het einde van de Tweede
Wereldoorlog werd het Duitse volk gediaboliseerd en werd
de verdedigbare filosofisch-ethische term collectieve schuld
eveneens voor dergelijke weinig stichtende doeleinden
gebruikt. Dit misbruik riep echter binnen de kortste keren
de hevigste tegenreacties op. Zo wees Eugen Kogon, zelf een
gevangene uit Buchenwald, er in het links-katholieke
maandblad Frankfurter Hefte herhaaldelijk op dat de these
van de collectieve schuld een contraproductief effect had.
«De ‘schok’-politiek», zo schreef hij in ‘46, «heeft niet de
kracht van het Duitse geweten gewekt, maar de krachten van
de afweer tegen de beschuldiging dat men voor de nationaalsocialistische schanddaden in Bausch en Bogen medeverantwoordelijk is. Het resultaat is een fiasco.» Reacties als
deze werden geboren uit de afkeer die werd opgeroepen door
de terechte afschuw die de bevolking van de geallieerde landen bij monde van haar regeringen over het Duitse volk had
uitgespuwd. Maar de ongenuanceerdheid ervan leidde tot de
knagende ontmenselijkende diabolisering die zelfs door
de joodse filosofe Hannah Arendt in haar boek Eichmann
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in Jerusalem (1963) scherp werd veroordeeld. Noch dit
boek, noch Die Schuldfrage (1946) van de Duitse filosoof Karl
Jaspers - waarin hij een zeer genuanceerd pleidooi hield
voor een correcte aanwending van de notie collectieve schuld
- konden de publieke opinie echter verder brengen dan die eerste ethische verontwaardiging.
Het wegduwen van deze collectieve schuld-gedachte door het
overgrote deel van het naoorlogse Duitse volk dat hier uit volgde, leidde echter indirect tot een maatschappij die niets meer
te maken wilde hebben met haar eigen verleden. Nochtans was
het precies dit volk dat getekend was door haar eigen verleden en nochtans was het precies Duitsland dat zijn eigen
geschiedenis nooit nog zou kunnen overschouwen zonder te
blijven stilstaan bij de jarenlange vervolging van joden,
zigeuners, asocialen, homoseksuelen en politieke tegenstanders. Miljoenen keren had deze natie immers, geleid
door een misdadig nationaal-socialistisch regime, de adem van
de vermeende vijand afgesneden. Wat restte was een geschonden gelaat en veel meer nog de herinnering aan zoveel verwoeste levens die nooit verdrongen mocht worden.
Maar in werkelijkheid werd een scherpe bocht genomen en
bijna vijftig jaar lang werd deze Duitse collectieve herinnering doodgezwegen. De gruwel en het daarop volgende trauma hadden in Duitsland een ‘conspiracy of silence’ - een
intergenerationeel stilzwijgen over de gebeurtenissen die
hadden plaatsgevonden in een zeer nabij verleden - in het
leven geroepen. Niet toevallig werd dan ook de ruimte
gecreëerd voor de psychoanalytici Alexander en Margarete
Mitscherlich om in hun opzienbarende en even geprezen als
verguisde boek Het onvermogen om te rouwen (1968) - dat
in het geheel niet vrij te pleiten was van enige psychologisering van de geschiedenis - hun landgenoten te wijzen op de
verdringing van hun pijnlijke verleden. Nauwelijks twintig jaar
later werd deze stelling onderschreven door een treffend
voorbeeld uit de praktijk. Na een bijzonder ongelukkig
bezoek van de Amerikaanse president Reagan en de Duitse
Bondskanselier Kohl in 1985 aan het kerkhof van Birburg
barstte immers de Historikerstreit in alle hevigheid los. Plots
bleek ook dat zelfs vooraanstaande Duitse intellectuelen,
waaronder in de eerste plaats de historicus Ernst Nolte, een
mildere houding wilden aannemen ten opzichte van hun
eigen nationale geschiedenis. Dit leidde echter tot een furieuze reactie van de filosoof Jürgen Habermas en de daarop
volgende jarenlange academische strijd om de plaats van
het verleden in de herinnering.
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Hoewel de kaarten dus alles behalve in het voordeel van de
inculturatie van het verleden lagen, brachten de jaren ‘90
onmiskenbaar een ommekeer met zich mee en lijkt het
alsof in de laatse jaren van deze eeuw van de genocides de
verwerking, de rouw en de inculturatie in Duitsland een
opmerkelijke plaats hebben gekregen.
Begin jaren ‘90 schreef de politieke theoloog Johann
Baptist Metz enkele artikelen waarin hij scherp uithaalde
naar de amnesie waarin de naoorlogse Duitse maatschappij zich maar al te graag had gehuld. Metz meende echter
dat een herhaling van het verleden slechts kon vermeden
worden wanneer de bestaande cultuur zich zou ontwikkelen tot wat hij een ‘anamnetische cultuur’ noemde, een
cultuur waarin het verleden wordt opgenomen en de centrale plaats krijgt die haar toekomt. Metz kreeg voor wat
deze stelling betreft onrechtstreeks steun toegezegd van de
Tübingse theoloog Hans Küng toen die in zijn boek Das
Judentum (1992) schreef dat bevrijding niet voortvloeit
uit vergetelheid en verdrukking, maar uit erkenning en
herinnering.
Nochtans merkte een andere Duitse theoloog, Jürgen
Manemann, enkele jaren later op dat er in Duitsland nog
steeds sprake was van een grote mate van amnesie in het
publieke en persoonlijke leven voor wat de periode van het
nazisme betrof. Deze amnesie, zo meende hij, had er
ondertussen voor gezorgd dat zich een Duitse identiteit
had ontwikkeld die gebaseerd was op twee leugens : een
eerste die was opgedoken in de tijd toen Konrad Adenauer
kanselier was en beweert dat alle Duitsers democraten
zijn, en een tweede die zijn ontstaan had gevonden rond
1989 en die inhoudt dat alle Duitsers nu normaal zijn. «In
het gezicht van deze verdringingen», zo vervolgde
Manemann, «zien we dat het tegenwoordige morele verval
in onze maatschappij verbonden is met het vergeten van
Auschwitz. Het gebrek aan gevoeligheid voor het verleden
reflecteert zichzelf in de afwezige gevoeligheid voor de
tegenwoordige onrechtvaardigheid.»
Het is duidelijk dat hij met onverhulde uitspraken als deze
niet zonder zelfverzekerdheid in de voetsporen van zijn
voorganger en leermeester in Münster Johann Baptist Metz
treedt. Volgens Manemann kan de Duitse liberale democratie zichzelf via de vernietiging van de herinnering van
de slachtoffers definiëren op een functionele anti-utopische
of anti-historische wijze en op deze manier verworden tot de
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fundering van het fascisme. Zo produceert ze immers een leegheid van het leven en leidt ze tot de totale onverschilligheid
die Auschwitz mogelijk maakte.
Wat hier dus volgens Metz, Küng en Manemann in Duitsland
- maar evenzeer in heel wat andere landen - op het spel
staat, is een solidariteit die geworteld is in een anamnetische
cultuur omdat ze wordt bedreigd door een negationistische
beweging. De te bewandelen weg richting een hoopvolle
nieuwe toekomst is duidelijk : wie niet ten prooi wil vallen
aan een amnetische cultuur zal in de eerste plaats de strijd
moeten aangaan met de zich steeds sterker manifesterende
drang om te ontkennen en te vergeten. In die zin mag het weinige dat de Duitsers van de eerste generatie hebben verteld
niet verloren gaan in de beschaamde stilte van de volgende
generaties ; het is immers precies deze stilte die de vergetelheid de mogelijkheid biedt om zich door te zetten en de
geschiedenis bijna onmerkbaar naar de achtergrond te schuiven. Dit is een oproep die, nu de eerste generatie stilaan is verdwenen, krachtiger moet klinken dan ooit in de oren van de
tweede en derde generatie.
Het gaat hier echter om een weg die niet zonder gevaren is.
Er zal immers steeds opnieuw rekening gehouden dienen
te worden met het dreigende gevaar dat men door wetenschappelijke zakelijkheid en jargontaal de persoonlijke en collectieve herinnering ontzenuwt en maakt tot een in stand
gehouden traditie, misschien zelfs folklore, die volledig
voorbij gaat aan de essentie van de herdenking. Meer dan ooit
is in Duitsland de tijd gekomen om van de ontstane afstand
tussen deze wereld en de holocaust gebruik te maken om de
verdringing, die er gekomen is omdat de eerste generatie
na de Tweede Wereldoorlog weer een ‘normaal’ leven wou
opbouwen, af te bouwen en de herinnering aan de holocaust
die plaats toe te kennen die haar toekomt. Zij het dat ook dit
zal moeten gebeuren in de overtuiging en zelfs de wetenschap
dat de ontstane afstand tussen heden en verleden, door het feit
dat de laatste getuigen verdwenen zullen zijn, de nodige
problemen met zich zal meebrengen. Zeker is in ieder geval
dat de vergetelheid enkel nefaste gevolgen kan hebben voor
de toekomst en dat het antisemitisme, zoals de Weense bisschop Krätzl terecht heeft gezegd, niet zal verdwijnen door
te zwijgen en geduldig te wachten.
In die zin is het zich herinneren dan ook niet enkel het opnemen van een verantwoordelijkheid voor het eigen zijn, maar
ook voor dat van de toekomstige generaties. Omdat moraliteit
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immers de grenzen van ruimte en tijd overstijgt, de mensheid
ondeelbaar is en alle generaties met elkaar verbonden zijn,
hebben mensen, zoals de moraaltheoloog Didier Pollefeyt
terecht heeft geschreven, niet alleen een verantwoordelijkheid
voor onszelf en voor elkaar, maar ook voor de latere generaties
die deel zijn van onze ‘morele gemeenschap’. Het is duidelijk dat het Duitse volk hierin, in het bijzonder na de krachtige oproep om vrede en rechtvaardigheid die de slachtoffers
van de holocaust hebben nagelaten in de stilte van Auschwitz,
het voortouw dient te nemen en hierin gesteund dient te
worden door alle andere landen. De holocaust was immers niet
enkel een Duitse of Europese les, maar een universele les die
de hele mensheid aanbelangt.

Wat in ieder geval roet in het eten dreigt te gooien wanneer
het gaat om de inculturatie van het verleden, is de verwarring
die er - zelfs onder filosofen en historici - nog steeds bestaat
tussen de termen collectieve schuld en collectieve verantwoordelijkheid. Deze misvattingen kunnen immers leiden tot
ernstige misverstanden en als gevolg daarvan een ernstige
aversie bij de huidige Duitse generatie oproepen tegen een verleden dat nooit mag worden vergeten. De aanleiding tot het
opnemen van die verantwoordelijkheid is ongetwijfeld wat
Roman Herzog de «schaamte en toorn» heeft genoemd over
het feit dat het Duitsers waren die de misdaden tijdens de holocaust hebben begaan en over het feit dat wat gebeurd is,
kon geschieden in het land van Kant en Goethe. Uiteindelijk
moet dit, aldus nog Herzog leiden tot een gezamenlijk herdenken mèt de slachtoffers. «Niets», zo stelde hij tijdens
een herdenkingsplechtigheid in Bergen-Belsen op 27 april
1995, «mag verdrongen worden, niets mag vergeten worden.
We dragen er verantwoordelijkheid voor dat zoiets zich niet
meer herhaalt.» Dit is precies waar het bij de notie collectieve
verantwoordelijkheid om draait : de tweede en derde generatie en alle generaties die nog zullen volgen, hebben geen
enkele schuld aan wat is gebeurd tijdens de Tweede
Wereldoorlog, maar zij hebben wel de plicht tegenover zichzelf, tegenover elkaar en tegenover de toekomstige generaties om ervoor te zorgen dat zoiets zich nooit meer zal
kunnen voordoen. Het mag dus duidelijk zijn dat collectieve schuld en collectieve verantwoordelijkheid in geen geval
los staan van elkaar, maar evenmin aan de zelfde mensen kunnen worden toegeschreven. Daar waar zij die een collectieve schuld dragen ook een collectieve verantwoordelijkheid
dragen, kan er van het omgekeerde geen sprake zijn.
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De eis van het verleden aan de generaties van vandaag en
morgen is dus helder. De herinnering aan en de herdenking
van de holocaust moet worden opgewaardeerd en voortgezet. Maar deze lijn dient ook te worden doorgetrokken tot
op meer publieke domeinen zoals (inter)nationale herdenkingen. Slechts in deze collectieve rituelen heeft de herdenking van deze onbegrijpbare en onvergelijkbare
gebeurtenis - hetgeen de joodse denker Emil Fackenheim in
zijn boek To Mend the World een ‘Epoch-making event’ heeft
genoemd - immers een toekomst. Het is bovendien pas
doorheen de herinnering aan Auschwitz en de erkenning van
het eigen vergeten van het duistere verleden dat het morele verval in onze eigen maatschappij te begrijpen is. Na
Auschwitz, zo heeft Johann Baptist Metz immers terecht
aangebracht, is het niet slechts de vraag ‘Waar was God ?’,
maar ook ‘Waar was de mens ?’, die centraal dient te staan
in het post-holocaust denken. En in ieder geval is het, zoals
Theodor Adorno in zijn boek Minima Moralia reeds heeft
geschreven, «idioot» om te denken dat het Duitse volk
vandaag kan leven alsof er toen niets is gebeurd - een regel
waarop ook wij, niet-Duitsers, geen uitzondering maken.
«Miljoenen joden», zo schreef Adorno, «zijn vermoord
geworden, en dat zal een tussenspel zijn en niet de catastrofe
zelf. Waarop wacht deze cultuur eigenlijk nog ?»
Maar heeft er wat dat betreft in Duitsland sinds mei 1945 een
hoopvoller vuur gebrand dan dat dit vandaag, aan het einde
van deze afschuwelijke eeuw, het geval is ? Blijkbaar heeft
het Duitse volk zijn les na zestig jaar hardnekkig stilzwijgen geleerd en is het ook tot haar doorgedrongen dat slechts
een bewuste en aanvaarde anamnese een herhaling van de
meest onmenselijke gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis kan dwarsbomen. In hoeverre de Duitse theologen hierin een belangrijke rol hebben gespeeld, is een onoplosbare
vraag ; zeker is echter dat zij een bijzonder positieve rol hebben gespeeld in het bewustwordings- en verwerkingsproces
dat vandaag aan de gang is in Duitsland.
Wie zijn aandacht richt op de Duitse televisiezender ZDF, zal
ongetwijfeld binnen de kortste keren kunnen kennismaken met
één of andere indrukwekkende documentaire over de gruwelen
die tijdens de nazi-periode werden begaan, en wie een Duitse
boekhandel binnenstapt, zal daar geconfronteerd worden
met meer Duitstalige werken over de Tweede Wereldoorlog
dan ooit het geval is geweest in Duitsland. In die zin is het dan
ook enigszins jammer te noemen dat we moeten vaststellen
dat de Amerikaanse historici als het ware het aandachtsveld
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voor de herinnering aan de holocaust hebben verlegd en dat
vooral zij in het kernpunt van de belangstelling staan voor wat
dit onderwerp betreft. Door deze overweldigende overzeese
belangstelling dreigt immers een belangrijk deel van de
Europese en wereldgeschiedenis opgeslorpt te worden door
een niet altijd even fijnzinnig soort van geschiedschrijving denken we maar aan het hele Goldhagen-debat.
Desalniettemin doet dit niets af aan de positieve en constructieve manier waarop Duitsland tracht om in extremis, nu
de laatste getuigen bijzonder schaars zijn geworden, het stilzwijgen te doorbreken en de ‘conspiracy of silence’ met een
geweldige kracht aan stukken te slaan.
Ongetwijfeld is de tijd gekomen dat ook wij deze inspanningen moeten erkennen en ondersteunen in dienst van een
toekomst die weer gedragen zal worden door hoop en niet
langer door een beklemmende en remmende angst voor
het verleden.
**
Natuurlijk herinner ik het me nog, waarom zou ik het vergeten zijn ? De auto bromde ons over snelwegen, doorheen dorpjes en bespotte zelfs de bergen die ons in al hun
reusachtigheid leken af te stoppen en terug te sturen Zurück und immer geradeaus. Ik herinner mij ook de
gemeenschappelijke glimlach die op het moment van aankomst op onze lippen lag. Een lach omdat het nu echt
vakantie was, een lach van opluchting en een lach omdat we
gedreven werden door het gevoel alsof we thuiskwamen.
Ik heb jaren een onbezorgde herinnering aan Duitsland
gekoesterd omdat Buchenwald mij in die tijd niets bijzonders te vertellen had. Pas later, veel later eigenlijk, kwam ik
hardhandig in botsing met het verleden dat mijn geliefde
land met haar heerlijke stemmen van wonderlijke mensen
achter haar brede rug verborgen hield. («Ben ik minder
mooi omdat je m’n verminkingen kent ?» - «Niet echt.» «Dus toch.» - «Nou ja, het was veel onbezorgder vroeger ;
er was op z’n minst één last minder, één herinnering minder. En onbezorgder maakt mooier in dit geval, dus je mag
van mij toch niet verwachten dat ik het ten stelligste ontken ?» - «Misschien niet... Is dit het einde dan, scheiden hier
onze wegen ?» - «Natuurlijk niet, het is niet het verleden dat
ons kan scheiden, het is je doen in het heden en je belofte
voor de toekomst die ons nu samenhoudt.»)
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Hoeveel heb ik mijn Duitsland vandaag nog te zeggen ?
Hoeveel heb ik met haar nog te delen ? Veel meer dan vroeger, denk ik. Waar we toen enkel een glimlach hadden voor
elkaar, hebben we nu af en toe een innerlijk gevecht, een
gevecht om de interpretatie van wat toen is geschied, en
meer dan eens, geloof me, meer dan eens een traan. Het
maakt onze band hechter en toont ons dat we boven alles een
kwetsbaar mens zijn. Maar laat ik eerlijk zijn, en dat weet je,
de aanleiding daartoe is te groot en te onbegrijpbaar ; het blijft
een vlek op ons samenzijn. Toch zal ik het eerste op de
bres staan wanneer de vlek een steeds breder en dieper wordende kloof dreigt te worden, want onoverbrugbare afstanden zijn voor niemand goed, niet voor jou, niet voor mij.
Misschien moeten we het daar bij laten voor vandaag : de
erkenning van het stukje afstand dat nooit de aanleiding voor
een afscheid mag vormen, zeker nu ons collectieve bewustzijn zijn weg heeft gevonden.
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DE LAATSTE GETUIGEN
VERDWIJNEN…

In Memoriam
Jacques ROZENBERG
KZ-A 133328
Op zondag 1 augustus 1999 overleed, na een korte ziekenhuisopname, Jacques - Issac - Jankel - Rozenberg. Het ligt
allemaal in de lijn van de verwachtingen, toch is het altijd
te vroeg. Jacques was een bijzondere getuige die niet alleen
wij, maar ook de vele leerkrachten erg gaan missen.
Jacques ROZENBERG werd op 2 maart 1922 te Grodzisk
(Polen) geboren. Datzelfde jaar immigreerde hij naar België.
Als jonge man pleegde hij, als lid van de Bund, verzetsdaden in de schoot van de clandestiene pers. In 1943 werd hij
verklikt en op straat aangehouden door de Gestapo. Op 31
juli werd hij overgebracht naar de Dossinkazerne te
Mechelen. Hij kreeg er het transportnummer 872 en werd
met het XXIe konvooi gedeporteerd naar Auschwitz. Het
konvooi telde 1563 mensen (waaronder 208 kinderen).
Slechts 40 overleefden. Dit overlevingsgetal was één van de
laagste. In Auschwitz krijgt hij het registratienummer
133328. Hij verblijft er van juli tot september 1943. Van
daaruit wordt hij overgebracht naar het kommando van
Jaworzno waar hij tot december 1944 blijft. De Dodenmars
bracht hem naar Gross-Rosen, Hersbruck, Flossenburg en
Dachau. Op de vooravond van 1 mei 1945 werd hij door het
Amerikaans leger bevrijd. Op 10 mei 1945 komt hij
aan in België.
Jacques was bang om naar die wereld terug te keren die hem
als onmens had behandeld. Die wereld die verantwoordelijk was voor zijn deportatie. De Dodenmars was erg, hij
ervoer de pijn van de terugkeer. Hij zei meermaals, hoe
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hallucinant het ook moge klinken, dat zijn enige droom
een terugkeer naar het concentratiekamp was. Het eigen huis
betekende niets meer. Hierdoor was hij soms hard voor
zichzelf en de anderen. Langzaam heeft hij een nieuw leven
opgebouwd.
Jacques was een aimabel man, een stijlvol man, een trouw
man, een man van het hart, een man voor wie Liefde met een
hoofdletter alles betekende.
Jacques was een actief beheerder van de Stichting. Hij was
ook medestichter van de Belgische Vriendenkring van expolitieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau en OpperSilezië. Jacques was in vele middens een geëerd getuige, die
men spijtig genoeg zal moeten missen.
Auschwitz wordt zwaar om dragen, en toch… !
(Paul DE KEULENAER, Beheerder van de Auschwitz
Stichting).

In Memoriam
Richard SUFIT (1925-1999)
A16866
Op zondag 23 augustus 1999 overleed, geheel onverwacht,
Richard Sufit, beheerder van de Auschwitz Stichting. We
zullen zijn getuigenis heel erg missen.
Zoals de voorzitter van de Stichting, Baron Paul Halter, het op
de uitvaartplechtigheid benadrukte, heeft Richard Sufit een
grote rol gespeeld bij de oprichting van de Vriendenkring
en later, van de Stichting. Hij nam het financiële gedeelte
op zich en zorgde ervoor dat de Stichting financieel kon
overleven. Hij was alomtegenwoordig.
Richard Sufit werd geboren op 16 september 1925 in Parijs.
In 1928 ging hij naar België. Tijdens de oorlogsjaren werkte
hij in het verzet in Frankrijk. Hij werd door de Duitsers opgepakt eind april 1944 en geïnterneerd in Drancy. Op 30 juni
1944 werd hij gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau door het
LXXVIe konvooi. Hij werkte te Buna-Monowitz en maakte
de Dodenmars naar Gleiwitz en Buchenwald waar hij door de
Amerikanen werd bevrijd op 11 april 1945.
Hij wilde niet teruggaan naar de plaats van de verschrikking,
maar compenseerde dit door zijn verhaal te vertellen in de
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scholen. Daar waar hij kon, met humor. Om zijn toehoorders niet te traumatiseren.
Ook David Lachman benadrukte in zijn toespraak zijn rol
als getuige. «Hij vertelde zijn verhaal aan die kinderen alsof
het zijn eigen kinderen waren. Hij was gelukkig te kunnen
vechten voor zijn ideaal, ondanks het lijden dat het zijne
was».
(Patrice VAN LAETHEM)

In Memoriam
Jan VAN CALSTEREN
1920-1999
N° 454 Breendonk
Ook hij droomde van een
betere wereld.
Hij streed en leed er voor.
Geheel onverwacht overleed Jan Van Calsteren op 9 juli in
het Algemeen Ziekenhuis Middelheim in Antwerpen.
Voor een laatste maal weerklonk op band de stem van Jan
door de ruimte van de aula ‘Chrysant’ van het crematorium
te Antwerpen. Hij zong op zijn welbekende manier het
lied van de Moorsoldaten. Op deze mooie, warme zomerdag werd het kil om ons heen. Nog een van de laatste getuigen die verdween.
Jan werd een eerste maal gevangen genomen op 12 augustus 1942 in Antwerpen. Na twee maanden opsluiting kwam
hij vrij. Meteen na zijn vrijlating begon Jan opnieuw met verzetsacties. Op 9 januari 1943 werd Jan voor een tweede
maal -na verklikking- opgepakt. Hij werd overgebracht naar
Breendonk. Na drie maanden opsluiting in een isolatiecel,
werd hij kameroverste van de slaapzaal. Na veertien maanden Breendonk werd hij in februari naar Vucht gebracht. Op
28 mei vertrok hij uit Nederland en kwam via Dachau in
Natzweiler terecht. Van hieruit werd hij over Kiel naar
Dachau overgebracht. Op 29 april 1945 werd hij bevrijd…
maar niet echt, de oorlogsjaren lieten hem niet los. Opkomen
voor vrijheid en solidariteit werd zijn levensdoel.
Na zijn opruststelling werd hij bedrijvig in tal van organisaties, zoals het Onafhankelijkheidsfront, de Auschwitz
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Stichting, Jeugd en Civisme en nog vele andere. Jan maakte zich ook verdienstelijk door spreekbeurten te geven in
scholen en door leerlingen en leerkrachten te begeleiden bij
hun bezoeken aan Breendonk.
Jan Van Calsteren heeft de strijd voor een menswaardig
bestaan nooit opgegeven. Toch heeft hij op 9 juli 1999 de
wapens moeten neerleggen. Omringd door talrijke geestesgenoten en vrienden werd deze gewapende weerstander met de nodige sereniteit bijgezet op het erepark van de
politieke gevangenen 1940-1945.
Meermaals mocht de Auschwitz Stichting op hem een
beroep doen, hij was een trouw en gereputeerd schrijver van
korte stukjes en boekbesprekingen in het tijdschrift van de
Stichting en een zeer gewaardeerd spreker in talrijke scholen van het Vlaamse land. Jan was een fier man, een man uit
een stuk, een man zonder compromissen.
(Paul DE KEULENAER, Beheerder van de Auschwitz
Stichting).
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Patrice VAN LAETHEM
Wetenschappelijke
Medewerker Auschwitz
Stichting

49

Verhandelingswedstrijd
van de Auschwitz Stichting
schooljaar 1998-1999.

De verhandelingswedstrijd van de Auschwitz Stichting
voor de derde graad uit het secundair onderwijs stond voor
het schooljaar 1998-1999 in het teken van het getuigenis.
Aan de deelnemers werd volgend thema voorgelegd :
«Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een getuige».
De leerlingen kregen deze toelichting bij de opdracht :
«Luisteren naar de stem van het verleden
is luisteren naar de stem van mensen,
is luisteren naar mensen met een soms bitter verhaal.
Mensen die door dat verleden voor het leven zijn getekend,
Maar mensen die gelukkig voor ons veel hebben opgetekend.
Elie Wiesel is zo iemand. Jood opgepakt in 1944,
gedeporteerd naar Birkenau. Hij verbleef in Auschwitz : een
concentratiekamp, een vernietigingskamp, waar anderhalf
miljoenen joden en niet-joden werden vergast en verast.
Hij verloor zijn vader, zijn moeder en zijn zus in dat verleden.
Elie Wiesel is nog een levende getuige.
Hij vertelt, zoveel mogelijk, zo juist mogelijk.
Hij vraagt ons naar hem te luisteren als getuige, want hij wil
voorkomen dat er met dat verleden niets wordt gedaan.
Hij wil dat er lessen worden getrokken uit dat verleden, hij
wil dat we zijn getuige worden en blijven, hij vraagt ons
vooruit te kijken want hij zegt :
«Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een getuige»
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Ook dit jaar was er een ruime belangstelling voor de wedstrijd van scholen uit de verschillende onderwijsnetten uit
de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Limburg,
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. De jury heeft voor
de provincie Antwerpen geen laureaat toegekend. De andere provincies hebben een laureaat. De winnaars hebben
een cheque ter waarde van 5.000 Bef en een gratis deelname aan de studiereis naar de kampen van AuschwitzBirkenau tijdens de paasvakantie 2000, ter waarde van
30.000 Bef, ontvangen.
De jaarlijkse verhandelingswedstrijd kan rekenen op de
steun van de respectievelijke provinciebesturen.
Hieronder publiceren wij de verhandelingen van de verschillende laureaten.
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ROSE VAN ISACKER
St-Vincentiusinstituut Torhout

Hun nalatenschap
Wie luistert naar een getuige wordt zelf een getuige, dat zegt
Elie Wiesel, een overlevende van een concentratiekamp. Ik
geef hem gelijk. Als je naar zijn verhaal luistert, of naar het
verhaal van de vele anderen, dan kun je het doorvertellen
aan anderen. Aan iedereen die wil horen, je vrienden, je
familië, je buren, de hele wereld... Maar waarom zou je een
getuige worden, wat is er daar nu zo belangrijk aan ?
Eerst en vooral, als je een getuige wordt, kun je meehelpen
de geschiedenis levend te houden. Als de oudere generatie
getuigen sterft, dan kent de jongere generatie nog steeds de
waarheid. We moeten er dan wel voor openstaan, en het hele
verhaal kennen. De beide kanten van het verhaal, zowel van
de joden als van de Duitsers, zowel van de slachtoffers
als van degene die de slachtoffers maken. Slechts dan kunnen we de hele waarheid te weten komen. Indien niet,
kleuren we onze visies en gaan we veralgemenen : de
Duitsers zijn slecht omdat ze de joden hebben uitgemoord.
Dit klopt niet. In elk volk zijn er goede en minder goede
mensen. Er zijn Duitsers geweest die niets liever wilden dan
in vrede leven met de joden en zo zullen er ook wel lastige joden zijn geweest. We mogen niet overgaan tot het
haten van de Duitsers want dan zouden we niet veel beter
zijn dat zij die in de oorlog zoveel kwaad deden.
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Ten tweede kunnen we door de waarheid aan iedereen
te vertellen, voorkomen dat het opnieuw gebeurt. We
kunnen ons kritisch opstellen tegenover wat de media
en bepaalde mensen ons vertellen. We mogen ons niet
laten meeslepen in vooroordelen en haat want deze
factoren vormen de onderbouw voor volkerenmoorden en oorlogen. We kunnen bijvoorbeeld als we naar
de stembus stappen een bewuste keuze maken. Ons
informeren en niet zomaar voor een nationalistische
partij stemmen die onverdraagzaamheid met zich meebrengt. We kennen de gevolgen ervan. Als mensen
moeten we de kennis die we halen uit het verleden
toepassen op het heden en de toekomst. We mogen
niet blijven steken in het verleden. De lessen die we
door de verhalen leren, moeten we gebruiken om vooruit te kijken, om te voorkomen dat het opnieuw
gebeurt. Je hoeft maar de eerste de beste krant open te
slaan en je wordt geconfronteerd met oorlog. Dat moeten we verwijden.
Ten derde waren het mensen die in de Tweede
Wereldoorlog werden afgeslacht, mensen zoals jij en
ik. Het is met de joden gebeurd, het kan met iedereen
gebeuren, elk volk. In onze welvaartsmaatschappij
evenzeer als in de ontwikkelingslanden. Het gaat iedereen aan wat er gebeurd is, de hele mensheid. Daarbij
zijn we het de joden verschuldigd om te luisteren.
Niet willen luisteren is niet willen weten, niet willen
de waarheid erkennen en zo de verantwoordelijkheid
ontlopen zoals in het verleden. Ten slotte kan het voor
de getuigen zelf genezend werken om hun verhaal te
vertellen. Om begrepen te worden, om gehoord te
worden.
De getuige van de concentratiekampen vertellen erge
verhalen. Maar zij zijn niet de enigen naar wie we
moeten luisteren. De Koerden, de Kosovaren, daklozen,
armen hebben ons ook nog veel te vertellen. We moeten ook naar hen luisteren.
De getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen, zijn het enige wat ze ons kunnen
geven, het is hun nalatenschap. De rest is hen ontnomen, hun familie, hun bezit, hun verleden, hun leven.
Het doel van hun verhalen is om er voor te zorgen
dat het NOOIT meer opnieuw gebeurt. We moeten de
waarheid weten.
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PROVINCIE LIMBURG
ELLEN GEURTS
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS TONGEREN

«Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een getuige».
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de mensenrechten zwaar geschonden en bereikte de onverdraagzaamheid van de Duitsers ten opzichte van de Joden haar
hoogtepunt. De Joden werden vervolgd en nog het ergst
van alles, ze werden opgesloten in concentratiekampen waar ze zwaar werden mishandeld. Dit kan ik met
zekerheid zeggen want ik ben een getuige van
Wereldoorlog II. Een getuige word je echter niet van de
ene op de andere dag als je het niet zelf hebt meegemaakt. Je groeit stilaan door de jaren heen tot een volwaardige getuige.
Toen ik een jaar of negen was, leek de Wereldoorlog zeer
veraf. Het enige wat ik toen wist over de Wereldoorlog
kwam immers alleen uit de verhalen die mijn opa mij vertelde. De volgende jaren die kwamen is hij mij blijven vertellen over zijn ervaring die hij had opgedaan in de oorlog,
hebben we samen enkele video’s bekeken en hebben we ook
militaire kerkhoven bezocht. Zo ben ik dan gedurende deze
jaren stilaan gegroeid tot een getuige van Wereldoorlog II.
Maar toch vond ik dat ik me nog geen volwaardige getuige kon noemen. Ik had immers alleen nog maar gehoord
over de oorlog en de concentratiekampen, ik had deze laatste nog niet gezien. Daar kwam echter verandering in toen
we het concentratiekamp in Strutthof bezochten. Daar zag
ik immers met mijn eigen ogen in wat voor een onmenselijke toestanden de mensen moesten leven en hoe ze behandeld werden.
Een getuige zijn van een gebeurtenis van wereldbelang is
zeer belangrijk. Niet alleen omdat ‘getuige zijn’ betekent dat
je op de hoogte bent van de gebeurtenis maar ook omdat het
je de mogelijkheid geeft om er een les uit te trekken. Het
wordt echter steeds moeilijker om een getuige te worden van
Wereldoorlog II. Dit omdat veel foto- en beeldmateriaal
gedurende de jaren is verloren gegaan maar ook omdat het
aantal rechtstreekse getuigen steeds kleiner en kleiner
wordt. Ondanks dit alles zijn toch nog veel mensen de
afgelopen jaren getuige geworden van Wereldoorlog II.
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Maar we moeten niet speciaal een getuige van Wereldoorlog
II zijn om te weten en om te leren hoe we onverdraagzaamheid moeten aanpakken en hoe we racisme uit de
wereld moeten helpen. In de loop der jaren zijn er immers
nog voldoende oorlogen geweest, zoals de Vietnamoorlog
en de oorlog tussen Iran en Irak, waarvan we een getuige
kunnen zijn of worden en waar we deze lessen uit kunnen
trekken. Maar jammer genoeg wijst de oorlog tussen de
Serviërs en de Kosovaren die er vandaag heerst in
Joegoslavië erop dat we onze lessen nog niet getrokken
hebben en ook dat we er nog niet veel aan hebben gedaan
om deze problemen op een vreedzame manier te proberen
op te lossen. Want weer al eens is onverdraagzaamheid en
het gebrek aan communicatie de aanleiding geworden van
de wrede oorlog.

Op het eerste gezicht zou men dus kunnen zeggen dat de
getuigenissen van de oorlogen en de andere gewapende
conflicten nutteloos zijn en dat het ook geen nut meer heeft
om nog een getuige te worden. Dit is echter niet waar.
Alhoewel we uit de getuigenissen nog niet fatsoenlijk
geleerd hebben hoe we de problemen op een vreedzame
manier moeten aanpakken en oplossen en hoe we met
elkaar moeten communiceren, hebben ze ons wel al geleerd
dat we als getuige solidariteit en naastenliefde moeten
tonen om zo de strijd voor de getroffen volkeren lichtjes
draaglijker te maken. Deze solidariteit is vandaag dan ook
merkbaar in heel Europa en zelfs in bijna heel de wereld.
Iedereen en elk land in Europa doet immers zijn best om de
vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen maar ook
om hulpgoederen te sturen en hulpacties te organiseren.
De reden voor de massale solidariteit met de vluchtelingen
en Kosovo en het feit dat we gemakkelijk een getuige kunnen worden van deze oorlog in Joegoslavië heeft alles te
maken met het feit dat de getuigenissen van de Kosovaren
en de Serviërs, dankzij de moderne technologie, veel gemakkelijker de buitenstaanders kunnen bereiken dan tijdens
en na de Wereldoorlog II. Er zijn immers elke dag rechtstreekse getuigenissen op het nieuws en in de kranten terug
te vinden. De moderne technologie en de betere middelen
om foto- en beeldmateriaal te bewaren zullen dan ook
hopelijk de volgende generaties de mogelijkheid geven om
een getuige te worden die niet alleen weet hoe hij solidariteit
moet tonen maar ook weet hoe hij kan meehelpen om een
conflict op een vreedzame manier op te lossen, zonder
bloedvergieten.
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Een getuige zijn is dus belangrijk omdat het ons de mogelijkheid geeft om te leren uit het verleden en ons zo de
mogelijkheid geeft om problemen en conflicten in het
heden en de toekomst op een vreedzame manier te proberen op te lossen.
Een getuige moet niet enkel toekijken, ze moet vooral
handelen.
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Eva DE WAELE
KTA BRAKEL

Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een getuige.
Wat kan een getuigenis veranderen ? Wat is het effect op de
maatschappij wanneer iemand zijn verhaal doet en ons het
onrecht dat hem is aangedaan meedeelt ? Geloven wij het
graag, geloven wij graag tot wat de mens in staat is of hebben wij op z’n minst enkele harde bewijzen nodig ? Kunnen
we ons aan de hand van een mondeling verslag concreet voorstellen wat er zich ooit heeft afgespeeld ? Is een verhaal
de basis voor verandering, mentaliteitsverandering ?
Misschien zijn in bepaalde gevallen getuigenissen relatief
waardeloos, maar ooit werden we massaal geconfronteerd
met de verhalen van personen die allemaal dezelfde ellende hadden ondergaan. Toeval was hier uitgesloten, die gruwel moest plaatsgevonden hebben. Overal reacties, iedereen
is verbaasd, niemand kan erbij en niemand kan het zich concreet voorstellen, maar toch blijft de verschrikking hangen. Iedereen die toen luisterde naar een getuige werd
wellicht, voor een deel, zelf een getuige en precies deze sterke eensgezinde overtuiging was de basis voor verandering.
Maar, voor hoe lang ?
De jaren verstrijken, de verhalen vervagen, het algemene
tumult trekt langzaam weg en iedereen is opnieuw druk
doende met zichzelf. Maar, de getuigen blijven. De angst,
de verbittering zal nooit wegebben bij hen. Wel bij ons... wat
te doen als ze sterven ? Misschien bemerken we op het
eerste gezicht geen probleem. Het zijn toch ook gewone
mensen met een eigen verhaal. Alleen, hun verhaal heeft ooit
de maatschappij hard geraakt, omgekeerd, doen walgen
van zichzelf. Hun verhaal heeft ervoor gezorgd dat er maatregelen van hogerhand getroffen werden die een soortgelijk
drama absoluut zouden voorkomen.
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Maar waar staan we nu ? Hebben getuigenissen van getuigenissen dezelfde uitwerking als rechtstreekse getuigenissen ? Ik vrees ervoor.
Het emotionele in de getuigenis is verdwenen, daardoor
is ze gedegradeerd tot een feit, dat ooit heeft plaatsgevonden en dat we moeten voorkomen.
Als een getuige verdwijnt, gaat er ook een groot deel van z’n
verhaal verloren.
Dit heeft onvermijdelijk gevolgen. Men merkt het aan de
idealen van velen van de nieuwe generatie. Meer en meer
maken onderscheid in kleur, godsdienst of uiterlijk en voelen zich beter dan de rest van de wereld. Waren dit niet de
beginselprincipes van zij die de gruwel ooit teweegbrachten ; zij, die weerhouden zouden worden om ooit nog hun
overtuiging te verkondigen of hun ideeën te realiseren ?
Hieruit blijkt dus, dat deze getuigenis niet het effect, dat men
voorgesteld had, heeft bereikt. Sterker, zij lijkt vandaag
nog slechts weinig te betekenen voor bepaalden onder ons.
Zal de geschiedenis zich dan toch onvermijdelijk herhalen
en lopen wij blindelings dezelfde miserie tegemoet ?
Zijn getuigenissen gedoemd om te vervagen en ons uiteindelijk niets bij te brengen ?
Hopelijk heb ik het bij het verkeerde eind en schuilt er
wel waarheid in de titel.
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL
Tim VAN ROMPAY
Koninklijk Atheneum Vilvoorde

«Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een getuige»
«Wir haben es nicht gewußt». Deze kreet werd vlak na
oorlog maar al te vaak gehoord. Spijtig genoeg weerklinkt ze vandaag de dag nog. Wij hebben de taak erover
te waken dat steeds minder mensen niet begrijpen of
weten wat er in de periode tussen de jaren ‘30 tot 1945 is
gebeurd. De kans om een jongere te vinden die nog nooit
van de holocaust heeft gehoord moet tot nul worden herleid. Jong of oud, blank of zwart, Christene of Boedhist,
moet weten wat voor onmenselijke daden mensen kunnen
plegen.
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Daarvoor dienen de getuigen. Ze mogen zich niet terugtrekken of afzonderen, neen, ze moeten, zolang ze nog
kunnen, de mensheid alert maken want we zien dagelijks nog overduidelijk dat de mensen de gevolgen van hun
daden niet onder ogen zien. De getuigen moeten vertellen over wat niet meer herhaald mag worden.
Hier in België groeien wij rustig en onbekommerd op, we
zien wel beelden op de TV van oorlog, geweld en wandaden. Maar we voelen ons vrij als we ‘s avonds met mama en
papa in de zetel zitten. We vergeten achter wel dat een
vliegtuig op twee uur tijd ons in oorlogsgebied brengt. Wij
hebben de neiging toch nog te klagen over ons leven, maar
wanneer dan een getuige voor je staat en hij zijn verhaal
doet, over honger, eenzaamheid, verdriet, teleurstellingen,ontgoochelingen en ellende in een concentratiekamp,
dan kunnen we niet anders dan toegeven dat we een heerlijk leventje leiden.
Mensen zoals Elie Wiesel hebben een voorbeeldfunctie.
Zij hebben een verhaal te vertellen, een verhaal dat iedereen moet aanhoren opdat de ernst van onze taak tot ons doordringt. Inderdaad, wij hebben ook een taak. Door het
onverbiddelijk verdertikken van de tijd zijn er steeds minder getuigen. Wij moeten dienen als doorgeefluik naar
onze kinderen en kleinkinderen. Geschiedenisboeken zijn
te onpersoonlijk, het is een saai hulpmiddel, maar wanneer dan iemand kan vertellen over wat hij zelf heeft meegemaakt, dan word je met de neus op de feiten gedrukt. Je
wordt persoonlijk benaderd en je voelt aan dat je verplicht
bent om datgene wat verteld wordt, verder uit te dragen. Wij
zijn verplicht naar hen te luisteren, zij hebben niets onbelangrijks te vertellen. Elke anekdote, elke dag, iedere vorm
van ellende die zij hebben meegemaakt, moeten wij in ons
opnemen, onze conclusies trekken en er dan voor zorgen dat
de boodschap goed overgebracht wordt. Zodat dergelijke
wandaden niet meer aanschouwd hoeven te worden.
Wij kunnen niet spreken uit onze eigen ervaringen. Dus
moeten wij hun boodschap beter uitdragen dan zij zelf.
Nu zijn ze nog levende bewijzen. Ons verhaal mag niet
aan kracht inboeten over pakweg 50 jaar ondanks het feit dat
we geen lichamelijke getuigen zijn. We zijn nog geen getuige, we moeten het worden, met de nadruk op worden :
«we zijn nog geen getuigen : we moeten het worden !»
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Mededelingen
Prijs van de Auschwitz Stichting
De Prijs van de Auschwitz Stichting, een jaarlijkse prijs voor
een onuitgegeven en origineel werk over het nazikampensysteem, werd dit jaar niet toegekend. Ondanks het recordaantal inzendingen (18) en hun bijwijlen zeer sterke
kwaliteit, heeft geen enkele van de aangestelde jury’s de prijs
toegekend. Desondanks stelt de Auschwitz Stichting verheugd vast dat de wetenschappelijke interesse voor het
onderwerp bij jonge studenten groot blijft.
Daarom werd aan enkele kandidaten een onderzoeksovereenkomst voorgesteld met het oog op de publicatie van
een artikel. Het betreft volgende kandidaten :
- ROSOUX, V.-B. “Mémoire, responsabilité, pardon. De
Ricoeur à l’éthique reconstructive”.
- SURIN, F. “Les stratégies narratives face aux expériences extrêmes”.
- VAN SAMANG, F. “De nazi-ideologie”.
- PERAHIA ZEMOUR, E. “Le particularisme des Juifs
de Grèce durant la déportation”.
- OOSTERLINCK, K. “Les emprunts publics sous l’occupation”.

Studiereis naar AuschwitzBirkenau
De studiereis van de Auschwitz Stichting, ten behoeve van
leerkrachten en animatoren uit het vormingswerk, naar de
vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau vindt plaats
van 20 t.e.m. 23 april 2000 (Data onder voorbehoud).
Die reis vindt plaats in aanwezigheid van kampoverlevenden. De bezoeken aan de kampcomplexen worden telkens
gevolgd door debatten.
Prijs: 15.000 BEF, uitsluitend voor leerkrachten, en animatoren uit het vormingswerk ; 25.000 BEF voor de
anderen. Zijn in de prijs inbegrepen : vliegtuigticket, over58

nachting vol pension, geleide bezoeken kampen, geleid
bezoek Krakau.
Voor meer inlichten en voor de inschrijvingsmodaliteiten,
schrijf, bel of fax naar de Auschwitz Stichting,
Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel. Tel : 02/512 79 98; fax
02/512 58 84. (Vragen naar Mevr. Nadine PRAET)
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Pedagogische diensten

• Omkadering van schoolprojecten
De Auschwitz Stichting stelt haar documentatie en de
kennis van haar wetenschappelijke en administratieve
medewerkers ter beschikking van de onderwijsinstellingen om diverse schoolprojecten te begeleiden. Voor zij
die erom vragen stelt ze alles in het werk om de kampoverlevenden een levendige getuigenis te laten brengen
in de klassen. Dat is een pedagogische dienstverlening van
onschatbare waarde. De getuigenissen worden gekenmerkt door hun emotie en waarachtigheid.
• Pedagogische voordrachten
Op aanvraag van directies en leerkrachten verzorgt de
Auschwitz Stichting voordrachten van overlevenden van
de naziconcentratie- en nazivernietigingskampen en
wetenschappelijke medewerkers van de Stichting.
Verschillende thema’s kunnen hierbij worden aangesneden : fascisme, deportatie, nazi-volkerenmoord, racisme, antisemitisme, enz... De voordrachten kunnen worden
gevolgd 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
beschikking van de onderwijsinstellingen. De tentoonstelling bevat een tweehonderdvijftigtal documenten en
onderschriften die handelen over de belangrijkste momenten van de hedendaagse geschiedenis : de Eerste
Wereldoorlog, de crisissen van de Weimar-republiek,
de grote wereldcrisis, de opkomst van het fascisme in
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Europa en de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling
verwijst naar de veelheid van oorzaken en de historische complexiteit die uiteindelijk hebben geleid tot een
van de grootste catastrofen in de geschiedenis : de naziconcentratiekampen en -volkerenmoord.
• 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 inlichtingen, Fort van Breendonk :
03/886.62.09
• Het Studie- en Documentatiecentrum
Leerkrachten, universiteitsstudenten en wetenschappers
kunnen een beroep doen op de gespecialiseerde bibliotheek die meer dan 6.000 boekdelen telt. Ze hebben
betrekking op het Interbellum, het Derde Rijk, de deportatie, het antisemitisme, nazi-criminaliteit en volkerenmoord.
Het studie- en documentatiecentrum is op werkdagen
voor het publiek toegankelijk van 9u30 tot 15u45. Het
personeel van het centrum staat ter beschikking van studenten en wetenschappers.
Voor bezoeken en afspraken met de wetenschappelijke
staf moet u vooraf met de administratie van de Auschwitz
Stichting contact opnemen, hetzij schriftelijk
(Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel), hetzij telefonisch
(02/512.79.98).
• Gespecialiseerde fototheek
De fototheek omvat zowat 3.500 foto’s waarvan er 1.000
betrekking hebben op de concentratie- en vernietigingskampen.
• Verhandelingswedstrijd
De verhandelingswedstrijd richt zich tot het 1ste en 2de
jaar van de 3de graad uit alle netten van het onderwijs. De
proef wordt afgelegd in de instelling zelf rond de periode van 27 januari. Hij bestaat erin een thema uit te werken. De maximale lengte van de verhandeling bedraagt
2 bladzijden of 1 bladzijde recto verso.
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Inschrijven voor de verhandelingswedstrijd kan voor 31
december. Voor meer inlichtingen kan u terecht op telefoonnummer 02/512.79.98.
Algemeen reglement - Hoger secundair Onderwijs,
1ste, 2de jaar van 3de graad
Art. 1 - De Auschwitz Stichting, studie- en documentatiecentrum schrijft een jaarlijkse wedstrijd uit ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de nazi-concentratieen vernietigingskampen.
Art. 2 - De proef bestaat uit het schrijven van een verhandeling waarvan het onderwerp jaarlijks bepaald
wordt. De duur van de proef is drie uren. Door de betrokken leerkracht kan een toelichting gegeven worden bij de
afname van de proef. De verhandelingen zullen zowel op
inhoud (2/3) als op stijl (1/3) beoordeeld worden.
Art. 3 - De jaarlijkse prijzen voor de bekroning van de
beste inzendingen worden uitgereikt in de maand voor de
paasvakantie.
Art. 4 - Per provincie wordt één prijs uitgereikt ten
bedrage van 5.000 BEF. Bovendien mogen de laureaten
gratis deelnemen aan een studiereis naar AuschwitzBirkenau 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
Heer 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 Bestuur van
de Auschwitz Stichting, leerkrachten en personen van
wie de opname wenselijk 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 beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
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Art. 7 - Alles wat niet vermeld wordt in dit reglement, valt
onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de
Auschwitz Stichting.
• 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 ook een oord van herinnering. Hier, halfweg tussen
Brussel en Antwerpen, organiseerden de nazi’s het «SSSammellager 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
voerden 28 konvooien 25.257 gevangen van Mechelen
naar Auschwitz in Polen. Twee derden van hen werden
bij hun aankomst vergast. Bij de bevrijding van de kampen waren 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 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 medewerking van een brede laag van de Belgische
bevolking, in het bijzonder de redding van de Joodse
kinderen.
Adres : Goswin de Stassartstraat 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.
Groepsbezoek na afspraak. Interactieve rondleiding in het
Nederlands, Frans en Engels.
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Een didactische documentatiemap staat ter beschikking van
de leerkrachten. Ook andere publicaties staan ter beschikking, o.m.BEER, R. en DE KEULENAER, P. (red.) KZ
5148. Antwerpen, 1992 en VANERMEN, S. De ontkenning
van de jodenuitroeiing. Het negationisme en de invloed
ervan op extreem-rechts in België. Brussel, 1996.
• Audiovisuele interviews
Sinds 1992 neemt de Auschwitz Stichting, in samenwerking met de Universiteit van Yale en haar programma Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies,
audiovisuele interviews af van kampoverlevenden en
overlevenden van de nazigenocides. Dit programma
heet : «De herinnering aan de nazimisdaden en -genocides». Tot op heden hebben we meer dan 150 interviews afgenomen, die tussen de 8 en de 15 uren duren.
Daarom kunnen de interviews afgenomen worden op
meerdere dagen.
In het kader van dit programma verzamelt de Stichting de
getuigenissen van al diegenen die slachtoffer zijn geweest
van het nazikampensysteem en de -genocides. Wij doen
een oproep aan alle betrokken herinneringscentra, zoals
overlevenden van Auschwitz, Dachau, Buchenwald,
Dora,
Mauthausen,
Ravensbrück,
Stutthof,
Sachsenhausen, Neuengamme, … maar ook aan de
slachtoffers van de nazigevangenissen.
De interviews vinden plaats op locatie en kunnen thuis,
bij de getuige, worden afgenomen. Die interviews zijn
volledig vrij. De twee interviewers komen niet tussen en
laten de getuige vrijuit praten. Wij voeren ook geen
enkele montage uit op het beeldmateriaal.
Het doel van die opnames is niet alleen wetenschappelijk,
maar ook pedagogisch. Wij denken aan de toekomst.
Ooit zullen de getuigen er niet meer zijn. Daarom kunnen
die opnames in scholen worden gebruikt om de jongeren
te waarschuwen voor de gevaren van het fascisme.
De getuige krijgt een kopij van zijn of haar interview. Een
andere kopij wordt opgestuurd naar de universiteit van
Yale. De originelen worden door de Auschwitz Stichting
bewaard.
Indien u geïnterviewd wil worden, of indien u overlevenden van de naziconcentratie- en nazivernietigingskampen kent, of indien u gewoon meer informatie wil
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over het audiovisueel programma, aarzel dan niet contact
op te nemen met de Auschwitz Stichting op het nummer
02/512 79 98.
• Prijs van de Auschwitz Stichting
REGLEMENT

Art. 1 - De Auschwitz Stichting, Studie- en
Documentatiecentrum over de concentratiekampen, stelt
de Prijs van de Auschwitz Stichting in ter herdenking van
de slachtoffers gevallen in de concentratie- en vernietigingskampen onder het nazisme.
Art. 2 - De Prijs van de Auschwitz Stichting wordt jaarlijks toegekend in de maand maart ter bekroning van
een onuitgegeven en origineel werk dat een belangrijke
bijdrage levert aan de ontwikkelingen die geleid hebben
tot het nazikampensysteem.
Art. 3 - De Prijs van de Auschwitz-Stichting bedraagt
50.000 Bfr. Hij kan niet opgedeeld worden en wordt niet
verhoogd indien hij gedurende één of meerdere jaren
niet zou uitgereikt worden. De Auschwitz Stichting
behoudt zich het recht voor het bekroonde werk te publiceren.
Art. 4 - De Raad van Bestuur van de Auschwitz Stichting,
op voorstel van de jury, behoudt zich het recht voor om
een laureaat een supplementaire navorsingssubsidie toe
te kennen.
Art. 5 - Drie exemplaren dienen geadresseerd te worden
aan de Auschwitz Stichting t.a.v. Baron Paul Halter,
Huidevettersstraat, 65 te 1000 Brussel ten laatste op 31
december van elk jaar. De exemplaren van niet weerhouden werken zullen teruggestuurd worden naar de
auteurs.
Art. 6 - De werken zullen onderzocht worden door een
jury die speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld. Zij is samengesteld uit enerzijds leden van de
Raad van Bestuur van de Auschwitz Stichting alsook uit
personen waarvan de opname in de jury wenselijk wordt
geacht. Elk jurylid stelt een rapport op over de kandidaturen die hij verzocht werd te onderzoeken. Na kennisname van alle rapporten zal de jury zich beraden
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over het toekennen van de Prijs. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de jury.
Art. 7 - Alle zaken die niet voorzien zijn in dit reglement vallen onder de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur van de Auschwitz Stichting.

SUGGESTIES VOOR ONDERZOEKSTHEMA’S

Geschiedenis en Historiografie
Collaboratie/Verzet/Deportatie/Vervolging van joden en
zigeuners/Verplichte tewerkstelling/Het verblijf in Belgïe
van Duitse emigranten vanaf 1933/Houding van de
Belgische regering in Londen tegenover de jodenvervolging in het bezette Belgïe/De houding van het
Belgische administratieve-, juridische en politie-apparaat
ten aanzien van de deportatie tijdens de nazi-bezetting/Belgische historiografie over de Tweede
Wereldoorlog - balans, analyse, methodologie/Geschreven
en mondelinge getuigenissen/De rapatriëring naar het
bevrijde België/Het Belgische en Internationale Rode
Kruis gedurende de Tweede Wereldoorlog/Het dagelijkse leven tijdens de nazi-bezetting/enz.
Economie
De economische crisis van 1923 en 1929/De leer der
geleide economie/De oorlogseconomie/Vakbonden en
werkgevers tijdens de nazi-bezetting/De exploitatie van
de concentrationaire arbeid en economie/De economische
heropbouw na de oorlog/enz.
Sociale en politieke wetenschappen en filosofie
Analyse van de totalitaire systemen en hun ideologie/De
houding van sociale groepen, politieke partijen, instellingen en Kerken ten opzichte van het fascisme en de
Nieuwe Orde/Geschiedenis van het antisemitisme/De
intellectuelen en het fascisme, de Nieuwe Orde en het ideologische totalitarisme/Filosofie, theologie en zedenleer na Auchwitz/De Belgische repressie- en
zuiveringspolitiek in verband met de collaboratie/enz.
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Psychologie-Psychiatrie-Geneeskunde
De autoritaire en fascistische persoonlijkheid/Massapsychologie en propaganda/De politieke mobilisatiemythes/De leidersfiguur/Statuut en functies van de
geneeskunde en de psychoanalyse in het Derde Rijk/Het
nazi-euthanasieprogramma/Het statuut van het wetenschappelijke onderzoek in het Derde Rijde : rassenkunde, volkshygiëne, geneeskunde/Sociaal-psychologische
verklaring voor uiterst rechtse bewegingen of fascistische
gedragshoudingen/enz.
Kunstgeschiedenis en Letteren
De esthetica der nazi’s/De produkties der «Exil»-kunst/De
concentrationaire Kunst/De artistieke produkties van de
Nieuwe Orde, collaboratie en verzet/enz.
Recht
De juridische evolutie van de rechtsstaat naar de totalitaire staat/De rechtsstaat, de uitzonderingstoestand, de dictatuur, de totalitaire staat/Rechtspraak en rechtsleer in het
Derde Rijk/Misdaden tegen de mensheid : processen,
jurisprudentie en rechtsleer/De regeringspolitiek met
betrekking tot de uitlevering van oorlogsmisdadigers/De
Belgische «Commissie voor Oorlogsmisdaden»/De
Belgische krijgsauditoriaten en de zuivering en repressie/De Belgische rechtbanken en de processen in verband
met racisme, antisemitisme, uiterst rechts en privé-milities/enz.
Communicatiewetenschappen en journalistiek
Persanalyse omtrent collaboratie, verzet/Analyse van de
Belgische radio-uitzendingen te Londen/Analyse van
de werking van INBEL te Londen/De filmjournalen tijdens de bezetting/De naoorlogse verspreiding van films
over de oorlog en de concentratiekampen/Analyse van
persagentschappen
tijdens
de
bezetting/De
censuur/Naoorlogse collaboratie, racisme, antisemitisme/enz.
Audiovisuele media en theater
De rol van audiovisuele media bij het overbrengen van de
nagedachtenis aan de nazi-misdaden en -volkerenmoorden/De audiovisuele media en de ideologie van het nationaal-socialisme.
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Pedagogie
Pedagogie en de misdaden en volkerenmoorden van de
Tweede Wereldoorlog/De pedagogie van het antiracisme.
Vertaling-Vertolking
Kritische vertalingen van werken met betrekking tot de
bovengenoemde thema’s.
• Prijs van de Vrede
REGLEMENT

Art. 1 - De Auschwitz-Stichting, een studie- en documentaticentrum waar men zich kan informeren over de
naziconcentratiekampen, en het Vredescentrum van de
stad Antwerpen schrijven een «Prijs van de Vrede» uit,
waarmee ze de slachtoffers van de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s willen herdenken.
Art. 2 - De prijs wordt jaarlijks, in de maand januari, toegekend ter bekroning van een onuitgegeven en origineel
werk dat een belangrijke bijdrage levert tot de studie
van de vredesproblematiek.
Art. 3 - De prijs bedraagt 50.000 Bfr. Hij is ondeelbaar
en wordt niet verhoogd, indien hij gedurende één of
meer jaren niet zou worden uitgereikt. De Stichting
Auschwitz en het Vredescentrum van de Stad Antwerpen
behouden zich het recht voor het bekroonde werk te
publiceren.
Art. 4 - De Raad van Bestuur van de Auschwitz Stichting
en het Vredescentrum van de Stad Antwerpen kunnen een
laureaat een supplementaire onderzoekssubsidie toekennen.
Art. 5 - Drie exemplaren van het werk dienen voor 30 september van elk jaar te worden gestuurd naar de Auschwitz
Stichting, t.a.v. Baron Paul Halter, Huidevettersstraat, 65
te 1000 Brussel.
Art. 6 - De werken zullen worden voorgelegd aan een jury
die speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld.
Zij zal bestaan uit afgevaardigden van de Auschwitz
Stichting en het Vredescentrum van de Stad Antwerpen,
alsmede uit personen van wie de opname in de jury wenselijk wordt geacht. Elk jurylid stelt een verslag op van
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de ingezonden werken. Na kennisname van alle verslagen zal de jury zich beraden over de toekenning van de
prijs. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing
van de jury.
Art. 7 - De Raad van Bestuur van de Auschwitz Stichting
en de vertegenwoordigers van het Vredescentrum van de
Stad Antwerpen zijn bevoegd voor alle gevallen die niet
in dit reglement zijn voorzien.

69

Nieuwe aanwinsten
van de bibliotheek
en boekbesprekingen

AGRICOLA W.O.F, Le musée divisioniste. «A» Living
Memorial. Spaces of Art. A Memorial project against the
Forgotting. Racism, Xenophobia and Antisemitism.
Presentation Nordrhein-Westfalen 1998, 2 CD-Rom, The
Archives Agricola, Documentation Network, 1999.
ALHADEFF Vittorio, Le chêne de Rhodes. Saga d’une
grande famille sépharade, Editions Paris Méditerrannée,
Paris, 1998.
Vittorio Alhadeff, geboren in 1904 op Rhodos, vertelt in
dit boek een mooi verhaal over zijn familie die behoort tot
een belangrijke joodse sefardische gemeenschap op het
eiland. Dit werk is een belangrijke getuigenis over het
joodse leven op Rhodos op het einde van de 19e eeuw en
in het begin van de 20e eeuw.
ARON Jacques, La mémoire obligée, Didier Devillez Editeur,
Bruxelles, 1999.
ASSOULINE Pierre, La cliente, Gallimard, Paris, 1998.
BABY Yvonne, Ma mère et le ciel, très vite, Editions de
l’Olivier/Seuil, Paris, 1998
BACHRACH S.D., Zeg dat we het niet vergeten. Het verhaal
van de holocaust, Rotterdam, Lemniscaat Rotterdam, 1994.
Dit educatieve fotoboek van historica Susan D. Bachrach,
verbonden aan de educatieve afdeling van het United
States Holocaust Museum, tracht de jeugd een beeld te
geven van het massale vernietigingsproces van joden en
zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een chronologisch overzicht probeert een antwoord te geven op de
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vraag hoe miljoenen joden en zigeuners werden vermoord en hoe de oorlog het dagelijks leven van mensen
overhoop heeft gegooid. Dit boek is rijk aan fotomateriaal uit privé-archieven en geeft een indringende getuigenis
van de volkenmoord. Een educatieve verklarende woordenlijst kan vooral kinderen en jongeren loodsen door het
verhaal van de naziconcentratie- en vernietigingskampen.
BAETEN Koen, Medische ethiek na Auschwitz. Een medischethische en theologische reflectie over de identiteit van de
geneeskunde in het licht van de nazi-experimenten in
Duitsland (1933-1945), Katholieke Universiteit Leuven,
Faculteit Godgeleerdheid, Leuven, 1998.
BANEKE Joost ; LADAN Antonie ; TREURNIET Niek ;
VISSER-DONKER, Margriet (red) Trauma en identiteit,
Assen, Van Gorcum, 1998.
Vijftien psycho-analytici behandelen heel breed het thema
trauma en de weerspiegeling op de identiteit van elkeen.
Die opeenvolging van artikels van verschillende auteurs
worden heel mooi tot een geheel gekneed dat de hedendaagse psycho-analyse weerspiegelt. Zo worden de
thema’s herinnering en fantasie, symboliek, totalitair
bewind, identiteit, autonomie, e.d. behandeld. Een uitgebreide bibliografie sluit dit boek af.
BARNOUW David, Anne Frank. Vom Mädchen zum Mythos,
Econ & List, München, 1999.
David Barnouw, medewerker van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie en redacteur van de wetenschappelijke uitgave van het dagboek van Anne Frank, stelt in
dit werk de erfenis van Anne voor : de publicatie van
het dagboek door Otto Frank, het toneelstuk, de film, het
debat over de echtheid, de Stichting Anne Frank...
Interessant werk voor het grote publiek.
BARTOV Omer, L’Armée d’Hitler. La Wehrmacht, les nazis
et la guerre, Hachette, Paris, 1999.
Door Ian Kershaw bestempeld als «bewonderenswaardig»,
is dit boek een standaardwerk geworden. Omer Bartov,
professor hedendaagse geschiedenis in de Verenigde
Staten, stelt het leger van het Derde Rijk voor als een instrument volledig ten dienste van de nazi-ideologie. De
nazificatie van het leger heeft wortels die het conflict
voorafgaan, maar heeft zich volledig voltrokken tijdens het
oorlogsgebeuren. Het werk toont goed aan hoe de
Wehrmacht ‘het leger van Hitler’ is geworden.
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BARWIG Klaus ; SAATHOFF Günther ; WEYDE Nicole
(éd.), Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden, 1998.
BAST Jürgen, Totalitärer Pluralismus, Morh Siebeck,
Tübingen, 1999.
«Béhémoth» van Franz L. Neumann, verschenen in 1942,
is een referentiewerk geworden voor de studie van de
structuren van het nationaal-socialisme. Het werk van Bast
analyseert de politieke, economische en juridische interpretaties van Neumann over het Duits fascisme.
BAUER Yehuda, Freikauf von Juden ? Verhandlungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und jüdischen. Repräsentanten von 1933 bis 1945, Jûdischer Verlag,
Frankfurt, 1996.
Werk over de Joodse emigratie van 1933 tot 1945 uit het
Reich. Maakt gebruik van onuitgegeven bronnen.
BAUMAN Zygmunt, De moderne tijd en de holocaust,
Boom, Amsterdam, 1998.
De auteur stelt zich vragen over de sociale factoren die de
uitroeiing van de joden in de moderniteit hebben mogelijk gemaakt.
BECKERMANN Ruth, Jenseits des Krieges. Ehemalige
Wehrmachtssoldaten erinnern sich, Döcker, Wien, 1998.
Het boek is de transcriptie van de geluidsband van de
gelijknamige film. Beckermann heeft voor zijn film de
interviews gebruikt die werden opgenomen ter gelegenheid
van de omstreden tentoonstelling «Vernichtungskrieg - Die
verbrechen des Wehrmacht von 1941-1954» te Wenen.
Beckermann heeft zich in zijn interviews toegespitst op de
oudstrijders en tracht te achterhalen wat zij wisten over
de gebeurtenissen die de oorlog overstegen. De reacties
waren verscheiden : de enen waren gerevolteerd, anderen
gaven een beklijvende getuigenis.
BENSOUSSAN Georges, Auschwitz en héritage ? D’un
bon usage de la mémoire, Mille et une nuits, Paris, 1998.
BENZ Wolfgang ; TENCATE Johannes Houwink ; OTTO
Gerhard (eds), Nationalsozialistische Besatzungspolitik
1939-1945 ; Band 1 : Anpassung - Kollaboration Widerstand. Kollektive Reaktionen auf die Okkupation.
Band 4 : Die Bürokratie der Okkupation. Strukturen der
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Herrschaft und Verwaltung im besetzten Europa, Metropol,
Berlin, 1996.
BENZ Wolfgang ; GRAML Hermann ; WEISS Hermann
(ed.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus, dtv-Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1997.
BEYEN, M. Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl
Uilenspiegel. Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1998.
De Leuvense vorser Marnix Beyen onderzoekt in dit boek
de verschillende facetten van de figuur van Tijl
Uilenspiegel. Hoe is het mogelijk geweest dat een
Franstalige, Belgisch-gezinde en antiklerikale figuur kon
worden opgeëist door katholieke flaminganten voor hun
Vlaams-nationaal discours ? Ja zelfs reactionair-nationalistische middens maakten van Uilenspiegel hun held.
Of was Tijl Uilenspiegel een doodgewone schelm, voedingsbodem voor liberale en communistisch-anarchistische interpretaties ?
Dit boek biedt een kritische kijk op de legende van Tijl
Uilenspiegel en beschrijft aan de hand van dit verhaal ook
heel mooi meer dan 500 jaar Belgische en Vlaamse
geschiedenis. Of waarom de échte Tijl Uilenspiegel nooit
heeft bestaan.
BEYEN, M. en VANPAEMEL, G. (red.) Rasechte wetenschap ? Het rasbegrip tussen wetenschap en politiek vòòr de
Tweede Wereldoorlog. Leuven-Amersfoort, Acco, 1998.
In dit boek wordt het begrip ‘ras’ doorgelicht in zijn
relatie tot de wetenschap, de cultuur en de politiek. Dat
rasbegrip heeft zich gedurende de twintigste eeuw meermaals gemanifesteerd in talloze sociale en politieke conflicten. Het maakt ons ook mogelijk verschijnselen als
xenofobie, nationalisme en genocides beter te begrijpen.
De verbinding van het rasbegrip met die verschijnselen en
met extreem-rechtse ideologieën heeft ervoor gezorgd
dat er een zwaar taboe rust op het ‘ras’ als verklarende
factor. Maar in de negentiende eeuw verklaarden wetenschappers veel a.h.v. het ras. Tot die hun geloofwaardigheid verloren. Het werd moeilijker en moeilijker een
zuiver ras aan te duiden. Bestaan populaties immers niet
uit mengvormen ?
Toch kende het rasbegrip in de twintigste eeuw een succes zonder voorgaande in enkele politieke stellingnames. Met het Duitse nationaal-socialisme als hoogtepunt.
Toch beperkt dit boek zich niet tot het rasdenken van het
nazisme. Het probeert daarentegen een beeld op te han73

gen van het rasdenken in ons land, dat trouwens verschillend is van het Duitse, voor de Tweede Wereldoorlog.
Twee grote vragen vormden het uitgangspunt van het
boek dat de weerslag is van een studiedag gehouden op
20 maart 1997 in Leuven over het rasdenken in België
voor de Tweede Wereldoorlog : wat is de legitimatie van
het rasbegrip ? Waar komt het vandaan ? Welke rol
speelde het wetenschappelijk argument hierbij ? Hoe is
het in de publieke opinie geïntegreerd ? De tweede vraag
luidt : in welke mate heeft het rasbegrip bijgedragen tot
de formulering van een bepaald politiek programma of
bewustzijn ?
De beperkte wetenschappelijke studies over het rasdenken in ons land maken het onmogelijk een globaal beeld
te hebben van dat denken. Ook dit boek laat ons wat dat
betreft op onze honger zitten. Toch draagt het bij tot een
diepere kijk op het rasbegrip en vult de lacune op die de
wetenschappelijke armoede over het onderwerp heeft
nagelaten. Het boek vormt dan ook een aanzet tot een
meer diepgaande studie over het onderwerp. Heel interessant is dan ook de epiloog van Johan Leman, directeur
van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding, over de gevaren van een racistisch discours in het huidige Vlaanderen.
BIHR Alain, L’actualité d’un archaïsme. La pensée d’extrême droite et la crise de la modernité, Editions Page deux,
Lausanne, 1999.
BIRNBAUM Pierre, Le moment antisémite. Un tour de la
France en 1898, Fayard, Paris, 1998.
Dit boek stelt het probleem van het antisemistisme in
Frankrijk tijdens de Dreyfus-affaire aan de kaak. Zonder
een antwoord te geven op de vraag of het antisemitisme
aan de basis lag van de affaire, wil de auteur vooral een
‘Ronde van Frankrijk’ ondernemen die een meer methodische aanpak mogelijk maakt.
BITTON Michèle ; PANAFIT Lionel, Etre juif en France
aujourd’hui, Hachette, Paris, 1997.
BLASCHKE Wolfgang ; FINGS Karola, Unter Vorbehalt.
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