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In het Poolse Łódź staan de muren van de binnenstad
bol van de antisemitische graffiti en dit meestal met

betrekking tot RTS Widzew, één van de leidende
voetbalclubs van de stad.
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AKTUALITEIT

D    e Europese voetbal- 
    gekte rond EURO 2016 
    is net voorbij en we 
hebben moeten vaststellen dat 
zelfs de Nationale Feestdag op 21 
juli niet zoveel Belgische vlaggen 
heeft gegenereerd als de Rode 
Duivels. Sport wakkert blijkbaar 
het patriottistisch gevoel sterk 
aan: de thuiskomst van een ten-
nisspeelster of van een judoka na 
een toernooi, de zege van een 
wielrenner, het volstaat allemaal 
om ons ineens weer Belg te voe-
len in plaats van ‘slechts’ Vlaming 
of Waal. 
Ook solidariteit kan hiertegen niet 
meer opboksen. De dagen dat 
grote rampen of groot verdriet de 
mensen verenigd op straat kre-
gen, lijken uit een ander tijdperk te 
stammen. 
Maar voor voetbal lijkt de wereld 
bereid alle problemen te verge-
ten en zelfs te vergeven. De com-
mercie draait, uitzonderlijk goed 
zelfs. Iedereen telt graag en zon-
der aarzelen een mooi aantal 
euro’s neer om mee te doen, om 
deel uit te maken van die Belgen 
die gaan winnen. We doen er al-
les aan om mekaar te herkennen: 
de driekleur hangt in elke straat 
en plakt op ieders wagen. We zijn 
allemaal familie, we zijn allemaal 
trots op ons land. En dat is een 
goede zaak. Maar soms gaat het 
net iets verder. De laatste jaren 
wordt dat patriottistisch gevoel 
een nationalistisch gevoel dat 
steeds vaker uitmondt in racisme 
en antisemitisme op het veld. In 

welke mate ligt het gevaar op de 
loer op onze voetbalvelden? 
Wanneer kunnen bepaalde op-
merkingen als onschuldig, per-
soonlijk, dom voorval bestempeld 
worden en wanneer moeten we 
ingrijpen? 
Als we kijken naar feiten uit de 
laatste vijf jaar, stellen we vast dat 
de gevallen niet alleen vaker 
voorkomen maar ook agressiever 
en gewelddadiger worden. Tij-
dens EURO 2016 kregen we regel-
matig berichten te horen over 
‘supporters’ en ‘hooligans’ die rel 
schopten in de Franse steden 
waar de matchen plaatsvonden. 
Poolse hooligans haalden Mar-
seille overhoop tegen de Oekra-
iners, Rusland vloog Engeland 
naar de keel en Kroatië ging in 
Saint-Etienne de Tsjechische fans 
te lijf. Buiten het vuistengeweld 
ging het heel dikwijls om racisti-
sche uitingen, zowel in de straten 
als tijdens het spel. Rusland had 
nog een strafblad omwille van ra-
cistisch gedrag tijdens het EK 
2012, toen Russische supporters in 
Warschau lelijk huis hielden. Ook 
Kroatië maakte het dit jaar bijzon-
der bont. Samen met twee an- 
 

dere verenigingen vroeg SOS Ra-
cisme een verbod aan op het zin-
gen van Lijepa Li si, een ultranati-
onalistisch lied dat door Kroatië 
als lijied gezongen werd tijdens 
de matchen. Het brengt de geest 
van de Balkanoorlog tot leven en 
wakkert de haat aan.  
Dat het er soms heel heftig aan 
toe kan gaan, zonder enige vorm 
van respect of medeleven, bewij-
zen de fans van Vitesse. Tijdens 
een voetbalmatch tegen het Am-
sterdamse Ajax hingen ze eind 
2015 een spandoek uit met 
daarop ‘JHK’. De drie letters ver-
wezen naar Joden Hebben Kan-
ker: Johan Cruijff had net aange-
kondigd dat hij leed aan longkan-
ker. Er wordt bij Vitesse ook regel-
matig gezongen: ‘Joden branden 
het best’. Johan Cruijff zelf is niet 
Joods maar heeft een Joodse fa-
milie door huwelijken. Hij hielp ook 
Yad Vashem bij het opsporen en 
identiceren van slachtoffers van 
de Holocaust. Hij overleed op 24 
maart dit jaar. 
Ook in Italië en in Spanje merken 
we regelmatig racistische inci-
denten op. In 2014 was het geen 
supporter maar de kandidaat- 
 

Oerwoudgeluiden maken en
bananen gooien zijn geen

uitzonderingen
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Scheldwoorden op het 
voetbalveld

De reflectie van een groeiend
racisme en antisemitisme?
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Georges Boschloos
vzw Auschwitz in Gedachtenis

Nazivlaggen en de Hitlergroet in het stadion:
antisemitisch gedrag of cultureel gemeengoed?
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voorzitter van de Italiaanse voet-
balfederatie Carlo Tavecchio die 
het nieuws haalde door te verkla-
ren dat een speler van Afrikaanse 
afkomst niet zolang geleden ba-
nanen zat te eten en nu in klasse 
A speelt. Kort daarop werd er met 
bananen gegooid naar Kevin 
Constant, Frans-Guineese speler 
bij AC Milaan en naar zijn team-
maat Nigel De Jong, een Neder-
lander van Surinaamse afkomst. 
Begin dit jaar kreeg Juventus het 
aan de stok met het gerecht toen 
zijn fans beweerden dat ‘Firenze 
geen volk van Italianen is maar 
van Hebreeuwse afvalligen’.  
Meer bananen bij het Spaanse FC 
Barcelona aan het adres van de 
Braziliaan Daniel Alves da Silva die 
de vrucht heel laconiek opat. De 
Senegalees Pape Diop van UD Le-
vante kreeg dan weer een heel 
concert van apengeluiden te ho-
ren. Toen hij reageerde door een 
paar danspasjes te maken werd 
hij zelf op het matje geroepen. 
Hoewel de beledigende geluiden 
scherp veroordeeld werden, 
vond men ook de danspasjes pro-
vocerend. In de Parijse metro 
werd begin dit jaar een zwarte 
man tweemaal uit een metrostel 
geweerd door vijf voetbalfans 
van Chelsea. 
Het is echter op de groene velden 
van Oost-Europa dat racisme en 
vooral antisemitisme schering en 
inslag blijven, een echt cultureel 
fenomeen als je weet dat er bijna 
geen Joden meer wonen in die 
landen. In Oekraïne verpest bo- 
 

vendien het nationalisme de 
sport. In Lviv bevechten de aan-
hangers van Stefan Bandera, 
voormalige leider van de Organi-
satie van Oekraïense Nationalis-
ten (een extreemrechtse partij die 
collaboreerde met Nazi-Duits-
land), de Russische Nationalisten. 
Matchen worden er soms nog be-
gonnen met de Hitlergroet.  
Tijdens een wedstrijd tussen het 
Poolse Legia Warschau en Hapoel 
Tel Aviv werd een gigantisch Ji-
had-spandoek uitgerold. Toen 
dezelfde club in het Poolse Łódź 
speelde werd er ‘Hamas, Hamas, 
Joden aan het gas’ en ‘Uw thuis is 
Auschwitz’ geroepen. Resovia 
Rzeszów-supporters rolden een 
reuzegroot spandoek af met 
daarop een karikatuur van een 
Jood en de slogan ‘Dood aan de 
grote neuzen’. Dat het niet altijd 
beperkt blijft tot de fans of hooli-
gans, bewijst de ellenlange lijst 
van racistische uitspraken die de 
voormalige keeper Jan Tomas-
zewski op zijn naam heeft staan 
en voor dewelke hij steeds wei-
gerde zijn excuses aan te bieden. 
Volgens de Poolse supporter is de 
nationale sport in Polen voetbal-
supporter zijn. In Łódź, derde 
grootste stad van Polen en zowat 
het Poolse Manchester, zwaaien 
twee voetbalclubs de scepter: 
LKS met 20 000 aanhangers en RTS 
Widzew met 60 000 aanhangers. 
Wanneer de twee ploegen spe-
len wordt er na een paar stevige 
biertjes heftig heen en weer ge-
roepen en elk kamp wordt uitge- 
 

maakt voor ‘smerige Jood’. In de 
straten van de stad vind je ontel-
bare grafti van Davidsterren on-
danks de stedelijke verplichting 
dat de eigenaars de muren van 
hun woningen kladdervrij moeten 
houden. Een twintigtal jaar gele-
den werd Łódź geconfronteerd 
met massale sluitingen van hun 
belangrijke industrie waarop de 
ontredderde jeugd radicale en ul-
trarechtse gangs ging vormen. 
En hoe staat het bij ons? Volgens 
Patrick Charlier, directeur van het 
Gelijkekansencentrum, blijft ra-
cisme in het Belgisch voetbal een 
hardnekkig probleem dat bijna 
nooit wordt gemeld omdat het 
gemeengoed geworden is. Een 
Vlaamse krant schreef eind 2015 
een enquête uit en de resultaten 
waren ronduit verbluffend: 1 op 
de 4 Vlamingen vindt het dood-
normaal dat je oerwoudgeluiden 
maakt naar een zwarte voetbal-
ler. 1 op de 5 vindt de etnische mix 
bij de Rode Duivels een slecht 
voorbeeld voor de jeugd en 1 op 
de 4 betreurt het dat er in eerste 
klasse zoveel diverse nationalitei-
ten en culturen vertegenwoor-
digd zijn. 62% is al getuige ge-
weest van een racistisch incident 
op onze stadions maar 1 op de 2 
durft er niet op te reageren. De 
scheldwoorden die je hoort vanuit 
de tribunes reecteren de trend 
om migranten, asielzoekers of 
vluchtelingen op sociale media 
tot op het bot te beledigen. We 
blijven dus patriot, er om ‘onze’ 
vlag boven te halen en te tonen 
dat we voor ‘ons’ land strijden. 
Maar dan wel enkel voor ‘ons’ en 
onder ‘ons’. 



4 SPOREN VAN HERINNERING

AUSCHWITZ

September 1941

Zyklon B
als moordmiddel ©
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Het is uiteindelijk SS-Hauptsturm-
führer Karl Fritzsch, een adjunct 
van Rudolf Höß, die ‘bij toeval’ 
een geschikt gas vond. Het oor-
spronkelijke gebruik van Zyklon B 
in Auschwitz, evenals in andere 
kampen, was vreedzamer dan 
haar beruchte invulling door de 
nazi’s. Zyklon B, met cyaankali 
doordrenkte diatomeeënaarde, 
werd aanvankelijk gebruikt als 
ontsmettingsmiddel en werd gele-
verd door het Hamburgse com-
merciële bedrijf Tesch und Stabe-
now. In augustus 1941 (de pre-
cieze datum is ongekend) geeft 
Fritzsch, bij afwezigheid van zijn 
overste, kampcommandant Höß, 
de opdracht één van de cachot-
ten in Block 11 (destijds Block 13) 
vrij te maken. Gezien de geringe 
celoppervlakte zag hij het als een 
ideale locatie om twintig à dertig 
sovjetkrijgsgevangenen te doden 
door Zyklon B in de ruimte te 
strooien. Later vindt op dezelfde 
plaats een andere experimentele 
vergassing plaats waarbij zes cel-
len gebruikt worden om een hon-
derdtal sovjetkrijgsgevangenen te 
vermoorden. Höß wordt bij zijn te-
rugkeer door Fritzsch ingelicht van 
diens ‘ontdekking’ en bevindin-
gen. 

T    ijdens de zomer van  
    1941 deelt Reichsfüh- 
    rer-SS Himmler aan Ru-
dolf Höß, commandant van het 
concentratiekamp Auschwitz, 
mee dat zijn locatie deel gaat uit-
maken van een plan om de Euro-
pese Joden uit te moorden. De 
‘praktische’ maatregelen worden 
aan Höß uitgelegd door de ver-
antwoordelijke van de Joodse 
aangelegenheden bij de Ge- 
stapo: Adolf Eichmann van de 
RSHA, Amt IV B4. Deze hoge nazi-
functionaris was uiteraard op de 
hoogte van de vergassing van 
geestelijk zieken (in de als dou-
cheruimte vermomde gaskamers) 
en ook van de experimentele me-
thodes die Arthur Nebe, hoofd 
van Einsatzgruppe B, in het Oos-
ten ontwikkelde en waarbij de uit-
laat van een vrachtwagen naar 
de binnenruimte werd omgeleid 
om de inzittenden te verstikken. 
Telkens werd gebruik gemaakt 
van koolstofmonoxide, in het eer-
ste geval industrieel gefabriceerd, 
in het tweede in de vorm van uit-
laatgassen. Deze manier van do-
den bleek echter onvoldoende 
efciënt op grote(re) schaal… De 
zoektocht naar een ‘geschikt’ do-
dingsmiddel was geopend. 

Begin september 1941 – de Poolse 
historica Danuta Czech duidt 2 
september als precieze startda-
tum aan – vindt een eerste grote 
experimentele vergassing plaats 
onder leiding van Fritzsch zelf. Fritz-
sch geeft het bevel om de gevan-
genen in Block 11 naar een an-
dere barak te plaatsen. ’s Ander-
daags worden 250 zieke Poolse 
kampgevangenen, die geselec-
teerd waren door kamparts 
Schwela, naar het blok – het Do-
denblok – geleid. Na het avond-
appel worden 600 sovjetgevan-
genen naar het kamp overge-
bracht en, onder bedreiging, ter-
stond ook naar de kelder van 
Block 11 gevoerd om er opgeslo-
ten te worden in de verschillende 
cellen. De vensters worden afge-
dekt met aarde en een SS’er, vol-
gens Höß was dit Fritzsch zelf maar 
dit is vrij onwaarschijnlijk, gaat met 
een gasmasker in elke cel Zyklon B 
uitstrooien. Dit gebeurt in aanwe-
zigheid van enkele getuigen, 
waaronder Höß zelf.  
In de ochtend van 4 september 
begeeft Rapportführer (verant-
woordelijk voor de rapportering 
binnen een deel van het concen-
tratiekamp) en tevens SS-Haupt-
scharführer Gerhard Palitzsch zich  

  Begin september herdenken we het gebruik, 75 jaar geleden voor het eerst, van Zyklon B als 
moordmiddel in Auschwitz. Het product, net als het procedé, is alom gekend.  
De ‘toepassingsmogelijkheden’ van Zyklon B werden in Auschwitz echter op een  
vrij ‘originele’ manier ontdekt. In dit artikel gaan we dieper in op dat verhaal. 

Voorbeeld van een 
blik Zyklon B
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naar de kelder en constateert dat 
er nog mensen in leven zijn. Dit is 
te wijten aan het feit dat een fa-
tale dosering nog niet voldoende 
gekend is. Een bijkomende dosis 
Zyklon B wordt toegevoegd en de 
cellen wederom gesloten. Tijdens 
de nacht en daaropvolgende 
dag worden de lijken uit de cellen 
gehaald door een tiental verple-
gers van het kamphospitaal en 
door een twintigtal zogenaamde 
‘permanente lijkendragers’. Deze 
laatste dienen, ter compensatie 
van extra rantsoen, deze speciale 
taak geheim te houden. Het ma-
cabere werk gebeurt door meer-
dere groepen: de eerste, voorzien 
van gasmaskers, verwijdert de lij-
ken uit de gaskamer, de tweede 
ontkleedt de levenloze lichamen, 
de derde laadt de karren en de 
laatste groep brengt de slachtof-
fers naar het crematorium om ver-
brand te worden. 
Het nieuws van deze eerste mas-
sale moordactie gaat de ronde in 
het concentratiekamp en het ge-

organiseerd Verzet in Auschwitz 
brengt de buitenwereld op de 
hoogte. 
Toch zal de kelderruimte van 
Block 11 niet geschikt bevonden 
worden om mensen massaal aan 
via vergassing te vermoorden: de 
vele gangen maken het buiten-
slepen van lijken uiterst moeilijk en 
de verluchting van de ruimte(n) 
duurt bijzonder lang (Höß heeft 
het over twee volledige dagen).  
Bovendien vereist een vergas-
singsprocedure een heuse verhui-

zing van de gedetineerden en het 
personeel uit penitentieblok 11. 
Maar voornamelijk het feit dat 
Block 11 zich in het kamp zelf be-
vindt, waar andere gevangenen 
omheen verblijven, vormt een 
struikelblok voor de nazi’s om de 
kelderruimte nog verder te gebrui-
ken. Om die redenen komt er een 
nieuwe locatie om mensen om te 
brengen, namelijk in Krematorium I.  
Het antwoord op de vraag hoe 
Fritzsch precies op het idee geko-
men is om met het insecticide Zy-

klon B te experimenteren is niet 
eenduidig. Het is mogelijk dat zijn 
macabere idee berust op een 
nazi-ideologisch geïnspireerde ‘in-
geving’: werden Slaven en Joden 
in raciale propaganda immers 
niet voorgesteld als ratten, luizen 
en ander ongedierte? Misschien 
dacht Fritzsch wel dat indien deze 
biocide ongedierte kan verdel-
gen, het eveneens dat soort van 
‘ongedierte’ zou kunnen vernieti-
gen! Niettemin heeft het cyanide 
wel haar dodelijk effect op le-
vende wezens bewezen… 

 
Johan Puttemans

Pedagogisch coördinator
vzw Auschwitz in Gedachtenis

Studiedag

Op woensdag 9 november 2016 organiseert de 

vzw Auschwitz in Gedachtenis een studiedag 

over de techniciteit van de Shoah. Meer infor-

matie en het programma vindt u op pagina 20 

van dit nummer.
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In 1930 wordt Karl Fritzsch (geboren in 1903) 
lid van de NSDAP en van de SS. In 1934 
krijgt hij zijn eerste baan in KL Dachau en 
doet de daaropvolgende jaren nogal wat er-
varing op in het systeem van concentratie-
kampen. In mei 1940 wordt hij daarom aan-
gesteld als eerste Schutzhaftlagerführer, 
zeg maar de vervanger van de kampcom-
mandant, van Höß. Hij staat bekend als een 
wreedaardig persoon en een ware sadist. Hij 
wordt later, in een ander concentratiekamp, 
beschuldigd van corruptie en naar het front 
gestuurd. Op 2 mei 1945 wordt hij als ver-
mist opgegeven. 

De kelder van Block 11
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UITGEDIEPT

Verhalen van een
Auschwitzoverlevende.

De biografie van Maurice Goldstein

   Twintig jaar geleden, in oktober 1996, stierf Maurice Goldstein op  
74-jarige leeftijd. Hij was kleermaker, Auschwitzoverlevende, doctor in de 
geneeskunde, briljant chirurg en voorzitter van het Internationaal Auschwitz 
Comité. In 1994 werd hij door Koning Albert II tot baron verheven. Hij schreef zijn 
autobiografie.  
Om de sterfdag te herdenken van een van de oprichters van de Stichting 
Auschwitz publiceert de vzw Auschwitz in Gedachtenis enkele passages uit het boek 
Verhalen van een Auschwitzoverlevende (Chroniques d’un rescapé  d’Auschwitz) 
en uit het Dagboek  dat hij schreef bij de bevrijding van het kamp.  

Ik hou van deze straat: er was 
vroeger een joodse slager en krui-
denier. Omdat we dicht bij het 
Vossenplein woonden, ging mijn 
vader daar op zaterdag en zon-
dag oude kleren verkopen. Op 
vrijdagavond stak mijn moeder 
de kaarsen aan en zei de traditio-
nele gebeden op voor de sabbat. 
We aten geen varkensvlees. Op 
Pesach – het joodse paasfeest – 
vervingen we het witte brood 
door ongedesemd brood. We rei-
nigden het bestek op een zo ritu-
eel mogelijke wijze. We dompel-
den het gloeiend hete metaal on-
der in een teil warm water, en dat 
maakte een buitengewoon ge-
luid. Afgezien daarvan ging mijn 
vader niet vaak naar de syna-
goge. Hij stond er dan ook niet op 
dat zijn familie bijzonder praktise-
rend was. 

 
Het klimaat van onrust en onze-
kerheid in Duitsland, Polen en Tsje-
choslowakije beroerde ons niet 
echt. We leefden beschut tegen 
een ctie. We waren in België, 
een gastvrij en liberaal koninkrijk. 
We waren bovendien genaturali-
seerde Belgen, we waren geen 
vreemdelingen meer. België ge-
loofde in de ‘onschendbaarheid 
van haar grenzen’. We dachten 
dus dat we veilig waren. In no-
vember 1938 werd in onze kringen 
nauwelijks gesproken over de Kris-
tallnacht. In die tijd minimaliseer-
den pers en radio de zaken om de 
bevolking geen angst aan te ja-
gen en de gemoederen te beda-
ren. We wisten nauwelijks iets van 
wat er zich aan de andere oever 
van de Rijn afspeelde. Het pas-
poort van mijn Duitse oom droeg 
de stempel Jude, dat hadden we 
wel gezien. Dat was verontrus-
tend.  
Net als de anderen ging mijn va-
der – een wijs, berekend en be- 

[VOORAF]

daard man – naar het gemeente-
bestuur, en vanaf dat moment 
droegen onze Belgische identi-
teitskaarten een stempel die aan-
gaf dat we waren ingeschreven in 
het jodenregister. En vanaf 15 au-
gustus 1941 beschikten de ambte-
naren op het gemeentehuis over 
de stempel JUIF/JOOD. Die was 
gemaakt om ons te merken, te 
categoriseren. Het woord werd 
voor eens en voor altijd, in het 
groen, op onze Belgische identi-
teitskaart geprent.  
De eerste maatregelen waren ge-
nomen om de Joden af te zonde-
ren van de rest van de Belgische 
bevolking. 

 
Kazerne Dossin, Mechelen 
 
Vanuit het hoofdkwartier van de 
Gestapo in de Louizalaan werden 
we in afgedekte vrachtwagens 
vervoerd, precies zoals in de lms 
en de documentaires. De afge-
dekte vrachtwagens werden be-
waakt door de SS en brachten ons 
naar de Kazerne Dossin, een be-
ruchte plaats in de geschiedenis 
van de Belgische Joden. 
Bij aankomst werden we geregi-
streerd, iedereen kreeg een in-
schrijvingsnummer. Omdat we 
met zoveel Belgen waren werd 
een konvooi van 1450 mensen in 
twee opgedeeld qua nummering 
en registratie. De buitenlanders 

[TIJDENS]
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Aan het einde van de namiddag 
kwamen beestenwagens aange-
reden voor de ingang van de Ka-
zerne Dossin, en we zijn ingestapt: 
mannen, vrouwen, kinderen, ou-
derlingen. Op de vloer had het SS-
personeel hooi neergelegd. Een 
ton moest dienen als toiletemmer 
voor iedereen. 
Ik was eenentwintig. We wisten 
niet wat ons te wachten stond, 
maar op geen enkel moment 
konden we vermoeden dat de 
meesten onder ons nooit zouden 
terugkeren van de reis. In 1943 
was mijn vader vijftig jaar oud. Hij 
ging ervan uit, en wij met hem, 
dat de nazi’s ons wereldbeeld 
deelden. We zeiden: je zet niet zo-
veel mensen op een trein om ze 
ergens heen te voeren zonder 
ook een plek te voorzien om hen 
op te vangen. In zekere zin had-
den we gelijk, maar de plek die 
voor ons was bestemd, was ge-
woonweg ondenkbaar. Zelfs al 
had iemand ons verwittigd dat  

we richting de Hel reden, we zou-
den onze schouders hebben op-
gehaald. Bij de Hel kan je je niets 
voorstellen. 
 
Fürstengrube 
 
De mijnbouwzone lag ten zuid-
westen van Auschwitz-Birkenau, 
op maximaal twintig kilometer af-
stand. We arriveerden er in 
vrachtwagens. We hoopten niet 
bepaald op een paradijselijke 
plek terecht te komen. Het ging 
tenslotte om dwangarbeid in de 
mijn. We daalden erg diep af, 
want het was een oude ontgin-
ning. We kleedden ons om en 
trokken een echt pak aan dat on-
dergrondse mijnwerkers dragen, 
daar hoorde een helm bij met 
een lamp op koolstof. Om de 
aders te bereiken die nog veel 
steenkool bevatten, moesten we, 
nadat we de lift uitstapten, nog 
honderden en honderden meters 
wandelen. Zulke grote schoppen, 
en zulke hoge karren! Het was een 
moeilijke tijd. Misschien was ik niet 
zo sterk… of net wel. Als men mij 
vraagt: hoe geraak je toch le-
vend uit zo’n situatie? Dan ant- 

woord ik: om te overleven moest 
je in goede lichamelijke gezond-
heid verkeren, zonder dat je dat 
misschien zelf wist, en in nog be-
tere mentale gezondheid, en ie-
dere dag moest je wat geluk heb-
ben, iedere dag, iedere dag tot 
de laatste. 
Niet lang na mijn aankomst in 
Auschwitz I, in december 1943, 
viel mij het voorkomen op van de 
gevangenen ‘Muzelmannen’ ge-
noemd (Musulmänner). In Bir-
kenau had ik zulke graatmagere 
gevangenen ook al gezien, maar 
ik kende de naam niet die de 
concentratiekampgemeenschap 
hen gaf. Hele troepen angstaan-
jagend magere, uitgemergelde 
mensen die met moeite konden 
stappen en wiens lichaam me-
disch gezien uitgeput was, dat as-
socieerden de gevangenen met 
de honger in Indië. Maar het was 
dus in Auschwitz, midden in de 
twintigste eeuw, dat die schriele, 
grauwe, verwilderde wezens op-
nieuw rondwaarden, als slaap-
wandelaars omdat ze compleet 
waren ondervoed. Toen ik chro-
nisch ziek te bed lag in het hospi-
taal van Auschwitz zag ik er ver-
schillende, in die overgang naar 
het niet-zijn, het niet-terugkeren. 
Er bestond geen behandeling om 
hen te versterken, geen manier  

Vervolg pag.8
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Foto van een Muselmann, 
genomen bij de bevrijding van Dachau

Identiteitskaart van Maurice Goldstein

vormden konvooi 22, de Belgen 
22B, een zoveelste nummer. We 
waren verbijsterd door de minuti-
euze manier van werken. 
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UITGEDIEPT

om calorieën en proteïnen toe te 
dienen aan iemand die geen on-
derhuids vet meer heeft en van 
wie je de beenderstructuur kon 
zien dwars door zijn overgebleven 
huid en spieren heen. Er was geen 
behandeling, alleen maar het on-
vermijdelijke pad naar het einde, 
een fataal afglijden in de af-
grond, zonder terugweg. De Mu-
zelmannen werden ziek en gin-
gen dood, hun afweersysteem 
had het begeven. 
 
Sommige mensen gehoorzamen 
makkelijk, ze zijn ook bekwaam in 
het snel doorgeven van orders. 
Om die duidelijk te maken treden 
ze de beleefdheidsregels, zoals 
die bestaan in democratische sa-
menlevingen, met de voeten. Of 
beter: ze vergeten dat ze be-
staan, want hier hebben ze geen 
enkele betekenis. Die mensen 
werden er snel uitgepikt, terwijl de 
anderen aan hun lot werden 
overgelaten en een normaal tra-
ject doorliepen. De gevangenis-
hiërarchie gebruikte die individu’s 
waarop ze kon rekenen. Wie was 
gepromoveerd, kreeg ’s avonds 
een stukje extra brood, wat meer 
soep. Ze kwamen hogerop en dat 
was een manier als een andere, 
want als je niets te eten hebt, ben 
je niet sterk genoeg om weer-
stand te bieden… 
De opstand van het Sonderkom-
mando was bewonderenswaar-
dig, het belang ervan kan niet ge-
noeg benadrukt worden. Er is lang 
gezegd, en ik hoor het sommigen 
vandaag nog zeggen, dat de Eu-
ropese Joden zich gemakzuchtig 
en zonder verzet naar de slacht-
bank hebben laten leiden. Ik heb 
het jarenlang moeten horen, en 
het is inderdaad zo dat ze zich 
soms gedwee hebben laten aan-
houden, vooral de Belgische Jo- 

Vervolg van pag.7

den die zich niet verstopten en 
gewoon in hun wettelijke domici-
lie verbleven. Maar dan dringt de 
volgende vraag zich op: in hoe-
veel grote concentratiekampen, 
waar in de plaats van Joden 
vooral gedeporteerden zaten uit 
het gewapend verzet (het gaat 
hier om honderdduizenden man-
nen en vrouwen), zijn er opstan-
den geweest? Het antwoord is: 
twee, namelijk Buchenwald en 
Dachau. Wanneer? Op de dag 
waarop de kampen werden be-
vrijd. Op 1 april voor Buchenwald, 
en op 2 en 3 mei voor Dachau. 
Meer niet. Kan je van de Joden – 
die niet waren georganiseerd 
maar precies gedeporteerd kon-
den worden omdat ze helemaal 
niet wisten hoe ze met wapens 
moesten omgaan – dan nog 
meer verwachten dan de bewon-
derenswaardige acties van de 
opstandelingen van Sobibór, 
Treblinka, het getto van Warschau 
of het Sonderkommando? Alle-
maal Joden. 

 
 
 
Voor altijd een ander mens 
 
Het was alsof we uit een andere 
wereld kwamen. Dat maakten de 
mensen ons op hun manier duide-
lijk. In de vragen van sommigen  

klonk een soort van laattijdig me-
delijden door. Anderen stelden 
dan weer helemaal geen vragen. 
De meesten wilden er niets van 
weten, Joden en niet-Joden. Een 
verre neef die ik in 1945 of 1946 te-
genkwam en die de oorlog, ge-
lukkig voor hem, in Zwitserland 
had doorgebracht, zei me enkele 
maanden na mijn terugkeer uit 
Auschwitz: ‘Het is triest… weet je, 
ik zat ook in een kamp…’ Wat ant-
woord je aan iemand die zo on-
wetend is dat hij tegen een over-
levende van Auschwitz zijn beklag 
doet over zijn eigen tijd in een 
Zwitserse gevangenis, waar hij 
een bed kreeg en eten, en mis-
schien slecht gestreken kleren? 
 
Aanvankelijk waren de mensen 
enorm onder de indruk van de 
beelden die waren gemaakt tij-
dens de bevrijding van de kam-
pen. Ze zagen de overlevenden in 
de ziekenhuizen aankomen in een 
erbarmelijke fysieke staat. Ze la-
zen de interviews die in de pers 
verschenen. Later kwam de on-
verschilligheid. Mensen hadden er 
genoeg van. Zowel de toehoor-
ders als de sprekers. Het is bijzon-
der deprimerend om zulke erva-
ringen te vertellen. Teleurstelling 
overviel ons. Wat we hebben 
meegemaakt, heeft iets onuit-
spreekbaars, maar als de toe-
hoorder goed luistert, kan hij het 
misschien wel begrijpen. 
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[ACHTERAF]

Zuidelijke muur van het kamp van Fürstengrube. Deze foto werd genomen kort na de oorlog en nadien afgebroken.
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Als voormalige Auschwitz-gede-
porteerden voelen we ons op ons 
gemak bij mekaar, en vaak min-
der bij anderen… anderen die 
niet op de hoogte waren en die 
zich, in tegenstelling tot ons, geen 
houding wisten te geven. Onze 
samenleving leert ons niet hoe we 
moeten omgaan met mensen die 
hebben geleden, met mensen 
die ernstig ziek zijn of die moeilijk 
kunnen verwerken wat hen is 
overkomen, en ze leert ons al ze-
ker niet omgaan met de dood. De 
dood is niet aanwezig in onze sa-
menleving. We spreken er niet 
graag over. Wij, daarentegen, 
konden over niets anders spreken 
dan de dood. We zaten met 1451 
in de trein die mij naar Auschwitz 
voerde. In 1945 zijn er daar 51 van 
teruggekeerd. Alles wat we kon-
den vertellen, draaide rond over-
leven en rond de dood. Overle-
venden waren er niet veel, doden 
met de miljoenen. Overlevenden 
die daar hun familie en vrienden 
waren verloren, spraken veel over 
de doden. Op den duur ging men 
dat vervelend vinden. 
 
Men moet elke misdaad bij de 
naam noemen. Als we het over 
misdaden hebben, dan moeten 
we ze allemáál vermelden. Zelfs al 
is een misdaad uniek en onuit- 

sprekelijk, de rest van de herinne-
ring mag er niet door worden 

overschaduwd. De herinnering 
aan de misdaden van het natio-
naalsocialisme moet onverdeeld 
blijven. Dat is van het grootste be-
lang. 
Daarom gebruiken we de term 
‘genocide’ om te verwijzen naar 
de uitroeiing van de Joden en zi-
geuners. Ondanks de verschillen 
in het aantal slachtoffers is in onze 
ogen de intentie van genocide 
dezelfde. Een simpele geest – of 
moet ik zeggen: een simplistische 
geest – heeft moeite met dat  
standpunt en vindt dat de misda-

geven.

den tegen de Joden op die ma-
nier worden geminimaliseerd. Dat 
geloof ik niet, en ik ga dus ook mijn 
mening niet herzien. Ik heb res-
pect voor mensen die anders 
denken, ik ben tolerant, maar nie-
mand zal me dwingen om woor-
den in de mond te nemen die niet 
de betekenis hebben die we er in 
ons dagdagelijks taalgebruik aan 

 
 

Uittreksels uit
 ‘Verhalen van een Auschwitzoverlevende’

Vertaling: Anneleen Spiessens
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Bladzijden van het Dagboek, bijgehouden door Maurice Goldstein,
in de dagen die volgden op de bevrijding van Auschwitz.

Maurice Goldstein, voorzitter van het Internationaal Auschwitz Comité, tijdens een evenement
georganiseerd voor de bewaring van de site van Auschwitz (Résidence Palace - Brussel - 23.10.1989)

De integrale tekst, voorzien 
van verschillende foto’s en 
documenten, is voorlopig 
enkel beschikbaar in het 
Frans. U kan een bestelling 
plaatsen per mail op vol-
gend adres: 
info@auschwitz.be 
De Nederlandse vertaling 
verschijnt binnenkort. 
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WIST JE DAT...

...voornamelijk
passagierstreinen

werden gebruikt voor
de deportaties?

    ngeveer drie vierde  
    van de uit België  
    gedeporteerdeJoden 
hebben de reis naar Auschwitz 
afgelegd in passagierswagens. 
Inderdaad, op de achtentwintig 
konvooien die uit de kazerne 
Dossin in Mechelen vertrokken, 
waren er negentien die uit 
passagierswagens derde klasse 
bestonden en dus voorzien van 
ramen en deuren. Deze trans-
porten gebeurden onder toezicht 
van gewapende bewakers die 
zich achteraan de wagens be-
vonden en die bevel hadden om 
te schieten bij de minste ont-
snappingspoging. Ondanks deze 
veiligheidsmaatregelen konden 
vele ontsnappingen plaatsvin-
den, wat de Duitsers noopten tot 
het versterken van de escorte en 
vooral tot het vervangen van de 
passagierswagens door goede-
renwagons. Dit gebeurde vanaf 
het 20e konvooi van 19 april 1943. 
 
Dankzij audiovisuele getuigenis-
sen kunnen we meer vernemen 
over deze konvooien. David 
Mandelbaum, die gedeporteerd 
werd met het 5e konvooi van 25  

O

augustus 1942, beschrijft zijn 
wagon: “Wij zijn vertrokken met 
een konvooi met normale 
wagens, met banken, oude 
wagons… maar toch wagons. De 
trein zat uiteraard overvol. Maar 
met banken, een passagierstrein 
dus. Er waren vrouwen, kinderen. 
We waren opeen gepropt, dat is 
alles wat ik me herinner.”  
 
Enkele dagen later vertrok Theo 
Zilberberg  met het konvooi van 
29 augustus 1942 en beschrijft zijn 
ervaring aldus: “We zijn met 
normale, derde klasse wagons 
vertrokken. Het was verboden 
door het raam naar buiten te 
gaan want de bewakers 
dreigden te schieten. Ze 
bevonden zich tussen de treinen. 
Tussen twee treinen zijn er 
treeplanken. Ze bevonden zich 
daar om de hele wagonlengte in  

het oog te houden, zo konden ze 
zien of iemand wilde springen of 
zo (…). Destijds bestonden er drie 
klassen. We zaten neer zoals 
normale mensen. Mannen en 
vrouwen zaten tezamen, families 
zaten bijeen. We wisten waar we 
heengingen.” 
 

De getuigenis van Felix Gut-
macher, gedeporteerd met het 
9e konvooi van 12 oktober 1942 
brengt nog meer elementen aan 
het licht: “De trein was 
verduisterd, ze hadden zwarte 
verf aangebracht zodat we niet 
zouden kunnen zien waar we 
waren. Het was een oude trein, 
geen beestentrein. Het was een 
passagierstrein en dan hebben 
we gereden en gereden. Om 
naar de wc te gaan, was er een 
emmer voor de deur. Iedereen 
deed zijn gevoeg in de emmer. 
(…)” 
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David Mandelbaum 
Audiovisuele getuigenis Stichting Auschwitz nr 022 

(09/12/1992)

Theo Zilberberg
Audiovisuele getuigenis Stichting Auschwitz nr 120

(13/11/1996)

Felix Gutmacher
Audiovisuele getuigenis Stichting Auschwitz nr 064

(31/03/1995)
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Of ze nu in passagierswagens of 
beestenwagons zaten, de gede-
porteerden waren opeengepakt, 
kregen in het algemeen water 
noch voedsel en hadden slechts 
één emmer voor de sanitaire 
voorzieningen; hiermee vervoeg-
de de vernedering zich aan het 
leed en de angst van een vertrek 
naar een onbekende bestem-
ming. Mannen, vrouwen, kinderen 
en ouderen bleven zo tot drie 
dagen opgesloten in een intense 
hitte tijdens de zomer van 1942 en
in uiterst lage temperaturen in de 
winter. Sommigen overleefden 
deze omstandigheden niet en 
stierven voor aankomst op 
bestemming.  
 
Deze passages zijn afkomstig uit 
audiovisuele getuigenissen die 
door de Stichting Auschwitz wer-
den verzameld en wiens fonds be-
staat uit een corpus van 230 op-
names. Deze getuigenissen zijn 
toegankelijk voor de studenten en 
vorsers en kunnen in ons studie-
centrum bezichtigd worden. 
Vanaf deze interviews realiseren 
wij eveneens documentaires met 
een pedagogisch doeleinde. 
Deze dvd’s vormen de verzame-
ling Archiefverhalen en hebben 
een maximumduur van 45 minu-
ten. Ze zijn vergezeld van een 
boekje die een historische context 
plaatst, een bibliograe, alsook 
een biograe van de getuigen.  

 
Deze documentaires hebben be-
trekking op de Joodse aanwezig-
heid in de wijk Marollen-Zuid 
(1930-1942), de kazerne Dossin 
te Mechelen, de deportatie 
en de aankomst te Auschwitz en 
de levensomstandigheden te 
Auschwitz. 

Sarah Timperman
Vzw Auschwitz in Gedachtenis

Vertaling: Frédéric Crahay
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Het derde deel van de documentairereeks Archiefverhalen behandelt de deportatie

Passagierswagon derde klasse
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VRAAGSTUK

 

    n de loop van sep- 
    tember 1935 drukt  
    Adolf Hitler, de dicta- 
tor van nazi-Duitsland, zijn wens uit 
aan de arts Gerhard Wagner, 

Reichsärzteführer (leider van de 
artsen in het Derde Rijk), dat hij en-
kel nog een oorlog afwacht om 

over te gaan op het systematisch 
vernietigen van zogenaamde 
“onnuttige monden”.  
Personen die zich in een vergevor-
derde staat van fysische en/of 
mentale mindervaliditeit bevin-
den en economisch noch ideolo-
gisch geen toekomst meer heb-

ben in de nieuwe op te bouwen 
“biocratie”, zouden geëlimineerd 
moeten worden aangezien zij de  
ontwikkeling van het nieuwe 
Duitsland (zouden) tegenhouden 
of ondermijnen. Ten tijde van oor-
log zullen medische zorgen eerst 
en vooral toegediend moeten 
worden aan de dappere en “nut-
tige” soldaat die gewond raakte 
in de strijd en die gerepatrieerd 
moet worden naar Duitsland om 
er verzorgd te worden in die vrij-
gemaakte bedden die voorheen 
bezet werden door die ongenees-
lijke en “hopeloze” zieken… 
Het is voornamelijk het klaarsto-
men van de Duitse bevolking dat 
tijdens het vooroorlogse nazitijd-
perk een belangrijke inzet zal ver-
eisen; mensen moeten het “nut” 
ervan inzien. Hierbij komt de na-  
druk te liggen op de bijkomende 
nanciële last voor en inzet van 
elke Duitse burger! 
Om dit doeleinde te bereiken 
worden heuse campagnes opge-
zet. Raciale propaganda deinsde 
er niet voor terug ideeën van li-
chamelijke en mentale minder-
waardigheid die een last bete-
kent voor de hele Duitse bevol-
king als wapen in te zetten om 
een macabere gedachtegoed 
stilaan in de huiskamer van elk 
Duits gezin binnen te loodsen. 

I
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Propagandamateriaal rond 1938

Is een mens maar 
60 000 RM waard?

Johan Puttemans
Pedagogisch coördinator

vzw Auschwitz in Gedachtenis
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60 000 Rijksmark

kost deze erfelijke ziekte
aan de Volksgemeenschap
tijdens zijn leven

Volksgenoot,
dat is ook
jouw geld

Lees

NIEUW
VOLK
Het maandblad van de Dienst voor 
Rassenpolitiek van de NSDAP

Uittreksel uit het decreet van de Reichminister van Binnenlandse Zaken d.d. 18.8.1939 betreffende meldplicht voor misvormde e.a. pasgeborenen. 
 
A.  Om antwoord te geven op wetenschappelijke vragen omtrent aangeboren misvorming en mentale achterstand is het noodzakelijk dat die  
 aandoeningen zo vroeg mogelijk geregistreerd worden.  
B. (…) wanneer het pasgeboren kind tekenen van de volgende ernstige aangeboren afwijkingen vertoont:  
  1. Idiotie en mongolisme (in het bijzonder gevallen die met blindheid en doofheid gepaard gaan), 
  2. Microcefalie 
  3. Hydrocefalus (waterhoofd) in een vergevorderd stadium, 
  4. Allerhande misvormingen, in het bijzonder het ontbreken van ledematen, ernstige misvormingen van het hoofd en wervelkolom e.d. 
  5. Verlammingen inclusief de ziekte van Little. 
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Is een mens maar 60 000 RM waard?

Opmerkingen leerkracht

Kan en mag men volgens jou een prijs op iemands leven plaatsen?

Indien dit het geval zou zijn: wie bepaalt die “kostprijs” en volgens welke criteria wordt die
“prijs” dan bepaald?

Wat zou de kostprijs bedragen van een gehandicapt familielid? Zou je het dan
aanvaarden dat een welbepaalde Staat hem/haar opkoopt aan deze prijs om hem/haar
te doden?

Zouden dergelijke affiches zoals die van de NSDAP nu nog mensen kunnen overtuigen?
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KLASREFLECTIE

ZELFMOORD
ALS ULTIEME DAAD

Inleiding Opdrachten

Wanneer op 22 juli 1942 de zoge-
naamde Große Umsiedlungsak-
tion (nazistisch eufemisme om 
massadeportaties naar het 
moordcentrum Treblinka aan te 
duiden) aanvangt, krijgt Adam 
Czerniaków, het hoofd van de 
Judenrat voor het getto van War-
schau, bevel om eveneens kin-
deren uit te leveren aan de nazi’s, 
naast het reeds ter beschikking 
stellen van mannen en vrouwen 
ongeacht hun leeftijd. Goed we-
tende wat er met de kinderen zal 
gebeuren – welke  ‘arbeid in het 
Oosten’ vereist kinderhanden?! – 
onderneemt Czerniaków een ul-
tieme weigering: hij pleegt zelf-
moord op 23 juli 1942. 
 
Hij laat de leden van de Judenrat 
de volgende korte afscheidsbrief 
na: 
 

1. Ter voorbereiding van de ont-
staans- en levensomstandighe-
den van en in het getto van War-
schau, kun je een aantal frag-
menten uit het dagboek van 
Czerniaków opzoeken op Internet 
(http://www.holocaustresearch-
project.org/ghet-
tos/acdiary.html). Dit kan eventu-
eel klassikaal gebeuren. 
~ 8 okt. 1939, 18 nov. ’39, 30 nov. 
’39, 14 okt. 1940, 20 nov. ’40 & 5 
mei 1941. 
~ (Alternatief kan een fragment 
uit de lm Geheimsache Ghetto 
[A Film Unnished. Oscilloscope 
Pictures, 2010, Duitsland/Israël] 
vertoond worden) 
 
2. Ethische reecties: 
~ Is Czerniaków’s zelfmoord een 
daad van ultiem verzet?  
~ Is Czerniaków’s zelfmoord een 
daad van ultieme lafheid? 
~ Welke andere daad van verzet 
had Czerniaków kunnen doen? 
~ Had Czerniaków overeenkom-
stig Rumkowski, hoofd van het 
getto van Litzmannstadt (zie Spo-
ren van Herinnering, nr. 19, p. 11), 
moeten handelen om zich ervan 
te verzekeren dat een deel van 
de bevolking zou overleven? 

Ze eisen van me met 
mijn eigen handen de 

kinderen van mijn volk te 
doden. Het enige wat me 

overblijft is sterven. 
Ik kan dit alles niet langer 

dragen. Mijn dood zal 
iedereen aantonen wat 

de juiste daad te doen is. 

Zelfmoord als ontsnapping aan het 
absurde gruwelleven 
 
Het absurdisme is een lososche 
stroming binnen het existentialisme 
dat bepaalt dat het leven in essen-
tie (de “zin van het leven”) geen 
betekenis heeft. Bij het nagaan 
naar de vraag van de zin van het 
leven, komt men volgens deze lo-
sosche strekking tot de conclusie 
dat enkel zelfmoord het enige uit-
gangspunt is bij deze zoektocht. 
 
De gettobevolking van Warschau 
slonk op amper twee maanden 
met 80%. Alle kinderen werden on-
middellijk bij aankomst in Treblinka 
vermoord. Enkel jonge en nog tte 
mensen, meestal mannen, bleven 
over. Zij zullen uitgebuit worden 
door de Duitsers als dwangarbei-
ders in het sterk afgeslankte getto 
dat thans eerder ingericht werd als 
een groot dwangarbeidskamp. 
De meesten hadden tijdens de 
grote deportatiegolf dierbare fami-
lieleden verloren, waaronder jon-
gere broers en/of zussen, ouders, 
grootouders, … Voor een aantal 
onder de ‘overlevenden’ was het 
leven ondraaglijk geworden. Vra-
gen kwamen de kop opsteken zo-
als: “Waarom heb ik overleefd?” 
Een nieuw fenomeen was zelf-
moord. Zelfmoord om te ontsnap-
pen aan de absurditeit van hun 
(over)leven. 
 

Johan Puttemans
Pedagogisch coördinator

Vzw Auschwitz in Gedachtenis
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Adam Czerniaków
voor 1939
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Wanneer procureur Fritz Bauer in 
1957 de hoofdacteurs van het na-
zisme voor het gerecht wil dagen 
en hen wil confronteren met hun 
walgelijke daden, stuit hij niet en-
kel op verzet van het establish-
ment, maar wordt bovendien zijn 
homoseksualiteit tegen hem ge-
bruikt. Bauer vermoedt niet dat 
het naoorlogse Duitse staatsap-
paraat nog doordrongen is van 
ex-nazi’s. Duitsland doet het eco-
nomisch steeds beter en wil niets 
weten van een confrontatie met 
zijn recente verleden. Bauer vindt 
dit echter een absolute noodzaak 
en wil niet dat het Duitse volk de 
nazimisdaden vergeet. Zijn acti-
visme rijt duidelijk oude oorlogs-
wonden open. Door de tegen-
stand die men hem oplegt, zal hij 
ook minder legale paden bewan-
delen wat hem duur te staan 
komt. Wanneer hij Eichmann op 
het spoor is, besluit Bauer de Mos-
sad in te lichten en dus landver-
raad te plegen. Zijn plan faalt, 
want het is uiteindelijk Israël die 
het proces tegen de architect 
van de Holocaust organiseert. 
Toch geeft Fritz Bauer de moed 
niet op en zet hij een nieuwe ope-
ratie op poten om de Auschwitz-
beulen te laten veroordelen. Het 
verdere verhaal van Bauer wordt 
verteld in de lm Im Labyrinth des 
Schweigens, de vierde lm van de 
editie 2016 van onze lmclub. De 
vertoning is geprogrammeerd 
voor 22 oktober 2016. 
 

Duitsland werpt de laatste jaren 
een steeds kritischer blik op zijn 
verleden. Dat bewijzen heel wat 
recente lms, waaronder ook 
deze Der Staat gegen Fritz Bauer. 
 
De ijzersterke acteerprestatie van 
topacteur Burghart Klaußner (‘Das 
weiße Band’, ‘Good Bye, Lenin!’, 
‘Bridge of Spies’) levert hem de 
prijs voor Beste Acteur op tijdens 
de Bavarian Film Awards, de 
Duitse tegenhanger van de Os-
cars. Klaußner zet een gedreven, 
intense en met momenten 
bruuske Fritz Bauer neer die de op-
dracht kreeg tot het lokaliseren 
van ondergedoken voormalige 
SS-ofcieren. Het bleek echter 
makkelijker voor hem om nazioor-
logsmisdadigers te vinden, dan 
om zijn regering te overtuigen die 
informatie daadwerkelijk om te 
zetten en gerechtelijke stappen 
te ondernemen. De ongelooijke 
frustratie bij Bauer spat van het 
scherm. 
 

Regisseur Lars Kraume maakte 
van deze lm niet enkel een por-
tret van de complexe Bauer, 
maar bovendien ook een enorm 
spannende historische thriller. 
Daarnaast deinst hij er niet voor 
terug om Bauers verhaal te kade-
ren binnen de naoorlogse geopo-
litieke situatie. Zo spelen ook het 
Arabisch-Israëlisch conict en de 
Koude Oorlog een rol in Bauer zijn 
strijd om gerechtigheid. Door in te 
zoomen op deze context, toont 
Kraume aan hoe klein Duitsland 
na de Tweede Wereldoorlog was 
geworden en hoe claustrofobisch 
een eenzaat als Bauer zich hierin 
moet hebben gevoeld. De lm 
werd meermaals bekroond. Wie 
wil weten hoe Im Labyrinth des 
Schweigens begon, moet Der 
Staat gegen Fritz Bauer bekijken.  

Georges Boschloos
vzw Auschwitz in Gedachtenis

der staat gegen
fritz bauer

VERDOKEN BEELDEN
filmclub

Der Staat gegen Fritz Bauer
Affiche van de film van Lars Kraume

Burghart Klauβner ontving de
prijs voor Beste Acteur
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Film van Lars Kraume
2015
duitsland
105 min - kleur
ov - tweetal. Ondert.

cinema aventure
centrumgalerij
1000 brussel

20 september 2016
19u30
inkom 6 euro

www.cineclub.brussels
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De studiereizen
georganiseerd door

AUSCHWITZ
IN GEDACHTENIS

Tijdens de vijfdaagse studiereis 
worden het concentratiekamp en 
het moordcentrum Auschwitz-Bir-
kenau, met gidsen van het mu-
seum, bezocht. ’s Avonds worden 
lezingen gehouden die de gehele 
problematiek aankaarten en wor-
den door specialisten, pedago-
gisch ondersteund met presenta-
ties en lm, gegeven. Eveneens 
worden plenaire zittingen gehou-

Auschwitz vragen van het publiek 
beantwoorden. 
 

 
In tegenstelling tot concentratie-
kampen hebben moordcentra 
slechts één doel: vernietigen! 
Tijdens de nieuwe studiereis be-
zoeken we, in chronologische 
volgorde, de belangrijkste plek-
ken uit een van de donkerste pe-
rioden uit de geschiedenis van de 
mensheid. Het vertrekpunt voor 
elk vernietigingscentrum is het 
getto. 

Informatie en inschrijving:
georges.boschloos@auschwitz.be

Informatie en inschrijving:
georges.boschloos@auschwitz.be

auschwitz-birkenau
10 - 14 april 2017

in het spoor van de shoah in polen
10 - 17 juli 2017
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den waarbij overlevenden van
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Muziek uit de kampen

Efgoed en
herbeleving

Het was ook in Theresienstadt dat 
de opera Brundibár speelde, een 
stuk voor kinderen dat in 1938 
door Adolf Hoffmeister en Hans 
Krása werd geschreven. Het mu-
ziekstuk werd maar liefst 55 keer 
opgevoerd in het kamp. Dat ge-
beurde niet door de crème de la 
crème van de Tsjechische opera, 
voor wie de Joodse componist 
Hans Krása het oorspronkelijk had 
bedoeld, maar door een koor van 
gevangen Joodse kinderen, die 
net als hij in het kamp vastzaten. 
Vrijwel al deze kinderen kwamen, 
net als hij, om in Auschwitz. Eén 
van de opvoeringen werd ge-
lmd voor de nazipropaganda 
lm Thereienstadt: Ein Dokumen-
tarlm aus dem jüdischen 
Siedlungsgebiet. Elke rol werd 
door meerdere kinderen ingeoe-
fend aangezien niemand met ze-
kerheid wist welke kinderen zou-
den vergast worden en welke 
zouden overleven. De opera is 

ook vandaag nog regelmatig te 
zien en reist de hele wereld rond. 
De Franse muzikant/componist 
Helios Azoulay koestert al een 
aantal jaren een passie voor mu-
ziek die in de concentratiekam-
pen werd geschreven en opge-
voerd. Tijdens zijn onderzoek vond 
hij een aantal opmerkelijke stuk-
ken terug. Hij schreef een boek 
L’enfer aussi a son orchestre en 
maakte een CD …même à 
Auschwitz. Samen met zijn Ensem-
ble de Musique Incidentale blaast 
Azoulay de muziek uit de concen-
tratiekampen nieuw leven in. 
Azoulay neemt je bij de hand om 
de muziek beter te begrijpen: de 
sfeer, de humor, de cultuur. Noot 
na noot krijgen de vervaagde ge-
zichten van hun componisten stil-
aan meer vorm. ...même à 
Auschwitz graaft diep en legt de 
kwetsbaarheid van de menselijke 
ziel bloot. 

Georges Boschloos
vzw Auschwitz in Gedachtenis

Opvoering van
Brundibár tijdens
de TREIN DER 1000
in Krakau - mei 2015©
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Helios Azoulay blaast de muziek
uit Auschwitz nieuw leven in op

de CD ...même à Auschwitz

studiedag en dossier

 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis organiseert een stu-
diedag rond dit thema met getuigenissen en film, 
gevolgd door een concert van Helios Azoulay et son 
Emsemble de Musique Incidentale. 

 
Donderdag 10 november 2016 
Van 14u00 tot 20u00 
Maison Marcel Hastir 

 
Handelsstraat 51

 
 

1000 Brussel
 

Info/reservatie :
 

georges.boschloos@auschwitz.be
 

 In ons tijdschrift Getuigen nr 124
 

(voorjaar 2017) 
wordt een kompleet dossier gewijd aan dit thema.

  Info/bestelling :
 

nathalie.peeters@auschwitz.be
 

Het beruchte orkest van 
Auschwitz maakt sinds jaren deel 
uit van het collectieve geheugen. 
Heel wat muzikanten die gede-
porteerd werden hebben tijdens 
hun opsluiting een aantal stukken 
gecomponeerd. Een deel van 
deze composities werden als bij 
wonder gedeeltelijk of soms volle-
dig teruggevonden. Men kan er 
enkel naar gissen hoeveel werk 
verloren is gegaan. Een aantal 
componisten overleefde de Holo-
caust en getuigde hoe sommige 
muzikanten werden ingezet om 
de nazi’s te entertainen, of hoe 
anderen zwaar werden gestraft 
omdat ze ‘verboden’ werken 
speelden. Eén van deze getuigen, 
Alice Hertz-Sommer – ze wordt 
ook ‘de pianiste van Theresien-
stadt’ genoemd – stierf als oudste 
overlevende op de leeftijd van 
110 jaar. Ze vertelt haar verhaal in 
de lm The Lady in Number 6: Mu-
sic Saved My Life.  
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Huis Over Grenzen
Huis Over Grenzen  
Huis Over Grenzen ligt vlak naast 
de Duitse militaire begraafplaats 
van Lommel en is verbonden aan 
de Duitse Oorlogsgravendienst 
(Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.). In tegenstel-
ling tot het onderhouden van de 
oorlogsgraven is Huis Over Gren-
zen opgericht met een educa-
tieve verantwoordelijkheid en 
functie. Zo worden er in Lommel 
het hele jaar door voor zowel bin-
nenlandse als buitenlandse 
school- of jeugdgroepen en vol-
wassenen projecten, workshops 
en internationale ontmoetingen 
georganiseerd in het teken van 
vredes- en herinneringseducatie. 
Aangezien Huis Over Grenzen 
naast een educatief centrum ook 
een groepsaccommodatie is, 
kunnen projecten in de vorm van 
een dagbezoek of een meer-
daags verblijf georganiseerd wor-
den.  
 
Educatieve Visie  
Het educatieve werk van Huis 
Over Grenzen heeft als uitgangs-
punt de historische achtergrond 
van de Duitse militaire begraaf-
plaats en het persoonlijke relaas 
van de mensen die er begraven 
zijn. Daarom wil Huis Over Grenzen 
de begraafplaats en de gesneu-
velden een plaats geven in het 
collectieve geheugen van ’40 – 
’45. Daarnaast ziet Huis Over 
Grenzen het verleden als studie-
object voor huidige conicten. 
Door aan herinnerings- en vredes-
educatie te doen, wil het jong en 
oud bewust maken van de im-
pact van een extreem gedach-
tengoed, zoals het nationaalsoci-
alisme, op een maatschappij. Ten 
slotte is de Duitse militaire be-
graafplaats een uitgelezen loca-
tie waar mensen zich bewust kun-
nen worden van de oorzaken en 
gevolgen van oorlog. 

Workshop: levensverhalen van Duitse 
soldaten  
Hoe ervoer een Duitse kindsoldaat, 
verpleegster of piloot het leven ten 
tijde van oorlog? Wat ging er door hun 
hoofd, welke keuzes maakten ze, wat 
was hun visie op de oorlog en hoe ver-
liep hun dagelijks leven? In hoeverre 
wordt onze beeldvorming van Duitse 
soldaten beïnvloed door vooroorde-
len, clichés en stereotypen uit de me-
dia? Hebben ook deze mensen recht 
op een plaats in de herdenking van 
de oorlog en op welke manier gaan 
we om met Duitse militaire begraaf-
plaatsen? Het zijn allemaal vragen die 
in deze workshop aan bod komen. 
Aan de hand van een aantal op-
drachten en vragen geven leerlingen 
in deze workshop een grafsteen een 
gezicht en een identiteit. Op basis van 
brieven, foto´s en documenten bestu-
deren ze een verhaal en krijgen ze een 
biograsche en creatieve opdracht 
die ze nadien presenteren.  
 Geschikt voor personen vanaf 14 
 jaar 
 Duur: 3 uur 

 
Workshop: Mozaïek Atelier  
Een eigen visie op geschiedenis en 
herinnering verwerken in een kunst-
werk en samen één grote mozaïek 
creëren: dat doen leerlingen in deze 
workshop. Deze activiteit leent zich 
dan ook perfect in combinatie met 
andere activiteiten uit het educatieve 
aanbod van Huis Over Grenzen.  
Na een gezamelijke brainstormsessie 
gaan ze individueel of in groepjes met 
borstel en verf aan de slag om hun 
persoonlijke mozaiëktegel te bewer-
ken. Zonder het te beseffen werken ze 
op die manier aan één groot kunst-
werk. Bovendien kunnen de leerlingen 
het eindresultaat mee naar school ne-
men, waar het bijvoorbeeld tentoon-
gesteld kan worden.  
 Thema´s: oorlog & vrede, her-
 denking, herinneringseducatie  
 Geschikt voor jongeren van 10  – 
 18 jaar  
 Duur: ± 3 - 3,5 uur  

 
Lessenpakket & onderwijsmateriaal  
Als aansluiting op een bezoek aan de 
Duitse militaire begraafplaats ontwik-
kelde Huis Over Grenzen twee educa-
tieve dossiers. Elk dossier behandelt de 
onderwerpen dictatuur en (schending 
van) mensenrechten. Ze zijn speciek 
ontworpen voor leraren en leerlingen 
van de 3e graad aso, tso en bso. Met 
het lesmateriaal kan je als leraar ge-
schiedenis en PAV/ MAVO concreet 
aan de slag. Maar ook als leraar gods-
dienst of niet-confessionele zedenleer 
kan je er gebruik maken van deze les-
pakketten. 
 
Meer info? Neem een kijkje op 
www.overgrenzen.be  



vzw Auschwitz in Gedachtenis
Stichting Auschwitz
Huidevettersstraat 65  -  1000 Brussel

Tel.: 02/5127998
Fax : 02/5125884

info@auschwitz.be
www.auschwitz.be
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Dag van de leerkracht
in Kazerne Dossin

Wanneer?
5 oktober 2016 van 12.30 tot 17u

Waar?
Kazerne Dossin

Goswin de Stassartstraat 153
2800 Mechelen

Meer info?
www.kazernedossin.eu
info@kazernedossin.eu

Inschrijven?
www.klasse.be
Extra voordeel:

gratis voor leraren

Informatie en inschrijving (verplicht)
johan.puttemans@auschwitz.be ©
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Op zoek naar inspiratie voor in de 
klas? We dompelen je onder in 
herinneringseducatie met het 
nieuwe parcours Een leven bele-
ven en een lezing rond bijstan-
ders. Ons educatieve team staat 
klaar om al je vragen te beant-
woorden. Als afsluiter gaan we in 
gesprek met getuigen van de eer-
ste en tweede generatie slachtof-
fers van de Holocaust. Boeiende 
ontmoetingen en veel inspiratie 
verzekerd! 

Tijdens deze kosteloze studiedag 
wordt ingegaan op de technici-
teit van de Shoah. In detail wordt 
het geheel van de gruweldaden 
ontleed zodat leerkrachten, on-
geacht welk vak ze onderwijzen 
en gewapend met technische ar-
gumenten, lessen en soms moei-
lijke klasdiscussies kunnen trotse-
ren aangaande de judeocide. 


