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IV                                                           DE GROTE REIS 
 
                                                Nationaal Monument Westerbork 
 

De trein zet zich in beweging. Voor de langwerpige luchtgaten hoog in de wagens verschijnen 
koppen van Joden en Jodinnen op een rijtje, als in een poppenkast. Ze trekken voorbij als de 
bladzijden van een boekje van levende beelden. Naakte, wuivende armen met zwaaiende 
handen als zelfstandige levende organen steken uit de gaten, als van begraven mensen, die 
een laatste levensteken geven.1 
 
Elk transport is als het ware een schipbreuk: degenen die op transport worden gesteld 
verdwijnen in de diepte, hun bezittingen blijven aan de oppervlakte drijven. De op transport 
gestelden nemen het hoognodige mee – in totaal vijftien kilogram –, de rest blijft in de barak, 
op de bedden, op de grond verstrooid achter, als tekenen van een verzwolgen levend  
wezen.2 

 
 
 
1.     Een expeditie langs ingehouden schoonheid 
 
 
De ervaring 
 
Ralph Prins, de maker van Nationaal Monument Westerbork, opgevoed door zijn orthodox‐
joodse grootouders, was tijdens de bezetting geïnterneerd in Barneveld, en werd later via 
Westerbork weggevoerd naar Theresienstadt. Hij overleefde de oorlog dankzij een 
uitwisseling van Joden met in Zwitserland geïnterneerde Duitsers. De meeste van zijn 
familieleden werden vergast. Datgene wat volgens hem de essentie van Westerbork 
uitmaakte, was de vraag: ‘Ga je wel of niet met de volgende trein mee?’ De trein en de angst 
maken Westerbork tot een voorportaal van Auschwitz.3 Prins moest in het kamp berichten 
rondbrengen en was daardoor getuige van de wekelijkse transporten.  
 

Dan zag ik de beestenwagens, de veewagons staan. Die gingen open en er werden alsmaar 
joden ingesmeten. Geslagen als het niet gauw genoeg ging. Het werd allemaal precies 
opgeteld. Heel nauwkeurig. Dan werd de wagon op slot gedaan. Als de hele trein vol was, 
klonk er een fluit. De trein vertrok.4  

 
Als er een transport aanstaande was, schilderde hij op de koffers de naam en de 
geboortedatum van de eigenaar en ‘Holland’. Dat maakte de anonieme reis persoonlijker, 
aldus Prins.5 Zijn hevigste emotie ervoer hij bij het kindertransport.  
 

                                                                 
1 Philip Mechanicus, In Dépôt. Dagboek uit Westerbork, Amsterdam 1989, 137‐138. 
2 Ibidem, 145. 
3 Aangehaald bij: H. de Vries, ‘De drijfveer van een joods kunstenaar’, in: Reformatorisch Dagblad, Donderdag 
27 mei 1999.  
4 Ralph Prins, ‘R. Prins over het door hem gemaakte Herinneringsteken’, ongedateerd. Vindplaats: archief 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
5 Frans Willem de Zoete, ‘Auschwitzen: Oneindig zweten om het nazisme te begrijpen’, in: Hervormd 
Nederland, 24 april 1999, 6‐7. 

  143



Toen daarbij de deuren waren vergrendeld en de kampleiding met gevolg verdwenen waren, 
hoorde je uit alle wagons kinderen huilen. Goederenwagons met kindergehuil. De trein zag ik 
vertrekken. Hortend en stotend bracht de locomotief zijn last in beweging. Toen de trein uit 
zicht was, viel er een stilte over het kamp van een beklemmende intensiteit.6  

 
 Het was deze stilte die Prins probeerde uit te drukken in het monument.7  

Toen Prins de opdracht kreeg, was er van de spoorlijn in kamp Westerbork alleen het 
houten stootblok over met het zandheuveltje dat ertegenaan was geworpen. De 
opdrachtgevers wilden dit eindpunt van de trein weer in de oorspronkelijke situatie 
herstellen, maar Prins vreesde een soort Madurodam op vergrote schaal te krijgen, waar 
visueel weinig van zou uitgaan. Dat hij iets wilde doen met de transporten stond voor hem 
direct vast. De trein was het uitgangspunt, maar het plaatsen van bijvoorbeeld een 
veewagen was voor hem geen optie. Een dergelijk object zou kitsch zijn, kinderen zouden 
erop gaan klimmen en het zou bespoten gaan worden met graffiti en dergelijke. Hij koos 
daarom voor de rails. Prins wilde realiteit creëren, geen monument maken in de traditionele 
zin, dus geen duurzame materialen gebruiken en het moest zeker geen kunst zijn. Maar de 
originele resten gebruiken, de rails en het stootblok, dat volstond niet; hij zocht naar 
expressie. Zijn opleiding aan de mimeschool in Parijs hielp hem daarbij. Met het 
gedenkteken probeerde hij een portret te maken waarin de toeschouwer verbijstering 
moest zien. Hij zocht naar een gebaar dat de vraag: ‘Wat is hier gebeurd?’ moest 
uitdrukken.8  

Om dat te bereiken gebruikte Prins een Franse rail die markanter van profiel is dan 
de Nederlandse. Hij liet negentig meter rails leggen waarvan hij de laatste meters omhoog 
liet krommen. De uiteinden bewerkte hij met snijbranders om de indruk te geven dat ze 
door een bombardement waren beschadigd (zie afb. 66 en 67). Het was niet bedoeld als 
aanklacht tegen het nalaten van de geallieerden om de spoorbanen naar de kampen te 
bombarderen, maar hij wilde ze weerbarstiger maken, expressie geven en laten zien dat er 
iets vreselijks was gebeurd, hij wilde geschondenheid uitdrukken. Als wanhopige armen 
steken de rails de lucht in. Ook de bielzen waarop de rails liggen zijn bewerkt, stuk voor stuk. 
Hoe meer naar het einde toe, dus waar de rails de lucht in krommen, hoe beschadigder ze 
zijn: ‘Als verwonde en getekende levens.’9 Het zijn er drieënnegentig, verwijzend naar de 
drieënnegentig transporten die vertrokken uit Westerbork. Het stootblok heeft ook niets 
met het origineel te maken. Van de Nederlandse Spoorwegen kreeg hij het grootste dat ze 
hadden: het stootjuk ‘Stavast Sr’. De houten dwarsbalk verfde hij rood, waarmee hij wilde 
waarschuwen voor het gevaar van het fascisme. Achter het stootblok liet hij een muur 
aanbrengen om het geheel af te sluiten. De muur is iets hoger dan een lichaamslengte, staat 
iets gebogen en is gemaakt van Drentse zwerfkeien die niet gemetseld zijn maar gelijmd. Het 
moet een onbestendig gevoel teweegbrengen bij de toeschouwer. Niet weten wat er precies 
gebeurd is, maar wel dát er iets gebeurd is. Het ervaren van een bepaald gevoel is waar het 
Prins om te doen was.  

Om die reden had hij het monument zo lang gemaakt en er een grindpad omheen 
aangelegd met witte kiezelstenen, terwijl hij de ruimtes tussen de bielzen had opgevuld met 

                                                                 
6 Ralph Prins, Foto‐impressie Nationaal Monument Westerbork. Uitgave Stichting Voormalig Kamp Westerbork 
Hooghalen 1989, 8. 
7 Ibidem.  
8 Ralph Prins, ‘R. Prins over het door hem gemaakte Herinneringsteken’. 
9 Dirk Mulder, ‘De verbeelding verbeeld’, in: Ralph Prins. Foto‐impressie Nationaal Monument Westerbork, 
Colofoon Hooghalen 1989, 1.  
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donkere kiezelstenen. De bedoeling was dat de bezoekers om de rails konden lopen. De 
wandeling moest een moment zijn om tot bezinning te komen en te overdenken wat zich in 
Westerbork had afgespeeld. Er moest een ervaring opgewekt worden: lopend langs de rails 
moet je de trein kunnen voelen, aldus Prins. In 1988 maakte hij een foto‐impressie van het 
monument en opnieuw ervoer hij, onder het fotograferen, doodse stilte.10 Prins had een 
voor zijn tijd uitzonderlijk gedenkteken gemaakt. 
 
 
De presentatie van het onpresenteerbare 
 
De vervolging en vernietiging van de Joden was een nooit eerder vertoonde satanische 
aberratie, volgens Von der Dunk.11 Het aantal als ongedierte verdelgde mannen, vrouwen, 
kinderen en baby’s ging het voorstellingsvermogen te boven, was zelfs ongeloofwaardig. G.F. 
Ferwerda, regeringscommissaris belast met de repatriëring van Nederlanders uit de Duitse 
kampen, had uit het rapport dat zijn Joodse medewerker Henri Dentz over de toestand en de 
gebeurtenissen in de Poolse concentratiekampen had opgesteld, verschillende verhalen 
geschrapt. Dentz had zonder terughoudendheid gerapporteerd over massamoord, met 
materiaal dat achteraf zeer betrouwbaar is gebleken, maar op het moment dat hij het 
uitbracht onvoorstelbaar of ongeloofwaardig was. Voor de enquêtecommissie verklaarde 
Ferwerda later dat hij sommige verhalen had geschrapt om te voorkomen dat diegenen die 
het rapport zouden lezen het ongeloofwaardig zouden achten.12  

Niet alleen ging de gebeurtenis het voorstellingsvermogen te boven, ook de taal 
ontbrak om er uiting aan te geven. ‘Bij onze thuiskomst bleken wij woordarme reizigers’, 
schreef Gerard Durlacher.13 Velen zwegen daarom ook maar liever, niet alleen uit schaamte 
maar ook uit onmacht. Want kon de Jodenvernietiging wel uitgedrukt worden, waren daar 
wel woorden of beelden voor? Met Auschwitz zijn ook de meetinstrumenten verloren 
gegaan, schreef filosoof Jean‐François Lyotard.14 

De meest bekende en meest geciteerde uitspraak hierover is ongetwijfeld van 
Theodor W. Adorno. ‘Het is barbaars om na Auschwitz nog poëzie te schrijven’, schreef 
Adorno in 1949 in zijn artikel ‘Kulturkritik und Gesellschaft’. Adorno, die in 1934 het onheil 
zag naderen en naar Amerika vluchtte, zag zichzelf als overlevende van de Jodenvernietiging. 
Auschwitz was volgens Adorno te interpreteren als een uiteindelijke consequentie van de 
westerse samenleving. Een samenleving die naar zijn idee gekenmerkt werd door een 
dialectiek van de verlichting. Later zou Adorno de atoombommen op Japan, de 
ontbladeringstechnologie in Vietnam, de kampen in Stalinistisch Rusland en de nucleaire 
wapenwedloop aan Auschwitz toevoegen. Juist deze moordpartijen en moord in 
voorbereiding, en niet de door menigeen geprezen vooruitgang van de moderne tijd, tonen 
ons de stand van de geschiedenis, aldus Adorno. Hij overleed in 1969. In een van zijn laatste 
filosofische boeken schreef hij: ‘Alle cultuur ná Auschwitz, samen met de broodnodige kritiek 
daarop is vuilnis.’15 

                                                                 
10 Zie Prins, ‘Foto‐impressie Nationaal Monument Westerbork’, 8.  
11 H.W. von der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, Amsterdam 1990, 9. 
12 Hondius, Terugkeer, 85. 
13 Aangehaald bij Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 91. 
14 Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 117. 
15 Aangehaald bij: Ralf Bodelier, Orde verstoringen. Zeven essays over beeldende kunst, literatuur en muziek in 
de schaduw van Auschwitz, Baarn 1992, 55. 
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De uitspraak van Adorno had betrekking op de schone schijn der dingen. Auschwitz 
mag niet verteld worden in mooie tekeningen, harmonieuze schilderijen, geruststellende 
verhalen of onderhoudende verzen. Ze tonen de wereld als een bloemenweide, terwijl ze uit 
modder is geschapen, aldus Adorno. Mooie kunst is volgens Adorno niet‐kunst, en daarmee 
bedoelde hij nauwkeurig gekopieerde en figuratieve werken als het huilende jongetje en de 
wulpse zigeunerin. Zijn kritiek gold de massacultuur die een collectieve volgzaamheid kweekt 
en die eigen verantwoordelijkheidsgevoel in de weg staat. Gangbare conventies en stijlen 
waren niet toereikend genoeg omdat ze wortelden in een ‘onschuldige’ wereld, een wereld 
voor Auschwitz. Kunst was voor Adorno kunst als die zich niet leende voor politieke 
doeleinden. Aan deze eis konden alleen de naar abstractie neigende moderne kunst, 
experimentele literatuur en atonale muziek voldoen. In deze kunst zou nog iets kunnen 
oplichten van de waarheid van onze cultuur: de waarheid dat mensen op afstandelijke, 
wrede en emotieloze wijze met elkaar omgaan, de waarheid van Auschwitz.  
             Adorno corrigeerde later zijn uitspraak met de woorden: ‘Het aanhoudende leed 
heeft er net zoveel recht op geuit te worden als de gemartelde heeft om te schreeuwen; 
daarom was de these dat na Auschwitz geen gedicht meer geschreven zou kunnen worden, 
wellicht onjuist.’16 Hoewel het de vraag is welke invloed Ardorno’s uitspraken hebben 
gehad, kan worden vastgesteld dat in de literatuur, toneelstukken, films en beeldende
nauwelijks werken zijn die rechtstreeks over Auschwitz gaan, althans waarin de verbeelding 
een rol speelt. ‘Het lijkt erop’, schrijft Buruma, ‘dat veel Duitse kunstenaars, filmregisseurs, 
toneelschrijvers, romanschrijvers en dichters zich hebben laten leiden door de uitspraak van 
Adorno.’

 kunst 

                                                                

17 En dat zou evenzeer voor niet‐Duitse kunstenaars kunnen gelden. Filosoof Jean 
Baudrillard heeft eens geschreven dat Auschwitz het hoogtepunt vormt van de geschiedenis, 
maar dat het door zijn buitensporigheid tevens ook het einde betekent van de geschiedenis. 
Auschwitz was de overtreffende trap van de geschiedenis. Dit had zijn equivalent in de 
verbeelding. De oorlog zorgde voor een ongekend potentieel aan gewelddadige en 
gruwelijke beelden. Het was onmogelijk om zulke gruwelijkheden te verbeelden en te 
representeren.18 En meende Elie Wiesel niet dat Auschwitz behoort tot het rijk van de 
zwijgenden: ‘Wij kunnen daar misschien nog wel wat over zeggen, maar een buitenstaander 
heeft zijn mond te houden.’19 

 
 
Todesfuge 

 
Volgens Adorno is alleen authentieke of waarachtige kunst in staat iets over Auschwitz te 
zeggen. Kunstwerken die zo compleet zijn dat ze iets kunnen laten ervaren van de 
gruwelijkheid. Kunstenaars die dat konden, waren Schönberg, Beckett en Picasso. Ook 
rekende hij Paul Celan daartoe. Todesfuge is het enige gedicht, schreef Adorno eens, dat 

 
16 Aangehaald bij Paul Sars, Paul Celan Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met commentaren door Paul Sars en 
vertalingen door Frans Roumen, Baarn 1988, 96. 
17 Ian Buruma, Het loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan, Amsterdam 1994, 
88‐89. 
18 Jean Baudrillard, ‘Hot Painting: The Inevitable Fate of the Image’, in: Guilbaut, S., Reconstructing Modernism: 
Art in New York, Paris and Montreal 1945‐1964, Cambridge 1990, 20. 
19 Aangehaald bij: Elma Verhey, ‘Robert Jan van Pelt: haat alleen kan de holocaust niet verklaren’, in: Vrij 
Nederland (28 september 1996), 28‐29. Wiesel heeft die woorden overigens ook teruggenomen, aldus Van 
Pelt.  
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Auschwitz aankan.20 De Todesfuge, opgenomen aan het begin van dit boek, is misschien wel 
het bekendste gedicht als het over de vernietigingskampen gaat. De Roemeens‐Joodse 
dichter Celan schreef het in 1945 toen hij 25 jaar was. Celan overleefde de 
concentratiekampen, zijn ouders niet. Deze ervaring bepaalde in grote mate zijn gedichten, 
zowel qua vorm als inhoud. ‘Het is barbaars om na Auschwitz nog poëzie te schrijven’ 
betekende voor Celan: het is barbaars om na Auschwitz nog gedichten in de Duitse taal te 
schrijven. ‘De woorden waren met bloed bevlekt en gekleed in SS‐uniform de oorlog 
uitgekomen.’21 Celans herbezinning op de door de nazi’s besmeurde Duitse taal wordt 
aangeduid als Nachkrieglyrik, een Stunde Null voor de Duitse taal. Zijn gedichten worden wel 
‘hermetische poëzie’ genoemd. Voor Celan waren zijn gedichten echter allerminst 
hermetisch. Todesfuge bevat een immens reservoir aan verwijzingen naar zowel de rijke 
Duitse cultuur als naar de wereld van de kampen. Celan omschreef zijn poëzie als 
Mehrdeutigkeit ohne Maske. Maar welke poging Celan ook ondernam om gehoor te krijgen, 
de lezer kwam voor een barrière te staan, hij werd overvallen door een lawine van 
dubbelzinnige regels, van woorden die verschillende gedaanten aan konden nemen. Dat 
verschafte zijn poëzie het predicaat cryptisch, moeilijk en zelfs abstract.22  

Celan is een van de weinigen die in een poging om iets over Auschwitz te zeggen, 
tegelijkertijd een nieuwe ‘taal’ heeft uitgevonden. Todesfuge is geschreven in een fugatische 
structuur, een door Bach veel toegepaste compositietechniek, waarbij vaststaande muzikale 
patronen in voortdurende wisselende stemmen terugkeren.23 Het zich herhalende thema in 
deze fuga is de dood, in steeds nieuwe variaties. Van Todesfuge bestaat een plaatopname 
waarop Celan het gedicht zelf voorleest. Hij vertraagt en versnelt onophoudelijk, waarmee 
hij de dramatische kracht van het gedicht tot het uiterste opvoert.24 Deze terugkerende 
patronen maken dat de Todesfuge ondergaan moet worden. Het is een expeditie langs 
ingehouden schoonheid naar de verschrikking van de twintigste eeuw. En dat roept 
vraagtekens op, want is Todesfuge niet een beetje te lyrisch, een beetje te aangenaam voor 
het oor?  

In de experimentele en vernieuwende dichtkunst van Celan zag Adorno net als in de 
abstracte kunst de belofte van een betere toekomst, een toekomst die niet wordt bepaald 
en beheerst door macht, een menswaardige wereld. Ondanks het feit dat Adorno blijk gaf 
van grote bewondering voor de poëzie van Celan, bekritiseerde hij Todesfuge in zijn Noten 
zur Literatur (1965) met de opmerking dat het gedicht door zijn esthetische stilering een 
schijn van zinvolheid zou kunnen toedichten aan het Joodse noodlot, en dat het alleen al op 
grond daarvan onrecht zou doen aan de slachtoffers van het gruwelijke gebeuren.25 Celan 
moet dat ook hebben aangevoeld. Aan het eind van de jaren zestig heeft hij de uitgevers 
verzocht zijn gedicht uit de bloemlezingen te verwijderen.26 De gedichten die Celan aan het 
eind van zijn leven schreef, werden steeds ontoegankelijker. Hij zwoer de metaforen af, 
want die hadden volgens Celan niets meer dan een ‘bont gezwets’ opgeleverd. Na enkele 
maanden in een psychiatrische inrichting te zijn behandeld, sprak hij de vrees uit voor een 
angstaanjagend stilzwijgen in zijn poëzie. Het doel van zijn ruim twintig jaar durende 

                                                                 
20 Zie Bodelier, ‘Twee gedichten die Auschwitz aankunnen. Over Paul Celan’, 55‐72. Het  gedicht staat op p.5. 
21 Chris van Esterik, ‘Flessenpost uit een sneeuwlandschap. De gruwelijke gedichten van Paul Celan’, in: NRC 
Handelsblad 22 oktober 1993. 
22 Bodelier, ‘Twee gedichten die Auschwitz aankunnen. Over Paul Celan’, 62.  
23 Sars, Paul Celan Gedichten, 96. 
24 Bodelier, ‘Twee gedichten die Auschwitz aankunnen. Over Paul Celan’, 62‐63. 
25 Sars, Paul Celan Gedichten, 96. 
26 Buruma, Het loon van de schuld, 89. 
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dichterlijke expeditie: het vinden van een juist gehoor of echo en het opdelven van zijn eigen 
tranen, had hij niet bereikt. In april 1970 trok Celan de uiterste consequentie. Hij sprong de 
Seine in en legde zo zichzelf het zwijgen op.27 

Ondanks de weerklank die zijn werk wel degelijk vond, ervoer Celan zijn leven als 
eenzaam. Als dat de reden is geweest voor zijn wanhoopsdaad, dan volgde hij vele andere 
overlevenden van Auschwitz, die in de naoorlogse tijd geen gehoor meer vonden voor hun 
onvoorstelbare verhalen in een wereld die verder leefde alsof er geen Auschwitz was 
geweest.28 
 
 
Getuigenis 
 
Tijdens en na de oorlog zijn duizenden egodocumenten, persoonlijke verslagen, dagboeken, 
gedichten en romans geschreven over de oorlogservaringen. Ze zijn geschreven uit het 
verlangen om deze ervaringen niet uit het geheugen van de mensheid te laten verdwijnen, 
de behoefte om de slachtoffers te herdenken en wellicht om Auschwitz nooit meer te laten 
gebeuren. In de archiefkelder van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) worden meer dan duizend dagboeken bewaard met een totale omvang van meer dan 
honderdduizend bladzijden. De Nederlandse bevolking werd op 28 maart 1944 door de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. Bolkenstein, opgeroepen zo veel 
mogelijk ‘eenvoudige, dagelijksche’ stukken te bewaren. Na de oorlog had het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), zoals het NIOD toen heette, dit materiaal ingezameld. In 
1947 deed het instituut nog een oproep via de radio. Deze oproep leverde 1.200 dagboeken 
op. De wil om getuigenis af te leggen was groot. Van ongeveer 1 op de 5.000 Nederlanders is 
een dagboek beschikbaar.29  

Ook van mensen die zijn weggevoerd naar de kampen zijn egodocumenten en 
dagboeken bewaard gebleven en uitgegeven, soms geschreven tijdens hun gevangenschap, 
vaker daarna. De bekendste mogen zich rekenen tot de wereldliteratuur, zoals de boeken 
van Primo Levi, Jorge Semprun, Robert Antelme, Elie Wiesel, Jean Améry en Imre Kertész. 
Sommige auteurs zijn met de Nobelprijs gelauwerd. In Nederland zijn het de boeken van Etty 
Hillesum, Anne Frank, Gerard Durlacher en Abel Herzberg die tot de (kamp)literatuur 
gerekend worden. De meeste teksten zijn echter geschreven in ongepolijste en 
ongekunstelde vorm om, in de woorden van literatuurwetenschapper Sem Dresden, dienst 
te doen voor nadere en zuivere kennis van zaken. Zoals de nazi’s poogden de sporen van hun 
misdaden uit te wissen, zo lag het ook in hun bedoeling dat dagboeken, notities, brieven en 
getuigenissen van hun slachtoffers volledig vernietigd zouden worden.30 Het bijhouden van 
een dagboek moet, zoals emeritus‐hoogleraar psychotherapie A. van Danzig opmerkt, 
beschouwd worden als een daad van verzet.31 Hoewel veel geschriften verloren zijn gegaan, 
zijn er ook vele gered: in bewaring gegeven, na de oorlog teruggevonden onder het puin, of 
jaren later gevonden op een zolder. Ze vormen resten, overblijfselen die getuigen van de 
ondergang. Ze vertellen rechttoe rechtaan wat ze te vertellen hebben, men ruikt, zoals 

                                                                 
27 Van Esterik, ‘Flessenpost uit een sneeuwlandschap’. 
28 Bodelier, ‘Twee gedichten die Auschwitz aankunnen. Over Paul Celan’, 72. 
29 Zie: Anna Voolstra en Eefje Blankevoort (red.), Oorlogsdagboeken over de jodenvervolging. 
Amsterdam/Antwerpen 2001, 10‐11. 
30 S. Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, Amsterdam 1991, 7 en 19. 
31 Voorwoord bij: Loden Vogel, Dagboek uit een kamp, Amsterdam 2000, 7. 
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Dresden schrijft, bijna lichamelijk de geur der concrete precisie, dat wil in dit geval zeggen de 
stank van rottende lijken of brandend mensenvlees.32 

De auteurs van de geschriften kunnen verschillende redenen hebben gehad om een 
dagboek bij te houden of later hun ervaringen op schrift te stellen, maar wat ze met elkaar 
gemeen hebben is de dringende behoefte om te getuigen over de feiten, toestanden en 
stemmingen in de concentratiekampen. De noodzaak is niet voor iedereen van begin af aan 
aanwezig: ‘want wat moet ik u eigenlijk schrijven over het leven in Westerbork?’, vraagt Etty 
Hillesum zich af in de eerste brief die ze schreef.  

 
In de zomer kwam ik er voor het eerst. Tot op dat ogenblik wist ik van Drente alleen, dat er 
veel hunebedden waren, meer niet. En nu vond ik daar plotseling een houten barakkendorp, 
ingevat tussen hei en hemel, met een verschrikkelijk geel lupinenveld in het midden en 
prikkeldraad er omheen. Mensenlevens vond je daar voor het oprapen.33  

 
Later zou ze meerdere keren de transporten beschrijven, met één ervan zou ze uiteindelijk 
zelf afgevoerd worden om vernietigd te worden. De getuigenissen van Etty Hillesum moeten 
eerder opgevat worden als een ‘ontdekkingsreis naar zichzelf’ dan als een objectief 
getuigenverslag, zoals het Kalendarium van Danuta Czech.34 Czech schreef een soort 
dagboek, waarin met grote nauwgezetheid dag na dag, jaar na jaar, verslag wordt gedaan 
van de gebeurtenissen in Auschwitz‐Birkenau. Wie een willekeurige bladzijde openslaat, kan 
een verslag lezen in de trant van:  
 

De nummers 86549 en 86550 behoren toe aan twee gevangenen overgebracht uit KL 
Neuengamme…De nummers 86551 tot 86566 behoren toe aan 16 mannelijke en de 
nummers 28512 tot 28523 behoren toe aan 12 vrouwelijk uit Kattowitz overgebrachte 
gevangenen…Met een transport uit Nederland zijn 750 joden uit het kamp Westerbork aan 
getroffen. Met het transport zijn 346 mannen en jongens als ook 404 vrouwen en meisjes 
aangekomen. Na de selectie zijn 88 mannen, die de nummers… als ook 101 vrouwen, die de 
nummers… als gevangenen in het kamp geplaatst. De overige 561 mensen zijn in de 
gaskamers gedood. 35  

 
In welke toonaard geschreven en met welke reden dan ook opgetekend, de 

vervolging en vernietiging is stap voor stap, als een afdaling in de hel van Dante, in de 
verslagen na te lezen. De eerste etappe, nog met goede moed: ‘De avond van dinsdag 16 
maart 1943 vertrokken we – per tram! – naar het Centraal Station’, schrijft Carla van Lier. 

                                                                 
32 Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, 10. 
33 Etty Hillesum, twee brieven uit Westerbork van Etty Hillesum, Den Haag 1962, 24.  
34 Haar voornemen was wel een kroniek over Westerbork te schrijven omdat ze vindt dat we ‘elkaar toch op de 
hoogte (moeten) houden van wat er in verschillende uithoeken van deze wereld gebeurt’. Ze voelt zich echter 
tekortschieten voor deze zelf gegeven opdracht. Zie: Bettine Siertsema, Uit de diepten. Nederlandse 
egodocumenten over de nazi concentratiekampen, Vught 2007, 183. 
35 Letterlijk: ‘Die Nummern 86549 und 86550 erhalten zwei aus dem KL Neuengamme überstellte Häftlinge … 
Die Nummern 86551 bis 86566 erhalten 16 männliche und die Nummern 28512 bis 28523 erhalten 12 
weibliche aus Kattowitz eingelieferte Häftlinge … Mit einem Transport … aus Holland sind 750 Juden aus dem 
Lager Westerbork eingetroffen. Mit dem Transport sind 346 Männer und Jungen sowie 404 Frauen und 
Mädchen angekommen. Nach der Selektion werden 88 Männer, die die Nummern … so wie 101 Frauen, die die 
Nummern … als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen 561 Menschen werden in den Gaskammern 
getötet.’ Danuta Czech, aangehaald bij: Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, 144. 
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‘Als alles zo meevalt, dan redden we het wel…’36 Later, via Vught en Westerbork naar 
Auschwitz, schrijft ze:  

 
Langzaam zette de trein zich in beweging, richting Duitsland. Voor bijna iedereen zal het wel 
de eerste buitenlandse reis zijn geweest (en meteen de laatste…). Hadden we daarover in 
voorafgaande dagen gekheid gemaakt – galgenhumor? – een reis gratis voor niks naar het 
buitenland, nu was het bittere ernst.37  

 
De reis zelf was voor velen een aankondiging van wat het kamp te bieden had. Simon Kessel 
beschrijft het transport als volgt:  

 
De temperatuur begon te klimmen, omdat de wagon volledig dicht was en er geen uitweg 
was voor onze lichaamswarmte… Urineren kon je alleen maar via een spleet in het dakraam, 
maar gewoonlijk mislukte dat en bevuilde de urine de vloer… Bij het aanbreken van de 
ochtend was iedereen ziek, verpletterd door het gewicht van de vermoeidheid, vermorzeld 
door de vochtige, verstikkende lucht en de vuile stank van uitwerpselen… Er was geen 
latrine, geen enkele voorziening… Daar kwam nog bij dat vele mensen moesten overgeven. 
Dagenlang moesten we de smerige stank inademen en leefden we in het vuil.38  

 
De aankomst was een nog grotere nachtmerrie. Een overlevende van Auschwitz schrijft:  

 
Lijken lagen uitgestrooid over de weg; andere lichamen hingen dood in het prikkeldraad; 
langs alle kanten weerklonken schoten. Grote vlammen sprongen naar de hemel; daarboven 
hing een gigantische rookwolk. Uitgemergelde menselijke skeletten kwamen op ons 
afgestrompeld, terwijl ze een zinloos gejank voortbrachten.39  

 
Deze overlevende mocht nog van geluk spreken. Hij had de selectie bij aankomst overleefd, 
en was waarschijnlijk volgens het vaste ritueel van boven tot onderen kaal geschoren en 
gebrandmerkt met een nummer. Na het transport werden de gevangenen nogmaals beroofd 
van alles: kleding, geld, voedsel, foto’s, horloges, etc. ‘De vervreemding was volledig 
geworden, de persoonlijke identiteit had plaats gemaakt, voor zo ver zij zich had weten te 
handhaven, voor de anonimiteit van het nummer.’40 De degradatie was doeltreffend om de 
geest te breken en zichzelf te verafschuwen. Reske Weiss schrijft:  
 

Ik was geen mens meer, urine en uitwerpselen dropen voortdurend van mijn benen; ik was 
zelfs geen dier meer, maar een rottend lijk, bewegend op twee staakachtige benen.41  

 
De kampervaring kon een hoge onvoorspelbaarheid hebben die leven of dood bepaalde. De 
laatste selectie in Auschwitz, waarbij werd beslist over leven en dood, ging volgens Elie 
Cohen, heel eenvoudig,  
 

                                                                 
36 Van Lier, Schroeiplekken, 29. 
37 Ibidem, 42. 
38 Aangehaald bij Jan de Laender, Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid, Leuven 
2004, 309. 
39 Aangehaald bij De Laender, Het hart van de duisternis, 316. 
40 Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, 136. 
41 Aangehaald bij De Laender, Het hart van de duisternis. Psychologie, 318. 
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Mijnheer Klein, die dokter Klein dus, liet de mensen aan zich voorbij trekken – hij had een 
hond bij zich en een leuk vrouwtje, en daar stond hij gezellig mee te praten. Hij aaide zijn 
hond, en nu en dan haalde hij er één uit. En dan ging hij weer verder met praten, en hij aaide 
zijn hond weer.42  

 
Het toeval bepaalde dat zelfs de ervaring van opsluiting in een gaskamer naverteld kon 
worden; een groep vrouwen overleefde de gaskamer.  
 

Ze waren naar binnen gedreven, de poort was gesloten, ze stonden samen gedrumd, 
wachtend op de dood. Maar er gebeurde niets. De voorraad Zyklon B was uitgeput. Ze 
stonden daar de hele nacht. En de volgende ochtend werden ze eruit gehaald en lieten ze 
hen in leven.43  

 
De meesten was het lot niet zo gunstig gezind, zij konden die ervaring niet navertellen: juist 
zij waren de getuigen die volgens Primo Levi de weg tot het einde toe zijn gegaan. 
Verbrijzeld, verbrand, tot niets, tot stof en as geworden. ‘De anderen zijn onder de levenden 
gebleven en kunnen dus alleen op een andere en onvollediger wijze getuigen zijn.’44 De 
getuigenis zal nooit compleet zijn. 

 
       
 
2.    Het spoor 
 
Het transport 
 
Een manier om het onbeschrijfelijke voorstelbaar te maken is het gebruik van metaforen. 
Om honger te beschrijven, schrijft literatuurwetenschapper Solange Leibovici, verandert Levi 
deze in een hijskraan met grijptang. Hij beschrijft een scène waarin een groepje gevangenen 
staat toe te kijken hoe een graafmachine aan het werk is:  
 

Leunend op onze schoppen kijken we geboeid toe. Bij elke hap van de grijptang gaan onze 
monden half open en dansen onze adamsappels onder ons te ruim geworden vel op en neer. 
We kunnen ons niet losrukken van het schouwspel van de etende kraan.45  

 
Het is opvallend dat in de kampliteratuur de treinreis, het transport, een van de 

belangrijkste plaatsen inneemt. De treinreis is de overgangssituatie tussen de oude wereld 
en de nieuwe: het kamp.46 Veel boeken hebben titels meegekregen die refereren aan het 
transport, oftewel de grote reis, waarmee de vervolging en vernietiging metaforisch wordt 
uitgedrukt. De grote reis is de titel die Jorge Semprun een van zijn boeken meegaf. Een reis 
die, zoals al eerder gezegd, vaak in etappes verliep. Het dagboek dat de journalist Philip 
Mechanicus schreef in Durchgangslager Westerbork kreeg de titel: In Dépôt. De 

                                                                 
42 Elie A. Cohen, De afgrond: Amersfoort – Westerbork – Auschwitz: een egodocument, Amsterdam/Brussel 
1971, 69. 
43 De Laender, Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid, 316. 
44 Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur, 78‐79. 
45 Primo Levi, aangehaald bij: Solange Leibovici, ‘Schrijven over het kamp: de getuigenis als literatuur’, in: 
Oorlogsdocumentatie ’40‐’45. Tiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. 
Zutphen 1999, 131. 
46 Ibidem, 119. 
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gedeporteerden worden hierin aangeduid als ‘transport materiaal’. Het zijn de wekelijkse 
transporten, het wachten op de transportlijsten met daarop de namen en de daarmee 
gepaard gaande angst, die het ritme van het dagboek bepalen. Veelzeggend zijn titels als: 
Deportaties, Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz en Gleiwitz, van S. van den Bergh, of: De 
afgrond en Amersfoort‐Westerbork‐Auschwitz, van Elie Cohen, en: Eindstation Auschwitz van 
E. de Wind. De historicus Martin Gilbert gaf de verhalen van ooggetuigenverslagen de titel: 
De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi‐Europa. 

Eindstation Auschwitz. In Auschwitz kwamen de treinen samen om hun 
‘transportmateriaal’ af te leveren voor vernietiging. Een foto die vaak wordt afgedrukt in 
boeken over Auschwitz is die waarop de poort van het kamp Auschwitz‐Birkenau staat, 
waaronder de spoorrails verdwijnen. Voor de poort lijken verschillende spoorbanen, uit heel 
Europa, samen te komen tot één: het laatste traject naar de gaskamers (zie afb. 68 en 69).47 
Auschwitz werkte als een moderne fabriek. Een fabriek met een poort, laboratoria, 
schoorstenen, recreatieruimten en sportvelden, met ploegendiensten, fabrieksgeheimen en 
nauwgezette procedures voor recycling van onderdelen. Een fabriek met vrouwen, mannen 
en kinderen als grondstof.48 En de treinen naar het kamp, en naar andere kampen,  

 
waren ingepast in het spoorboekje, de kaartjes keurig betaald aan het Reisbureau voor 
Midden‐Europa, tegen gereduceerd tarief – volwassen met groepskorting, kinderen van vier 
tot tien jaar voor half geld, onder de vier gratis.49 

 
De hoogste uitvoerders van deze seriële en technische massamoord waren Himmler, 

Heydrich en Kaltenbrunner, de opvolger van Heydrich, nadat deze in 1942 was vermoord. 
Het was echter Eichmann die als Schreibtischmurder de personificatie werd van de 
bureaucratische organisatie van de Jodenvernietiging.  

 
Eichmann ging met genocide om op de manier waarop de manager van een multinationaal 
bedrijf de productie en distributie van een product aanpakt: de voorraad grondstof in 
overeenstemming brengen met de behoefte van het bedrijf, waarbij de productie en de 
kwaliteit worden bewaakt en een directe levering wordt gewaarborgd.50  

 
Het is niet moeilijk om in het transport, de spoorrails, de trein en het perron een 

metafoor te zien van de vervolging en vernietiging van de Europese Joden. De rails en die 
Rampe waren van een grote symbolische betekenis, vaak meer dan de ruïnes van de 
gaskamer en de crematoria van Auschwitz. Het perron vormde niet alleen het einde van de 
reis, het was ook het aankomstpunt in het rijk van de willekeur tussen leven en dood. Hier 
vond de selectie plaats en konden de gedeporteerden hun laatste levensteken aan elkaar 
geven, een laatste groet, een laatste blik, een laatste woord. Het was een plek van afscheid. 
Het was het hart van Auschwitz, hier moest de SS er voor zorgen dat de mensen vrijwillig de 
gaskamers in gingen.51 

                                                                 
47 In werkelijkheid is het andersom. Dat wil zeggen, naar het kamp loopt maar één spoorbaan welke zich splits 
in het kamp. De foto is dus gemaakt binnen de poort van Auschwitz‐Birkenau. 
48 Zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 152. 
49 Ibidem, 151. 
50 David Cesarani, Eichmann. His Life and Crimes. 2004. Gebruikgemaakt van de Nederlandse vertaling, 
Eichmann. De definitieve biografie, Amsterdam 2005, 166. 
51 Ute Wrocklage, ‘Auschwitz‐Birkenau – Die Rampe’, in: Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐
Relikte und KZ‐Denkmäler 1945‐1995. Frankfurt/Main; New York 1998, 287‐288. 
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Behalve het perron zijn het vooral de spoorrails, waarvan een heel netwerk over 
Europa ligt verspreid, die meer nog dan de trein, de crematoria en de gaskamers, een 
metafoor zijn voor het systeem van de vernietiging: het industriële proces en de rationele 
organisatie die erachter schuilgaat (zie afb. 68 en 69). De laatste meters rails in kamp 
Birkenau liggen bij wijze van monument op een stenen sokkel waarop meestal kaarsjes 
branden (zie afb. 70).52  
 
 
Gesublimeerde realiteit 
 
De treinen waren voor de gedeporteerden allesbehalve een metafoor, ze waren bittere 
werkelijkheid. De trein, vanouds het symbool van geloof in vooruitgang en moderniteit, het 
romaneske transportmiddel waarmee de reiziger zijn leven een wending geeft, tijd heeft om 
na te denken, een crisis bezweert, een zoektocht begint of een vlucht, wordt in de 
kampliteratuur het negatief daarvan. De treinreis, schrijft Leibovici, is de eerste voorstelling 
van de hel die de reizigers te wachten staat en de eerste selectie tussen de sterken en de 
zwakken. In de kampliteratuur benadrukt de reis het afstand nemen van het vertrouwelijke, 
het vroegere leven en de overgang naar het onbekende.53 ‘Deuren worden dichtgetimmerd, 
buiten de trein bestaat er niets meer: “de wereld was een hermetisch afgesloten wagon”’, 
schreef Primo Levi.54 Niets is zo treffend als de still uit de film die Rudolf Breslauer van kamp 
Westerbork maakte, waarin een meisje met een hoofddoek naar buiten kijkt voordat de 
wagondeuren gesloten worden en zij een andere wereld binnentreedt. In de film is het 
meisje zeven seconden te zien; het meisje is er en ze is weer weg. Het zijn de laatste 
seconden dat ze voor ‘ons’ zichtbaar is, voordat haar moeder roept: ‘Settela, ga bij die deur 
weg, straks komt je kop er nog tussen.’55 Haar gezicht is al ingeklemd tussen de 
wagondeuren, voordat ze definitief in de onderwereld verdwijnt (zie afb. 71).56 Dit beeld is 
inmiddels het symbool geworden van Transport, de titel die Breslauer de film meegaf.57 Het 
meisje was een zigeunermeisje en ze keek naar een hond. 

Zodra de gedeporteerden in de wagons waren gestapt was hun autonomie, voor 
zover dat nog niet het geval was, opgeheven en waren ze overgeleverd aan het reisschema 
van de trein die slechts één bestemming kende. De reis naar de vernietigingskampen voerde 
langs veranderende landschappen, die zichtbaar door de spleten in de veewagons aan de 
gedeporteerden voorbij trokken. Langs besneeuwde bergen, zonovergoten heuvels, 
uitgestrekte akkers, dorpen en soms door steden legde de trein zijn weg af. Dan reed hij 
langzaam of stond stil, om zich vervolgens weer in het onafwendbare ritme van de dood te 
bewegen. Als in een rite de passage werden de gedeporteerden in de veewagens ingewijd in 
het universum van Auschwitz, met als voorlopige eindceremonie de ‘ritualiën’ die hen tot 
Häftling maakten: eerst naar de ‘Friseur’, daarna naar de ‘tatoeeer’.58 De treinen in de 

                                                                 
52 De stenen voor deze sokkel schijnen afkomstig te zijn van het eerste monument bij deze plek. Zie Ute 
Wrocklage, ‘Auschwitz‐Birkenau – Die Rampe’, 293. 
53 Leibovici, ‘Schrijven over het kamp’, 119, 120. 
54 Aangehaald bij Leibovici, ‘Schrijven over het kamp’, 120. 
55 Aangehaald bij: Aad Wagenaar, Settela. Het meisje heeft haar naam terug, Amsterdam 1995, 151. 
56 Wagenaar, Settela, 21. 
57 Wagenaar, Settela. 36‐37. 
58 Deze termen zijn van E. de Wind waarmee hij zijn aankomst in Auschwitz beschrijft in zijn boek: Eindstation 
Auschwitz, Amsterdam 1981, 19. 
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kampliteratuur zijn de ‘treinen die niet terugkomen’,59 ‘het symbool van leed en ongeluk, 
van de dood, van het kwaad zelve’, ‘de trein is de duivel’.60 

In de film Shoah, die Claude Lanzmann maakte tussen 1974 en 1985, vormt de trein 
de basis, bepaalt zijn gedender het ritme van de film die is opgebouwd rond getuigenissen 
van overlevenden, daders en omstanders. ‘Shoah’, zo schrijft Shoshana Felman in het boek 
Testimony, ‘is het verhaal van de bevrijding van de getuigenis door haar ontheiliging.’ De 
tragedie van de Jodenvernietiging, de Shoah, wordt verteld door wisselende stemmen met 
wisselende karakters, die via vertalingen tot ons komen. De stemmen vertellen gedurende 
het grootste gedeelte van de film allemaal hetzelfde: over de aankomst van de treinen, het 
openen van de wagens waar de lijken uitvallen, de dorst, de angst, het uitkleden, de 
‘ontsmetting’ en het openen van de gaskamers. Ze vertellen echter het meest als de stem 
stokt, breekt, en de geïnterviewde in tranen lijkt uit te barsten. Eigenlijk laat de film de 
onmogelijkheid om te getuigen zien, de onmogelijkheid van vertellen, of zoals Felman het 
beschrijft: het toont de crisis van de getuigenis.61 Het zijn de gezichten achter de woorden 
die het onuitsprekelijke tot uitdrukking brengen. Het is de stilte die getuigenis aflegt. Midden 
in de film krijgt de stilte gestalte in de persoon Simon Srebnik. Hij heeft de gaswagens van 
Chelmno overleefd. Waarschijnlijk omdat hij zo mooi kon zingen. In de film staat hij te 
midden van zelfvoldane, druk kwebbelende burgers van Chelmno, die zich de zanger nog 
levendig blijken te herinneren. Op het gezicht van de zanger is alleen nog volstrekte leegte te 
zien. Of het gezicht van Abraham Bomba, die Auschwitz overleefde als kapper bij de poort 
van de gaskamers van Treblinka. Zijn gezicht spreekt boekdelen als zijn stem niet meer kan 
en wil vertellen. Volgens Lyotard, laat Lanzmann het niet representeerbare aan het licht 
komen:  

 
door een verandering in stemtimbre, een keel die zich samenknijpt, een snik, tranen, de 
getuige die de camera ontvlucht, een ontregeling in de toon van de vertelling, een 
onbeheerst gebaar .62 

 
Lanzmann filmde tussen de vele gesprekken de sporen, het gras of de stenen waar ooit een 
vernietigingskamp was en de rails die daarheen leidden. Het zijn de sporen van wat is 
gebeurd, maar niet meer gezien kan worden. Lanzmann filmde de gezichten van de daders, 
de omstanders, de slachtoffers die proberen te getuigen van iets waarvan niet te getuigen is. 
Lanzmann filmde de stenen van het monument van Treblinka, dagenlang, in elk seizoen; 
honderden shots. Lanzmann filmde de stenen die op de graven in de Joodse traditie het 
teken van verbondenheid met de doden zijn. Hij filmde ze uit noodzaak, omdat de stenen 
staan voor de verdwenen Joden. 

Shoah wordt door de zorgvuldige opbouw van de beelden ook wel omschreven als 
een filmsymfonie. Het ritme wordt bepaald door de stemmen en het steeds terugkerende 
gedender van de treinen waarmee de film begint en eindigt. Het is de trein die rijdt en nooit 
stopt, als om te zeggen dat de Jodenvernietiging geen einde heeft.63 Door de opbouw en 
structuur van de film toont deze een zekere overeenkomst met Todesfuge van Celan. In 

                                                                 
59 Primo Levi aangehaald bij Leibovici, ‘Schrijven over het kamp’, 120. 
60 J. Presser aangehaald bij Leibovici, ‘Schrijven over het kamp’, 120. 
61 Zie: Shoshana Felman, ‘The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s Shoah’, in: Shoshana Felman and Dori 
Laub, Testimony: crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history, New York 1992, 204‐283.  
62 Jean‐François Lyotard., Heidegger et ‘les juifs’, Paris 1988. Gebruikgemaakt van de Nederlandse vertaling van 
Cécile Janssen, Heidegger en ‘de joden’, Kampen 1990, 49. 
63 Claude Lanzmann, ‘“Schindlers List” is een onmogelijk verhaal’, in: NRC Handelsblad 26 maart 1994. 
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Shoah komt de dood steeds terug in de vorm van trein en rails, waarmee steeds nieuwe 
slachtoffers aangevoerd worden. De telkens terugkerende patronen maken dat Shoah net 
als Todesfuge ondergaan moet worden. Men zegt wel dat het lezen van het gedicht van 
Celan een expeditie is die zijn geheimen prijsgeeft aan diegenen met genoeg 
uithoudingsvermogen.64 Uithoudingsvermogen is ook vereist voor de negenenhalfuur 
durende film van Lanzmann. Het is een reis langs beelden van gruwelijke pracht. Het is een 
expeditie naar de verschrikking van de twintigste eeuw.  
   Adorno had Todesfuge bekritiseerd met de opmerking dat door zijn esthetische 
stilering een schijn van zinvolheid zou kunnen worden toegedicht aan het Joodse noodlot, 
waarmee onrecht zou worden gedaan aan de slachtoffers. Celan zwoer de metaforen af 
omdat ze niets meer dan een bont gezwets hadden opgeleverd. Misschien is Todesfuge een 
beetje te lyrisch, te aangenaam voor het oor. En misschien zijn de beelden van Shoah te 
meeslepend, te mooi en wordt de gruwel verzacht in plaats van tot uitdrukking gebracht. 
Maar zowel Celan als Lanzmann hebben laten zien dat het mogelijk is iets te zeggen over het 
onzegbare. Het is de schoonheid, weliswaar een gruwelijke, die ons iets laat ervaren van de 
enormiteit van Auschwitz, en die een brug slaat naar een gehoor.  

Schrijvers over kampen, merkt Leibovici op, schuwen de inzet van literaire middelen, 
bang voor afzwakking van de werkelijkheid. Ze willen dat hun ervaring voor zichzelf spreekt. 
Het gaat hier om literatuur met een mimetisch karakter. Dat wil zeggen dat de 
gebeurtenissen en personages niet verzonnen zijn, maar dat 

 
de nadruk wordt gelegd op een directe weergave van de werkelijkheid. Mimesis heeft hier 
niet zozeer de betekenis van nabootsing als wel van uitbeelding van de realiteit.65  

 
De treinen en de rails die in Shoah in beeld worden gebracht zijn weliswaar niet dezelfde als 
waarmee de gedeporteerden werden afgevoerd, ze bewijzen hun waarde door de wijze 
waarop ze de kijker op het ritme van de dood meevoeren naar wat niet gezegd en 
uitgebeeld kan worden, maar wat wel de realiteit vormde voor miljoenen. 
        
In Shoah zien we geen massa‐executies, geen uitgemergelde concentratiekampbewoners, 
geen stapels lijken, geen gereconstrueerde concentratiekampen en geen schreeuwende 
SS’ers in hoge laarzen. In de discussie die losbrak nadat Steven Spielberg het publiek in 
Schindler’s List confronteerde met schokkende beelden om Auschwitz in herinnering te 
brengen, werd duidelijk waar het Lanzmann om te doen was. Lanzmann was bang dat de 
uitbeelding, in dit geval Schindlers’s List, voor veel mensen Auschwitz zal worden. De Joodse 
schrijfster Cynthia Ozick deelde de angst van Lanzmann.  
 

Ozick is zich voortdurend bewust van het gevaar dat het beeld van iets wordt aangezien voor 
het ding zelf. Anders gezegd, dat de kunstmatige werkelijkheid van het kunstwerk wordt 
aangezien voor de ongrijpbare werkelijkheid waar wij onderdeel van uitmaken [sic]. Is dat 
het geval, dan slokt het kunstwerk volgens haar gevoelens op die voor het leven bestemd 
waren.66  

 
Ozick gelooft oprecht dat er geen woorden of beelden zijn die recht kunnen doen aan de 
gruwel van Auschwitz:  
                                                                 
64 Van Esterik, ‘Flessenpost uit een sneeuwlandschap. De gruwelijke gedichten van Paul Celan’. 
65 Leibovici, ‘Schrijven over het kamp’, 114. 
66 Bas Heine, ‘Het copyright op het verleden. Kunst, kitsch en de holocaust’, in: NRC Handelsblad 26 april 1994. 
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Wat voor de kunst in het algemeen geldt, vindt zij, gaat in het bijzonder op voor het 
verbeelden van de genocide van de nazi’s op de joden; wie dat esthetisch vorm probeert te 
geven in een verhaal of een schilderij of een film, doet als vanzelf afbreuk aan de 
werkelijkheid van de holocaust, onttrekt gevoelens aan de werkelijkheid. Een afbeelding van 
de Holocaust is altijd minder erg dan de holocaust zelf.67 

 
De treinen en de rails in Shoah hebben hun waarde bewezen, ze tonen wat niet gezegd en 
uitgebeeld kan worden, maar brengen de deportaties wel tot uitdrukking. De rails en het 
stootblok dat Prins gebruikte voor het Westerborkmonument zijn weliswaar niet de originele 
materialen, maar ze geven wel een beeld aan de emotie die Prins heeft gevoeld toen hij 
getuige was van het vertrek van de treinen naar de vernietigingskampen. Een emotie die we 
bijna kunnen navoelen. Prins heeft niet geprobeerd een ‘mooi’ gedenkteken te maken, maar 
hij heeft met de ‘resten’, met de ‘sporen’ die de deportatie heeft achtergelaten getracht een 
nieuwe vormentaal te zoeken, net als Celan, om Auschwitz tot spreken te brengen. Hij heeft 
niet geprobeerd de werkelijkheid van Auschwitz te verbeelden, maar als het ware de 
bewijzen tentoongesteld, als documenten van Auschwitz. De rails liggen er als getuigen van 
de gruwel die zich in Westerbork heeft afgespeeld. De geschonden rails steken als 
klauwende armen de lucht in, als metafoor voor de ontreddering door de wekelijkse 
deportaties. Net als Todesfuge en Shoah, meeslepend in een gruwelijke schoonheid.  

Behalve dat zijn keuze voor de rails voortkwam uit de wil geen (mooie) ‘kunst’ te 
willen maken, liet hij zich ook leiden door het joods beeldenverbod. Zo had het NIW voor het 
gedenkteken van Westerbork te kennen gegeven dat het de voorkeur gaf aan een eenvoudig 
grafteken waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beeldhouwwerk vanwege de 
eeuwenoude joodse traditie tegenstaat. Toen Prins de opdracht kreeg wist hij eerder hoe hij 
het niet zou maken, dan hoe wel:  
 

Zo wilde ik op geen enkele wijze een levend wezen afbeelden. Niet omdat ik daar tegen ben, 
maar omdat vrome joden vanuit hun geloof niet willen dat je een mens of dier afbeeldt. Dat 
is iets dat door hen niet aanvaard wordt. U begrijpt wel dat ik het niet in mijn hoofd zou 
halen om een gedenkteken dat met joodse mensen te maken heeft, zo te maken dat het 
voor orthodoxe joden niet zou kunnen.68  

 
Het enige duurzame materiaal, of edel materiaal zoals hij het noemt, zijn de 

marmeren platen waarin een tekst uit de klaagliederen is gegraveerd. Deze tekst was zijn 
keuze nadat hij de tekst die de opperrabbijn van Nederland aan hem had voorgelegd had 
afgewezen, omdat deze te lang was om bij het monument te fungeren. De tekst, die zowel in 
het Nederlands als in het Hebreeuws is aangebracht, luidt: 
 

Zij belaagden ons bij elke schrede  
zodat wij over onze pleinen niet gaan konden  
ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld 
ja ons einde was gekomen! 

  
Het is ook de enige tekst die bij het monument is aangebracht. Geen naamlijsten, getallen of 
een titel. Met veel zorg was het lettertype uitgekozen en aangebracht in het marmer, 

                                                                 
67 Ibidem.  
68 Prins, ‘R. Prins over het door hem gemaakte Herinneringsteken’.  
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waarmee Prins wilde aangeven dat de tekst voor hem edeler is dan het materiële 
gedenkteken. Hiermee plaatst hij zich in de joodse traditie, waarin aan het teken, het 
indirecte symbool van een meer geweten dan geziene wereld, meer belang wordt gehecht 
dan aan de materiële verschijningsvormen.69 Prins had een teken gecreëerd waarin de 
herinnering aan het onpresenteerbare zich aandiende. 
 
 
3.      Zeige deine Wunde 
 
Geschonden mensbeeld 
 
In 1981 sprak Cramer, de voormalige oud‐commissaris van de koningin in Drenthe, tijdens 
een interview zijn dankbaarheid uit dat de eerste serieuze poging in 1957 om een 
gedenkteken op te richten op een mislukking was uitgelopen.  
 

Dankbaar, omdat het nu opgerichte monument – het stootblok met de rails – een meer 
zinvol en aangrijpend gedenkteken is, al doet het ons dan ook denken aan die niet te 
bevatten verschrikking en ontzetting: mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zuigelingen 
en kinderen, zwangere vrouwen en lichamelijk en geestelijk misdeelden, die door de 
‘bewakers’ van het kamp in koude en onverlichte, zelfs van geen strozakken voorziene, 
vervuilde en tochtige goederenwagons werden gedreven om vervolgens de gaskamers 
tegemoet te gaan. Een verschrikking die ons menselijk bevattingsvermogen te boven gaat. 
Dit zij zo, maar laat dit teken ons manen ‘het verleden niet te vergeten, omdat wij anders 
gedoemd zijn het te herhalen’.70  

 
Zoals uit zijn woorden is op te maken riep het stootblok met rails bij Cramer een 

beeld op waarin hem rechtstreeks de deportaties voor ogen kwamen. Iets waartoe een 
traditioneel monument, zo laat hij impliciet weten, niet in staat zou zijn geweest. Hier geen 
mensfiguren op sokkels of namenlijsten ingebed in een nationale en/of christelijke 
symboliek. Geen vormen van heldenmoed of martelaarschap, maar simpelweg resten, stille 
getuigen van een gruwelijke gebeurtenis.  

Het herinneringsteken dat Prins had ontworpen voor Westerbork laat zien dat er 
sinds de eerste gedenktekens van vlak na de oorlog het een en ander was veranderd in hun 
vormgeving. Het meest opvallende van het gedenkteken voor Westerbork is het gebruikte 
materiaal en het horizontale karakter. Het gedenkteken is niet gemaakt van de gebruikelijke 
duurzame materialen, maar van verroest staal en beschadigd hout. Het gedenkteken heeft 
ook niets meer te maken met de verticale glorificatie die zo lang de oorlogsmonumenten 
heeft gedomineerd, maar des te meer met het aardse horizontale, als teken van rouw, 
schaamte en geschondenheid. Dat een dergelijke sculptuur geaccepteerd werd als 
gedenkteken heeft alles te maken met de ontwikkeling van de beeldhouwkunst na de 
oorlog.  
       
Wie een overzicht van de ontwikkeling van de oorlogsmonumenten en in het bijzonder de 
kampmonumenten wil zien, bezoekt het voormalige kamp Mauthausen in Oostenrijk. Tussen 
de overgebleven barakken van het concentratiekamp en de nabijgelegen steengroeve, waar 
de gevangenen moesten werken, is een park aangelegd waar verschillende landen uit 
                                                                 
69 Zie: Siegfried E. van Praag, ‘De bruidsvlucht. Joden als schilders en beeldhouwers’, in: NIW 90/46 (1959). 
70 Aangehaald bij Houwaart, Westerbork. Het begon in 1933, 124‐125. 
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Europa een gedenkteken hebben opgericht ter ere van hun slachtoffers (zie afb. 72, 73, 74 
en 75). Er staan meer dan twintig monumenten. Een van de eerste monumenten, uit 1949, 
werd opgericht ter herinnering aan de Franse slachtoffers, een van de laatste dateert uit 
1998 en is ter herinnering aan de omgekomen Sinti en Roma (zie afb. 76). Het is een bonte 
verzameling van gedenktekens, variërend van traditionele graftekens tot installatiekunst, 
van traditionele standbeelden tot landart. Deze nationale gedenktekens geven een 
interessant overzicht van de wijze waarop de onderhavige landen hun slachtoffers 
herdenken, qua periode, plaats en vorm.  

De meeste van deze gedenktekens zijn in de jaren vijftig en zestig opgericht en staan 
vooral in het teken van martelaarschap en opoffering voor het vaderland. Met name die van 
de voormalige communistische landen kenmerken zich door een socialistisch‐realistische 
stijl, zoals de al eerder besproken gedenktekens in Buchenwald en Ravenbrück. Figuratief 
beeldhouwwerk van bevrijde gevangenen op hoge sokkels, hun gebalde vuisten geheven 
naar de hemel. Maar er zijn ook strijdende soldaten. Veel gedenktekens bestaan uit 
beeldhouwwerk in combinatie met monumentale architectuur, vooral verticaal: zuilen, 
obelisken en hoge muren zijn geliefd. Niet zelden voorzien van de symbolische driehoek, 
teken van de politieke gevangene. 

De monumenten van Duitsland (1983, zie afb. 77) en Nederland (1986, zie afb. 78 en 
79) en die voor de Sinti en Roma (1998) zijn anders van aard. Hoewel monumentaal van 
opzet, zijn ze voor alles abstract en doen ze weinig denken aan traditionele monumenten. 
Het zijn kunstwerken die bij een eerste aanblik buiten de context van het 
herinneringslandschap waarschijnlijk niet als monumenten herkend zouden worden. Het 
monument van West‐Duitsland gaat in abstractie het verst. Het is gemaakt door de Duitse 
kunstenaar Fritz Koenig en bestaat uit twee schuin naar elkaar toelopende stalen vlakken die 
in een hoek bij elkaar komen. In deze hoek liggen vier stalen pijpen en een stalen kogel. Het 
is de verbeelding van de steengroeve waar de gevangenen van Mauthausen te werk werden 
gesteld en waar velen het leven hebben gelaten. Mauthausen, schreef Presser, was de 
doodstraf.  

 
Een heerlijke omgeving: ‘Deze groenende heuvels, met door de pijnbomen blanke en rose 
huisjes beschut, in de verte de besneeuwde kammen en gletsjers van de Alpen’ … ‘welk een 
Weens operette‐decor!’ ‘(…) Het is juist daar, waar ze keuze gemaakt hadden voor de 
opvoering van een drama van modder en bloed, van sadisme en haat’.71  

 
Dat is wat de sculptuur van Koenig laat zien of wil laten ervaren. De steengroeve, niet 

opgenomen in de schoonheid van het liefelijke landschap, maar gevangen in de rauwe 
werkelijkheid tijdens het bestaan van het concentratiekamp. Het is een open graf waarin de 
lijken, de resten, van omgekomen gevangenen liggen. Misschien is het niet zozeer de groeve 
die hier wordt uitgebeeld als wel het morele kwaad waartoe de mensheid kan vervallen. Het 
mensbeeld is hier danig aangetast. 

 
 
Herdenken in schoonheid 
 
Bij de monumenten die in de eerste decennia na de bevrijding werden opgericht, stonden 
waardigheid en schoonheid voorop. Deze eisen werden vooral gezocht in de menselijke 

                                                                 
71 Michel Riquet, aangehaald bij Presser, Ondergang. Deel I, 87. 
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gestalte, het liefst naakt, om een universele zuiverheid tot uitdrukking te brengen. In 
Nederland bestond de hoop dat de vele opdrachten voor oorlogsmonumenten de 
Nederlandse beeldhouwkunst op een hoger plan zouden brengen. In de praktijk bleek dat 
tegen te vallen. Vooral omdat aan de eis van verstaanbaarheid gehoor moest worden 
gegeven, bleef de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst met betrekking tot 
gedenktekens achter.  

De relatie tussen de kunstenaar aan wie de opdracht is verstrekt en het publiek, in de 
hoedanigheid van opdrachtgever, commissielid of betrokken burger, is altijd moeizaam 
geweest. De totstandbrenging van een monument ging meestal gepaard met heftig verschil 
van mening en tegenstand, omdat er meerdere instanties bij betrokken waren die 
verschillende en vaak tegengestelde visies op vorm en functie van een monument hadden. 
De moeilijkheid waar de kunstenaar voor kwam te staan, zeker bij een nationaal monument, 
is dat hij een collectief gevoel tot uitdrukking moest brengen.  

Tot ver in de twintigste eeuw gebruikten de kunstenaars een algemeen aanvaard 
symbolenrepertoire, dat teruggreep op klassieke en kerkelijke bronnen. De eerste 
oorlogsmonumenten getuigen daarvan. Deze symboliek was verstaanbaar, bood ruimte voor 
interpretatie en herinterpretatie en gaf de kunstenaar voldoende ruimte om zijn 
kunstenaarschap te belijden. Maar het ontwerpen van monumenten werd gecompliceerder 
naarmate de kunstenaar, op grond van sociale en artistieke ontwikkelingen, steeds meer 
werd geacht een eigen vormen‐ en symbolenrepertoire te bezitten. Het monument werd zo 
de uitdrukking van een uniek en sterk aan de kunstenaar gebonden ontwerp. Voor 
kunstkenners, zoals de ‘smaakspecialisten’ uit de commissies of juryleden, was dat geen 
probleem, maar vaak wel voor het publiek en achterblijvers van de dode oorlogsslachtoffers. 
Zij eisten een waardig beeld, waarbij de inhoud herkenbaar is. De vormgeving diende 
ondergeschikt te zijn aan de inhoud. ‘Wij zijn niet gemarteld en onze families niet vermoord 
in het abstracte’, reageerden Auschwitz‐overlevenden op een ontwerp voor een 
gedenkteken dat door kunstkenners als briljant werd omschreven. Of denk aan Nathan 
Rapoport, die zijn meer dan realistisch beeld van de opstand in het getto van Warschau 
verdedigde met de opmerking dat de strijd niet abstract was en dat hij daarom ook geen 
steen met een gat kon maken en zeggen: voilà, het heroïsme van de Joden. Het ontwerpen 
van een gedenkteken luistert nauw. 

Naar aanleiding van de al eerder besproken prijsvraag voor een monument in 
Renesse organiseerde De Nederlandsche Kring van Beeldhouwers in 1946 onder leiding van 
de classicus prof. dr. B.A. van Groningen een driedaags congres om de problemen die bij de 
oprichting van monumenten opdoemen ter sprake te brengen. Van Groningen had eerder 
een voordracht gegeven over dit onderwerp voor de Centrale Commissie van advies, waarin 
hij met name de voorwaarden voor het welslagen van een gedenkteken uiteenzette. In zijn 
analyse stelde hij drie wezenlijke en tevens noodzakelijke kenmerken vast: het gedenkteken 
moest eerlijk, waardevol en duidelijk zijn. De definitie van het begrip gedenkteken, stelde 
Van Groningen, ligt in het woord zelf opgesloten. ‘Het gedenkteken is bestemd om te “doen 
gedenken”.’72 We gedenken om een blijvende herinnering te doen voortleven; dat kan een 
persoon zijn, een gevoel of een gedachte en dat kan op velerlei manieren. Met een gedicht, 
een document of een muziekstuk. Maar deze vormen van gedenken zijn geen gedenktekens, 
hier ontbreekt het tweede element van de samenstelling, namelijk ‘teken’. Een ‘teken’ is 
volgens Van Groningen duidelijk waarneembaar, blijvend en onveranderlijk. 

                                                                 
72 Van Groningen, ‘Het gedenkteeken’, 90. 

  159



Gedenkteken en monument zijn twee aan elkaar verwante begrippen, waarbij een 
monument altijd een gedenkteken vormt, maar andersom niet ieder gedenkteken een 
monument is. Als synoniem zijn ze niet zonder meer uitwisselbaar. Het woord ‘monument’ 
kan twee verschillende betekenissen hebben. Het wordt gebruikt voor bouwwerken die 
vanwege hun architectuurhistorische waarde beschermd worden, en het kan gebruikt 
worden voor kunstwerken in de openbare ruimte waarmee een historisch persoon of 
gebeurtenis herdacht wordt. Stamt het monument in de eerste betekenis uit het verleden, 
het monument in de tweede betekenis herinnert aan het verleden.73 Het monument, schrijft 
Van Groningen, heeft twee kenmerken: ten eerste staat het monument vrij en wordt het 
bepaald door zijn driedimensionale karakter. Ten tweede is het monument zo omvangrijk en 
massaal dat het zich met kracht handhaaft in zijn omgeving. Als voorbeelden noemt hij 
piramides, zuilen, obelisken, kerken en triomfbogen. 

Een gedenkteken zal soms wel en soms niet het karakter van een monument hebben. 
Een gedenkplaat op een muur, een reliëf boven een portiek of een buste in een nis zijn 
bescheiden van aard en zijn gedenktekens, maar geen monumenten. Het standbeeld van 
Erasmus in Rotterdam, het graf van Napoleon en de zuil van Trajanus zijn monumenten, 
maar ook gedenktekens. Deze definitie van Van Groningen komt nauw overeen met het 
Engelse memorial voor ‘gedenkteken’, en monument voor ‘monument’.74 De functies van 
monumenten en gedenktekens kunnen dus door elkaar lopen. Een monument, vaak 
geassocieerd met helden, overwinningen en triomfen, kan ook een plek zijn voor rouw en 
verdriet. En een gedenkteken kan ook een overwinning herdenken. Hoe dan ook, 
gedenktekens zijn ze alle.  

De reden of ‘drang’ zoals Van Groningen het noemt, waarom gedenktekens worden 
opgericht, is de ervaring van een buitengewoon iets of mens, die buiten het alledaagse om 
gaat. Deze ervaring wil men vasthouden, ‘een blijvend iets bouwen naast de ervaring zelf, 
die in haar vluchtigheid voorbijgaat’. Overtuigd van de waarde van de ervaring meent men 
deze te moeten vastleggen voor het nageslacht. Doelbewust wordt er beslag gelegd op de 
toekomst, er wordt vastgelegd wat als geschiedenis erkend dient te worden. Men legt 
willens en wetens een band tussen verleden en toekomst. Dat heeft echter wel 
consequenties, die het karakter van het gedenkteken bepalen, volgens Van Groningen. Hij 
onderscheid er drie. 

Ten eerste moet de te herdenken persoon of gebeurtenis met eerbied worden 
behandeld. Men mag ze door het gedenkteken geen geweld aandoen. Dat wil zeggen dat 
opdrachtgever en kunstenaar een dienende taak hebben, ze mogen geen persoonlijk gewin 
nastreven. Het gedenkteken moet ‘waar en eerlijk’ zijn. Ten tweede moet het gedenkteken 
belangrijk zijn. Alleen dat wat werkelijk van grote betekenis is en van reële waarde wordt 
geacht, mag aandacht krijgen. Als laatste stelde Van Groningen dat een gedenkteken 
duidelijk moet zijn. De beschouwer moet zonder veel moeite en vooral zonder misvatting 
achter de directe vorm ook het verbeelde idee zien. 

                                                                 
73 Zie: Ries Roowaan, Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek 1949‐1993, 
Amsterdam 1999, 32. Een monument kan een klein huisje zijn maar ook een paleis. Het kan een klein 
gedenkteken zijn maar ook een stedenbouwkundige stadswijk of een natuurgebied. De begrippen monument 
en gedenkteken slaan niet uitsluitend op gebouwen, maar ook op standbeelden, praalgraven en andere 
objecten die het aandenken aan vroegere zaken bewaren en in stand houden. Alois Riegl heeft het begrip 
monument (Denkmal) in deze betekenis het meest ruim omschreven. Zie: Helmut Scharf, Kleine 
Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, Darmstadt 1984, 14.  
74 Vgl. Young, The Texture of Memory, en Roowaan, Herdenken in Duitsland, 32. 
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Dit zijn volgens Van Groningen de wezenlijke en noodzakelijke kenmerken van een 
gedenkteken. Maar dat het gedenkteken eerlijk, waardevol en duidelijk moet zijn, is 
gemakkelijk gezegd, maar daarmee nog niet verwezenlijkt. Met het esthetische kunnen 
spanningen tussen het schone enerzijds en het gewichtige, het eerlijke en expressieve 
anderzijds, zeer groot worden. ‘Zal niet het streven naar schoonheid afbreuk kunnen doen 
aan de eerlijkheid? Is er geen gevaar, dat de eisch der duidelijkheid te kort zal doen aan de 
aesthetische waarde?’, vraagt Van Groningen zich af. Het antwoord is ontkennend en de 
oplossing is gelegen in de ‘schoonheid’ van het kunstwerk.  
 

Zoo zal alleen het schoone gedenkteeken, dat immers eerst door die schoonheid geheel 
zichzelf en geheel één is, in den vollen zin des woords ook belangrijk, duidelijk en waarachtig 
kunnen zijn. Het is geen overtollige weelde, als men het gedenkteeken ook kunstwerk wil 
laten zijn. Eerst in en door de schoonheid ontwikkelt het zich tot datgene wat het waarlijk is, 
kan en moet wezen.75  

   
Van Groningen sluit zijn betoog af met de woorden: ‘Wie daaraan mag medewerken, 

hetzij als actief kunstenaar, hetzij als normen handhavend criticus, ziet zich een belangrijke 
taak toegewezen.’76  

             
 
Doorleefde werkelijkheid 
 
Wat opvalt in de gedenktekenanalyse van Van Groningen, en waar het hier om te doen is, is 
dat een geslaagd gedenkteken een autonoom kunstwerk is. Aan het kunstwerk wordt het 
begrip ‘schoonheid’ gekoppeld. Een geslaagd gedenkteken bestaat bij de gratie van 
schoonheid, het schone ligt als vanzelfsprekend besloten in het kunstwerk. Schoonheid 
schept een innerlijk evenwicht, een gesloten eenheid, waarbinnen alle elementen, het 
eerlijke, het waardevolle en de duidelijkheid, tot een gesloten eenheid worden gevormd, 
aldus Van Groningen. De beeldhouwer en publicist L.P.J. Braat schrijft woorden van gelijke 
strekking. Een monument, ‘een synthetische gedachte in duurzaam steen of brons’, moet 
noodzakelijk schoon en edel zijn.77 Van Groningen en Braat schreven hun artikelen in 1946, 
in een periode dat er veel oorlogsmonumenten werden opgericht; zij hoopten op deze 
manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit. Maar van welke stijl de kunstenaar zich 
wenste te bedienen – impressionistisch, expressionistisch, of bijvoorbeeld abstraherend of 
experimenteel – ten einde het schone en edele aan het licht te brengen, daarover deden 
Van Groningen en Braat geen uitspraak. Dat lag in de handen van de kunstenaar.  
          Braat schreef zijn artikel met de, al eerder besproken, prijsvraag voor een monument 
voor de slachtoffers van Renesse in het vooruitzicht. De expositie van de ingezonden 
ontwerpen laat zien hoe de kunstenaars vorm gaven aan een monument. Voornamelijk 
verticale vrouwen‐ en mannenfiguren, naakt, halfnaakt dan wel gekleed, waarvan de meeste 
waren geplaatst op een sokkel. Waardigheid, schoonheid, en verhevenheid werden tot 
uitdrukking gebracht in een herkenbare menselijke gestalte van brons of steen. 
          De naoorlogse beeldhouwkunst werd in Nederland sterk gedomineerd door de 
figuratieve monumentale traditie, waarop beeldhouwers als Mari Andriessen, Johan 

                                                                 
75 Van Groningen, ‘Het gedenkteeken’, 92. 
76 Ibidem.  
77 L.P.J. Braat, ‘Het monument’, in: Kroniek van Kunst en Kultuur , 7/10 (1946) 307.  
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Raedecker, Fred Carasso en Henri Wezelaar zich baseerden. Allemaal kunstenaars die al voor 
veel oorlogsmonumenten hadden getekend in die dagen. Hun voorbeeld gold de Franse 
traditie van Aristide Maillol, Charles Despiau en tot op zekere hoogte Auguste Rodin.78 
Ondanks de behoefte aan verandering bleef het ‘traditionalisme’ lange tijd het officiële 
kunstleven bepalen.79 Beeldhouwers die voor een vrijer spel met vormen kozen en 
gebruikmaakten van andere dan de gebruikelijke materialen, hadden het moeilijk om hun 
werk uitgevoerd te krijgen, zeker als het een oorlogsmonument betrof. De ontwerpen van 
Wessel Couzijn en Wim Reyers voor het Koopvaardijmonument in Rotterdam werden niet 
uitgevoerd, hoewel ze de prijsvraag hadden gewonnen. Het waren echter niet alleen de 
nabestaanden van de slachtoffers die deze vorm van moderne beeldhouwkunst 
weghoonden.  
          De jury, waarin onder andere de beeldhouwer Hildo Krop, de architecten C. de Cler en 
H.A. Maaskant en de kunsthistoricus A.M. Hammacher zaten, waren vol lof over het ontwerp 
Doorvaren van Wessel Couzijn (zie afb. 80). Hammacher was vooral enthousiast over de 
vernieuwing die Couzijn in de Nederlandse beeldhouwkunst bracht: 
 

Het model, onuitgevoerd, laat geen twijfel over hetgeen Couzijn in zich heeft: een 
persoonlijke verwerking van de mogelijkheden ener niet gesloten beeldhouwkunst, die ook 
in het materiaal niet terugschrikt voor bewerkingen die vallen buiten de traditie van de taille 
directe in hout of steen of het gieten in brons naar geboetseerd model. Zonder dat het 
bewust gewild is, heeft het werk van Couzijn niet meer te maken met de decoratieve en 
monumentale achtergrond van de sculptuur noch met de Maillol‐Despiau‐traditie. Hij 
bewondert Lipchitz en van de jongeren de Oostenrijker Wotruba, die trouwens ook buiten 
Nederland ouderen en jongeren van verschillende opvattingen blijkt te boeien. Er is een 
keerpunt in de Nederlandse sculptuur, die een typische eigen en gestage ontwikkeling bezig 
is af te sluiten.80 

 
Toch werd het beeld van Reyers als beste beoordeeld. Het beeld van Reyers was een 
metalen constructie waarin zowel de spanten van een schip als een menselijke gestalte te 
herkennen waren (zie afb. 81). Het beeld zou vijftig meter hoog worden en door de 
gebruikte materialen en vorm moeiteloos passen in de omgeving van kranen en schepen van 
de havens van Rotterdam. Hammacher verklaarde de kracht van Reyers beelden door de 
organische abstractie.81 De jury zag in het ontwerp een evenwicht gerealiseerd tussen vorm 
en idee, het was ‘zowel teken als uitbeelding van de gedachte’82 en ‘door zijn symboliek van 
het met de ondergang bedreigde en toch niet verloren schip met zijn lading de meest 
zuivere uitdrukking van de gestelde opgave’.83 

                                                                 
78 Willemijn Stokvis, ‘De Nederlandse bijdrage aan de Cobrabeweging en verwanten in schilder‐ en 
beeldhouwkunst’, in: Geurt Imanse (red.), De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945, Amsterdam 1984, 58‐
59. 
79 Willemijn Stokvis, ‘Inleiding – De omstreden hergeboorte van de moderne kunst in Nederland; de jaren 1945‐
1951’, in: Willemijn Stokvis (red.), De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. Vernieuwing na 1945, 
Amsterdam 1984, 11. 
80 Hammacher, Beeldhouwkunst van deze eeuw en een schets van haar ontwikkeling in de negentiende eeuw, 
50‐51. 
81 Ibidem, 51. 
82 Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945,              
’s‐Gravenhage 1990, 156. 
83 Aangehaald bij Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 34. 
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          Toen de ontwerpen werden getoond, bleek dat velen het niet eens waren met de 
keuze van de jury. De reacties in de pers op de ontwerpen van Reyers en Couzijn waren niet 
positief te noemen. Hoewel sommige critici de plastische kwaliteiten positief beoordeelden, 
zeker van Couzijn, vond men de ontwerpen te cerebraal en daardoor te weinig begrijpelijk, 
ze konden dus niet voldoen aan hun taak als monument, er moest te veel uitgelegd worden. 
Er was echter ook minder genuanceerde kritiek. Over het ontwerp van Reyers sprak men van 
een legpuzzel, een embryo van een hefschroefvliegtuig, een karkas van een monsterachtig 
insect, een abstract raadsel, een mager abstract stuk staal, en in de volksmond heette het 
ontwerp een afgekloven schellevis.84  
          Het waren de nabestaanden en de scheepvaartkringen die er uiteindelijk voor zorgden 
dat de ontwerpen van Couzijn en Reyers niet als monument werden uitgevoerd. Zij eisten 
een monument waaruit waardering sprak voor de offers die de koopvaardij had gebracht. 
Het monument zou namelijk als graf dienst moeten doen, dat door de nabestaanden zou 
kunnen worden bezocht. Het oordeel van de jury werd genegeerd en de nabestaanden 
kozen voor het ontwerp van Frederico Carasso, Boeg, een driehoekige kolom van 
vijfenveertig meter hoog met aan de voet geabstraheerde golven (zie afb. 82). Van de 
ontwerpen was dit het meest monumentale en klassieke en daarmee ook voor ieder het 
makkelijkst verstaanbaar. Desondanks werd geëist dat de beeldhouwer er een ‘menselijk 
element’ aan toevoegde. In 1965, acht jaar na de onthulling werd er een beeldengroep aan 
de voet van de zuil bij geplaatst (zie afb. 83). 
          In de moderne beeldhouwkunst, waar abstractie overheerste, manifesteerden zich niet 
de schoonheid en waardigheid, althans volgens het smaakoordeel van de traditionalisten. 
Ook een kunstwerk waarin een herkenbaar menselijk lichaam werd uitgebeeld, gepaard aan 
een zekere mate van (expressieve) abstractie, zoals De Verwoeste Stad van Zadkine (zie afb. 
84), kon rekenen op kritiek. In dit beeld gingen volgens ir. J.A.C. Tillema, hoofddirecteur 
Gemeentewerken van Rotterdam, de mens en de schoonheid verloren. In een artikel uit 
1950 schreef hij onder de kop ‘Schoonheid of demonie’ dat het beeld te macaber was om tot 
de schoonheid gerekend te kunnen worden. Hij schreef onder andere:  
 

Deze gefolterde kreunt niet, hij sterft niet, nee, hij gilt, hij brult, hij wentelt zich in 
krankzinnig makende smart. Zijn opstandige, gruwelijke verschrikking kon dan ook niet meer 
met normale middelen, met normale ledematen en een normaal gelaat worden uitgedrukt 
en zo werd hij tot een woeste, een sinistere golem, een mens die verwerd tot een demon, 
wiens machteloze opstandigheid een helse bijsmaak heeft gekregen (…). Moet deze 
bezetene, zes meter hoog, voor altijd als een demonische gesel het nieuwe hart van mijn 
stad slaan met verlamming?85 

 
De Verwoeste Stad moet diepe indruk op hem hebben gemaakt vanwege de manier waarop 
uitdrukking is gegeven aan het bombardement. Maar een dergelijk zinnebeeld van 
verwoesting en vernietiging was blijkbaar te negatief, te schokkend, te gruwelijk om te 
fungeren als gedenkteken voor een stad die bezig was met haar wederopbouw. Een al te 
nadrukkelijke confrontatie met het oorlogsleed was voor velen klaarblijkelijk nog een stap te 
ver. Er was behoefte aan schoonheid en waardigheid om de negatieve gevolgen van de 
oorlog het hoofd te bieden en terug te keren naar een menswaardig bestaan.  

                                                                 
84 Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 37. 
85 Aangehaald bij Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 41. 
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           Dat de gevallenen van de oorlog waardig en in schoonheid herdacht moesten worden, 
was ook de visie van de al eerder geciteerde commissaris van de koningin in Drenthe, R.H. de 
Vos van Steenwijk: als mensen geëerd moesten worden, dan diende dat te gebeuren in een 
liefelijke omgeving en niet op een plaats die alleen de gruwelijke wreedheid van het 
concentratiekamp bij de bezoekers zou oproepen. Dat het voormalige crematorium van 
Westerbork werd afgewezen om als monument te dienen, kan als aanwijzing worden gezien 
dat de realiteit van de oorlog, of beter gezegd de resten daarvan, zich niet leenden om 
mensen te eren. Misschien ook wel begrijpelijk. De oorlog had een potentieel aan 
gewelddadige en gruwelijke beelden opgeleverd dat via de media – vaak voor het eerst na 
de oorlog – nog steeds nagloeide. Het lijkt erop dat men van de harde realiteit van de oorlog 
genoeg had gezien. Er bestond geen behoefte dit nog eens in gedenktekens zichtbaar te 
maken. Dat gold zeker voor de uitbeelding van het menselijk lichaam. Niet geschonden maar 
juist fier, liefst verticaal en halfnaakt als uitdrukking van zuiverheid, echtheid, onschuld en 
kwetsbaarheid. Hier werd weliswaar geen triomf tot uitdrukking gebracht, maar verdriet en 
rouw om de slachtoffers; niettemin bleef de menselijke waardigheid intact.86 De weinige 
uitzonderingen hierop vormen de vier gekruisigde lichamen op het Nationaal Monument op 
de Dam, en De Verwoeste Stad in Rotterdam, die het lichamelijke lijden en de aanranding 
door de bezetter tonen; De Verwoeste Stad in een niet mis te verstane expressiviteit. 
           Men verlangde een algemeen verstaanbare kunst met een positieve grondhouding. De 
abstraherende expressie van De Verwoeste Stad veroorzaakte een schok. De gruwelijke 
verschrikking van wat de mens de mens kon aandoen werd wel heel duidelijk getoond, 
waarbij de mens, om de woorden van Tilleman te parafraseren, veranderde in een golem, 
een demon, een gesel voor de ogen. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. Dat te veel naar 
abstractie neigende beeldhouwkunst voor velen, ook buiten de Nederlandse grenzen, niet 
geschikt werd geacht voor de verbeelding van het menselijk lichaam, zeker als het er om 
ging getoonde heldenmoed te eren, bewees ook de al eerder genoemde prijsvraag voor het 
monument van The Unknown Political Prisoner.87 
           Het ontwerp van de Brit Reg Butler, die de prijsvraag had gewonnen, had veel kritiek 
uitgelokt, zowel de pers als de politiek liet zich niet onbetuigd (zie afb. 86). In de pers waren 
spotprenten verschenen die het toekomstige monument vergeleken met televisie‐ en 
radioantennes of met hoogspanningsmasten. Volgens Churchill toonde het ontwerp een 
gebrek aan traditionele waarden en riekte het naar communistische ondermijning. De 
communistische partijkrant vond het op haar beurt een belediging van smaak en 
intelligentie. In Nederland schreef Marie Seton in Kroniek van Kunst en Kultuur dat in het 
tijdperk van de atoombom de menselijke geest was teruggebracht tot een armzalig en 
hulpeloos wezen dat verward zit in kluwens van ijzerdraad. Het ontwerp was een jungle van 
gevlochten kooien, vierkante dozen en monolieten met als inwendige ruimte aangeduide 
luchtgaten. De ex‐politieke gevangenen in Nederland noemden het ontwerp stapelgek. In 
het ontwerp zag men een ‘autoruiten‐verwarmer’ en een ‘auto‐radio‐antenne’ (zie afb. 85). 
Men vroeg zich af of de kunstenaar aan spiritisme deed.  
 

De kooi is leeggelaten, omdat de lijfelijke substantie van onze Gevallen Makkers 
transcendent is. Zij zweven – aldus uitgebeeld – onzichtbaar ergens boven. En voor deze 
waanzin is 4500 pond sterling betaald. (…) Het lijden en heengaan der duizenden gevallenen 

                                                                 
86 Zie Tilanus, ‘Monumenten. Het herdenken in brons en steen van de jaren 1940‐1945’, 65‐84. 
87 Zie Burstow, ‘Butler’s Competition Project for a Monument to “The Unknown Political Prisoner”, 472‐496. 
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verdragen heus niet, dat het tijdperk der uitmoording op grote schaal in spiritistische 
transcendente zin wordt uitgebeeld.88  

 
In het naschrift wist Expogé te melden dat men het ontwerp in Londen ook een aanfluiting 
vond, gebaseerd op het feit dat een andere kunstenaar het ontwerp in elkaar had geslagen.  
            
  
 
Een nationaal litteken 
 
Het belang van schoonheid en de opvatting dat kunst daarmee synoniem is, gold niet alleen 
voor gedenktekens maar was typerend voor het algemene kunstbegrip direct na de oorlog. 
De Nederlandse overheid hanteerde dit kunstbegrip in de periode 1946–’60 als uitgangspunt 
voor haar beleid. Kunst, schoonheidsbeleving, was goed en beschaafd en hield de mensen af 
van lager vermaak.89 Het was een opvatting van kunst, aldus de socioloog Warna 
Oosterbaan, die sterk moreel geladen is en te beschouwen als ‘een voortzetting van de 
vastomlijnde idealen van het burgerlijk beschavingsoffensief’.90 Kunst moest beantwoorden 
aan een hoger doel, het streven naar het hogere in de mens. De schoonheidsbeleving werd 
ingezet om een saamhorigheidsgevoel en arbeidsmoraal te bewerkstelligen waarmee de 
grote collectieve inspanningen werden gestimuleerd: puinruimen, slopen en weer 
opbouwen. Het vooroorlogse verleden bood daarbij houvast, volgens Kolen. De boekenreeks 
‘Schoonheid van ons land’, gestart in 1947, was een lofzang op onder andere het landschap, 
het water en de steden in Nederland.91 In 1955 verscheen de laatste serie met onder andere 
een overzicht van de Nederlandse beeldhouwkunst, geschreven door kunsthistoricus A.M. 
Hammacher. In dit overzicht waren ook enkele oorlogsmonumenten opgenomen van onder 
andere Johan Anthon Raedecker en Mari Andriessen.92  
          Maar het was ook in de jaren vijftig en zestig dat de moderne kunst met het 
traditionele schoonheidsbegrip nog maar weinig van doen had. De moderne, abstracte kunst 
had zich via een aantal tentoonstellingen in Nederland aangediend, waarbij de opvatting 
werd uitgedragen dat kunst er niet alleen was om te behagen of om aangenaam en 
rustgevend te zijn.93 In de loop der tijd drong deze gedachte ook tot de overheid door. 
Minister Vrolijk meende in 1966 dat de kunst 
 
           de mens zich duidelijker bewust (kan) doen worden van de veranderende wereld, van 
            de noodzaak tot voortgaande verandering en van zijn eigen plaats in dit gebeuren.94  

 
De termen welzijn en ontplooiing deden vanaf de jaren zestig hun intrede en werden 
gekoppeld aan het kunstbeleid in de veronderstelling dat onder andere kunst bijdraagt aan 
het geestelijke en stoffelijke welzijn van het Nederlandse volk en daarmee aan het welzijn 
van de samenleving. Minister Van Doorn betoogde in 1973 dat  

                                                                 
88 ‘“ De onbekende politieke gevangene”. Doet de ontwerper aan spiritisme? Auto‐ruitverwarmer en radio‐
antenne’, in: Aantreden 8/46 (1953) 199. 
89 Oosterbaan, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, 1990, 65. 
90 Ibidem, 83. 
91 Kolen, De biografie van het landschap, 241. 
92 Zie Hammacher, De schoonheid van ons land.  
93 Oosterbaan, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, 69. 
94 Aangehaald bij Oosterbaan, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, 69. 
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          kunstenaars vanuit hun discipline ‘impulsen geven voor de noodzakelijke vernieuwing  
          in onze samenleving, voor de bewustwording van de mens over zijn situatie’.95  

            
         In de kunst was een stormachtige periode aangebroken, waarin niet alleen een heftige 
richtingenstrijd tussen ‘figuratieven’ en ‘experimentelen’ ontstond, maar ook een explosie 
van stijlen en stromingen. Telkens weer kwamen er nieuwe beelden en materialen, zo 
herinnerde voormalig Stedelijk Museumdirecteur Edy de Wilde zich.96 Volgens Oosterbaan 
ging het in de kunst  
 
          niet meer zozeer om schoonheidsbeleving, maar om permanente belangstelling voor 
           experimenten, om een voortdurende inleving in de nieuwe mogelijkheden die 
           kunstenaars ontdekten en in de opgaven waarvoor ze zich stelden en gesteld werden. 
           De kenners en de ingewijden accepteerden de voortschrijdende autonomiesering van  
           de kunst en juichten die toe. Bij het grote publiek bleef aanvankelijk de verbijstering 
           overheersen; later maakte die plaat voor berusting en desinteresse.97  

           
          Misschien meer dan ooit brak er een ‘stijlverscheidenheid’ uit en daarmee ook een 
‘smaakonzekerheid’. Dat wil zeggen dat wat kunst is en wat goede kunst is, steeds aan 
discussie en twijfel onderhevig was, omdat een vastgestelde vormtraditie niet meer 
bestond. Kunst ontwikkelde zich steeds verder in een richting waarin de waardering en de 
beoordeling toevielen aan ‘smaakspecialisten’, terwijl bij het publiek een scheiding optrad 
tussen diegenen die de moderne kunst konden begrijpen en waarderen en een veel grotere 
groep die dat niet kon.98 Deze ontwikkeling speelde zich ook af binnen het domein van de 
gedenktekens. Wat zich met de moderne ontwerpen van Couzijn (zijn ontwerp voor het 
scheepvaartmonument in Rotterdam had Hammacher ook opgenomen in zijn overzicht) en 
Reyers en met de acceptatie van De Verwoeste Stad had aangekondigd, zou steeds meer 
ingang vinden; moderne beeldhouwkunst deed langzaam maar zeker haar intrede in de 
ontwerpen voor gedenktekens. Vanaf de jaren zestig was er ruimte ontstaan waarbinnen de 
kunstenaar met meer vrijheid in een eigen stijl kon werken.  
          Dat Prins’ stootblok en negentig meter rails acceptatie vond, terwijl het gedenkteken 
meer doet denken aan een object trouvé dan aan een gedenkteken in de traditionele zin des 
woords, moet behalve door de ontwikkelingen binnen de moderne beeldhouwkunst ook te 
maken hebben gehad met een kantelend geschiedbeeld van de Tweede Wereldoorlog. In 
zijn vorm en betekenis stond het gedenkteken van Westerbork aan het begin van een 
ontwikkeling waarin het steeds minder vanzelfsprekend werd om de oorlog te herdenken in 
termen van nationale opoffering, heldenverering en overwinning, waarvan de 
fusillademonumenten in Vught en Amersfoort nog getuigden. De nadruk kwam nu te liggen 
op de slachtoffers en de gevolgen van de oorlog voor de overlevenden.  
          Prins liet niet zomaar negentig meter rails aanleggen. Hij wilde een ruimte creëren, een 
tijdspanne, waarin de bezoeker de mogelijkheid kreeg om, al lopend om de rails heen, tot 
bezinning te komen. Daarom had hij een pad met grind langs de rails aangelegd. De 
bezoeker kan in een bepaalde gemoedstoestand raken en de omstandigheden overdenken, 
zich afvragen wat hier gebeurd is. Hij wilde de beschouwer niet opdringen wat of hoe er 

                                                                 
95 Ibidem, 70. 
96 Zie Oosterbaan, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit, 17. 
97 Ibidem, 77. 
98 Ibidem, 17‐31. 
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herinnerd moet worden. De rails van Westerbork refereren niet zozeer aan een 
gemeenschappelijk gedachtegoed, maar doen eerder een beroep op een individuele 
beleving die de vraag moet oproepen: Wat is hier gebeurd? Welke ‘verwonding’ heeft hier 
plaatsgevonden?  
 
Ralph Prins had met het gedenkteken voor Westerbork het verleden niet verfraaid. Voor het 
gedenkteken in Westerbork was geen openbare prijsvraag uitgeschreven en er was ook geen 
jury of welstandscommissie geweest om het goed te keuren. In alle beslotenheid was het tot 
stand gebracht. Wat het gedenkteken liet zien, was dat de gruwelplek zich niet liet 
wegdrukken door de bossen en de radiotelescopen, zoals Van Broekhuizen had gehoopt. Het 
herinneringsteken dat in Westerbork was opgericht had iets losgemaakt, waardoor de 
herinneringen aan de gebeurtenissen op deze plek weer tot leven kwamen; bij diegenen die 
de oorlog niet hadden meegemaakt, leidde het tot bewustwording van de tragedie die er 
had plaatsgevonden. In zekere zin had het gedenkteken de aanzet gegeven tot het onder 
ogen zien en accepteren van wat er in Westerbork was gebeurd, waardoor een manier kon 
worden gezocht om om te gaan met ‘het falen van het goede dat mensen hadden kunnen 
aanrichten’, zoals Tal het had verwoord. Het gedenkteken fungeerde als medicijn, als reactie 
op de verwonding die de Joodse gemeenschap was aangebracht.               
       Kunst zou aldus als medicijn kunnen dienen voor de gevolgen van de oorlog, een idee 
waar ook de Duitse kunstenaar Joseph Beuys van overtuigd was. Naar aanleiding van een 
prijsvraag voor een gedenkteken in Auschwitz had Beuys voor zichzelf – hij deed niet mee 
aan de prijsvraag – een installatie gemaakt met de titel: Auschwitz Demonstration 1956‐1964 
(Auschwitz 1957). De installatie bestond uit allerlei verschillende objecten, waaronder 
jodium. Hij scheen niet in een willekeurige sublimatie te geloven, maar heel praktisch en 
direct aan kunst als medicijn. In die zin was de feitelijke presentatie van jodium in zijn 
kunstwerk een verwijzing naar de nieuwe opgave voor de kunst.99 In de jaren 1974–’75 
maakte Joseph Beuys een environment met de titel: Zeige deine Wunde. Het kunstwerk was 
een reactie op wat hij noemde de anonimisering van een elementaire gebeurtenis als de 
dood. Net zoals we niet meer thuis bij de familie geboren worden maar in het ziekenhuis, 
sterft men ook niet meer tussen familie en vrienden, maar in het ziekenhuis. De dode 
lichamen zijn niet meer in het bezit van de mensen die ze liefhebben, maar worden 
opgeborgen in vriescellen om ingezet te worden voor de wetenschap. Het doel van het 
environment was dat de toeschouwer de rust zou nemen om het getoonde tot zich te 
nemen en de betekenis tot ontwikkeling te laten komen. Volgens kunsthistoricus Detlef 
Hoffmann trad Beuys op als een missionaris en therapeut met een opdracht om de wereld 
de weg te wijzen in deze verwarrende tijden en de fatale houding van verdringing te 
doorbreken. Om dat te kunnen doorbreken is het noodzakelijk dat men zijn wonden erkent, 
waarna de mogelijkheid bestaat tot genezing. 
            Hoffmann haalt Beuys aan in een artikel dat gaat over de vraag hoe Duitsland met zijn 
nationaalsocialistisch verleden omgaat, en specifiek met de fysieke sporen daarvan. Zo zag 
Hoffmann in de omgang met het voormalige concentratiekamp Dachau een teken dat 
Duitsland zijn oorlogsverleden verdrong. Toen hij in 1961 het voormalige kamp bezocht, 
moest hij als een archeoloog door hoog struikgewas en onkruid kruipen om nog resten van 
het kamp terug te kunnen vinden. Barakken waren vervallen en grote delen van het kamp 
waren overwoekerd met gras. In 1961 was het KZ Dachau volgens Hoffmann symbool van 

                                                                 
99 Antje von Graevenitz, ‘Persönliche Antworten auf die heillose Geschichte einiger deutscher Küstler nach 
1945’, ongepubliceerd manuscript, ongedateerd. Kopie in het bezit van de auteur, 8‐9. 
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het vergeten geworden. Terwijl Duitsland juist zijn verleden zou moeten durven 
aanschouwen. Het moet zich niet opstellen met het aura van een onkwetsbare politicus op 
zoek naar normaliteit, maar als een historische gemeenschap die zijn ‘wonden’ durft te 
tonen en ermee probeert te leven. De sporen die nog over zijn, moeten worden behouden 
om het verleden weer toe te laten in ons hoofd en hart, zodat we het niet meer verliezen.100 
Zeige Deine Wunde is een thema geworden dat deel uit is gaan maken van de 
oorlogsmonumenten.  
          Al tijdens en na de Eerste Wereldoorlog reageerden kunstenaars als Wilhelm 
Lehmbruck, Käthe Kollwitz en Ernst Barlach op het zinloze geweld van de oorlog en zijn 
gevolgen.101 Lehmbruck maakte zijn beroemde beeld Der Gestürzte in 1915–’16. Een 
stervende soldaat, een magere naakte man, voorovergebogen met het hoofd op de grond en 
een gebroken zwaard in zijn hand (zie afb. 87). Van heroïek en heldendom, waar van 
oudsher het naakt in deze context voor staat, is niets meer over.102 Kollwitz verbeeldde een 
knielend echtpaar, rouwend om hun zoon die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog 
om het leven was gekomen. Ze plaatste de beelden bij het graf van haar zoon, nu op het 
Duitse soldatenkerkhof in Vadslo (zie afb. 88). De verbeelding van door de oorlog aangericht 
menselijk leed zou na de Tweede Wereldoorlog toenemen, zeker als het gaat om 
monumenten met betrekking tot de concentratiekampen. Gedenktekens in de vorm van het 
piëtamotief, met stervende of dode uitgemergelde lichamen. Lichamen verward in het 
prikkeldraad van de kampomheining (zie afb. 89 en 90) en dode lichamen gedragen door 
medekampgevangenen. In Neuengamme staat, of beter gezegd ligt, de meest schrijnende 
verbeelding van een kampgevangene. Der Deportierte, zoals het gedenkteken heet, is niet 
meer dan een verwrongen lichaam van botten en knoken, het hoofd en de knieën op de 
grond (zie afb. 91 en 92). Een uitgemergelde neerstortende Muselmann. De thematiek is 
gelijk aan Lehmbrucks Der Gestürzte, alleen waar de neergestorte soldaat zich nog overeind 
probeert te houden, is daar bij Der Deportierte geen sprake meer van. Hij stort neer op zijn 
hoofd als iemand wiens evenwichtsorgaan is uitgeschakeld.103 De sculptuur staat niet meer 
op een sokkel, er is geen sprake meer van heldenmoed of verhevenheid. In een onterende 
houding valt de gedeporteerde op de bodem van het voormalige kampterrein. Hoeveel erger 
kan ‘de wond’ nog getoond worden? Het ontwerp voor Auschwitz‐Birkenau dat de prijsvraag 
had gewonnen – die in 1957 was uitgeschreven door het Internationale Auschwitz Comité – 
zou een zwart litteken worden op het gezicht van deze heidense plek.  
          Het beroemdste nationale litteken staat misschien in Washington DC: het Vietnam 
Veterans Memorial, beter bekend als The Wall. Een zwarte snee in de groene, met wit 
marmeren herinneringsarchitectuur aangeklede National Mall (zie afb. 93). Het maakt deel 
uit van het nationale geheugen van Amerika. Het werd in de kritiek al snel de ‘zwarte snee 
van de schaamte’ genoemd, de schaamte over de verloren oorlog. Volgens Marita Sturken is 
het Vietnam Veterans Memorial  
 
          een centrale icoon van het ‘genezings’‐proces geworden, van de confrontatie met 
          moeilijk te verwerken ervaringen uit het verleden. En het heeft ook een belangrijke rol 

                                                                 
100 Detlef Hoffmann, ‘Erinnerungsarbeit der ›zweiten und dritten‹ Generation und ›Spurensuche‹ in der 
zeitgenössischen Kunst’, in: kritische berichte 16/2 (1988) 31‐46.  
101 Scharf, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, 272. 
102 Janneke Wesseling, ‘Brutale knieën. Wilhelm Lehmbruck en de menselijke maat’, in: NRC Handelsblad 16 
augustus 1996. 
103 Ute Wrocklage, ‘Neuengamme’, in: Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐Relikte und KZ‐
Denkmäler 1945‐1995, Frankfurt/Main 1998, 196‐197. 
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          gespeeld in de geschiedschrijving en ‐herschrijving van de oorlog. Sinds zijn oprichting 
          in 1982 is het monument het middelpunt geworden van een debat, precies over hoe 
          oorlogen herdacht zouden moeten worden, en over wié in een oorlog herdacht zouden 
          moeten worden – zij die sneuvelden, zij die meevochten, zij die hem hebben  
          uitgedacht, of zij die zich ertegen hebben verzet.104  

 
Eenzelfde soort proces vond plaats in Berlijn toen het initiatief werd genomen voor een 
monument voor de vermoorde Joden van Europa tijdens het nazibewind. Aan de onthulling 
van dit symbolische grafmonument in 2005 ging bijna twintig jaar discussie en debat vooraf, 
waarbij vooral de vraag centraal stond wie herdacht moesten worden, en op welke wijze er 
welke les uit de geschiedenis moest worden getrokken.  
          De reacties op het Vietnam Veterans Memorial in Washington en het jarenlange debat 
over het Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlijn lieten zien dat monumenten 
meer konden zijn dan alleen een plek waar jaarlijks een krans werd gelegd. Een discussie 
waar het kunstenaars als bijvoorbeeld Jochen Gerz, Hans Haacke en Alfred Hrdlicka al jaren 
om te doen was. Zij stonden kritisch tegenover de traditionele monumenten en 
herdenkingen en streefden naar een andere vorm van herdenken en een ander gebruik van 
gedenktekens. Dat leidde in de jaren tachtig tot de oprichting van zogenoemde Gegen‐
Denkmalen. Gerz’ kritiek op het gedenkteken is dat traditionele gedenktekens het verleden 
verfraaien en dat de herdenking van het verleden bij een gedenkteken tot een 
maatschappelijke plechtigheid verwordt die de herinnering aan de geschiedenis verdringt 
door zijn uitbeelding. Dat is, zo redeneert Gerz, slechts een andere manier om het verleden 
te verdringen, het belemmert persoonlijk nadenken.105  
          Het gedenkteken voor Westerbork had geen maatschappelijke discussie of debat in de 
media opgeleverd, zoals later wel het Vietnam Veterans Memorial in Washington en het 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlijn (zie afb. 94), maar het zou er wel voor 
zorgen dat het voormalige kamp niet aan de vergetelheid werd prijsgegeven.  
           
Ondanks het feit dat de monumenten van Amersfoort en Vught verwijzen naar de fusillades, 
zijn het gedenktekens die bepaalde personen herinneren. In Vught worden specifiek de 
namen genoemd, in Amersfoort zijn de gefusilleerden gepersonifieerd in één menselijke 
gestalte. Het gedenkteken in Westerbork roept echter specifiek een gebeurtenis op, 
namelijk: deportatie. Met de toevoeging van een tekst uit het Oude Testament wordt deze 
gebeurtenis geplaatst in de Joodse geschiedenis met haar vele tragedies. Het gedenkteken 
laat zien dat de gebeurtenis zich niet meer liet inpassen in de nationale 
herinneringsideologie. De gehavende rails, de aangetaste bielzen, brokstukken van een 
tragische geschiedenis laten zien dat deze gebeurtenis zich niet meer liet verbeelden in een 
schoonheidsideaal zoals Van Groningen voorstond. Auschwitz toont dat de wereld is 
geschapen uit modder, zoals Adorno het formuleerde, en het gedenkteken van Westerbork 
geeft dat weer. Het staat daarmee in de lijn van monumenten zoals het ruïneveld dat voor 
Auschwitz‐Birkenau was bedacht, de duizenden stenen die het monument vormen in de 
velden rond Treblinka (zie afb. 95 en 97), het gebroken spiegelmonument voor Auschwitz 
van Wolkers (zie afb. 96 en 98) en het onheilspellende labyrint van het Holocaustmonument 
in Berlijn. De breuken, brokstukken en scherven gelden als afschrikkend bewijs van wat 
                                                                 
104 Marita Sturken, Tangled Memories. The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering, 
London 1997, 45. Gebruikgemaakt van de vertaling van Peter Cremers, ‘De muur, het scherm en het beeld’, in 
Nieuw Wereldtijdschrift , 10 (juli/augustus 1993), 24.   
105 Zie Buruma, Het loon van de schuld, 211‐212.   
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oorlog kan aanrichten. Ze laten ons zien, en moeten ons laten ervaren, de perversiteit 
waartoe nationalistische ideologieën en racisme kunnen leiden. De gedenktekens 
waarschuwen ons tegen oorlog en zeggen ons niet op oude voet verder te gaan. Aan de 
droom van de verlichting, het geloof in de morele vooruitgang en de waarde van het 
nationalisme was een einde gekomen. Het spiegelmonument voor Auschwitz laat zien dat de 
wereld er ontredderd bij ligt, ‘de hemel ligt in stukken op aarde’.106 Deze monumenten zijn 
uitgegroeid tot morele ijkpunten.107 Het gedenkteken voor Westerbork is een litteken, een 
schandvlek die de buitenwereld moet attenderen op wat hier is gebeurd. Misschien is dat 
wat Cramer in 1981 bedoelde te zeggen, toen hij zei het stootblok met rails een meer zinvol 
en aangrijpend gedenkteken te vinden dan het gedenkteken dat in 1957 opgericht zou 
worden, wat dat ook geweest moge zijn.  
         
Ondanks het feit dat de gehavende rails met stootblok sterk tot de verbeelding spreekt en 
tot persoonlijk nadenken stemt, was het niet genoeg, het kon niet alle vragen 
beantwoorden. Het riep weliswaar ontzetting op, maar het riep vooral nog meer vragen op. 
Het kon namelijk niet de vraag: ‘Wat is hier gebeurd?’ beantwoorden. Het beeld bleek niet 
voldoende om de gecompliceerde geschiedenis van het Joodse doorgangskamp op deze plek 
te vertellen. De leegte die de deportaties hadden achtergelaten zou zorgvuldig 
gereconstrueerd moeten worden.  
 
 
 

 
106 Naar Kees Fens. Michaël Zeeman, ‘Behoefte om te bewonderen. Postuum Kees Fens (1929‐2008)’, in: de 
Volkskrant 16 juni 2008.   
107 Vrij gebaseerd op Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 22‐23. 


