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Ik ben blij hier Mirjam Weitzner-Smuk te mogen inleiden. In het interview dat Ria van den 

Brandt, collega in het Heyendaal Onderzoeksprogramma van de Faculteit der 

Religiewetenschappen, zo meteen van haar afneemt, legt ze getuigenis af van haar 

wedervaren tijdens de tweede wereldoorlog. Als joods meisje was ze, samen met haar familie, 

slachtoffer van de toenmalige Nazi politiek die in de vroege jaren 40 de genocide op de joden 

tot speerpunt nummer één van haar „rechts revolutionair‟ programma had gemaakt. 

Ternauwernood is mevrouw Weitzner-Smuk aan die akelig efficiënte moordmachine 

ontsnapt. Dit verleent haar het weinig benijdenswaardige privilege ons over die gruwel een 

eerstehands getuigenis te kunnen voorleggen. 

 Haar getuigenis inleiden kan hier niet betekenen dat ik in een notendop al aangeef wat 

zij straks uitvoeriger zal ontwikkelen. Ook voor mij zal haar verhaal nieuw en „ongehoord‟ 

zijn. Maar ik kan wel iets zeggen over de Shoah-getuigenis in het algemeen en zo een kader 

aanreiken van waaruit haar stikt persoonlijke getuigenis het nodige reliëf krijgt.   

 Want dat getuigenis afleggen van de Shoah niet voor de hand ligt, is een feit waar elke 

reflectie over Auschwitz terdege rekening moet houden. Niet zonder reden zijn de 

persoonlijke getuigenissen van overlevenden pas relatief laat in de Shoah-receptie opgedoken. 

In de eerste jaren na de oorlog heeft de horror van de Shoah wel een tijd lang de media 

beheerst en heeft de gruwel die men bij de bevrijding van Auschwitz en Birkenau aantrof dat 

kamp tot „symbool‟ gemaakt voor het geheel van de Nazi uitroeiingskampen, maar dat 

betekent niet dat de overlevenden zelf massaal hun persoonlijke wedervaren te kennen gaven 

aan de publieke opinie. Alleen enkelingen (waaronder Primo Levi met zijn boek Is dit een 

mens? uit 1948) durfden met hun verhaal naar buiten komen. De overgrote meerderheid van 

de Shoah-overlevenden hield in de eerste tien tot vijftien jaar na de oorlog de lippen liever op 

elkaar.  

Zelfs de auteur van de “Auschwitz-protocollen”, ook bekend als het “Vrba-Wetzler-

rapport”, het eerste ooggetuigeverslag nog in 1944 geschreven met de uitdrukkelijke 
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bedoeling de geallieerden in te lichten over de aan gang zijnde genocide in Auschwitz, 

publiceerde het verhaal van zijn gevangenschap in – en ontsnapping uit – Auschwitz pas in de 

vroege jaren 60. Ik heb Rudolf Vrba voor ogen, bekend ondermeer als één van de 

geïnterviewde getuigen uit Claude Lanzmann‟s film Shoah. Vrba is een Tsjechische Jood die 

net als Mirjam Smuk vanuit Theresienstadt in Auschwitz terechtkwam en publiceerde zijn 

Shoah-getuigenis onder de titel I cannot forgive in 1963 (vertaald als Ik ontsnapte uit 

Auschwitz).
1
  

Wat de Shoah-overlevenden te zeggen hadden bleek in het eerste decennium na de 

feiten in alle betekenissen van het woord te ongehoord te zijn om überhaupt gehoord te 

kunnen worden. „Ongehoord‟ voor henzelf, als waren ze niet in staat om, hun verhaal 

vertellend, de hen aangedane ellende nog eens de revue te laten passeren. „Ongehoord‟ ook in 

de zin dat de mensen aan wie ze het vertelden niet in staat waren hen te aanhoren. Wie naar 

hen luisterde, sloot zich voor de gruwel van hun verhaal af nog voor ze het goed en wel 

hadden aangevat. Zij die ze bij hun deportatie hadden achtergelaten en die vaak ook zelf door 

de gruwelijkste oorlogsherinneringen werden gekweld, stonden niet meteen open voor de nog 

onvoorstelbaarder horreur waarover de kampoverlevenden het hadden. En in hun 

getraumatiseerde toestand waren die laatsten niet in staat om zich tegen dat verbijsterend 

ongeloof te weren. Hen bleef doorgaans maar één optie over: zo goed als het gaat tot de orde 

van de dag terug te keren en de hel van de Shoah zo snel mogelijk te vergeten.  

Denk bijvoorbeeld aan het eerste hoofdstuk van David Grossmans magistrale 

„Holocaust‟-roman, Zie: Liefde. Daar evoceert de Israëlische auteur de mentaliteit in zijn land 

in de vroege jaren vijftig, een tijd waarin zowat een derde van de bevolking uit Shoah-

overlevenden bestond.
2
 Over de Shoah – of, zoals het toen in Israël heette, over wat “in het 

land Daar” (the Land  Over There) was gebeurd – werd behoorlijk hard gezwegen. Niet enkel 

omdat het daar doorstane lijden letterlijk onzegbaar en onvoorstelbaar was en het alleen 

daarom al vaak met ongeloof werd onthaald
3
, maar ook en vooral omdat de mensen in Israël 

er toen weinig of geen boodschap aan hadden. Zelfs al werd dit hen nooit met zoveel woorden 

gezegd, de overlevenden begrepen algauw dat ze beter niet eindeloos bleven klagen over wat 

“Daar” en toen was gebeurd. De joodse kolonisten die voor de oorlog waren geïmmigreerd 

gaven de Shoah-overlevenden op soms onverholen wijze te kennen dat ze toen niet daar, 

                                                 
11

 Rudolf Vrba (2007 [1996]), Ik ontsnapte uit Auschwitz, inclusief de Auschwitz-protocollen, vertaling M.J. 

Strengholt, Kampen, Kok. 
2
 Tom Segev (1994 [|1991], The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust, translated by Haim Watzman, 

New York: Hill and Wang, p. 154.  
3
 Segev 114 : 155-156. 



3 

 

maar hier hadden moeten zijn om samen met hen het land (Israël) mee op te bouwen. Hadden 

ze maar aan die immigratie-oproep gehoor gegeven, dan had die ongehoorde horror niet 

hoeven, want niet kunnen plaatsvinden.  

De Shoah-overlevenden die over de hele wereld waren uitgezwermd voelden zich 

ongetwijfeld het slachtoffer van het meest massale onrecht ooit op mensen gepleegd. Maar 

tegelijk voelden ze zich op een unheimlijke manier ook schuldig, alleen al om het boude feit 

dat ze overlevenden waren. Het feit alleen al dat ze konden getuigen, belaadde hen met een 

schulgevoel dat hun wil tot getuigen bij voorbaat fnuikte. Dat zij wel en alle anderen van hun 

deportatiekonvooi of hun uitroeiingkamp het niet hadden overleefd, was een pijnlijk, 

traumatiserend besef dat hen het recht van spreken leek te ontnemen. In het licht van de 

massale dood van al de „hunnen‟ leek hun overleven in hun eigen ogen een teken van 

ontrouw, van misdadig egoïstische levensdrang, van collaboratie met de beul. De Shoah-

overlevenden die zich in Israël vestigden, voelden zich echter nog om een bijkomende reden 

schuldig:  ze hadden niet naar de waarschuwingen van hun landgenoten geluisterd. Ze waren 

in Europa gebleven op het moment dat hun volk hen nodig had in Palestina. Daardoor hadden 

ze zich in zekere zin zelf schuldig gemaakt aan de wreedheid waarvan ze het slachtoffer waren 

geworden. 

Pas wanneer de staat Israël zich min of meer gesetteld wist, verminderde de 

onuitgesproken zwijgplicht die de Shoah overlevenden op zich voelden rusten. Alhoewel 

„gesetteld‟ hier niet meteen de meest adequate term is. Als we mogen geloven wat de reeds 

genoemde David Grossman hier twee weken terug van op hetzelfde katherder zei, voelt Israël 

zich tot op vandaag nog steeds niet gesetteld. Daarvoor weet het zich te zeer bedreigd door de 

vijandige omringende landen. Het drijft nog steeds te zeer en te exclusief op een 

“overlevingslogica”, zo drukte Grossman het uit. Een gevoel zich gesetteld te weten vereist 

dat men over dit stadium heen is. Dat dit niet het geval is, staat ook een pacificatie met de 

buurlanden alsnog in de weg.  

Het is, paradoxaal genoeg, de Shoah die Israël, misschien niet een gevoel gaf zich 

gesetteld te weten, maar zijn „settlement‟ toch van een reden, van een raison d’être heeft 

voorzien. De hele zionistische beweging die aan de basis van de staatsstichting ligt had altijd 

al voorgehouden dat zo‟n staat het enig afdoende middel was tegen de nooit aflatende golf 

van pogroms die al sinds jaar en dag op gezette tijden over het joodse volk heen walste. En, 

zoals ik al aangaf, was dit in de eerste jaren na de grootste pogrom ooit juist de reden om de 

Shoah-overlevende het zwijgen op te leggen.  
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Eind de jaren 50 en begin de jaren 60 kwam daar verandering in, onder meer onder 

invloed van het Eichman proces (1961). De combattieve houding die uit het hele event sprak, 

gaf er blijk van dat de Shoah nu niet langer iets was dat vooral verzwegen moest worden als 

een – zo hoopte men – voorgoed tot het verleden behorende inferno. Men ging beseffen dat de 

daders van de Shoah nog steeds onder ons waren. De Shoah was daarom niet alleen iets van 

„Daar‟ en „toen‟, het was hier en nu. Het was een altijd presente toekomstmogelijkheid, en het 

kwam erop aan die horror ook hier en nu onafgebroken te bestrijden. De daders leven nog en 

dienen berecht te worden, zeker nu er een staat is die met alle middelen een staat eigen voor 

deze rechtspraak borg kan staan. Het veranderde de houding tegenover Shoah-overlevenden 

grondig. Die werden nu aangemoedigd om publiek getuigenis af te leggen van de hel die ze 

hebben meegemaakt. Hun getuigenis heeft sindsdien een eersterangs rol in dat „tribunaal der 

rechtvaardigheid‟ waarvoor een combattieve joodse natie garant staat..  

De Shoahoverlevenden getuigen van het ongehoorde, maar anders dan eind de jaren 40 

en begin de jaren 50 vond hun ongehoorde verhaal nu wel gehoor. Dat ongehoorde werd nu 

bij het heden gerekend: het was de presentie van een altijd mogelijke toekomst. Nu pas werd 

voor de Shoah-getuigenis uitdrukkelijk een plaats ingeruimd, een eminent politieke plaats. 

Sindsdien staat de Shoah vooraan op de agenda, en dit niet alleen in de staat Israël. Positief, 

maar ook negatief: dat laatste als een manier om de Shoah – en daar vaak mee samengaand 

het bestaansrecht van Israël – te ontkennen. Anders dan voordien, bekleedt het individueel 

getuigenis van de overlevende vanaf de jaren 60 een prominente rol in de Shoahreceptie. 

Niet dat de Shoahoverlevende het daarom nu makkelijker heeft om getuigenis af te 

leggen van zijn wedervaren in de hel. En evenmin zal het genotuleerde getuigenis van de 

overleden „Auschwitzsurvivor‟ nu met minder moeite zijn rol in de toekomst naar behoren 

vervullen. Dat de Shoahgetuitgenis nu wordt gehoord doet niets af van de inherente tragische 

broosheid dat dit soort getuigen kenmerkt. Want ook nu is het even onvermijdelijk als pijnlijk 

afhankelijk van het gehoor waartoe het zich richt. In de eerste 15 jaar na de oorlog sloot dat 

gehoor zich voor de Shoahgetuigenis af, en had daar zo zijn redenen voor. Nu stelt het zich 

ervoor open, maar is ook die houding nooit zonder motieven. Niet zelden voorziet dit 

getuigenis al bij voorbaat een aantal cruciale, maar ongearticuleerde vragen van antwoord. 

Het wordt met andere woorden voor een of andere kar gespannen nog voor een woord is 

uitgesproken. Aan het Shoahgetuigenis gaat een gehoorveld vooraf dat haast onvermijdelijk 

om specifieke redenen in dat getuigenis geïnteresseerd is en daarom, vooringenomen, hoort 

wat het erin wil horen. Zo blijft dat gehoorveld, in al zijn schijnbare openheid, even doof voor 

het ongehoorde als dit in het eerste decennium na de feiten het geval was.  
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Meer dan andere soorten getuigenis maakt het Shoahgetuigenis duidelijk dat de 

openheid ervoor rechtstreeks afhankelijk is van de graad van zelfkritiek waartoe zijn gehoor 

bereid is. Die zelfkritiek bij zijn toehoorders wakker maken: dit is, ultiem, de waarde en de 

functie van de Shoahgetuigenis. Enkel op die manier kan het „ongehoorde‟ op de juiste – dit 

wil zeggen paradoxale en aporetische – manier gehoord worden. Want het „ongehoorde‟ dat 

ter sprake komt moet weliswaar gehoord worden, maar tegelijk ongehoord blijven, dit wil 

zeggen , onaannemelijk, onvoorstelbaar, buiten de reikwijdte van wat voor ons te aanhoren is 

en in de cirkel van onze zelverzekerdheid is in te sluiten. Van die gesloten zelfverzekerdheid 

heeft de Nazi ideologie een macaber toonbeeld geleverd. Op zijn manier toont elke 

Shoahgentuigenis het catastrofale kant van dit soort sluitende zelfverzekerdheid. En in 

dezelfde beweging toont het hoe de mens niet te vangen is in de sluitende definitie die de 

stelligste wetenschappelijke zekerheid over hem ten beste geeft. De hele wereld mag beweren 

dat de Jood een te verdelgen aberratie van de Natuur is, uit zijn lijdend gelaat spreekt de 

waarheid die meteen te kennen geeft dat ze „anders‟ is dan wat desnoods het hele universum 

voor waarheid houdt – zo zou Levinas het uitdrukken. 

Het ongehoorde van de Shoahgetuigenis betreft niet enkel zijn object, the Shaoh. Het 

betreft ook het getuigenis zelf, de broze tragiek en het inherente, ongehoorde onvermogen 

waardoor het is getekend. Op een telkens weer unieke wijze opent elk getuigenis de 

zelfverzekerde wereld waarin we ons van nature graag opsluiten. Alleen al daarin ligt de 

„politieke‟ functie van zo‟n getuigenis.  

 

Maar u zult me niet toestaan deze inleiding af te sluiten zonder mevrouw Mirjam Weitzner-

Smuk mijn beleefde verontschuldigingen aan te bieden voor de zwarigheid van het kader dat 

jullie hier opdien. Al is, vergeleken bij het gewicht dat aan de feiten hangt waarover zij het 

hier zal hebben, het kader vederlicht. En al bij al misschien ronduit misplaatst. Maar daar wou 

ik net iets over kwijt, over de discrepantie tussen kader en inhoud, tussen het gehoor dat een 

Shoahgetuigenis krijgt en die getuigenis zelf.  

Geacht publiek, in die discrepantie hebben jullie plaats genomen en die discrepantie 

moeten jullie, luisterend naar Mirjam Smuk, aanscherpen. Dit is althans wat ik wilde zeggen, 

maar, inderdaad, sorry, ik verontschuldig mij en geef niet zonder schaamrood het woord aan 

Mirjam Weitzner-Smuk. 


