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Het is vandaag drie en zeventig jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Sinds 1952 
herdenken we elke laatste zondag van de maand januari die bevrijding van 27 januari 1945, 
en in het kielzog daarvan de hel van de jaren ervoor met de dood van de miljoenen mensen 
voor wie de bevrijding te laat kwam. We houden onze ontzetting in leven zo goed we 
kunnen. Dat moeten we ook, vind ik, adem ik, leef ik, bezweer ik, al is het niet altijd 
gemakkelijk.  
  
Doordat mijn vader ternauwernood Auschwitz overleefde, en mijn grootouders er zijn 
vermoord, is mijn leven onderhuids van herdenken en het steeds opnieuw ervaren van de 
ontzetting over de oorlog doortrokken - of ik dat nou wil of niet. En het is altijd weer de vraag 
hoe. Als schrijver zie ik mezelf bijna elk jaar voor de taak gesteld woorden en invalshoeken 
te zoeken waarmee ik de schande van die jaren striemend nieuw kan maken; mijn grootste 
zorg is om ervoor te waken dat de woorden die ik erover zeg niet door de verstreken tijd en 
de herhaling van zoveel jaren, hol voelen en hol klinken. Die uitholling is niet irreëel. De 
wereld raast, de wereld woedt, de wereld leeft door, steeds brozer worden de stemmen van 
zij die het overleefden, en er zijn steeds minder van, van mensen die het hebben 
meegemaakt, de verhalen, hoorden we ze niet al eerder? – het is zo lang geleden, moeten 
we daar echt nog steeds aan denken, aan die misere, aan al dat onmogelijke, bijna 
onvoorstelbaar erge?  
   
Ja het moet: stilstaan bij dit, bij Auschwitz en alles wat het vertegenwoordigt, alles wat te 
verschrikkelijk is om bij stil te staan. Ik wil het en ik wíl het niet. Maar het moet.  
De tijd heelt alle wonden zeggen ze, maar er zijn wonden in de mensheid, gaten, putten, 
kraters die zich niet laten polijsten door de tijd, wonden die zich niet laten verzoeten. De 
grote en nog steeds onvoorstelbare misdaden zoals die zich voltrokken in Auschwitz, 
Birkenau, Sobibor, Majdanek, Bergen Belsen, de tientallen kampen in Duitsland en Polen 
waar de nazi’s mensen heendreven om te vernietigen, op te ruimen als ongedierte – ze 
hebben simpelweg geen recht op gewenning of vervlakking. In een rechtvaardige wereld, 
vind ik, zou het zo moeten zijn als in Dantes hel waar helse pijn, hitte, honger en kou voor 
altijd aanhouden als het om de nagedachtenis aan die onvergeeflijke misdaden en moorden 
gaat: dat nare vuur, die doffe hoofdpijn, die kwelling van de verbeelding, die ellendige kennis, 
dat alles moet blijven branden en bonken voor altijd – de slachtoffers zullen in de laatste 
jaren van hun verwoeste leven immers eveneens het gevoel hebben gehad dat hun 
beproeving voor altijd was, geen einde zou kennen. En ze kregen daarin gelijk. Maar hun 
enige hoop, als ze die al hadden, op troost of verlossing, gold ons, hier. Niet voor niets heeft 
men zelfs in de ruimtes onder de verbrandingsoven nog aantekeningen gevonden van 
wanhopige gevangenen die in het Sondercommando hun familie, hun kameraden en 
geliefden moesten helpen verbranden. Hun verdriet en wanhoop moet onbeschrijfelijk zijn 
geweest, maar gelezen en gekend te zijn heeft misschien heel kort een soort hoop betekend. 
Een verhaal te kunnen vertellen, de illusie hebben gehoord te worden, te hebben bestaan en 
geleden als mens in de wereld, de  hoop om het niet alleen te hoeven dragen, of alleen 
getuige te hebben hoeven zijn van alle gruwelen, de hoop op gevolgen voor de toekomst … 
Het vertrouwen in die teksten in ons, onze ogen, onze harten, presenteert zich daarmee aan 
ons, late luisteraars, als een dubbele verplichting. 
Want hoe kort, zakelijk, emotioneel of welluidend ook, alle getuigenissen hebben de wens 
gemeen om de wereld te laten delen in het verhaal, om het onvoorstelbare wat hun vertellers 
meemaakten niet ongeweten en in laatste instantie ook niet ongewroken te laten verdwijnen. 
In alle getuigenissen spreekt het verlangen naar onze ogen en oren. Leed dat niet onder 
ogen gezien is, niet betreurd is, waar niet om gehuild is of dat uiteindelijk niet 
gerechtelijk is veroordeeld, dat leed is als niet gebeurd. Al die verdwenen mensen naar wier 
ervaringen, gedachten en verdriet we alleen maar kunnen gissen, we zouden hen verraden 



door hen niet te herdenken, elk jaar weer. Hun moorden zouden niet bestaan, die doden 
zouden voor niets zijn gestorven. Alsof ze nog een keer vermoord werden, maar ditmaal 
door ons. Wij zijn de mensen van de toekomst van toen, en we hebben een eeuwige 
verplichting jegens iedereen die in naam van die walgelijke ideologie is vernietigd. Ze 
hebben bestaan. Ze hebben geleefd. We denken aan ze.  
 


