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INTERVIEW

nooit Meer Auschwit z Le zing 2017 

‘U kunt met anderen communiceren in elf talen. Hoe helpt u 

dat bij uw onderzoek?’ ‘Het helpt mij enorm en het relativeert 
alles. Mijn moedertaal is Engels, maar in het Holocaustonderzoek is 
dit niet echt een belangrijke taal. Het feit dat ik bij mijn onderzoek en 
interviews heen en weer kan schakelen tussen Oost-Europese talen 
creëert een heel ander perspectief. De geschiedenis wordt doorgaans 
geschreven vanuit een nationaal gezichtspunt dat niet altijd overeen-
komt met dat van de onderzoeker. Zo spreken Duitse onderzoekers 
geen Jiddisch. Dat werkt niet als het gaat om de Holocaust. Kritisch 
onderzoek moet gebaseerd zijn op primaire bronnen, niet alleen 
op materiaal afkomstig van de nazi’s. De Holocaust speelde zich af 
in meer dan tien natiestaten die allemaal een zeer gecompliceerde 
relatie hadden met Duitsland. De Joden, die uiteraard het slachtoffer 
waren, hadden daarnaast ook gecompliceerde relaties met hun eigen 
natiestaten, en later met de Duitse en Russische bezetters. Iedereen 
die erbij betrokken was sprak meerdere talen. Het doorsnee slacht-
offer van de Holocaust sprak Jiddisch, Russisch of Pools; slechts 3% 
sprak Duits. We hebben een meertalige samenleving verloren die 
niet meer terugkomt en waaruit de verbondenheid is verdwenen. 
Vandaag de dag zijn de meeste landen monolithische staten. De Ame-
rikaanse, Duitse en Israëlische geschiedschrijving van de Holocaust 
komt grotendeels voort uit Westerse bronnen, waardoor de mystieke 
geschiedenis van de meerderheid van de Joden die vóór de Holocaust 
leefden en tijdens de Holocaust stierven voor het grootse deel verlo-
ren is gegaan. Daardoor missen we ook interpretatiemogelijkheden. 
Je kunt niet alleen afgaan op Duitse bronnen om te weten te komen 
wat er in Polen is gebeurd, net zoals je niet alleen kunt afgaan op 
Britse bronnen om de geschiedenis van India te bestuderen. Maar bij 
de Holocaust wordt dit door de meesten om een of andere reden wel 
geaccepteerd. Door de eigen taal van mensen te spreken wordt de rijk-
dom en diversiteit zichtbaar van voor de oorlog en ziet men ook beter 
wat er verloren is gegaan, niet alleen van degenen die het niet hebben 
overleefd maar ook van de wereld waarin zij leefden. Ik ben pas in 
een dorp in Oekraïne geweest waar 3000 Joden zijn doodgeschoten 

tegen de muur van een begraafplaats. Er bestaan Duitse bronnen die 
de collaboratie van de Oekraïners verklaren – de Duitsers zien een 
aantal aspecten daarvan, de Joodse overlevenden andere aspecten, 
en de Oekraïners die het kunnen navertellen weer andere. Als je dus 
echt wilt begrijpen waarom de Oekraïners met de Duitsers collabo-
reerden, moet je dus alle drie invalshoeken kunnen zien.’

‘Heeft het vrijgeven van de archieven van de Sovjet-Unie in 

1991 iets opgeleverd?’    ‘De opening van de Sovjetarchieven in 
1991 gaf onderzoekers toegang tot een schat aan informatie, maar 
desondanks is dit bij het onderzoeksveld als geheel niet echt als een 
openbaring ontvangen omdat de aandacht inmiddels was verlegd 
van geschiedschrijving naar herinnering. Bijna 90% van het huidige 
Holocaustonderzoek richt zich op het herdenken, niet het beschrij-
ven van de geschiedenis. Herdenken is natuurlijk belangrijk, maar 
je moet wel weten wat je herinnering betekent, en nog niet alles 
is duidelijk. Ik ben net terug uit Kiev, waar ik de herdenking heb 
bijgewoond van de massamoord op 33.771 Joden in Babi Yar op 29 en 
30 september 1941, nu 75 jaar geleden. Natuurlijk is de herinnering 
aan deze gebeurtenis vanuit moreel en politiek oogpunt belangrijk, 
maar tegelijkertijd moeten we weten wat er zich daar heeft afge-
speeld en het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen. 
We weten wat er door de Duitsers is vastgelegd, en we weten op welke 
manier een aantal Oekraïners heeft samengewerkt met de Duitsers. 
We weten dus al aardig wat. Maar er is veel meer dat we nog niet 
weten. Om een voorbeeld te geven, nadat alle Joden in Babi Yar waren 
vermoord, zijn er pogroms in Kiev geweest. Waarom? Omdat mensen 
bedachten dat Joden eraan moesten. Stel dat er een oudere woont 
op de achtste verdieping die zich niet op 29 september om 8 uur ’s 
ochtends heeft kunnen melden, en dat iemand anders in het gebouw 
denkt: “Die persoon had eigenlijk al dood moeten zijn; dus nu heb ik 
het recht om hem dood te maken.” Er zijn dus pogroms geweest na 
en naar aanleiding van Babi Yar – maar we weten er maar heel weinig 
van af. Was antisemitisme de enige reden? Mijn werk is volledig 
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toegespitst op het feit dat er nog heel veel fundamenteel historisch 
onderzoek en begripsvorming nodig is – en daarna kunnen we gaan 
herdenken. De codificatie van de Europese cultuur is een West-Eu-
ropese cultuur, en vanaf het moment dat de Holocaust onderdeel 
wordt van onze cultuur gaan we er impliciet vanuit dat onze versie 
van de Holocaust de juiste is. Het maakt niet uit wat de slachtoffers 
in Oost-Europa zeggen – of het nu Polen of Poolse Joden zijn – wij 
zullen altijd twijfelen aan hun versie van de gebeurtenissen. Neem 
opnieuw het voorbeeld van Babi Yar. Daar kwamen de slachtoffers 
om door kogels, wat gold voor de helft van de mensen die tijdens 

de Holocaust werden vermoord. Toch is dit feit bijna belangrijker 
dan de Holocaust in Auschwitz, want het gebeurde daarvoor en 
toonde aan dat mensen in staat zijn anderen in zulke grote aantallen 
te vermoorden. De Duitsers wisten niet dat dit kon, en hebben er 
lering uit getrokken. Zij konden eraan zien hoe je de Endlösung kon 
waarmaken met een Holocaust. Aan Babi Yar wordt alleen hon-
derdmaal minder herinnerd. Hoe komt dat? Dat komt doordat het 
verhaal van Auschwitz – dat belangrijk is – door boeken en films tot 
de canonieke versie van de Holocaust is gemaakt. Toen de Muur viel, 
begrepen wij dat in het Westen. “Jullie Oekraïners hoeven ons niet te 
vertellen wat er is gebeurd in Babi Yar – daar weten we al alles van.” 
Het heeft veel te maken met de manier waarop de cultuur zich heeft 
gericht op verhalen en beelden – de allesoverheersende poort van 
Auschwitz– in plaats van op feiten en interpretatie. Zo werkt cultuur 
nu eenmaal, en historici worden erdoor beïnvloed. Ook zij houden 
zich bezig met culturen, beelden, herinneringen en verhalen in 
plaats van zich te richten op samenlevingen, economie, politiek en 
instituties. Een kritische blik op ons beeld van de Holocaust houdt 
ook in dat wij feiten als zodanig accepteren, en onze cultuur heeft 
daar problemen mee.’

‘U beschouwt de Tweede Wereldoorlog ook als een ecologi-

sche oorlog. Kunt u dat toelichten?’    ‘De tijd dat u en ik op deze 
wereld rondlopen is volkomen abnormaal. In het Westen denken 
we niet aan voedselschaarste; het is geen politiek onderwerp. Dit 
is in de geschiedenis nooit eerder voorgekomen. Het beschavings-
niveau in de jaren 20 en 30 is vergelijkbaar met dat van het heden-
daagse Westen, maar daarnaast speelde het politieke vraagstuk van 
de voedselvoorziening, in letterlijke zin. “Hebben we genoeg, en 
hebben we ook genoeg voor een welvarende levensstijl?” Dat was een 
wezenlijk probleem, en de opvatting van Hitler dat hij meer land no-
dig had is niet zo vreemd als je uitgaat van een maatschappij waarin 
fundamentele ecologische vraagstukken van essentieel belang zijn. 
Duitsland had het land nodig om meer vruchtbare grond te hebben 
en welvarender te worden. Dit was gebaseerd op verkeerde uitgangs-
punten, maar in de context beschouwd wordt het een stuk logischer; 
het kwam wel ergens vandaan. Wat ik wil stellen is dat we in het 
Westen zijn opgegroeid in een zeepbel en dat we daardoor een van 
de oorzaken van het Nationaal Socialisme niet zien. Als die zeepbel 
uiteenspat, dan is er ernstige reden voor ongerustheid. Het maakt 
de Holocaust relevanter voor nu als mensen meer zouden openstaan 
voor deze ideeën.’

‘U brengt Hitler en Stalin onder één noemer van 1933 tot 

1945. Waarom?’   ‘Ik ben niet zo geïnteresseerd in een vergelijking 
tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Het belangrijkste vraag-
stuk is hoe ze zich samen hebben ontwikkeld en tot elkaar hebben 
verhouden. Je kunt niet de een bestuderen zonder een volledig 
begrip te hebben van de ander. Als je dus iets wilt weten over de 
collaboratie van Litouwen met de Duitsers in 1941, moet je ook de 
geschiedenis van Litouwen en de Sovjet-Unie kennen in 1940. Het is 
een doorlopend verhaal. De Joden en Litouwers die in 1941 in Vilnius 
leefden, leefden ook al in 1940 in Vilnius. Van 1939 tot 1941, toen de 
Sovjet-Unie een bondgenoot van nazi-Duitsland was, werd in de Sov-
jetpers niet geschreven over de gruweldaden van de Duitsers tegen 
de Joden. Dat is een van de redenen waarom er nog zoveel Joden in 
Kiev woonden die vermoord konden worden in Babi Yar nadat de na-
zi’s de macht hadden overgenomen van de Sovjets. In Kiev speelden 
de conciërges van gebouwen een cruciale rol. Tijdens het Sovjetbe-
wind moesten zij doorgeven wie wat deed, en de Duitsers zetten deze 
praktijk voort. Je kunt niet de geschiedenis laten beginnen vanaf het 
moment dat de Joden in Babi Yar werden doodgeschoten. In 1937 en 
1938 was er sprake van etnische zuiveringen in Kiev, waarbij voorna-
melijk Polen werden doodgeschoten. Buurtbewoners wisten daarvan 
en verrieden hun Poolse buren om hun appartement in te pikken. 
Dit was een volkomen normale praktijk tijdens het Sovjetbewind. De 
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mensen die hun Poolse buren aangaven deden later tijdens de Duitse 
bezetting hetzelfde met hun Joodse buren. Veel mensen die niet 
antisemitisch waren en Polen aangaven, gaven ook Joden aan. Was 
antisemitisme dus wel een basisvoorwaarde om Joden aan te geven? 
Antisemitisme was niet dominant aanwezig in Kiev. In Duitsland 
werden de Joden tussen 1933 en 1939 systematisch tot tweederangs 
burgers gemaakt. Dat gebeurde niet in Kiev. Daar werden ze op een 
dag bijeen gedreven en doodgeschoten, en zo is de Holocaust begon-
nen. Beangstigender dan dit kan het niet worden want er is veel meer 
met de Holocaust aan de hand dan we denken.’

‘Hoe ziet u de Nederlandse geschiedenis?’ ‘De Duitsers heb-
ben hun ervaringen uit de periode 1933-1939 gebruikt als blauwdruk 
voor Nederland. Het feit dat het percentage dodelijke slachtoffers 
in Nederland zo hoog was – 75% tegen 50% in Duitsland – lijkt erop 
te wijzen dat er in Nederland ook nog iets anders speelde. Kan het 
verschil worden verklaard door een efficiënte Nederlandse overheid? 
Ik betwijfel dat omdat de Duitsers juist op ondubbelzinnige wijze 
probeerden het staatsbestel ter vernietigen en het rechtssysteem te 
ontmantelen. Wat de aantallen betreft leek Nederland meer op een 
Oost-Europees land. In tegenstelling tot andere landen in West-Euro-
pa was er geen staatshoofd, was de regering gevlucht en was er spra-
ke van een SS-bezetting die meer kenmerkend was voor het oosten 
dan voor het westen van Europa. Naar mijn mening bestond er wei-
nig verschil tussen de situatie in Nederland en die in Letland. De in-
stitutionele structuren in Nederland, of het ontbreken daarvan, zijn 
in veel opzichten te vergelijken met het Oost-Europese model, met 
een Duitse bezettingsmacht en een groot aantal SS-officieren. Het 
lag niet alleen aan de gehoorzame Nederlandse politie of de bevol-
kingsregisters van voor de oorlog dat er zoveel Joden zijn vermoord. 
Natuurlijk speelden al deze factoren een belangrijke rol, maar ze 
vertellen niet het hele verhaal. Om een voorbeeld te geven: de Duitse 
politiecommissaris van het district Auschwitz werd in 1943 naar 
Denemarken overgeplaatst. Hij had tot taak daar de Holocaust uit 
te voeren. Hij nam de situatie op en meldde dat dit niet mogelijk 
was, niet omdat de Denen zulke goede mensen waren maar omdat 
het hele Deense staatsbestel nog onveranderd was. In 1945 werd een 
politiebataljon uit Bremen, dat bestond uit ongetrainde agenten die 
oude vrouwtjes hielpen met oversteken, naar Kiev gestuurd. Binnen 
een paar dagen waren ze Joden aan het doodschieten. Daarna gingen 
ze terug naar Bremen, waar ze oude vrouwtjes weer hielpen de straat 
over te steken. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid of af-
wezigheid van de wet. Het gedrag van omstanders wordt niet zozeer 
bepaald door hun etniciteit of geloofsovertuigingen, maar door hun 
institutionele stelsel.’ 

‘Wij zeggen altijd “Dit nooit meer”. Uw onderzoek toont aan 

dat een nieuwe Holocaust mogelijk is. Hoe kijkt u aan tegen 

de geschiedenis van de Holocaust als waarschuwing voor de 

wereld van vandaag?’  ‘We kunnen een les trekken uit de Holo-
caust als we de oorzaken in hun volledige samenstelling kunnen 
bekijken. Als je zegt dat de Holocaust werd veroorzaakt door antise-
mitisme en vernietiging van staten en ecologische paniek, dan valt 
er nog veel te leren. Toen we in 2003 Irak binnenvielen, was een van 
de argumenten dat Saddam Hussein een wrede dictator was. Hitler 
was ook een wrede dictator en daarom moet zo’n wrede dictator weg. 
Oké, dat is logisch. Maar wat als de Holocaust niet alleen maar komt 
door een wrede dictator maar door een wrede dictator die staten ver-
nietigt? Dan zou men vandaag de dag misschien niet zo gemakkelijk 
een staat vernietigen. Aan de ene kant leek Saddam Hussein wel een 
beetje op Hitler. Aan de andere kant, Hitler vernietigde staten en 
wij staan nu zelf op het punt een staat te vernietigen. Laten we even 
stilstaan bij de gevolgen die dat kan hebben. Dit argument is door 
niemand naar voren gebracht in 2003, wat erop lijkt te wijzen dat wij 
een belangrijk aspect van de Holocaust waren vergeten waardoor we 
ertoe werden overgehaald iets te beginnen wat is uitgedraaid op een 
catastrofe. Kijk naar Syrië. We hebben de Irakese staat ontmanteld, 
wat resulteerde in een vluchtelingenstroom. Er bestond paniek over 
de opwarming van de aarde waardoor de Vruchtbare Halvemaan* 
misschien zou verdwijnen en drie miljoen mensen ontheemd zou-
den raken. En dan was er ook nog die vreselijke dictator. Tel al deze 
dingen bij elkaar op en je hebt een afschuwelijke crisis. In april 2014 
zeiden de leiders van de Russische staat en ook een deel van de pers 
dat Oekraïne als staat niet meer bestond, waarbij zij impliceerden 
dat de verdragen tussen de beide landen niet meer geldig waren. Dit 
deed bij mij de alarmbellen afgaan. Het deed denken aan de periode 
1938-1941, toen Europese staten van de kaart verdwenen. Bijna 10.000 
mensen zijn omgekomen en twee miljoen mensen zijn van huis 
verdreven als gevolg van de situatie in Zuidoost-Oekraïne, waar de 
centrale overheid niet meer bestaat. De Holocaust is een levende ge-
schiedenis die niet achter plexiglas of in hologrammen gestopt kan 
worden. We kunnen eraan zien wat er kan gebeuren, en niet alleen 
omdat er zoveel kwaad in ons schuilt. We kunnen eraan zien hoe een 
samenleving kan reageren vanuit haar instituties of staatsbestel.’

*) De Vruchtbare Sikkel of Vruchtbare Halvemaan is het gebied  gelegen tussen de 

Eufraat en de Tigris in, dat (delen van) het huidige Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, 

Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije omvat.
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